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Inledning
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• Royal Djurgården har jobbat aktivt med 
hållbarhetsfrågor sen 2015
• Enkät kring hållbarhet för medlemmar i 

Kungliga Djurgårdens Intressenter gällande 
år 2021 utfördes i Feb - Mars 2022 
• Vi har samlat data kring gemensamma 

fokusområden som;  hållbarhetsmålen, 
hållbarhetscertifieringar, elanvändning, 
Inköp & leverantörspåverkan, mm.

Royal Djurgården hållbarhetsarbete 
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ü Enkäten hade 38 svar! Fler 
svar än 2016 och 2018 

ü Av de som svarat bedriver 16 
st restaurang- eller 
kaféverksamhet

KDI Enkät år 2021
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• Vasa
• Vrak
• Sjöhistoriska
• CoffeeCow AB
• ABBA The Museum
• Vasamuseets Restaurang AB
• Stiftelsen Rosendals Trädgård
• Kungliga Djurgårdens Intressenter
• Junibacken
• Statens museer för världskultur
• KSSS
• Hotell Hasselbacken AB
• Spritmuseum
• Eco Sightseeing Sthlm AB

Vilka har svarat i år?
• Rosendals slott, Kungl.Hovstaterna
• Tekniska Museet
• Stiftelsen Nordiska Museet
• Skansen-Akvariet AB
• Stiftelsen Thielska Galleriet
• Ressel Rederi AB
• Burgsvik group AB
• Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde
• Cirkus arena och restaurang AB
• Parkteatern/ Kulturhuset Stadsteatern
• Stiftelsen Skansen
• Strömma Turism & Sjöfart AB

• Djurgårdslinjen AB
• Marias mjölkmagasin AB
• Oscars församling
• Stockholms Spårvägar AB
• Wärdshuset Ulla Winbladh
• OCEAN BUS STOCKHOLM AB
• Snus- och Tändsticksmuseum
• Villa Godthem
• Gröna Lund
• Villa Källhagen Hotell & Rest AB
• Djurgårdsboden AB
• Flickorna Helin

KDI Enkät år 2021



Resultat 2021



Generella data kring 
verksamheten år 2021



Antal besökare
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üFör museer
verksamhetsbesökare
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Antal besökare (inträde) Antal besökare (övriga)

4 399 524 (n=24)

1 349 600 
(n=20)

7 168 190 (n=22)

3 718 171 (n=19)

2 655 255 (n=16)

1 739 022 (n=14)

År 2016 År 2018 År 2021

*n= antal personer som svarade på denna fråga, gäller kommande bilder också



Ekonomisk data
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Rapporterad omsättning Planerade investeringar (3 år) Helårstjänster
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(n=23)

957 
(n=21)
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1 929 
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(n=18)
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(n=20)

1 601 
(n=23)

738 
(n=18)

864 
(n=27)
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KDI Enkät år 2021



Hur skiljde sig bemanning, säsongs/helårstjänster 2021 
från ett normalår (2019)?
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• Av de 26 personer som svarat på denna fråga nämner 16 lägre bemanning.
• De som nämner siffror indikerar att bemanningen var mycket lägre: mellan 20 % och cirka 80% lägre.  
• Några exempel: 

Exempel om säsongsanställda: 
"Mycket! 2019 hade vi 38 

säsongsanställda fördelat i fem 
grupper. 2021 anställdes bara 3 
säsongsanställda till en av de 

fem grupperna"

Stiftelsen Nordiska museet

“150 personer 2019, 30 
personer 2021"

Burgsvik group AB



Allmän hållbarhetsinformation 
år 2021
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Allmän hållbarhetsinformation



Kommentarer kring certifiering
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ü Av de som är certifierade 
kommenterar majoriteten att 
det är enligt ISO 14 001

ü Av de som inte är certifierade 
kommenterar 4 att de arbetar 
med ISO/Miljöcertifiering 
(ABBA museet, Statens 
museer för världskultur, 
Hotell Hasselbacken AB, 
Cirkus arena och restaurang 
AB)



Om inköpspolicy: exempel på krav som ställs
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”Vår hållbarhetspolicy som 
upphandlarna ibland använder. 
De är också mycket pigga på 
att ställa hållbarhetskrav  och 

bollar mycket med mig”

Vasa, Vrak och Sjöhistoriska

Vi försöker i möjligaste 
mån välja MSC, 

certifierad palmolja , 
ekologiskt och gärna 
svan och kravmärkt”

CoffeeCow AB

” Transporterna ska innan 
2025 vara helt gröna och gå på 

el.  Förpackningarna ska i 
största möjliga mån vara utan 

plast och kartong.  Om det 
förpackas i material som går 

att återvinna ”

Vasamuseets Restaurang AB

” Vi frågar alltid efter 
miljövänligare 

alternativ ”

Skansen-Akvariet AB



Anläggning, 
energianvändning, 

avfallshantering



Elanvändning och energieffektivitet
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Förnybar el och elleverantörer
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Några nämnde 
elleverantörer

ü EON
ü Vattenfall
ü Elvio
ü Fortum
ü Boo Energi
ü Avtal via Statens

Fastighetsverk
ü Bixia



Kommentarer och några exempel kring 
energieffektiviserande åtgärder
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ü 8/26 verksamheter har satt upp ett mål för 
energieffektivisering

”Lampor med 
sensorer som 

endast tänds när 
någon rör sig i 

utrymmet." 

-"Byte av belysningen till LED-
lampor på museet.  I Maskinhallen 
är ett nytt fläktsystem att installerat. 

Det systemet arbetar med 
värmeåtervinning. Samlar den 

varma luften som stigit mot taket 
och för sedan ned den igen för att 

användas för uppvärmning av 
lokalen. "

"Bergvärme, 
återvinning via FTX-

ventilation eller 
frånluftsvärmepump."

ABBA The Museum

Stiftelsen Rosendals Trädgård

Tekniska museet



Fossildrivna fordon: plan och kommentarer

2022-05-06 KDI Enkät år 2021 22

 -

 5

 10

 15

 20

 25

Köper ni
ursprungsmärkt

förnybar el?

Producerar ni el med
egna solpaneler?

Har ni satt mål för
energieffektivisering?

Jobbar ni aktivt med
att byta ut

engångsartiklar mot
flergångsartiklar, eller
till engångsartiklar av

förnybara källor?

Har ni en plan för att
fasa ut fossildrivna

fordon?

11 
(n=20)

12 
(n=17)

1 
(n=25)

14 
(n=23)

2 
(n=25)

8 
(n=26)

23 
(n=24)

9 
(n=16)an

tal
 sv

ar

År 2016 År 2018 År 2021

Vi jobbar sedan ett par år med s k 
"plöjningsfri" odling, vilket innebär att
vi vill störa mikrolivet i jorden så lite 
som möjligt. Detta innebär att vi 
slipper använda traktorn som drivs
med biodiesel. Traktorn används
nuförtiden nästan endast till att flytta
saker, t ex bingar med ved till 
vedungsbageriet. 

Stiftelsen Rosendals Trädgård

Vår bil behöver bytas ut
och vi undersöker
möjligheten att byta till 
elbil.

Junibacken



Typer av fordon som används
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Övrig energianvändning
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Avfallshantering och 
vattenanvänding



Avfallshantering
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Exempel på vattenreducerande åtgärder
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'"Vi har sensorer på samtliga 
kranar så att det inte spolar 

mer än nödvändigt. Vi vattnar 
med regnvatten."

Wärdshuset Ulla Winbladh

SMTM

”Vi rengör numera våra 
Audioguider med UV ljus 

vilket sparar en hel del vatten 
blandat med såpa som vi 
rengjorde med tidigare."

ABBA The Museum

"Snålspolande toaletter 
samt snålspolande 
tappvattenställen"”

ü Åtta personer delade goda exempel, regnvattensanvändning och 
snålspolande toaletter



Restaurang- och 
kaféverksamhet år 2021



Restaurangrelaterade frågor

2022-05-06 KDI Enkät år 2021 29

 -
 2
 4
 6
 8

 10
 12
 14
 16
 18
 20

Bedriver ni
restaurang eller

kaféverksamhet?

Mäts andelen
miljömärkta och/eller
egenodlade råvaror?

Mäter ni ert
matsvinn?

Har ni satt mål för
minskat matsvinn?

Erbjuder ni alltid
växtbaserade

alternativ på menyn?

Följer ni WWFs
rekommendationer
(grön och/eller gul
märkning i kött, fisk
och vegoguide) vid
inköp av råvaror?

20 

4 3 

16 

8 

5 

16 

8 8 

11 

15 

10 

År 2016 År 2018 År 2021



Exempel på matsvinnsreducerande åtgärder
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"Mindre tallrikar, mindre portioner, 
utbildning i att jobba s k "root to leaf" 

(ta tillvara hela råvaran).Skickar 
också överblivet bröd till Stockholm 
Brewing Company som brygger öl 

med detta (...)"

”Vi väger portionerna 
regelbundet för att inte 

servera för stora eller för små 
portioner. Vi har även lagt till 

ytterligare en storlek på 
barnportion." (

"Upcycle Challenge är ett 
lyckat projekt där alla kök 

varje dag väger 
matsvinnet och tävlar 
mot de andra köken"

Stiftelsen Rosendals Trädgård
Junibacken

Gröna Lund

Fira restauranger delade deras exempel om matsvinreducerande åtgärder. Att servera mindre
portioner, väggportioner och ha en babyportion är några namngivna alternativ, tillsammans med 
användningen av App som Too Good to Go



Personal, besökare 
och social hållbarhet



Personal, besökare och social hållbarhet

2022-05-06 KDI Enkät år 2021 32

 -

 5

 10

 15

 20

Underlättar ni för
personalens klimatsmarta

pendlingsresor genom t ex.
subventionerade resor i

kollektivtrafik, cykelbidrag,
säker cykelparkering eller

på annat sätt?
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Exempel på hur de underlättar 
klimatsmarta resor:
ü ”Cykelparkering”
ü ”Lätt att parkera sin cykel vid 

Junibacken och duschar och 
omklädningsrum finns till 
alla.”

ü ”Möjligheter att utnyttja 
båt/båtplats”

ü ”Medarbeterna får årskort i 
kollektivtrafiken.”



Hur berättar ni om ert hållbarhetsarbete? Några 
exempel
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" Alla som besöker KDI eller på 
annat sätt får ta del av KDIs

arbete blir informerad av 
hållbarhetsarbetet i text och 

presentation "

Stiftelsen Rosendals Trädgård

" Hemsida, i kommunikation 
på plats, vid visningar, kurs "

Kungliga Djurgårdens Intressenter

" Vi arbetar med att utveckla 
detta. Idag är 

kommunikationen inte utspridd 
i parken men det har bland 

annat kommunicerats 
hållbarhetsbudskap på 

soptunnornas "

Gröna Lund

" I vår restaurang visar vi 
tydligt på digitala skärmar 

kring tex vattenåtgång, 
mängden avfall som 

produceras. 

Tekniska museet



Har ni sedan 2019 genomfört insatser inom social hållbarhet 
som ni vill lyfta fram och berätta för andra om?
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Sex personer delade några exempel, främst relaterade till arbetsinkluderingsprogram
tillsammans med program för barn och unga

Gröna lund

"(...)Lek Odla Väx! – vårt program 
där förskolebarn får lära om 

kretslopp och odling – har vi nu 
skalat upp för att passa även äldre

barn och ungdomar. För 
gymnasieungdomar har vi även ökat
med kopplingar till mat och klimat, bl 
a i ett flertal projekt med Fryshuset.”

Stiftelsen Rosendals Trädgård

"Vi tar återkommande emot
barn och deras vuxna som inte
kan besöka oss på egen hand. 
Vi samarbetar med 
organisationer som delar ut
fribiljetter och ordnar utflykter
till oss (…)”

Junibacken

"Restaurangskolan som är ett projekt
för personer som går SFI där de efter
projektet erbjuds anställning i våra
parker, vårt samarbete med 
Arbetsförmedlingen för att anställa
unga med funktionsvariation och vår
satsning att anställa personer under 
18 och över 55."



Sedan 2019, finns andra insatser inom hållbarhetsområdet som 
ni vill lyfta fram och berätta om för andra? 
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Fem svar om olika hållbarhetsinsatser, kring avfallshantering, 
klimatavtryck och kulturarvet. 

"Vi har påbörjat ett arbete med att 
beräkna verksamhetens 

klimatavtryck, så att vi ska kunna 
sätta upp mål och upprätta en 
handlingsplan med konkreta 
aktiviteter för att minska vår 

påverkan."

"Vi källsorterar nu i 
26 fraktioner – det 
är vi mäkta stolta 
över!  :D" 

"Vid de Kungliga slotten har 
vi jobbat mer digitalt för att 
tillgängliggöra kulturarvet 
under pandemin (...)" . 

Tekniska museet Stiftelsen Rosendals Trädgård

Rosendals slott, Kungl.Hovstaterna



Jens Johansson & Maria Silva


