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Fryshusets vd är Årets mångfaldschef
Trots Fryshusets avsaknad av mångfaldspolicy var det vd Johan Oljeqvist som
utsågs till vinnare av ”Årets mångfaldschef” 2018. Priset delades ut på den
årliga Chefgalan den 8 mars. Bakom priset står servicebolaget Sodexo och
tidningen Chef.

Johan Oljeqvist har ett inkluderande ledarskap och anser att Fryshuset
kommit till en mognad där man inte längre behöver räkna hur många

anställda som har utländsk bakgrund. Fokus ligger helt på människors
kompetens och förmåga att nå den person som för stunden finns framför
dem.
”Det krävs mod och tillit för att ha förmågan att se potential och kompetens hos
människor som inte passar in i den traditionella kunskapsnormen. Johan Oljeqvist
hittar talanger där andra inte tror att de finns. Det gör honom till en värdig
vinnare och förebild”, säger Azita Shariati, vd Sodexo AB.
Johan Oljeqvist är Fryshusets vd sedan år 2012. Deras uppdrag är bland annat
att bygga relationer med unga människor. Det finns ett särskilt fokus på de
som riskerar att hamna i utanförskap.

Juryns motivering:
”Denna chef arbetar med ett inkluderande ledarskap. Kompromisslös i sin vision
om att tända gnistan hos personer som många redan dömt ut. Med stort mod, en
genuin övertygelse och tro på alla utför den här chefen långsiktiga, uthålliga,
smarta men långt ifrån självklara initiativ som leder tillstordåd och som utmanar
alla normer. En affärsmodell som till och med exporteras till andra länder.”
Hör Johan Oljeqvist om mångfald
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Om Sodexo
Sodexokoncernen
Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services – service för
livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers
förmåga att prestera. Med verksamhet i 80 länder, servar vi 100 miljoner
människor varje dag genom vår unika kombination av On-site Services,
Benefits and Rewards Services och Personald and Home Services.
Genom mer än 100 tjänster erbjuder vi våra kunder integrerade

servicelösningar som har utvecklats genom mer än 50 års erfarenhet inom
reception, säkerhet, underhåll, städning, måltidstjänster, facilities
management, kortlösningar, hushållsnära tjänster, daghem och
conciergetjänster.
Sodexos framgångar grundas på vår oberoende ställning, vår hållbara
affärsmodell och vår förmåga att ständigt utveckla och engagera våra
427 000 medarbetare över hela världen. Sodexo är medlem i CAC 40 och DJSI
index.
Nyckeltal (31 augusti, 2017)
Sodexo i världen
20,7 miljarder euro i omsättning
427 000 medarbetare
19:e största arbetsgivaren i världen
80 länder
100 miljoner människor tar del av vår service varje dag
17 miljarder euro i börsvärde (10 januari, 2018)
Sodexo i Norden
7,5 miljarder kr i omsättning
11 000 medarbetare
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