
 

 
Pressmeddelande 2016-03-29 
 

Atrium Ljungberg klättrar på listan över 
Sveriges bästa arbetsplatser  
 

Under tisdagskvällen presenterade Great Place To Work® sin årliga 
lista över Sveriges bästa arbetsplatser. För fjärde året i rad finns 
Atrium Ljungberg med i toppen. 
 
Ett av Atrium Ljungbergs övergripande affärsmål är att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. 

Sedan 2011 deltar därför Atrium Ljungberg i Great Place to Works® utvärdering av "Sveriges Bästa 

Arbetsplatser" där styrkor och utvecklingsområden som arbetsgivare identifieras. Förutom att för 

fjärde året i rad ha placerat sig på topplistan för medelstora organisationer överträffade Atrium 

Ljungberg sitt interna mål om att i sin medarbetarundersökning nå ett genomsnittligt förtroendeindex 

på 85 procent. Resultatet för 2016 års medarbetarundersökning uppgick till hela 89 procent, två 

procentenheter högre än året innan. 

 

- Det är glädjande att vårt fokus på medarbetarfrågor syns tydligt i årets resultat. Under året har vi 

bland annat jobbat med personliga hållbarhetsmål. Hållbara medarbetare är medarbetare som över 

tid mår bra, trivs och utvecklas vilket är en förutsättning för att vi ska lyckas med våra affärer, säger 

Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg. 

 

Listans resultat baseras till två tredjedelar på en medarbetarundersökning där mätningen indelas i 

dimensionerna trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. En tredjedel baseras på 

bedömningen av en kulturprofil som bland annat beskriver hur företaget arbetar med anställning, 

utveckling och kommunikation.  

 

- Atrium Ljungberg är just nu inne i en expansiv fas med många spännande projekt som rullar igång 

samtidigt. Det gör att vi är i behov av att rekrytera ännu fler medarbetare. Bland annat söker vi just 

nu flera projektledare med erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen. Jag hoppas att den här 

utmärkelsen kan locka ännu fler att vända sig till vår fantastiska arbetsplats, avslutar Helena Martini. 

 

 

Nacka, 2017-03-29 
Atrium Ljungberg AB (publ) 

 

För ytterligare information kontakta: 

Helena Martini, HR-chef, Atrium Ljungberg  

070-341 53 25 

helena.martini@atriumljungberg.se 

 

För mer information om Sveriges Bästa Arbetsplatser 2017: 

http://www.greatplacetowork.se/baesta-arbetsplatser 

 
 
 

Great Place to Work® Institute, Inc. är ett undersöknings- och konsultföretag som har huvudkontor i USA och ett stort antal 

dotterbolag världen över. Företaget arbetar med att utveckla arbetsplatser och organisationer, är verksamt i 45 länder världen 

över och har cirka 500 medarbetare. Mest kända är Great Place to Work® för sin lista Fortune 100 BEST och Sveriges Bästa 

Arbetsplatser. 

 Läs mer på: www.greatplacetowork.se 

 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, 

Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa 

levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och 

bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1,1 miljoner kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till  

36 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt 30 

000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. 

Läs mer på www.al.se 
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