
 

 Om Scandic 

Scandic är den marknadsledande hotelloperatören i Norden med ett nätverk av 230 hotell fördelat på närmare  

42 000 hotellrum och 14 000 dedikerade medarbetare. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom 

hotellbranschen med 1,5 miljoner medlemmar. Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Ett ansvarsfullt 

företagande är en del av Scandics DNA och för femte året i rad har Scandic röstats fram till den mest hållbara 

hotelloperatören i en undersökning av Sustainable Brands. www.scandichotels.com 

 scandichotels.se 
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Lottie Knutson ny styrelseledamot i Scandic  

Scandic Hotels, Nordens marknadsledande hotelloperatör, fortsätter att stärka  

sin organisation genom att utse Lottie Knutson till ny styrelseledamot. 

Lottie Knutson tillträder som ny ledamot i styrelsen för Scandic Hotels. Lottie, född 1964,  

är idag även styrelseledamot i Cloetta, H&M, Stena Line, STS Alpresor, Swedavia och Wise 

Group. Lottie har lång erfarenhet från den snabbt digitaliserade rese- och transportbranschen 

från sina 16 år på Fritidsresegruppen i Norden samt tidigare från SAS.  

”Scandic har genomgått en stor förändring de senaste åren och består idag av en solid affärs-

verksamhet med ett kraftfullt nätverk av närmare 230 hotell. Vi är nu i en fas där Scandics fokus 

är att växa affären ytterligare. Lottie Knutson har en gedigen erfarenhet av att ha arbetat i rese- 

och turistindustrin, där utveckling och försäljning av produkter och tjänster står i fokus. Det ger 

henne en utmärkt erfarenhetsbas att bidra till att utveckla och förädla Scandics verksamhet 

ytterligare” säger Vagn Sørensen, styrelseordförande för Scandic Hotels.  

”Scandic är ett intressant och spännande bolag med en stark position. Jag har erfarenhet från 

sektorer med liknande förutsättningar och ser fram emot att bidra till Scandics fortsatta 

framgångar och tillväxt”, säger Lottie Knutson, ny styrelseledamot i Scandic Hotels. 

 

Styrelsens sammansättning: 

- Vagn Sørensen – styrelseordförande 

- Eva Moen Adolfsson – ledamot 

- Per G. Braathen – ledamot 

- Caspar Callerström – ledamot 

- Grant Hearn – ledamot 

- Erika Henriksson – ledamot 

- Lottie Knutson – ledamot 

- Niklas Sloutski – ledamot 

- Rikard Steiber – ledamot 

- Benny Zakrisson – ledamot 

- Jan Wallmark – arbetstagarrepresentant 

 

 

För mer information, kontakta: 

Vagn Sørensen, styrelsens ordförande, som nås via: 

Ann-Charlotte Johansson, kommunikationsdirektör och IR-chef Scandic Hotels,  

+46 721 80 22 44, ann-charlotte.johansson@scandichotels.com 

mailto:ann-charlotte.johansson@scandichotels.com

