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Syftet med denna policy är att sätta hållbara riktlinjer för arbetet i den egna verksamheten såväl 

som för uppdraget att driva en långsiktig platsutveckling. KDI har som ambition att besöksnäringen 

ska bidra till en utveckling där Djurgården är en hållbar destination med balans mellan ekonomisk, 

miljömässig och social hållbarhet. 

Ekonomisk hållbarhet - innebär att säkra en långsiktigt sund ekonomiska utveckling utan att det 

medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. 

Miljömässig hållbarhet - innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. 

Social hållbarhet - innebär att bidra till utvecklingen av ett samhälle som värdesätter människors 

lika värde och rättigheter samt sätter människans behov och välbefinnande i centrum.  
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Syfte och mål

KDI samlar medlemmar bestående av aktörer inom besöksnäringen på södra Djurgården och 

Museiparken. Organisationen består förutom styrelse, av VD samt tre medarbetare inhyrda på 

konsultbasis. KDI har medlemmarnas uppdrag att under det gemensamma varumärket Royal Djur-

gården: 

• Driva och kommunicera en långsiktigt hållbar platsutveckling på Södra Djurgården och 

 Museiparken. 

• Tillhandahålla gott värdskap genom den auktoriserade Turistbyrån Royal Djurgården  

Visitor Center. 

• Företräda besöksnäringen på Djurgården regionalt, nationellt och internationellt. 
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Utgångspunkt



Åtagande för den egna verksamheten. Den slimmade organisationen och verksamheten i sig 

innebär en relativt liten egen påverkbar miljöpåverkan. De inköp som görs består i huvudsak av 

förbrukningsvaror i form av kontorsmaterial. Vi jobbar enligt principen “ständiga förbättringar” 

där långsiktigheten står i fokus. Vi följer självklart lagar, regler och policys tillämpliga på verksam-

heten.  
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Åtagande för den 
egna verksamheten

Ekonomisk hållbarhet 

Vi utvecklar kontinuerligt vårt arbetssätt 
för att vara resurseffektiva. 

Vi arbetar ekonomiskt långsiktigt och för 
en budget i balans. 

Vi agerar affärsetiskt och tar avstånd från 
alla former av korruption. 

Miljömässig hållbarhet 

Vi prioriterar miljövänliga, ansvarfulla produ-

center och hållbara produkter vid våra inköp. 

Vi väljer färdmedel för transport och resor 

med hänsyn till miljöpåverkan. 

Vi använder förbrukningsvaror ansvarsfullt och 

källsorterar vårt avfall.  

Social hållbarhet 

Vi prioriterar en fysiskt och psykiskt trygg och 

hälsosam arbetsplats och motverkar all form 

av diskriminering.

Vi agerar transparent gentemot vår styrelse 

och våra medlemmar. 

Vi prioriterar användande och inköp av lokala 

varor och tjänster där det är möjligt. 

Vi medverkar till kunskapsutveckling och ut-

veckling av morgondagens besöksnäring. Det 

gör vi bland annat genom att erbjuda praktik-

platser för högskolestuderande inom turism. 



Arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling av destinationen och dess besöksnäring har identifie-

rats som en   av de bärande delarna i samarbetet på Djurgården. KDI ska med strävan om ständig 

förbättring och genom bred samverkan driva det arbete framåt.  

Utgångspunkten är vår gemensamt framtagna värdegrund och hållbarhetsstrategi där fokusom-

råden med tillhörande mål är identifierade, samt denna policy. För att säkra riktning, struktur och 

kontinuitet används verktyg baserat på Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier för 

hållbar turism. Dessa baseras i sin tur på FN:s Globala hållbarhetsmål. 

KDI samverkar med en dedikerad hållbarhetsgrupp bestående av hållbarhetsansvariga hos ett 

antal medlemmar och Kungliga Djurgårdens förvaltning samt med stöd från Nationalstadsparkens 

utvecklingsfond. Vidare åtar sig KDI att i uppdraget:  

HÅLLBARHETSPOLICY

Åtagande för 
verksamhetens uppdrag

Ekonomisk hållbarhet 

Säkerställa att alla beslut som tas följer lokala, 

nationella och internationella miljö och hållbar-

hetslagar samt policys. 

Respektera våra intressenters tid genom en 

effektiv möteskultur med väl förberedda agen-

dor och beslutsunderlag. 

Ta hänsyn till aktörernas långsiktiga ekonomis-

ka hållbarhet när strategier och förslag utveck-

las. Det ska vara möjligt för alla medlemmar att 

vara delaktiga i hållbarhetsarbetet utifrån sina 

förutsättningar. 

Miljömässig hållbarhet 

Genom kontinuerlig uppföljning och kommu-

nikation driva och stötta medlemmars arbete 

för att nå gemensamt uppsatta mål. 

Engagera allmänhet och medlemmar i oli-

ka hållbarhetsinitiativ, tex. biologisk mångfald, 

skräpplock.  

Utöva påverkan på leverantörers hållbarhets-

arbete. 

Social hållbarhet 

Nå lokal hållbarhet genom att erbjuda aktörer 

konsultation, ledarskap och utbildning inom 

hållbarhet. 

Ge alla företag, organisationer och privatper-

soner inom destinationen möjlighet att bidra 

och tycka till om hållbarhetsutvecklingen inom 

destinationen. 

Säkerställa en verksamhet som inte systema-

tiskt förhindrar boende, besökare eller anställ-

da från att tillfredsställa sina grundläggande 

behov. 

Vara drivande i framtagandet av relevanta ge-

mensamma policys och riktlinjer. 

Erbjuda möjlighet och uppmuntra medlemsfö-

retag att genomgå en utvärdering av det egna 

hållbarhetsarbetet genom tredje part. (Green 

Travel Seal). 

Kontinuerligt och transparent kommunicera 

våra hållbarhetsmål, hur vi vill nå dit och hur 

vi lyckas. 



Kungliga Djurgårdens Intressenter AB som arbetsgivare 

Ska ha rutiner och processer kopplat till området och säkerställa att medarbetare har tillgång till 

relevant information. 

Kungliga Djurgårdens Intressenter ABs VD och Styrelse 

Ansvarar för att tillsätta relevanta resurser och skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbarhets-

arbete. Hållbarhetspolicyn och strategin ska godkännas av verksamhetens VD minst en gång per år 

samt presenteras för styrelse och kommuniceras i relevanta forum. 

Kungliga Djurgårdens intressenters ABs medarbetare 

Medarbetare ska hålla sig uppdaterade om hållbarhetsarbetet och förstå sin roll i arbetet.  

Samverkande Intressenter 

Kungliga Djurgårdens förvaltning - Förvaltar Konungens enskilda dispositionsrätt till Djurgården. I 

uppgiften ingår att värna det historiska kulturlandskapet, vårda den befintliga naturen och anpassa 

området till människors önskan om en stimulerande fritids- och rekreationsmiljö samt att se till 

framtida behov. Arbetet är indelat i: parkförvaltning, fastighetsförvaltning, naturvård och evene-

mang. Genom arrenden och hyror bidrar Djurgårdens aktörer oavkortat till Kungliga Djurgårdens 

förvaltnings uppdrag. KDF är en mycket viktig medlem i hållbarhetsgruppen. 

Kärntrupp Hållbarhet - Kartlägger och driver hållbarhetsfrågor. Ansvarar för att regelbundet 

revidera hållbarhetsstrategin med tillhörande mål. Delar aktivt med sig av sin expertis till nytta för 

allmänheten och platsens aktörer. KDI är sammankallande till kärntruppens möten. 

Medlemmar - Ansvarar för att följa gemensamt uppsatta mål och riktlinjer. Säkerställa att medar-

betare känner till verksamhetens hållbarhetsarbete och förstår hur man i sin roll kan påverka det. 

Där det är möjligt att påverka sina leverantörer till ett mer hållbart förhållningssätt. KDI ska stötta 

medlemmars hållbarhetsarbete. 

Länsstyrelsen i Stockholms län/Nationalstadsparken - Länsstyrelsen har i uppdrag att utveckla 

Nationalstadsparken och KDI är representerat i det Nationalstadsparksråd som Länsstyrelsen 

samlar. KDI erhåller även medel ur vård- och utvecklingsanslaget för sitt hållbarhetsarbete med 

Färdplan Djurgården.  

Länsstyrelsen och Kungliga Djurgårdens förvaltning är engagerade i värdskapet på Djurgården via 

styrgruppen för turistbyrån ”Royal Djurgården Visitor Center” där KDI har huvudansvaret. 
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Ansvarsfördelning 
i utvecklingsarbetet
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