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we care
I Nordic Choice Hotels, på Clarion Hotel Arlanda Airport 

delar vi en tradition och en kultur att göra mer än det som 
förväntas av oss - för gästerna, våra medarbetare, samhället 

och miljön. 

Vi kallar detta arbete för We Care

WeCare handlar om hur vi i vår dagliga verksamhet tar hand om människor, 
miljö och lönsamhet på samma gång. Vi menar att vi inte kan skapa lönsamhet 
utan att värna om människor och miljö. Men vi vet också att vi inte kan värna 

om människor och miljö utan att driva lönsamhet.

VÅRA OMRÅDEN

• Mångfald bland anställda

• Etisk och hållbar handel i våra leverantörskedjor

• Lokalt samhällsansvar i vårt grannskap

• Globalt samhällsansvar genom att bekämpa trafficking

• God, hälsosam och hållbar mat  

• Miljö

Vi ska skapa möjligheter för människor i och utanför vår verksamhet. 
Vi ska driva verksamheten med minsta möjliga påverkan på miljön. 

Vi ska få våra gäster att känna sig lite bättre när de checkar ut än när 
de checkar in.

WeCare är en del av vår identitet och av vår kultur. 

Det är vi stolta över.
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HÅLLBARHETS-
POLICY 



CARING AND SHARING 

 Vi är så stolta att vi gärna berättar vad vi gör, för att inspirera 
men även för att du ska känna att vi och du gör skillnad. 

Oavsett om du bor eller arbetar hos oss. 

Här nedan kan du läsa om en del vi gör (det finns mer..) och undrar du 
något mer, hör av dig till vår We Care-ambassadör 

lisa.hagglund@choice.se

 PEOPLE
KÄRNAN I VÅR KULTUR HANDLAR OM 
MÄNNISKORNA VI OMGER OSS MED 

OCH MÖTER VARJE DAG.

• VI STÖTTAR TRYGGA BARNEN
Sen 2012 har vi varit partner till Stiftelsen Trygga Barnen som stöttar barn och 

unga upp till 25 år som har någon nära sig som har problem med alkohol, droger 
eller mår psykiskt dåligt. Insamlingar, barnaktiviteter, auktion och bidrag är några 

av de saker vi gör.

• REKRYTERINGSPROJEKT MED ARBETSFÖRMEDLINGEN LUFTFART
Sen 2014 har vi ett samarbete med Arbetsförmedlingen Luftfart där vi ger ca 10-15 

arbetssökande praktik på hotellet. Praktiken är till för utrikesfödda kvinnor,
 långtidssjukskrivna och ungdomar och målet är att ge någon form av 

anställning efter avslutad praktik. 50-75 % av alla praktikanter får jobb hos oss.
.

• NÄTVERK MOT MÄNNISKOHANDEL - FÖR ETT TRYGGARE ARLANDA
Varje år utbildas personalen hos oss i anti-trafficking. Det arbetet och 

engagemanget ledde till att vår tidigare vd Pernilla Johansson tog initiativ till ett 
nätverk på Arlanda Ett nätverk vars syfte är att upptäcka och motverka 

människohandel för sexuella ändamål, samt att bidra till att hjälpa de utsatta.
 Idag är polisen, Swedavia, kyrkan och flera hotell i Sigtuna kommun med i detta 

nätverk. 

• VI STÖTTAR KVINNOJOUREN SIGTUNA
Vi och Kvinnojouren Sigtuna har ett samarbete sedan 2017 för att hjälpa utsatta 

kvinnor lokalt. En gemensam kamp för ett jämställt samhälle, fritt från våld.

• VI STÖTTAR TALITA  
Vi stöttar Talita i sitt arbete att ge kvinnor en väg ut från prostitution, pornografi 

och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv. 

• SWEET DREAMS - UNICEF
Tillsammans med samarbetspartnern UNICEF hjälper vi barn som riskerar att, 
eller redan har hamnat i människohandel. Genom att våra gäster kan välja bort 
städning skänker vi pengar till projektet Sweet Dreams. Hittills har vi samlat in 
över 6 miljoner kronor till UNICEF. Du som gäst kan också köpa armband där 

pengarna går oavkortat till att hjälpa kvinnor i fattigdom till ett avlönat arbete. 
På UNICEF:s center i Kambodja får kvinnorna utbildning och försörjning och där 

skapar de vackra armband av återvunnet papper.



 PLANET
ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN ÄR

 EN AV VÅRA ABSOLUT VIKTIGASTE 
UPPGIFTER

• FLY GREEN FUND
Vi på Clarion Arlanda klimatreducerar allt vårt koldioxidutsläpp genom bidrag till 
Fly Green Fund. 75% av bidraget går till inköp av biobränsle och resterande 25% 
används till lokal produktion. Du kan som gäst och kund kan också reducera ditt 

klimatavtryck vid tjänsteresor när ni bor eller konfererar här hos oss. 

• 100 % PALMOLJEFRI MAT
Vi var första hotellet som blev palmoljefritt och har sen 2014 varit 100 % palmolje-

fri på maten.Ett initiativ som inspirerade hela Clarion och hotell i Sigtuna. 
.

• BREEAM-CERTIFIERAD OCH KLIMATKOMPENSERAD FJÄRRVÄRME
I december 2016 blev hotellet BREEAM-Certifierade. Hotellets 

miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden: Energianvändning, 
inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering) Vår fjärrvärme 

klimatkompenseras och vår energi kommer från Arlanda Energi med låg 
miljöpåverkan.

• EGNA BIKUPOR, EGEN HONUNG
Sedan våren 2013 har vi bikupor med ca 80.000 bin på taket. 

Biodlingen ger oss ca 100-200 kg honung per år.

• ISO 14001-CERTIFIERADE
Nordic Choice Hotels har valt det internationellt erkända miljöstyrningssystemet 

ISO 14001, eftersom det stämmer väl överens med de visioner och åtgärder 
hotellkoncern har/gör.

• PLASTFRITT 2020
Vi har redan rensat våra engångsprodukter på hotellet och 

målet tillsammans med hotell i Sigtuna kommun är att bli plastfria 2020.

 • ELBILAR
I SkyCity-garaget samt utanför hotellet hittar du laddstolpar med gratis el. 

• ”VAKET = MINSKA FÖRBRUKNING VARJE DAG 
Varje dag har vi rutiner för att minska vår förbrukning av vatten, avfall, kemikalier, 
energi och transporter. Vi kallar det för VAKET. Vi mäter förbrukningen varje dag.

• VI ANVÄNDER ULTRARENT VATTEN NÄR VI STÄDAR
Vi har slutat med en del kemikalier och använder endast ultrarent vatten.

• KRAV-CERTIFIERAD FRUKOST

• VI SERVERAR BARA MSC- OCH ASC-MÄRKT FISK

• VI ÄR MED I KARMA FÖR ATT MINSKA VÅRT MATSVINN!
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