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Björn Mattsson ny vd för Skanskas bostadsutveckling i 
Europa 
 
Den 1 september i år tillträder Björn Mattsson som ny vd för Skanskas 
bostadsutveckling i Europa. Som vd för en av Skanskas affärsenheter ingår 
han även i den utvidgade koncernledningen (Extended Leadership Team, 
ELT). Björn har erfarenhet från att jobba inom byggverksamhet, liksom 
bostadsutveckling och kommersiell fastighetsutveckling. Han har arbetat på 
Skanska sedan 1998 och jobbat I flera olika länder, som Tjeckien, Finland, 
Norge och Sverige. Han deltog också i det team som förberedde Skanskas 
introduktion på den polska bostadsmarknaden 2011. För närvarande är han 
ansvarig för fastighetsutveckling i Norge och Finland. Arbete med att finna 
en ersättare på den tjänsten pågår.  
 
Björn Mattsson ersätter Mikael Matts som tar plats i Skanska Sveriges 
ledningsgrupp med ansvar för bland annat bostadsutveckling. Mikael Matts 
har varit ansvarig för Skanskas bostadsutveckling i Centraleuropa sedan 
starten 2011. Han ersätter nu Håkan Stenström som flyttar till Polen för att 
delta i det stora omstruktureringsprogrammet som pågår där.  
 
– Björn har en omfattande erfarenhet av utvecklingsverksamheter I olika 
delar av Skanska och är en mycket uppskattad ledare med en imponerande 
meritlista. Jag är mycket glad för att kunna hälsa honom välkommen i hans 
nya roll. Jag vill samtidigt rikta ett varmt tack till Mikael Matts som 
framgångsrikt byggt upp Skanskas bostadsverksamhet I Centraleuropa och 
önska honom stort lycka till i hans nya roll, säger Claes Larsson, vice vd, 
Skanska AB.  
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 072 727 11 17 
Direktnummer för media, tel 010 448 88 99 
 
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com. 
 
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på 
utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. 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 cirka 40 000 
medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor. 


