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Thomas Concrete Group prisas som årets arbetsgivare  
i bygg- och tillverkningsbranschen 
  
 

Göteborg, 17 februari 2021 
 
 
Undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future prisar nu de arbetsgivare som har de 
mest engagerade medarbetarna i sin bransch. Utmärkelsen Brilliant Awards - Employee 
Experience är baserad på data från 185 organisationer och sammanlagt ligger 235 000 
medarbetarundersökningar till grund för listan. Nu står det klart att vinnaren i bygg- och 
tillverkningsbranschen är Thomas Concrete Group. 
  
Thomas Concrete Group är den organisation som har det största medarbetarengagemanget i bygg- 
och tillverkningsbranschen och kan därmed titulera sig som vinnare av Årets arbetsgivare i Brilliant 
Awards – Employee Experience. 

- Jag känner mig oerhört glad och stolt över hela Team Thomas. Genom åren har vi tillsammans, både 
i Europa och USA, lyckats skapa allt bättre förutsättningar för att driva och utveckla vårt företag. 
Engagerade medarbetare är avgörande för att vi skall nå vår vision om att uppfattas vara bäst i 
branschen. Denna utmärkelse är en härlig bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Hans Karlander, 
VD och Koncernchef för Thomas Concrete Group. 

Brilliant Awards listar och delar ut pris till de företag som har lyckats skapa ett arbetsklimat med 
många engagerade medarbetare. Insamling av data har pågått sedan 1 januari 2020 och resultatet är 
baserat på sammanlagt 235 000 medarbetarundersökningar. 

- Våra löpande analyser visar att engagerade medarbetare skapar lojala kunder och stärker affären. 
Thomas Concrete Group visar vägen och vikten av att kontinuerligt kartlägga 
medarbetarengagemanget i organisationen för att få ett kvitto på hur organisationen ligger till och input 
till aktiviteter för att utvecklas vidare, säger Andreas Ferm, VD på Brilliant Future. 

  
 
För mer information, kontakta: 
Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB,  
010-450 50 00  |  hans.karlander@thomasconcretegroup.com 
  

Om Thomas Concrete Group AB 
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativ betong 
för platsgjutet byggande. 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 5,5 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,7 miljarder SEK under 2019. Dotterbolaget i Sverige 
heter Thomas Betong AB.                                                                                             
www.thomasconcretegroup.com 
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Om Thomas Betong AB 
Thomas Betong är ett svenskt företag med över 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad 
betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Fabriksbetong tillverkas i 34 betongfabriker och 
prefabricerade betongelement kommer från tre fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom 
betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Antal anställda är 380, omsättning 1,7 miljarder 
SEK (2019). Thomas Betong ingår i den svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med 
verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen. www.thomasbetong.se  
 
 
Om Brilliant 
Brilliant är en del av Wise Group och är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och 
insiktsplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Företaget erbjuder agerbara och datadrivna kund- och 
medarbetarinsikter som hjälper företag och organisationer att fatta beslut som stärker affären. 
Brilliant mäter och analyserar löpande medarbetar- och kundupplevelser. Resultatet av Brilliants data visar gång 
på gång att engagerade medarbetare skapar lojala kunder och påverkar resultatet på sista raden. Företagets 
vision är att hjälpa företag och organisationer världen över att frigöra potentialen i människor. 
www.brilliantfuture.se  

http://www.thomasbetong.se/
http://www.brilliantfuture.se/

