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Jacob Birkeland ny presschef på Skanska AB 
 
Jacob Birkeland har tillträtt som ny presschef på Skanska AB. I sin roll ansvarar Jacob för 
Skanska-koncernens mediekontakter och att hålla ihop detta arbete över koncernens tio 
marknader.   
 
Jacob kommer närmast från börsnoterade bostadsutvecklaren Bonava där han har lett 
arbetet med att bygga upp företagets namn och förtroende gentemot journalister, politiker 
och andra offentliga aktörer i egenskap av chef för press och public affairs. Tidigare har 
han arbetat som chef för public affairs på Samsung och som pressekreterare till 
handelsministern vid utrikesdepartementet.  
 
– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Skanskas arbete med våra medierelationer 
tillsammans med Jacob. Med bakgrund inom både näringslivet och det offentliga har han 
rätt profil för att leda Skanskas pressarbete på våra samtliga marknader. Han har också 
goda ledaregenskaper och rätt värderingar. Skanskas ambition är att ha den bästa 
pressavdelningen. Jacobs erfarenhet, kunskap och personlighet kommer att vara värdefull 
i det arbetet, Karolina Cederhage kommunikationsdirektör på Skanska AB. 
  
– Det känns hedrande och spännande att få ansvar för Skanskas mediarelationer, med 
tanke på företagets tunga position som global aktör inom samhällsutveckling. Jag ser 
framemot att fortsatt vara med och bidra till det arbetet, säger Jacob Birkeland presschef 
på Skanska AB.  
 
I mediateamet ingår också: 
Andreas Joons 
Annika Svensson 
Patric Elmén  
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Karolina Cederhage, SVP Communication Skanska AB tel +46104480880 
Direktnummer för media, tel +46 (0)10 448 88 99 
 
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com 
 
Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader 
i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till 
ett bättre samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla 
som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning 
år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor. 


