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Bäst medarbetarupplevelse 2018 – företagen i topp
Stolta medarbetare effektiviserar verksamheten och engagerade medarbetare levererar 22
procent högre lönsamhet, det visar Brilliant Futures studier. Powered by People – Employee
Experience Award är en utmärkelse som för tredje året i rad hyllar de mest framgångsrika
företagen avseende engagerade medarbetare. Utmärkelsen baseras på medarbetarnas faktiska
uppfattningar om arbetsgivaren under 2018 och nu avslöjas finalisterna i årets upplaga.
Brilliant instiftade Employee Experience Award i syfte att uppmärksamma företag som lyckats skapa
framgång genom att leverera enastående medarbetarupplevelser. 115 företag och organisationer är
med i urvalet och finalisterna, och slutligen vinnarna i varje kategori, baseras på data från företagens
medarbetarundersökningar. Utmärkelsen är ett resultat av medarbetarnas verkliga uppfattningar om
arbetsgivaren och avgör vem som förtjänar den prestigefyllda utmärkelsen.
-

I våra studier ser vi gång på gång att företag med engagerade medarbetare har högre tillväxt.
Det är människorna i en organisation som gör verklig skillnad. Framgång genom människor får
affären att blomstra. Finalisterna i årets upplaga av Employee Experience Award har förstått
vikten av engagerade medarbetare, kämpat för sina medarbetarrelationer, utmanat sig själva
och lyckats skapa ett framgångsrikt förändringsarbete i sin organisation, säger Sofie Johansson,
chefsanalytiker på Brilliant.

Insamling av data för Employee Experience Award 2019 har skett under en period om 12 månader,
januari-december 2018. Vinnarna annonseras den tredje april på Berns i Stockholm. Utmärkelsen
delas ut i tre kategorier och årets finalister är:
•
•
•

Störst förändringsresa: Thomas Concrete Group, Consafe Logistics och LRF Konsult.
Bästa bygg- och tillverkningsföretag: Stora Enso, Bonava och Preem.
Bästa service- och tjänsteföretag: Exsitec, Academic Work och Vasakronan.

Mer information om Employee Experience Award:
Se tillhörande pressmaterial.
Besök: brilliantfuture.se/employee-experience-award/
För mer information, kontakta:
Maja Adersten, presskontakt, Brilliant
maja.adersten@brilliantfuture.se / 070-280 79 74
Om Brilliant Future AB
Brilliant erbjuder en insiktsplattform som hjälper företag och organisationer att mäta, analysera och agera på
sina kund- och medarbetarrelationer – så att de kan uppnå förändring som syns i affärsresultaten.
Brilliant erbjuder smarta medarbetarundersökningar, kundundersökningar, analyser och
organisationsutvecklingstjänster till såväl svenska som internationella företag. Brilliant utmanar gärna
traditionella sätt att se på kundlojalitet, medarbetarengagemang, ledarskap och förändring. We make you
Brilliant.
2018 Gick Netsurvey och Bright Relation samman och bildade Brilliant, som är en del av Wise Group.
www.brilliantfuture.se

