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Sara Gorton utsedd till hållbarhetschef i Skanska Sverige 

 

Sara Gorton har utsetts till ny hållbarhetschef i Skanska Sverige. Hon kommer närmast 

från Telia och tillträder sin nya tjänst 1 februari 2022. 

 

– Sara Gorton kommer med nya perspektiv från andra branscher och har samtidigt en god 

förståelse för vår Skanskas verksamhet. Jag är övertygad om att hon kommer bidra till att 

utveckla Skanskas affär utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt att hjälpa oss att klara våra 

klimatmål, säger Lars Jonson, affärsutvecklingsdirektör Skanska Sverige. 

 

Sara Gorton kommer närmast från rollen som Head of Environmental Strategy på Telia. 

Hon har 20 års erfarenhet av hållbarhetsarbete från branscher som telekom, logistik samt 

bygg och fastigheter. Bland annat har hon ansvarat för genomdrivande av miljöprojekt, 

strategisk utveckling samt integration av hållbarhet i affären och organisationen. 

 

– Jag ser fram emot att kliva in i Skanska Sverige i en tid då det är högst relevant att ta 

vara på allt det positiva som redan gjorts inom hållbarhetsområdet och intensifiera 

arbetet ytterligare. Samverkan över funktioner och geografier, med kunder och 

leverantörer samt med andra företag, i branschen och utanför den, kommer att bli av 

allra största vikt för att hantera alla utmaningar och möjligheter vi står inför. Jag ser 

mycket fram emot denna spännande resa med många nya kollegor säger Sara Gorton. 

 

Sara Gorton efterträder Johan Gerklev som går vidare till nya uppgifter inom Skanska 

Sverige. Johan Gerklev kvarstår som hållbarhetschef fram till dess att Sara Gorton 

tillträder.  

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Olof Rundgren, Media Relations Manager, Skanska AB, tel 010 448 67 94 

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99 

 
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på skanska.se  
 
Om Skanska i Sverige 
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag med verksamhet inom hus- och 
anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 8 800 
medarbetare. Intäkterna uppgick 2020 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 
2 300 nya hem. 
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