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ÅRETS BYRÅ 2022:

DE ÄR NOMINERADE TILL BÄSTA ARBETSGIVARE
För tredje året i rad har Regi, i samarbete med DIK – Facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor och
Resumé, genomfört studien ”Årets Byrå – Bästa Arbetsgivare”. Totalt kvalificerade sig 33 byråer och av dessa
har slutligen 6 byråer nominerats.
– För Regis del är det extra intressant att kunna återrapportera såväl kund- som medarbetarundersökningar
till landets byråer, med en unik möjlighet att jämföra sig mot branschen. De byråer som har fått de allra bästa
omdömen från sina medarbetare samt kvantiering av svar på frågor om arbetsvillkor och policy är också de
som nominerats, säger Robert Skölfman, VD för Regi.
– Vi delar ut priset för att vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar. Byråbranschen är en
kreativ och spännande plats som många söker sig till. Men det är också en plats där man ofta glömmer bort
arbetsmiljöfrågor som annars är självklara på den svenska arbetsmarknaden. Vi vill ändra på det, bland annat
genom att lyfta de goda exemplen i branschen, säger Anna Troberg, förbundsordförande på DIK
Följande byråer har nominerats, i bokstavs- och omsättningsordning:
Bästa Arbetsgivare 6–25 MKR:
Miltton Insights
Mustasch
Södra Tornet
Bästa Arbetsgivare 25+ MKR:
Volt
Wenderfalck
Westander
Bästa Arbetsgivare i byråbranschen offentliggörs på Årets Byrå-galan den 9 mars på Berns.
För mer information, vänligen kontakta:
Robert Skölfman, vd Regi, robert.skolfman@regi.se, 070 770 53 85
Johanna Alm Dahlin, pressansvarig DIK, johanna.alm.dahlin@dik.se, 08-480 040 10
Om Årets Byrå
Årets Byrå startades år 2000 av Regi och är i dag den största branschstudien inom kommunikationsområdet där man
utvärderar samarbeten mellan byråer och deras kunder. Över 3000 köpare av kommunikation svarar på frågor rörande
kundrelationen och trendande ämnen. Årets Byrå genomförs även i Norge och Finland.
Om Regi Research & Strategi
Regi är ett företag som arbetar med insikter till och utmärkelser av goda prestationer inom nordiskt näringsliv. Förutom
kommunikationsbyråbranschen är vi verksamma inom marknaden för affärsjuridik och Investor Relations.
Om DIK
DIK är facket för alla som arbetar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. DIK har cirka 20 000
medlemmar runt om i landet och ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK är partipolitiskt obundet.
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