
Stort intresse att bli Sveriges Friskaste Företag – nomineringen stänger den 5 oktober
Nomineringsperioden till Sverige Friskaste Företag går nu in i slutspurten. Tävlingen som är öppen för alla, både det offentliga
Sverige och för företag i det privata näringslivet, prisar den organisation som lyckats allra bäst med att skapa en arbetsplats
med friska medarbetare. Syftet med tävlingen, som i år avgörs för tredje året i rad, är att lyfta upp de goda exemplen och visa
att företag med friska medarbetare skapar friska organisationer.

– Att friska företag är mer lönsamma företag är självklart. Allt som oftast tenderar vi människors att fokusera på tillkortakommanden och
misslyckanden. Och de måste också tas om hand men genom vårt initiativ vill vi också hylla och lyfta fram de goda exemplen. Det går
nämligen att med systematiskt och idogt arbete skapa friska arbetsplatser, säger Göran Hägglund, Feelgoods och tillika juryns ordförande.

Organisationer som är intresserade av att delta i Sveriges Friskaste Företag anmäler sig genom att svara på en enkät där de utvärderas inom
fyra övergripande områden som har sin utgångspunkt i forskning om vad som skapar friska organisationer. Utvärderingen baseras på följande
områden; systematiskt arbetsmiljöarbete, ledarskap, medarbetarskap och delaktighet samt hälsa och hållbart arbetsliv. Mottagaren av
utmärkelsen presenteras under våren 2020.

– Det är hoppingivande att se att så många arbetsplatser runt om i vårt avlånga land verkligen satsar på sina medarbetares hälsa och
välbefinnande och gör det på ett systematiskt och klokt sätt, säger Göran Hägglund. 

Ta del av hur förra årets vinnare, Byggmästar’n i Skåne, systematiskt arbetat för att bli Sveriges Friskaste Företag. Årets vinnare meddelas
under våren 2020.
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Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet
och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid
behov rehabilitering eller krishantering.

Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300
kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.


