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Lena Hök ny Senior Vice President Green & Community 
Investment på Skanska AB 
 
Från och med den 28 augusti kommer Lena Hök at börja Senior Vice 
President Green & Community Investment (CI) på Skanska AB.  
 
Lena Hök kommer närmast från en roll som Hållbarhetschef på Skandia 
och verksamhetschef för Skandias forskningsstiftelse Idéer för livet. Hon 
är också medlem i styrelsen för SIDA, Styrelsen för Internationellt 
Utvecklingsarbetet, och är ordförande för den svenska kommittén för 
Corporate Responsibility och anti-korruption i den internationella 
handelskammaren.  
 
– Skanska fokuserar på hållbarhetsområden, som grönt och CI, där vi tror 
att vi kan påverka mest och bidra på ett positivt sätt till samhället och 
uppfylla Skanskas löfte om att bygga för ett bättre samhälle. Genom att 
leverera projekt och fokusera på hur vi genomför dem på ett hållbart sätt 
för våra anställda, kunder och samhället där vi verkar. Att vara duktiga på 
hållbarhetsfrågor är en konkurrensfördel men också något som förväntas 
av oss. Lena har mycket erfarenhet av att framgångsrikt förena 
hållbarhetsfrågor med affärer och jag ser mycket fram emot att jobba ihop, 
säger Christel Åkerman, vice vd, Skanska AB.  
 
– Jag har blivit mycket imponerad av Skanskas starka värderingar och 
starka övertygelse om att bolaget via affärsverksamheten kan bidra till ett 
bättre samhälle. Som ett av världens ledande bygg- och utvecklingsföretag 
har Skanska stora möjligheter att påverka och bidra till en hållbar 
utveckling. Jag ser stort fram emot möjligheten att delta i det arbetet med 
att stärka företagets erbjudanden likaväl som för en hållbar utveckling, 
säger Lena Hök.  
 
För ytterligare information, kontakta: 
Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08 
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99 

 
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com 
 
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på 
utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av 
globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, 
erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa 
uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. 
Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och 
USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor. 

 


