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Frontwalker får utmärkelse som ett 

certifierat Great Place to Work ™ företag 
 

 

 

PRESSMEDDELANDE 

Stockholm, 21 december 2021 

 

 

Xavi Solutions dotterbolag Frontwalker har blivit certifierad av Great Place to Work®. 

Den prestigefyllda utmärkelsen bygger helt på vad nuvarande medarbetare säger om sin erfarenhet av 

att arbeta på Frontwalker. I år säger 78 % av de anställda att Frontwalker är ett bra ställe att arbeta på. 

Great Place to Work® är den globala ledaren inom arbetsplatskultur och hjälper organisationer att 

möjliggöra för ledarskapsbeteenden som ger ökad lönsamhet, engagerade medarbetare och fler 

innovationer. De organisationer som lever upp till de högt satta kraven för att vara ett Great Place To 

Work får en certifiering som sträcker sig över 12 månader. 

- En Great Place to Work-Certifiering™ är inget som kommer av sig själv – det kräver kontinuerligt 

engagemang för medarbetarens arbetsplatskultur och deras upplevelse av den. Certifieringen är det 

enda officiella erkännandet som helt grundas på medarbetarnas faktiska upplevelser av arbetsplatsen. 

Att bli certifierad innebär att Frontwalker är en av de bästa organisationerna i landet, säger Maria 

Grudén, VD för Great Place to Work. 

- För oss som konsultbolag är det väldigt mycket värt att erbjuda en bra arbetsplats. Vårt fundament är 

ju vår förmåga och den förmågan kommer ur den höga kompetens som våra medarbetare bär på. Att 

vi får bevis på att vår organisation är en bra plats att arbeta i ger oss en god grund att kunna leverera 

på. Att våra medarbetare trivs, gör också att våra kunder kommer att trivas med oss. De två faktorerna 

är sammanflätade. Vi vet också att det inte tar slut med en certifiering utan att det är ett fortlöpande 

arbete där man får ha örat mot rälsen och vara lyhörd och driva igenom rätt förändringar, säger Nicklas 

Raask, VD/koncernchef för Frontwalker. 

Vi lägger stor vikt vid tillsammansarbete, att nyttja spetskompetens hos individen och att se varandra. 

Så att var och en får rätt utmaningar i sina uppdrag. Vi tar oss tid och engagerar oss i varandras uppdrag 

även när vi inte arbetar för samma kund. På så sätt får våra kunder en bredare leverans och våra 

konsulter alltid stöd från sina kollegor – kollegorna är nyckeln till en bra arbetsplats.  

Om Frontwalker 

Frontwalker är ett av tryggt IT-bolag i framkant med lång erfarenhet av att utveckla och förvalta 

digitala system. Vi arbetar främst inom system- och verksamhetsutveckling. Frontwalker startades 

1996 och är ett helägt dotterbolag till den börsnoterade koncernen Xavi Solutionnode med ca 130 

anställda fördelat på flera orter i Sverige. Koncernomsättningen för 2020 var 123 Mkr och en EBIT 

nivå om 6,3%. 
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Om Great Place to Work 

Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med 

dotterbolag världen över. De har mer än 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra 

arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa. Varje år utför de medarbetarundersökningar 

av 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder. I deras arbete utvärderar 

de organisationer för att ge dem ett mått på deras arbetsplatskultur och deras insats som 

arbetsgivare. De erbjuder utvärderings-, analys- och utvecklingstjänster, certifiering och utmärkelser 

som hjälper organisationer att förstå hur förtroendet i organisationen ger en mätbar effekt på 

medarbetarengagemang, produktivitet och finansiella resultat. 

Great Place to Work® delar årligen ut kvalitetsutmärkelsen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser ” som baseras 

på organisationens resultat i deras undersökningar.   

För mer information vänligen kontakta: 

Lars Save, styrelseledamot och VD  

Lars.Save@outlook.com 

+46 70 590 1822 

 

Nicklas Raask, VD Frontwalker Group 

nicklas.raask@frontwalker.se 

+46 766 210 111 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 

december 2021 kl. 13:00 CEST. 

 

Webbsida: www.xavitechgroup.se  
 

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ) 

Xavi Solutionnode-koncernen, som är ett publikt bolag listat på NGM Nordic SME sedan 2017 har till föremål att 

huvudsakligen investera i informationsteknologi. Den huvudsakliga verksamheten sker i de helägda 

dotterbolagen Frontwalker Group AB och Tavana IT AB.  

 

Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla 

faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning 

av IT-support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och 

sysselsätter ca 130 medarbetare. 


