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Henrik Bunge blir Årets 

Hälsofrämjande chef 
Utmärkelsen Årets Hälsofrämjande chef går i år till Henrik Bunge, vd Björn Borg. Det är Rejlers som tillsammans 

med tidningen Chef står bakom priset som igår delades ut under Chefgalan på Grand Hôtel i Stockholm.  

Motiveringen lyder  

”Med en stark tro på att alla människor kan göra vad som helst vill den här ledaren skapa den optimala myllan för 

sina medarbetare att bli sitt bästa jag. Genom ett coachande ledarskap stöttar pristagaren medarbetarna att fylla på 

sina depåer av träning, sömn, relationer och bra kost. Hans ledarskap präglas av ett systematiskt hälsoarbete som 

vävs in i affärsplanen.” 

 

- Ett företag består av människor och det är dessa människor som tillsammans medverkar till ett välmående bolag. 

För att kunna vara sitt bästa jag, måste man må bra och det är min övertygelse att man för att må bra, måste äta bra, 

träna och sova ordentligt och få en bra balans mellan privatliv och arbetsliv. Det är fantastiskt kul att Chef har 

uppmärksammat vårt sätt att arbeta, och vi kommer att vara ännu mer taggade att fortsätta att jobba på i samma 

anda, säger Henrik Bunge. 

Rejlers delar ut priset  

För fyra år sedan utsågs Rejlers koncernchef och vd Peter Rejler till Årets Hälsofrämjande chef. I år var han på plats 

för att dela ut priset till Henrik Bunge.  

- Friska, glada medarbetare på Rejlers sprider energin vidare till kunder och kolleger och det skapar en positiv spiral. 

Vi fokuserar aktivt på frågor kring hälsa eftersom vi menar att det får medarbetarna att må bra och att bättre klara 

de utmaningar de möter både i jobbet och privat. Priset till Årets Hälsofrämjande chef lyfter på ett bra sätt fram 

förebilder som genom sitt ledarskap påverkat både medarbetare och verksamheters välbefinnande och resultat. 

Därför står vi bakom priset, säger Peter Rejler.  

Om priset:  

Årets Hälsofrämjande chef ska gå till en chef som har ett strategiskt förhållningssätt till fysisk aktivitet och 

helhetshälsa, samt skapar varaktiga förutsättningar för hälsoförbättringar. Och som genom sitt hälsofrämjande och 

engagerande ledarskap ökat medarbetarnas och verksamhetens prestation, framgång och välbefinnande.  

De var också nominerade till Årets hälsofrämjande chef: Niclas Giertz svp human resources, Creuna och  

Bertil Wosk vd, Holistic Sweden. 

mailto:info@rejlers.se
http://www.rejlers.com/se


Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt 

inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade 

ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att 

växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 

omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm. 

 

 

REJLERS AB (publ) Org nr 556349-8426, Box 30233, 104 25 Stockholm, 

Tel 0771-78 00 00, Fax 08-654 33 39, E-post info@rejlers.se, www.rejlers.com/se 

 

Utöver Årets Hälsofrämjande chef delades det även ut priser till Årets chef, Årets HR-chef, Årets Framtidschef, Årets 

Innovativa Ledarskap, Årets Digitaliseringsledare, Årets Mångfaldschef samt Chefgalans Stora hederspris. 

För ytterligare information kontakta: 

Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se 

Lisa Rejler, Investor Relations & CSR-chef, tel. 070-399 08 06, e-post: lisa.rejler@rejlers.se 
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