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Stor prisutdelning 26/4 till Sveriges bästa arbetsgivare gällande faktiska arbetsvillkor
Nyckeltalsinstitutet har kartlagt faktiska arbetsvillkor inom mer än 250 företag och organisationer
med sammanlagt närmare 650 000 medarbetare, motsvarande ca 13 procent av alla som arbetar i
Sverige. I samband med att resultaten blir offentliga utses vinnare inom tre kategorier:
Bästa Attraktiva Arbetsgivarindex, Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX® och Bästa Hälsoindex.
I år utses 5 företag och organisationer som pristagare vilka uppnår högsta poäng jämfört andra vad
gäller arbetsvillkor inom anställningsformer, arbetsmiljö, karriärmöjligheter och utveckling. Max
poäng per index är 180 p.

Årets pristagare:
Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex® på 144 poäng:
Jernhusen AB, Specialfastigheter AB och Miljöförvaltningen Stockholms Stad
Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX® på 161 poäng:
Post & Telestyrelsen
Bästa Hälsoindex på 139 poäng:
Länsförsäkringar AB
Högsta Hälsoindex på 146 poäng:
Dagtidspersonalen inom StorStockholms Brandförsvar
Jernhusen AB, Specialfastigheter AB och Miljöförvaltningen Stockholms Stad har bästa resultat
inom attraktiva arbetsvillkor.
– Idag är vi stolta Jernhusare! Vi ser att vår strategiska satsning de senaste åren på kultur- och
Prisutdelning sker nu på torsdag den 26 april, på Folkungagatan 90, Stockholm, kl 11.20
kompetensutveckling nu gjort oss till en ännu mer attraktiv arbetsgivare, säger Maria Dillner Sjölin,
HR-chef på Jernhusen. Jernhusen utmärker sig speciellt för att under de senaste åren uppnått höga
resultat.
Specialfastigheter AB sticker ut lite extra med låg andel avgångar trots en het arbetsmarknad inom
branschen.
Miljöförvaltningen Stockholms Stad utmärker sig genom att satsa väldigt mycket på
kompetensutveckling. - Fantastiskt roligt att vi som Sveriges största miljöförvaltning i Europas första
miljöhuvudstad får pris som Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, Gunnar Söderholm,
förvaltningschef miljöförvaltningen i Stockholm Stad.
Post- och Telestyrelsen är för andra året i rad, i stort sett helt jämställda inom 7 av 9 områden som
mäts i Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX®.

Länsförsäkringar AB har över lång tid satsat mycket på friskvård, arbetsmiljö-och hälsoarbete för att
vara en hållbar arbetsplats - Vi är väldigt stolta över att vårt långsiktiga arbete med hälsa och
arbetsmiljö premieras och uppmärksammas! Ann Jansson HR chef.
Högsta resultat inom Hälsoindex har en intern enhet inom Storstockholms Brandförsvar. De
utmärker sig genom att ha mycket låga sjuktal samtidigt som de satsar mycket på friskvård. - Jag är
stolt över alla chefer och medarbetare i organisationen som är med och bidrar till en hälsosam
arbetsplats, säger Svante Borg, förbundsdirektör.
Pressinbjudan torsdagen den 26 april! Välkommen att närvara på prisutdelningen samt presentation av
Nyckeltalsinstitutets årsrapport som inkluderar samtliga 3 index. Seminariet äger rum på Folkungagatan 90
Konferens, Stockholm kl 09.00 – 12.00. Prisutdelningen sker kl 11.20
Anmälan till info@nyckeltal.se
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