
 

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 befäster återigen sin position som bäst  
i branschen på hållbarhet 

Igår kväll korades de mest hållbara varumärkena i Sustainable Brand Index 2016.  

För sjätte året i rad utsågs Scandic till det mest hållbara varumärket i hotellbranschen. 

Sustainable Brand Index är en årlig varumärkesundersökning som rangordnar hur de 

största varumärkena i Norden arbetar med sitt miljöansvar och sociala ansvarstagande. 

Totalt inom samtliga branscher förbättrar Scandic dessutom sin placering i år och 

klättrar från plats nummer 25 till 20 av totalt 265 tunga varumärken. 

- Jag är riktigt stolt över att vi behåller vår position som det mest hållbara varumärket i hotell-

branschen. Hållbarhet är integrerat i allt vi gör och något som ligger oss varmt om hjärtat. Det är 

självklart viktigt för oss att vårt arbete uppskattas av konsumenterna och vi har nu än en gång fått 

bevis på att Scandic står stadigt som ett ansvarstagande hotellföretag, säger Inger Mattsson, 

Hållbarhetsansvarig på Scandic. 

Utmärkelsen visar på att svenska konsumenter anser att Scandic är ett av Sveriges 30 mest hållbara 

varumärken, vilket innebär att Scandic är det hotellföretag som sammantaget är bäst i Sverige på att ta 

miljöansvar och socialt ansvar. Scandic har lyckats nå ut brett med sitt budskap och de konsumenter  

som mottagit budskapet har i stor utsträckning bedömt det som positivt.  

Om Scandics hållbarhetsarbete 

Scandic är branschledande i fråga om hållbarhetsarbete och har genom åren mottagit flera utmärkelser 

och priser för sitt hållbarhetsarbete. Redan 1993 började Scandic utarbeta ett hållbarhetsprogram som 

anses vara det bästa i branschen. För mer information om Scandics hållbarhetsarbete: 

www.scandichotelsgroup.com/sv/hallbarhet/  

Om undersökningen 

Sustainable Brand Index bygger på ett riksrepresentativt urval av 10 000 konsumenter som bedömt  

hur Sveriges 265 största varumärken presterar inom miljöansvar och socialt ansvarstagande. Syftet  

med undersökningen är att synliggöra värdet av hållbart varumärkesbyggande.  

 

 

För mer information, kontakta: 

Inger Mattsson, Hållbarhetsansvarig Scandic, 0709-73 50 19 

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

anna-klara.lindholm@scandichotels.com 
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