
 
 
 

 

 

Pressmeddelande 

Lund den 25 mars 2021 
 

En av Sveriges bästa arbetsplatser – Sparbanken Skåne klättrar på lista 
 

Sparbanken Skåne rankas återigen som en av landets allra bästa arbetsplatser. Det är 
organisationen Great Place to Work som i sin årliga listning placerar banken på en 
sjätteplats i kategorin stora företag i Sverige. 

- Detta känns fantastiskt bra, framförallt med tanke på året vi har bakom oss med en 
pandemi som sätter avtryck på det mesta i samhället. Jag tror att det speciella året på ett 
sätt svetsat oss människor samman, där vi på banken har fokuserat på frågan om hur vi 
bäst hjälper våra kunder i en ny situation. Det tror jag har stärkt företagskulturen än mer. 
Att vi nu lyfts fram som en av de bästa arbetsplatserna i hela landet är något alla 
medarbetare kan vara stolta över, säger Maria Stagmo, HR- och hållbarhetschef på 
Sparbanken Skåne. 

Sparbanken Skåne är en modern och personlig sparbank med tydliga värderingar kring 
samhällsansvar, hållbarhet och socialt engagemang. Banken verkar för en sund ekonomi hos sina 
kunder och ett gott arbetsklimat i organisationen. Det innebär bland annat fokus på arbetsmiljön i 
form av yrkesmässig utveckling, möjlighet till vidareutbildning och omtanke om varandra. Målet 
är att vara ett företag där medarbetarna trivs så bra att de väljer att stanna länge.  

- Förändringstakten förblir hög i vår bransch, men i centrum står alltid våra kunders behov. 
Vi tror att ett positivt företagsklimat också märks i kundmötet, säger Maria Stagmo. 

När Great Place to Work listar Sveriges bästa arbetsplatser görs det utifrån globalt testade 
utvärderingskriterier. Rankningen bygger dels på externa bedömningar av företagens processer 
och rutiner, men också på undersökningar bland medarbetare och ledning. Det är alltså 
personalen själv som utvärderat sin arbetsgivare.  

Sparbanken Skåne certifierades redan 2018 som en utmärkt arbetsplats av Great Place to Work. I 
listningen våren 2020 utsågs banken till den sjunde bästa arbetsplatsen bland stora företag i 
Sverige och hösten 2020 placerades Sparbanken Skåne även i europeisk topp-30. 

Här är listningen från Great Place to Work som presenteras idag torsdag 25 mars:  
https://www.greatplacetowork.se/de-baesta-arbetsplatserna/sveriges-baesta-arbetsplatser-
2021/ 

Tre röster från Sparbanken Skåne 

Lotta Bengtsson, kundrådgivare, arbetat på banken sedan 1986: 

- Det bästa med mitt jobb är att jag träffar så många människor, i olika åldrar och olika 
faser i livet. Under mina 35 år i banken har jag både arbetat direkt med kunder som nu, 
och arbetat mer internt i banken. Det har alltid funnits goda utbildningsmöjligheter om 
det är något man behöver komplettera med för en ny roll. Med en så bred kompetens som 
vi har inom banken finns också alltid någon att diskutera med. Bra kollegor betyder 
mycket. 

https://www.greatplacetowork.se/de-baesta-arbetsplatserna/sveriges-baesta-arbetsplatser-2021/
https://www.greatplacetowork.se/de-baesta-arbetsplatserna/sveriges-baesta-arbetsplatser-2021/


 
 
 

Hampus Roslund, kundrådgivare, arbetat på banken sedan 2018: 

- Det bästa med Sparbanken Skåne är den goda gemenskapen vi har i arbetsgruppen. Jag 
möter kunderna via telefon och mejl vilket dagligen innebär många olika typer av 
ärenden. Det är denna ständiga variation och utmaningen i att hantera olika ärenden som 
inspirerar mig och driver oss framåt. 

Belma Samardzic, kontorschef, arbetat på banken sedan 2006: 

- Vi arbetar nära marknaden i det mesta vi gör. Det innebär att viktiga beslut kan fattas 
långt ner i organisationen och vi har stor möjlighet att vara personliga gentemot våra 
kunder. Detta uppskattar jag verkligen. Att vi som sparbank sedan kan engagera oss i 
samhället utanför banktjänsterna, genom olika samarbetsprojekt med exempelvis 
föreningslivet, gör det lilla extra för mig. 

 

För mer information 
Maria Stagmo, HR- och hållbarhetschef, 046-37 18 49 
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09 
 
Om Sveriges bästa arbetsplatser 
Bakom genomgången av Sveriges bästa arbetsplatser står Great Place to Work, som för nittonde året i rad 
utvärderat och listat organisationerna med bäst arbetsplatskultur i landet. I år lyckades sammanlagt 55 
organisationer uppfylla kraven för att kalla sig Sveriges bästa arbetsplatser, fördelade över tre listor – 
stora organisationer med över 250 anställda, medelstora organisationer med 50-250 anställda och små 
organisationer med 20-49 anställda. Årligen undersöker Great Place to Work 11,5 miljoner medarbetare 
från över 10 000 organisationer i 90 länder.  
 
Om Sparbanken Skåne 
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank 
med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära 
kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av 
överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser. 


