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Agenda

• SWOT analys

• Analys av kameler och 
vägar framåt

• Mappning mot SDG-
målen

Intro Resursbas

Påverkan
Samman-
vägning

• Inköp och leverantörspåverkan

• Mat och dryck

• Gods- och persontransporter

• Samhällsutveckling

• Kommunikation

• Intervjuer

• Enkäter

• Omvärld

• Bakgrund, 

hållbarhetsutmaningar



BAKGRUND



• ”Catalyst for Good Business”
- en konsultbyrå för hållbarhetsdriven verksamhetsutveckling

• 15 kompetenser inom miljö och hållbarhet.

• Representation i Sverige och Brasilien

Vilka är U&We?



Kundexempel

http://www.folksam.se/


TRYCKET PÅ VÅR PLANET

Bakgrund, omvärld

6



Befolkningstillväxten

20/80 dilemma

Ekosystemen

60 % förlust 

dilemmat

Klimatet

550/450/350 

dilemmat

Överraskning

99/1 dilemmat

”Det kvadrupla 

trycket”
Visar att planeten är satt under 

ett socioekologiskt tryckt av en 

oförutsägbar natur.



Sedan 1950-talet har vår påverkan 
på planeten mångfaldigats, bland 
annat genom:

…ökat uttag av naturresurser
…ökade utsläpp av klimatgaser
…ökade föroreningar 
…större uttag av fisk



OCH…

Fördelningen av resurserna är ojämnt 

fördelade över världen:

• Ungefär 20 procent av jordens 

befolkning använder 80 procent av alla 

resurser.

• Den fattigaste hälften äger tillsammans 

mindre än de åtta rikaste. 

• Om alla levde som vi gör i Sverige 

skulle det behövas tre jordklot.



KLIMATFRÅGAN
• Bilden visar den globala medeltemperaturen, 

förändringen mot genomsnittstemperaturen.

• Vart och ett av de senaste tre åren har varit 

varmare än alla år sedan 1850.

• Luften värms upp, havstemperatur- och nivå 

höjs och isar och glaciärer smälter.

• Klimatförändringarna ger effekter i form av 

mer oberäkneliga och extrema väderfenomen. 

Det blir torrare där det är torrt, 

översvämningar där det redan är blött och 

kraftigare stormar och orkaner.

• Flera öar och kuster har börjat översvämmas, 

Arktis värms upp snabbare än forskarna 

förutsett, delar av Afrika har drabbats av 

extrem torka och många miljoner människor 

riskerar att dö av svält.



17 GLOBALA MÅL SOM SYFTAR TILL 

HÅLLBAR UTVECKLING

Världen har 2015 antagit 

17 Globala mål för en 

ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbar 

utveckling och ska verka 

för att de uppnås till 2030.

Alla aktörer - länder, 

myndigheter, företag och 

organisationer – har ett 

ansvar att se till att målen 

uppfylls.

http://www.globalamalen.se/


KDI OCH DE GLOBALA MÅLEN

Flera av målen har bäring på Kunglig Djurgårdens Intressenter. 

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



INVENTERING

Enkäter

• Inköp & leverantörspåverkan

• Mat & dryck

• Gods & persontransporter

• Samhällsutveckling

• Kommunikation



ENKÄTERNA
• 25 svarande på huvudenkäten. Fler svar och bättre svarskvalitet än föregående enkät men 

fortfarande en del frågor som hoppas över. Mer substans i svaren som ger bra underlag för 

fortsättningen

• 13 restauranger har svarat genom Hållbara Restauranger samt kompletteringsenkät vilket 

ger god överblick över restaurangernas arbete inom hållbarhetsområdet

Enkätsvar huvudenkät

Aquaria vattenmuseum

CoffeeCow

Djurgårdsbrons Sjöcafé

Gröna Lund

Liljevalchs Konsthall

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

Waldermarsudde



INKÖP OCH 

LEVERANTÖRSPÅVERKAN



Inköpspolicy etc

10 st

16 st



Hållbarhetscertifiering

14 st

6 st



10 st

Ursprungsmärkt el

13 st



Övrig energiförbrukning 2018



Övrig energiförbrukning 2018

• Ingen eldningsolja rapporterat

• 35 000 liter diesel rapporterat

• 3 600 liter bioolja rapporterat

• 2 400 liter gasol rapporterat



Producerar ni egen solel?

1 - Etnografiska. En svarat att det utreds



Mäter ni kemikalieanvändning?

1 st

2 st



MAT & DRYCK





Top-3 antal 
sorteringsfraktioner:

Gröna Lund – 38
Skansen– 25

Rosendals Trädgård - 24

Flera miljoner 
måltider serverade

Några avtryck KDI









GODS- & PERSONTRANSPORTER



Personalpendling – subventionerad parkering?

7 st

8 st



Flygresor i tjänsten – mäts det?

4 st

7 st

3 st rapporterat klimatfotavtryck
på sammanlagt 82 ton CO2e



15 st golfbilar
Skansen

 -
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Rapporterat 
sammanlagt 26 000 
liter diesel, 28 000 
liter biodiesel för 
egna fordon. Små 
volymer av övrigt

Få 
godstransporter 
rapporterade –
inte tillförlitligt

Några avtryck KDI

13 miljoner kWh el rapporterat



SAMHÄLLSUTVECKLING

Tillgänglighet, mångfald, hälsa



Över 7 miljoner 
betalande besökare 
rapporterade av  22 

aktörer plus 3,7 
miljoner ej 

betalande och 8 
miljoner 

rapporterade av KDF

Planerade 
investeringar 
2019-21 på 700 
miljoner 
rapporterat av 19 
aktörer

Omsättning på 
över 2 000 

miljoner 
rapporterat av 21 

aktörer

Några avtryck KDI

21 aktörer rapporterat över 950 årsanställda



Underlättat tillgänglighet?

20 st

17 st



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)

Kontrastmarkerade trappor, större typsnitt på 
infoskyltar (Waldemars Udde)

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 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)



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. 



KOMMUNIKATION



Kommunicerar hållbarhet på plats?

10 st

7 st



5 st

Digital hållbarhetsrapport eller liknande?

11 st



10 st

12 st

Hållbarhetsrelaterad utbildning för anställda?



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)



TACK!

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

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

www.uandwe.se

mailto:jens.johansson@uandwe.se
mailto:julia.senninger@uandwe.se

