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För ytterligare information: 
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com  
Investor Relations: Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com 

Rickard Gustafson utsedd till ny VD och 
koncernchef 

Göteborg, 11 januari 2021: AB SKFs styrelse har utsett Rickard Gustafson till ny VD och 
koncernchef. Rickard Gustafson kommer att efterträda Alrik Danielson under första halvåret 
2021. 
 
Rickard Gustafson är för närvarande VD och koncernchef för SAS-koncernen. Innan Rickard 
Gustafson kom till SAS för tio år sedan var han VD för försäkringsbolaget Codan / Trygg 
Hansa och han har haft flera befattningar inom General Electric. Han har en 
civilingenjörsexamen från Linköpings universitet. 
 
Hans Stråberg, styrelseordförande i AB SKF, säger: ”Efter en grundlig och robust 
sökprocess är vi mycket nöjda att kunna välkomna Rickard Gustafson till SKF. Rickard 
Gustafsons starka och moderna ledarskap, breda internationella erfarenhet och energi gör 
honom till rätt person att leda det fortsatta genomförandet av SKFs strategi och ta SKF till 
nästa nivå av lönsam tillväxt och utveckling.” 
 
Rickard Gustafson säger: ”Jag är glad och tacksam för möjligheten att leda SKF, ett mycket 
respekterat företag inom sin bransch. SKF har en tydligt definierad strategisk inriktning och 
jag ser fram emot att engagera mig i organisationen och ytterligare påskynda den pågående 
omvandlingen till en ännu mer kundfokuserad, innovativ, effektiv och hållbar verksamhet.” 
 
Hans Stråberg säger: ”Styrelsen vill tacka Alrik Danielson för hans betydande bidrag till 
SKFs utveckling under sin tid som VD och koncernchef.” 
 
Aktiebolaget SKF 
      (publ) 
 

Denna information är sådan som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 11 januari 2021 kl. 20:00. 

 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. 
Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, 
tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare 
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på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2019 uppgick till 86 013 miljoner kronor och antalet 
anställda var 44 360. www.skf.com 
 
® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen. 


