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Scandic är ett av Sveriges 30 mest hållbara 
varumärken enligt opinionsbildarna 

De mest inflytelserika opinionsbildarna inom hållbarhet på Twitter har utsett Scandic till 

ett av Sveriges 30 mest hållbara varumärken i studien Sustainability Engagement 

Mapping 2015. Studien grundar sig på tweets publicerade av opinionsbildare med störst 

makt i sociala medier under de senaste 12 månaderna.  

Sustainable Brand Insight och Whispr Group har genomfört en studie på Twitter för att ta reda 

på vilka företag som är bäst på hållbarhet enligt experterna. Scandic placerar sig på plats 

nummer 24 av totalt 100 välkända företag.  

- Vi har fått flera utmärkelser under året och arbetat aktivt för att dela med oss av vårt 

hållbarhetsarbete genom initiativ som vårt integrationsarbete för kockar, vår ekologiska 

barnmeny och alla hotell som fått den nya tuffa Svanenmärkningen. Det är givetvis 

extra roligt att de mest inflytelserika Twittrarna uppmärksammar detta och Scandics 

välkända arbete sedan många år, säger Inger Mattsson, hållbarhetschef på Scandic.   

Om Scandics hållbarhetsarbete 

Scandic är branschledande i fråga om hållbarhetsarbete och utsågs 2015, för femte året i rad, till 

den mest hållbara hotellkedjan i Sustainable Brand Index. Redan 1993 började Scandic utarbeta 

ett hållbarhetsprogram som anses vara det bästa i branschen.  

För mer information om Scandics hållbarhetsarbete: www.scandichotels.se/ansvar   

Om studien 

Sustainability Engagement Mapping är den mest omfattande medieanalysen som har gjorts i 

Sverige med syfte att uppmärksamma de mest inflytelserika opinionsbildarna inom hållbarhets-

området, samt vilka företag de anser sköter sitt CSR-arbete bäst. Studien är genomförd av 

Sustainable Brand Insight i samarbete med Whispr Group.  

För mer information: www.sb-insight.com   

Nyfiken på vilka som har rankat Scandic som ett av de hållbara företagen? Här finns hela listan: 

Miljöaktuellt  

 

För mer information, kontakta:  

Inger Mattsson, Hållbarhetschef Scandic, 0709-73 50 19 

Anna-Klara Lindholm, PR-ansvarig Scandic, 0709-73 52 31, anna-

klara.lindholm@scandichotels.com   
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