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Scandic bäst i branschen i
hållbarhetsmätning - bäst för tionde året i
rad
– Vi är väldigt glada över den här placeringen, det blir tioårsjubileum som
bäst i branschen för oss. Extra stolta är vi över att våra gäster fortsätter att
aktivt välja de alternativ som hjälper oss att driva förändringen mot en ännu
mer hållbar verksamhet, säger Eva Lundström, Marketing & Brand Director,
Scandic Sverige.
Det hållbarhetsprojekt som gjort absolut störst skillnad under året är

initiativet som förändrade städrutinerna – städning i rum för gäster som bor
fler nätter sker inte längre per automatik, gästen säger istället till då behovet
finns. Efter bara några månader i drift hade 17 miljoner liter vatten sparats in,
vilket motsvarar 105 400 badkar med vatten. Året har även bjudit på fler
andra spännande hållbarhetsprojekt, som klimatberäknade fest- och
eventmenyer, cocktails på matsvinn från hotellfrukosten och ett av
signaturhotellen fick sin efterlängtade Svanenmärkning – Downtown Camper
by Scandic.

Så här görs studien
Sustainable Brand Index är Nordens största studie om hållbarhet och har
genomförts årligen sedan 2011. Studien syftar till att belysa hållbarhet samt
sprida och öka kunskapen om det. 2019 har totalt cirka 58 000 respondenter
intervjuats i Norden och norra Europa, bland annat 21 640 i Sverige, 10 400 i
Norge, 5 910 i Danmark och 9 480 i Finland. Målgruppen för studierna är
allmänheten 16-75 år i respektive land. Urvalet är representativt för
respektive lands befolkningssammansättning. Intervjuerna genomfördes
under november 2019-januari 2020.
Läs mer: www.sb-insight.com
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Om Scandic Hotels Sverige
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift
och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det
kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta
koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl
omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största
lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest

attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotels.se
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