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Sandvik meddelar förändringar i koncernledningen 
 

Sandvik har utsett Sofia Sirvell till Chief Digital Officer (CDO) för Sandvik Group och ny medlem i 
koncernledningen, från och med 1 mars 2023. Sofia Sirvell, född 1974, har sedan 2021 varit Chief Information 
Officer (CIO) på Sandvik Group. Innan hon började på Sandvik var hon Deputy CTO på H&M Group, där hon 
hade en ledande roll i modeföretagets digitala transformation.  

I CDO-rollen kommer hon att fortsätta stötta Sandviks digitala transformation och samarbetet inom koncernen 
för att förstärka den digitala förmågan och IT-kapaciteten. Sofia Sirvell kommer att fortsätta leda koncernens 
globala IT-funktion och rapportera till Sandviks vd och koncernchef Stefan Widing.  

− Vi har ett starkt strategiskt fokus att säkerställa Sandviks digitala transformation, vilket inkluderar både att 
utveckla vårt digitala kunderbjudande och förstärka de digital förmågorna genom hela Sandvik. Den globala 
stödfunktionen för IT spelar en nyckelroll i det här förändringsarbetet. Att Sofia Sirvell blir ny medlem i 
koncernledningen är ett naturligt och positivt steg, och jag är övertygad om att hon med sin kompetens 
kommer att bidra till teamet på ett utmärkt sätt, säger Stefan Widing. 

Därutöver så har Jessica Alm, Executive Vice President and Head of Group Communications and 
Sustainability, beslutat sig för att lämna Sandvik för att bli Chief Communications Officer på Essity. Jessica 
Alm började på Sandvik 2006. Hon har arbetat i sin nuvarande roll och varit medlem i koncernledningen sedan 
2013. Hon kommer att lämna Sandvik senast i augusti 2023. Processen för att hitta en efterträdare kommer nu 
att inledas.  
 
− Jessica Alm har gjort en stor insats för Sandvik under sina år i bolaget, och format vår 
kommunikationsorganisation med sin kompetens och starka ledarskap. Hon har varit en väldigt uppskattad 
kollega och jag önskar henne all lycka i framtiden när hon nu går vidare till en ny utmaning, säger Stefan 
Widing.  
 
 
Stockholm, 21 februari 2023 
 

Sandvik AB 

 
För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes 
Hellström, presschef, tel. 070-721 10 08. 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2022 omkring 40 000 medarbetare och intäkter på cirka 112 
miljarder SEK i runt 150 länder i kvarvarande verksamheter. 


