
 

Thomas Concrete Group AB, Södra vägen 28, Box 5162, 402 26 Göteborg, Sweden  
Tel +46 104 50 50 00  |  info@thomasconcretegroup.com  |  www.thomasconcretegroup.com  1 

Thomas Concrete Group åter nominerat till internationellt 
pris för bästa arbetsklimat 
 

Göteborg, 2022-02-03 
 
En gång är en sak, men tre gånger är något helt annat. På Thomas Concrete Group gör man 
uppenbarligen mycket som är rätt när det gäller sina medarbetare. Hur ska man annars förklara 
att familjeföretaget, med huvudkontor i Göteborg, nu för tredje året i rad är nominerat till den 
internationella utmärkelsen ”Employee Experience” av Brilliant Awards? 
 
Thomas Concrete Group har med sina närmare 2100 anställda och 7,5 miljarder SEK i omsättning i 
Sverige, USA, Tyskland, Polen och Norge visat att man ligger i framkant som arbetsgivare, inte minst 
tack vare ett medvetet fokus på delaktighet och ett långsiktigt fokus på klimat och hållbarhet. 2020 var 
man en av fem nominerade och i fjol vann man i hård konkurrens med närmare 200 företag i 74 
länder, 235 000 medarbetare röstade. Och nu är man alltså en av fem som åter nominerats. 
 

– Det är givetvis fantastiskt hedrande och roligt samtidigt som det är ett stort erkännande på att 
vi är på rätt väg och att våra medarbetare runt om i världen trivs på företaget, säger VD och 
Koncernchef Hans Karlander.  
 

Brilliant Awards ”Employee Experience” är en utmärkelse för de organisationer som har lyckats skapa 
ett arbetsklimat med många högt engagerade medarbetare. Just nu är Thomas Concrete Group den 
organisation som har störst medarbetarengagemang i världen inom bygg- och tillverkningsindustrin. 
Om Thomas Concrete Group kommer att vara det även efter årets omröstning vet vi den 17 februari, 
då resultatet av de flera hundra tusen rösterna kommer att offentliggöras. 
 
Vad kan bakgrunden vara till att man nomineras tre år i rad? 
HR-chef, Angela Holecek, beskriver att det finns en stolthet i att vara del av ett större bolag som 
skapar möjligheter och spännande utbyte i många roller. Inom Koncernen finns en gemensam 
Strategisk Plattform som tydligt beskriver vad företaget står för och vart det är på väg. Det ger alla 
medarbetare en tydlig riktning och klarhet i vad som är viktigt. 
 

- Vi är bra på att samarbeta och hjälpa varandra. Alla behövs – det skapar engagemang. Vi 
kallar det Team Thomas andan. Vi är duktiga på det vi gör och vi är Specialisterna på betong, 
vilket skapar en yrkesstolthet, säger Angela. 

 
Gemensam identitet under sju år 
Thomas Concrete Group är ett familjeföretag som alltid kännetecknats av lokalt engagemang och 
familjekänsla i varje enskild fabrik, men för cirka sju år sedan påbörjades resan med att binda ihop 
Koncernen och bygga den gemensamma identiteten. Detta har resulterat i att man idag har ett 
närmare samarbete mellan länderna. Globala projekt och samarbeten är också något som uppskattas 
stort bland medarbetarna.  

– Flera menar att det är inspirerande att se hur de andra verksamhetsländerna arbetar för att 
bygga upp och upprätthålla ett bra arbetsklimat och en stark teamkänsla, förklarar Angela 
Holecek. 

 
Vi-känslan stärks med hållbarhet 
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En annan sak som bevisligen bidrar till den goda vi-känslan i Koncernen är att man var först ut i 
branschen med att fokusera på hållbarhetsfrågor och erbjuda klimatförbättrade betongprodukter. 
Thomas Concrete Group har till exempel alltid legat i framkant när det gäller utvecklingen av betong 
med en lägre koldioxidpåverkan  

- I dessa tider är det något som allt fler medarbetare värderar högt, inte minst den yngre 
generationen. Detta ser vi tydligt i vårt arbete med att attrahera nya medarbetare, avslutar VD 
Koncernchef Hans Karlander. 

 
 
För mer information, var vänlig kontakta: 
Angela Holecek, HR Manager på Thomas Concrete Group AB 
angela.holecek@thomasbetong.se, +46 104 50 52 16 
  
 
Om Thomas Concrete Group AB 
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd Koncern som producerar och distribuerar 
högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas 
och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i 
Göteborg. Koncernen har 2100 anställda, producerade 5,4 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,5 
miljarder SEK under 2020. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB. 
www.thomasconcretegroup.com 
 
Om Brilliant Awards 2022 - https://brilliantfuture.se/brilliant-awards-2022/  
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