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94% av medarbetarna anser att B3 är en 
mycket bra arbetsplats enligt GPTW 
 
Årets resultat från Great Place To Work, GPTW, har nu presenterats. Över 
92% av B3s medarbetare besvarade undersökningen och 94% anser att B3 är 
en mycket bra arbetsplats. Det är klart bättre än snittet för de 15 bästa före-
tagen både inom IT-konsultbranschen och bland de större svenska organisat-
ionerna med över 500 medarbetare. 

- Det är verkligen glädjande siffror och ett mycket positivt betyg i vår strävan att vara en av 
Sveriges bästa arbetsplatser. Jag är också stolt över att vi lyckats öka både svarsfrekvensen 
och det sammanfattande betyget samtidigt som vi är ett bolag i stark tillväxt, säger Sven Ut-
horn, VD och koncernchef på B3 Consulting Group. 

B3 har samarbetat med GPTW sedan 2014 och genomför årligen Trust Index, som är den mest an-
vända medarbetarundersökningen i världen. Resultatet för B3 har alltid legat högt men har i år för-
bättrats inom i stort sett alla områden som undersökningen mäter. Särskilt stor är ökningen för frå-
gan ”Jag är stolt över hur B3 bidrar i samhället”, vilket visar på att B3s satsning på CSR och samhälls-
engagemang har gett ett bra resultat. 

- Det som känns särskilt bra är att våra medarbetare känner stolthet över vad vi som bolag bi-
drar med i samhället. Resultatet ökar för varje år och det gör mig verkligen glad, säger 
Tommy Sarenbrant, Employer Branding Officer på B3. 

 

För mera information, kontakta gärna: 

Tommy Sarenbrant Employer Branding Office. Tel: 0732-018009 E-post: tommy.sarenbrant@b3.se  
Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3 Consulting Group AB. Tel: 0708-993 670  E-post: sven.uthorn@b3.se 

 

 

 
B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 600 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta 
företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också 
efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans 
med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. 
Omsättningen 2018 uppgick till 726,3 MSEK, med ett rörelseresultat på 47,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, 
Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se 


