
 

Nordens största hotellföretag 

Om Scandic Hotels Group      

Scandic är det största hotellföretaget i Norden med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på 41 000 hotellrum och  

14 000 medarbetare. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 1,6 miljoner 

medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i Norden 

(BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com  
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Scandic ett av börsens mest jämställda bolag 

– tar plats på AllBrights vita lista 

Scandic är ett av Sveriges mest jämställda börsbolag. Det framgår av AllBright-

rapportens nyligen publicerade vita lista som samtidigt visar att var femte ledare  

nu är kvinna. Av dessa ledare bidrar Scandic med tre kvinnor i koncernledningen  

och två kvinnor i styrelsen. Scandic är därmed på plats 24 av totalt 282 börsbolag.  

Det är ur jämställdhetssynpunkt betydligt mer positiva tongångar i årets AllBrightrapport jämfört med 

tidigare då den visar att börsbolagens högsta ledningar har blivit mer jämställda. Antalet kvinnor i 

börsbolagens ledningsgrupper ökar och det passar även in på Scandic där totalt tre medlemmar  

av koncernledningen samt två styrelseledamöter är kvinnor.  

- Det var med glädje jag mottog det vita kuvertet från AllBrightstiftelsen. Scandic rekryterar efter 

kompetens och jag ser inga svårigheter utan som en självklarhet att kombinera kompetens med  

en balanserad könsfördelning i företagsledning. Inom Scandic är det även cirka fifty-fifty när det 

gäller könsfördelningen av hotelldirektörer runt om i Norden, säger Frank Fiskers, vd & koncernchef 

på Scandic.  

Av totalt 282 svenska börsbolag platsar bara 32 bolag på AllBrights vita lista, där företagens köns-

fördelning klassas som jämn. AllBrights gråa lista rymmer 168 börsbolag som alla har kvinnor i 

ledningen men utan att nå upp till kravet på jämställd representation. Gemensamt för den svarta  

listans 77 bolag är att de inte har lyckats rekrytera en enda kvinna till koncernledningen.     

 

- Vi gratulerar Scandic till att vara ett modernt bolag som tar vara på kompetens oavsett kön. 

Jämställdhet har alltid ett värde i sig själv ur ett rättighets- och demokratiskt perspektiv men  

det stärker också bolagens lönsamhet och konkurrenskraft. Vi är glada över att se Scandic på  

den vita listan, säger Amanda Lundeteg, vd på AllBright.  

Mer information om AllBright, rapporten och AllBrights vita börslista finns på www.allbright.se 

 

För mer information, kontakta: 

Ann-Charlotte Johansson, VP Communications & IR  

Epost: ann-charlotte.johansson@scandichotels.com  

Mobil: +46 721 80 22 44 
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