
 

 
  

      

 

 

 

 

 
 

 

Pressinformation 
Stockholm, 3 oktober 2019 

Unga ingenjörer rankar Essity högst 
 
Hygien- och hälsobolaget Essity rankas som Sveriges mest populära arbetsgivare 
inom snabbrörliga konsumentvaror (FMCG), bland unga civilingenjörer. Hela listan 
över Sveriges mest attraktiva arbetsgivare presenterades igår under ett event i 
Stockholm.   
 
Varje år röstar Sveriges unga yrkesverksamma fram sina framtida drömarbetsgivare i 
Sveriges största karriärundersökning, Karriärbarometern. Undersökningen genomförs av 
Employer brandingföretaget Universum och i år har över 21 600 yrkesaktiva deltagit.  
 
Bland unga civilingenjörer är det alltså Essity som hamnar på första plats över mest 
attraktiva arbetsgivare inom kategorin FMCG-företag. Essity är även det FMCG-företag 
som har klättrat snabbast. På bara ett år har man gått från plats 131 till 38 i den totala 
undersökningen, som rankar samtliga branscher. 
 

- Vi är stolta över att vara rankade som Sveriges mest populära arbetsgivare inom 
snabbrörliga konsumentvaror bland unga civilingenjörer. Hållbarhet och att bidra 
till en bättre värld har alltid varit drivkrafter för Essity. Vår ambition är att fram till 
2030 öka välbefinnandet för två miljarder människor varje dag. Jag är övertygad 
om att kombinationen av intressanta arbetsuppgifter och ett bra arbetsklimat där 
man får möjlighet att arbeta med viktiga samhällsfrågor, har bidragit till att Essity 
idag är en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser, säger Åsa Gidsäter Roos, 
nordisk och baltisk HR-chef på Essity. 

Resultatet från Karriärbarometern presenterades under Talent Excellence Awards som 
hölls i Stockholm den 2 oktober.   
 
För ytterligare information, kontakta:  
Sofia Hallberg, Communications Director Nordic, Essity   
Telefon: +46 72 141 42 99, E-post: sofia.hallberg@essity.com  
 
 
Om Essity 
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom produkter och tjänster. Namnet Essity är en 
utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för 
människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka 
varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 47 000 
medarbetare och nettoomsättningen 2018 var cirka 118,5 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget 
är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com. 


