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Uppdraget
Kungliga Djurgårdens Intressenter har under juni-sept 2017 i samverkan med U&We låtit 
genomföra en kamelanalys för Djurgården och KDI:s medlemmar. Under oktober och 
november 2017 har data sammanställs och presenterats.

Kamelanalysen syftar till att kartlägga ett företags eller organisations strategiskt
viktiga hållbarhetsfrågor. Med strategiskt viktig menas det som är dess stora
belastning på klimat, miljö eller inom det sociala området. Men även vad som är
mest effektivt ur affärssynpunkt att satsa på och de områden där man ligger långt
fram.

Kamelanalysen består av två huvudsakliga delar – insamling av data och beräkning
av miljöpåverkan.

Därefter analyseras, värderas och vägs resultaten samman från de olika perspektiven
utifrån vedertagna ekologiska principer. Kamelanalysen utmynnar i ett antal
rangordnade områden som bedöms vara de som har störst påverkan på framtida
hållbarhet.



Metod – vad har vi gjort...?

KDI:s medlemmar har 
intervjuats och enkätsvar 
samlats in.

Inventering av svar och 
uppdelning i 5 områden.

Analys i form av SWOT och 
kameler med åtgärder har 
identifierats.

1. Inköp och leverantörspåverkan

2. Mat och dryck

3. Gods- och persontransporter

4. Samhällsutveckling

5. Kommunikation



Djurgårdens värderingar

Djurgården	  
is	  here	  for	  

you

Openness

Progress

Thinking	  in	  
the	  long	  
term

Respect	  for	  
our	  heritage	  
&	  belief	  in	  
the	  future

Doing	  more	  
together



INTERVJUER OCH ENKÄTER
• 41 organisationer har fått enkät, en påminnelse har skickats ut – total 26 svar

• 8 organisationer har intervjuats 

Djupintervjuer Enkätsvar

Gröna Lund

KDF
Junibacken
Rosendals Trädgård

Scandic Hotels Hasselbacken
Skansen

Tekniska museet
Vasamuseet

Aquaria vattenmuseum

CoffeeCow
Djurgårdsbrons Sjöcafé
Gröna Lund

Liljevalchs Konsthal
Lilla Hasselbacken

Nordiska museet
Ocean Bus Stockholm 
Polismuseet

POP House Sweden
Restaurang Kaknastornet AB

Rosendals slott
Riksidrottsmuseet

Sagolekhuset Junibacken

Scandic Hotels Hasselbacken
Skansen
Statens maritima museer

Statens museer för världskultur
Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde

Stiftelsen Rosendals Trädgård
Stiftelsen Thielska Galleriet
Vikingaliv Drift AB

Villa Godthem
Tekniska museet



INVENTERING
PÅVERKANSOMRÅDEN

Intervjuer, enkäter och omvärld

• Inköp & leverantörspåverkan

• Mat & dryck

• Gods & persontransporter

• Samhällsutveckling

• Kommunikation



KDI OCH DE GLOBALA MÅLEN

Flera av målen har bäring på Kunglig Djurgårdens Intressenter. 

Mappningen syftar till att belysa KDI:s påverkan på de 10 relevanta målen:



Modell
identifierade påverkansområden/kameler har 

passats in i den modell KDI ställt upp för sitt arbete



1. Inköp & Leverantörspåverkan

Använda	  utbud	  i	  restauranger	  
och	  shopar	  för	  att	  inspirera

Kunskapsdelning	  inom	  utvalda	  områden.	  
Gemensamt	  synsätt	  kring	  investeringars	  

påverkan.	  Inga	  plastpåsar	  

Mäta	  påverkan	  från	  mat.	  Alla	  har	  inköpskriterier.	  Alla	  har	  
ursprungsmärkt	  el	  

Cradle
to	  cradle



2. Mat & Dryck

KDI	  har	  en	  roll	  i

EAT	  Forum

Delta	  i	  Hållbara	  Restauranger

Redovisa	  ekoandel,	  mängd	  kött,	  svinn

One	  
Planet	  
Food



3. Gods-& persontransporter 

Miljözon 3

Båt	  från	  Nacka	  för	  besökare
Gemensamma	  intransporter av	  

gods

Gemensamma	  krav	  för	  transportleverantörer.	  
Shuttleservice.	  Etablera	  elbilspool	  

Alla	  har	  koll	  på	  sina	  transporters	  påverkan.	  Informerar	  
intressenter	  om	  vad	  KDI	  vill	  uppnå



4. Samhällsutveckling 

Konferens/festival	  för	  positiv	  
samhällsutveckling	  

Knyta	  ihop	  de	  utställningar	  och	  aktiviteter	  
som	  finns	  inom	  verksamheterna	  till	  en	  helhet	  
– Aquaria,	  Skansen,	  Tekniska	  Muséet	  mfl

Lyfta	  fram	  tillgängligheten.	  Gemensamt	  ställningstagande	  
kring	  Klimat,	  Plast	  &	  Östersjön

Good	  world	  
center



Kommunicera!

Bygga	  

trovärdighet

Dela	  kunskap

LedaInspirera



SWOT

• Stort	  intresse	  för	  samarbete
• Finns	  någon	  intressent	  som	  ligger	  i	  
framkant	  inom	  varje	  område
• Starka	  inom	  tillgänglighet
• Spännande	  enskilda	  initiativ	  som	  
går	  att	  lyfta	  utåt

•Många	  som	  inte	  mäter	  hållbarhet
• Svårt	  att	  i	  dag	  uttala	  sig	  
gemensamt	  kring	  hållbarhet
• Flera	  som	  inte	  har	  basnivå	  på	  plats
• Få	  som	  kommunicerar	  kring	  
hållbarhet

• Kan	  lätt	  hitta	  gemensamma	  
samarbeten
• Genom	  best-‐practise kan	  många	  
aktörer	  snabbt	  lyfta	  sig
• Gruppen	  kan	  göra	  stor	  skillnad	  
genom	  att	  minska	  sitt	  avtryck	  och	  
bli	  föregångare

• I	  dag	  är	  hållbarhet	  en	  hygienfaktor
• I	  KDIs varumärke	  finns	  förväntan	  
kring	  hållbarhet	  som	  inte	  motsvaras
• Andra	  aktörer	  styr	  utvecklingen	  
om	  inte	  egna	  initiativ	  tas	  inom	  
området

S W

O T



Några exempel: 

Vilka initiativ inom social hållbarhet har ni tagit och vill dela med er av?

Mångfald	  och	  jämställdhet

Vi	  ser	  hela	  tiden	  till	  att	  fördelningen	  med	  manligt/kvinnligt	  är	  
jämn	  och	  inga	  löneskillnader	  skall	  finnas	  pga av	  det.	  Visningar	  
hålls	  inom	  queer-‐perspektivet	  och	  hbtq-‐berättelser.	  
(Stiftelsen	  Thielska	  Galleriet)

Vi	  har	  skapat	  en	  pedagogisk	  odlingsverksamhet	  för	  barn	  (Lek,	  
Odla,	  Väx!),	  där	  vi	  sedan	  6	  år	  tillbaka	  har	  ett	  samarbete	  med	  
stadsdelen	  Rinkeby/Kista.	  Varje	  grupp	  kommer	  6	  gånger/år	  
för	  att	  lära	  sig	  om	  kretslopp	  och	  miljö,	  samtidigt	  som	  det	  
möjliggör	  integration	  till	  vår	  del	  av	  staden.	  (Rosendals	  
Trädgård)

Samarbete	  med	  andra	  organisationer

Vi	  har	  även	  ett	  samarbete	  med	  det	  sociala	  företaget	  Främja	  
som	  kommer	  med	  en	  handledare	  en	  gång/vecka	  och	  jobbar	  i	  
trädgården	  med	  ett	  gäng	  av	  sina	  brukare	  inom	  den	  dagliga	  
verksamheten	  de	  bedriver.	  (Rosendals	  Trädgård)

Arbetstillfällen	  

Vi	  har	  flera	  initiativ:	  Vi	  tar	  emot	  1-‐3	  arbetstränare varje	  år	  
som	  får	  ingå	  i	  arbetslaget	  och	  jobba	  i	  trädgården	  (allt	  från	  
återhämtning	  från	  sorg,	  olika	  bokstavskombinationer,	  
anorexia	  till	  utmattningssyndrom).	  (Rosendals	  Trädgård)



Fler exempel: Har ni arbetat för att underlätta tillgängligheten för besökare med olika 
typer av funktionshinder?

Icke-‐fysiska	  funktionshinder

Hänsyn	  tagen	  till	  synnedsättningar	  vid	  framtagande	  av	  
nya	  skyltar.	  (Skansen)

Mål	  under	  2017	  att	  fokusera	  på	  tillgänglighet	  för	  de	  
med "icke	  fysiska	  funktionshinder"	  som	  hörslingor	  på
konserter	  etc. (Gröna	  Lund)

Kommunikation

Alla	  info	  för	  gäst	  med	  ledsagare	  och	  deras möjligheter	  
att	  gå	  före	  i	  kö	  etc.	  finns	  på	  hemsidan.	  (Gröna	  Lund)

Vi	  har	  "tillgängliga	  promenader",	  information	  på	  
hemsidan	  om	  hur	  man	  besöker	  Skansen	  med	  
funktionshinder.	  (Skansen)

Strukturerad	  arbete

Ständigt	  pågående	  här	  hos	  oss.	  Policys	  om	  att	  alla
nybyggnationer	  ska	  göras	  så	  tillgängliga	  som	  möjligt.	  
Gemensam	  tillgänglighets	  policy	  i koncernen.	  (Gröna	  
Lund)

Regelbundna	  genomgångar	  och	  pågående	  
förbättringsarbete. Tillgänglighetsgrupp	  finns.	  
(Skansen)

Kontakt	  med	  handikapporganisationer	  avseende	  råd	  
om	  utformning	  av	  miljö	  som	  sedan	  följs.	  (Junibacken)

På	  plats

Vi	  har	  en	  väldigt	  svår	  anläggning	  men	  vi	  försöker	  hitta	  
små	  saker	  vi	  kan	  förbättra.	  Vi	  har	  tex.	  gjort	  våra	  inre	  
entrédörrar	  automatiska	  så	  att	  man	  lättare	  kommer	  in	  
med	  rullstol.	  (Aquaria Vattenmuseum)

Reversibla	  ramper	  till	  vissa	  miljöer.	  (Skansen)

Mest	  fysiskt	  men	  även	  psykiskt	  med	  bemötande.	  
Fysiskt	  med	  texter,	  ramper,	  teckentolkning	  mm.	  
(Riksidrottsmuseet)



Vinnare av S:t Julianpriset

Skansen 2015

Gröna Lund 2014

Gröna Lund 2013

Vasamuseet 2012



Vilka aktiviteter/insatser har ni gjort inom hållbarhetsområdet som ni vill lyfta fram och gärna 
berätta om för andra? Kan vara sådant ni är stolta över, men också svårigheter ni ännu inte 

lyckats övervinna.

Medarbetare

•Hur	  vi	  rekryterar	  och	  tar	  hand	  om	  våra	  medarbetare.	  (Gröna	  
Lund)

•Det	  vi	  är	  mest	  stolta	  över	  är	  hur	  kunnig	  och	  inspirerande	  
personal	  vi	  har	  hos	  oss.	  Och	  deras	  arbete	  med	  att	  sprida	  sin	  
kunskap	  och	  engagemang	  kring	  hållbarhet	  till	  våra	  gäster	  är	  det	  
viktigaste	  vi	  gör.	  (…)	  (Aquaria Vattenmuseum)

Gästfokus

•Hur	  vi	  succesivt	  arbetar	  med	  att	  ställa	  om	  vårt	  utbud	  av	  mat	  till	  
våra	  gäster.	  Stolt?	  Men	  viktigt	  är	  hur	  vi	  på	  Djurgården	  hanterar	  
allt	  avfall	  som	  alla	  miljoner	  besökare	  genererar.	  Med	  rätt	  
kommunikation	  kan	  vi	  medvetengöra	  och	  kanske	  påverka	  
volymen	  tillsammans	  med	  våra	  besökare.	  (Gröna	  Lund)

Byggnader

•Ledbelysning,	  Gasdriven	  bil,	  sopsortering,	  Energieffektivisering	  
och	  digitalisering	  arkiv,	  information	  mm	  (Liljevalchs	  Konsthall)

•Sweden	  Green	  Building	  Council	  har	  tilldelat	  Etnografiska	  
totalbetyget	  brons	  i	  sin	  helhetsbedömning	  av	  byggnad	  och	  
verksamhet.	  Dock	  emellanåt	  svårt	  att	  balansera	  energibesparing	  
med	  inomhusklimat/arbetsmiljö.	  (Statens	  museer	  för	  
världskultur)

•(…)	  Vi	  källsorterar	  det	  vi	  har	  möjlighet	  till.	  Vi	  använder	  så	  lite	  
kemikalier	  som	  möjligt	  i	  alla	  delar	  av	  driften.	  Vi	  har	  bland	  annat	  
tagit	  bort	  mycket	  städkem och	  använder	  ett	  filtrerat	  vatten	  som	  
"rengöringsmedel".	  (Aquaria Vattenmuseum)



Tekniska Museet 

Unga besökare är bekymrade för framtiden. Tekniska
Museet handlar om innovation, att vilja förbättra
vardagen. Vi vill visa på teknikens möjligheter och att
vi som människor kan göra skillnad.

Vi vill bryta periferien och åker ut med buss till förorten
och bussar in barn till museet. Vi har även
sommarläger för barn med blandat ekonomiskt
bakgrund. Alla ska kunna komma till Tekniska Museet. 



TACK!

Jens Johansson, 08-34 65 65, jens.johansson@uandwe.se

Julia Senninger, 08-34 65 65, julia.senninger@uandwe.se

www.uandwe.se


