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Olle Jonsson ny Senior Vice President IT 
 
Den 22 augusti blir Olle Jonsson ny Senior Vice President för IT på 
Skanska AB.  
 
Olle Jonsson har stor erfarenhet av att leda internationella IT-organisationer 
och att få dem att bidra till högre affärsvärde. Hans erfarenhet omfattar 
chefsroller inom informationsteknik hos stora företag som Caverion, som 
utvecklar lösningar för byggnader och infrastruktur, och 
tillverkningsföretaget SKF. 
 
Han kommer att rapportera till Skanska AB:s finansdirektör Magnus 
Persson. 
 
– Jag välkomnar Olle till Skanska och ser fram emot vad hans erfarenhet 
och ledarskap kommer att bidra med till vår IT-verksamhet. I och med att IT 
blir allt viktigare, kommer Olle att spela en mycket viktig roll för att 
positionera Skanska på bästa sätt för framtiden. Olle fokuserar på att IT ska 
stödja verksamheten, våra anställda och våra kunder genom att använda 
ny och befintlig teknik på ett kostnadseffektivt sätt. Jag är övertygad om att 
detta kommer att medföra långsiktiga fördelar för Skanska, säger Magnus 
Persson. 
 
– Jag ser väldigt mycket fram emot att bli en del av Skanska och dess 
kultur med starka värderingar. Tillsammans med hela Skanskas IT-
organisation utvecklar vi IT-teamet som en partner till verksamheten och 
gör det möjligt för Skanska att uppnå affärsmål genom en robust och 
effektiv plattform, säger Olle Jonsson. 
 
Olle Jonsson ersätter Jarosław Urbańczyk, som har lämnat Skanska. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Jacob Birkeland, Head of Media Relations, Skanska AB, tel 010 449 19 57 
Direktnummer för media, tel 010 448 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. 


