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Sandvik utser ny affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock 
Solutions 
 

Sandvik har utsett Mats Eriksson till affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions (SMR) och ny 
medlem i Sandviks koncernledning från och med den 1 oktober 2022. Han är för närvarande chef för Load and 
Haul, en division inom Sandvik Mining and Rock Solutions.  

− Mats Eriksson är en erfaren internationell ledare som framgångsrikt levererat starka resultat och tillväxt för 
division Load and Haul. Han har också haft en avgörande betydelse för utvecklingen av vårt världsledande 
erbjudande av batterielektriska fordon. Mats Eriksson har starka meriter när det gäller att utveckla 
högpresterande ledare och organisationer, och jag är övertygad om att han med sin gedigna bakgrund och 
egenskaper kommer att bli en utmärkt affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions, säger 
Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.  

Mats Eriksson är född 1962 och finsk medborgare. Han började på Sandvik 2016, då han anslöt som 
divisionschef för Load and Haul. Han har tidigare bland annat varit VD och koncernchef på två börsnoterade 
bolag, Cencorp Oyj and Salcomp Oyj. Därutöver har han haft ledande positioner på flera andra bolag där har 
han byggt upp affärer och verksamheter i länder som Singapore, Malaysia, Kina, Indien, USA, Brasilien och 
Sydkorea.  

 
 
Stockholm, 26 september 2022 
 
 

Sandvik AB 

 

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller 
Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008. 
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Sandvik-koncernen 
Sandvik är en global, högteknologisk industrikoncern som tillhandahåller lösningar som förbättrar produktivitet, 
lönsamhet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Vi ligger i framkant inom 
digitalisering och fokuserar på att optimera våra kunders processer. Vårt världsledande erbjudande inkluderar 
utrustning, verktyg, tjänster och digitala lösningar för skärande metallbearbetning, gruvdrift, bergavverkning, 
krossning och sortering. Koncernen hade 2021 omkring 39 000 medarbetare och intäkter på cirka 86 miljarder 
SEK i runt 150 länder i kvarvarande verksamheter 


