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P R E S S M E D D E L A N D E 

Jan Gurander lämnar rollen som vice vd för 
Volvokoncernen 
Jan Gurander kommer att lämna rollen som vice vd för Volvokoncernen den 31 december 
2022. Hans övriga ledningsuppdrag inom koncernen kommer gradvis att fördelas på 
övriga medlemmar av Volvokoncernens ledning. Efter nyår kommer Jan Gurander att stå 
till vd och koncernchef Martin Lundstedts förfogande. 

Jan Gurander har en lång och framgångsrik karriär inom Volvokoncernen, med start som 
finanschef 2014. Han hade befattningen som tillförordnad vd och koncernchef under delar av 
2015 och utsågs till vice vd 2016. Före sin karriär inom Volvokoncernen har Jan Gurander haft 
befattningen som finanschef inom en rad företag i fordonsindustrin och har en bakgrund inom 
finanssektorn. 

”Som vice vd, finanschef och ordförande för flera affärsområden under de senaste nio åren har 
Jan varit en av nyckelpersonerna bakom koncernens positiva tillväxt- och lönsamhetsutveckling, 
samt vår stärkta finansiella position”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef. ”Jan har 
även varit starkt bidragande i arbetet med vår strategiska riktning för att leda transformationen 
mot hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Låt mig uttrycka min uppskattning för hans 
betydande insats genom åren och jag ser fram emot ett fortsatt samarbete.” 
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Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta: 
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29 
 
 
 
För mer information, gå till volvogroup.se  
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse 

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, 
bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster 
som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av 
framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har 
närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 
338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 
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