
 
 
 

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och 
fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal 
bolånekunder uppgår till cirka 270 000, cirka 329 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är cirka 630. Läs mer på: 
sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank. 
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SBAB är Europas 20:e bästa arbetsplats 
  
När den globala organisationen Great Place to Work (GPTW) presenterade sin ranking och 
topplista över de bästa arbetsplatserna i Europa placerade sig SBAB på 20:e plats i kategorin 
stora företag.  
 
Varje år rankar Great Place to Work Europas Bästa Arbetsplatser. Rankingen görs baserat på en 
kulturutvärdering om hur företaget aktivt arbetar för att skapa en engagerande företagskultur och 
baserat på resultatet i en medarbetarundersökning som mäter vad som driver engagemang. 1,4 
miljoner medarbetare från 2878 organisationer i 19 europeiska länder har i år deltagit i 
arbetsplatsstudien. SBAB placerar sig på plats 20 i kategorin stora organisationer, vilket är den högsta 
placeringen bland de svenska bolag som ingår i kategorin. 
 

- Tidigare under våren placerade vi oss som Sveriges fjärde bästa arbetsplats i GPTW:s 
ranking och nu visar det sig att vi står oss väldigt väl även i en europeisk jämförelse. Det är 
ytterligare bevis för att vi har rätt fokus och det är vi förstås väldigt glada över! Nu jobbar vi 
ännu hårdare för att bli en ännu mer attraktiv arbetsplats, säger Carina Eriksson, HR-chef, 
SBAB. 

 
- För att vi ska bli ännu mer konkurrenskraftiga och få ännu fler nöjda kunder är det helt 

avgörande att vi har medarbetare som är engagerade och motiverade. För att lyckas med det 
arbetar vi värderingsdrivet med ett inkluderande och självdrivande arbetssätt. Det är 
fantastiskt att vi har en företagskultur som i en europeisk jämförelse ligger i topp avseende 
engagemang och motivation.  säger Klas Danielsson, VD, SBAB. 
 

Mer information om GPTW och rankingen 
 

Fakta 
Great Place to Work är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med 
dotterbolag världen över. Varje år delar organisationen ut kvalitetsutmärkelsen ”Sveriges Bästa 
Arbetsplatser” och ”Europas Bästa Arbetsplatser” som baseras på organisationers resultat i 
medarbetarundersökningen Trust Index och kulturprofilen Culture Audit. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Erik Wennergren, Presschef SBAB 
Telefon: 0724- 51 79 37 
E-post: erik.wennergren@sbab.se 
 
 

https://www.greatplacetowork.se/employer-branding/europas-baesta-arbetsplatser-2019/large/
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