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FOSSILFRITT OCH TRAFIKSMART DJURGÅRDEN

  MÅL 2025                          FOKUS 2023   MÅL 2022    HOS OSS!   Aktiviteter 2022   Genomfört / resultat

Avtal och överenskommelser med 
trafikoperatörer om fossilfritt finns på
plats för; 
• landbaserad kollektivtrafik 
• vattenbaserad kollektivtrafik 
• transportörer, bud, turistbussar, taxi
• gaturenhållning och sophämtning

Ett bilfritt Djurgården är definierat.

Åtgärdsplan fastställd utifrån 
Trafikutredning. 

Workshop med Antrop.

Diskussion mellan intressenter för en tydlig 
definition av "bilfritt".

Officiell presentation av Trafikutredningen.

Inspirera aktörer och intressenter att 
medverka i ett test av lösningar 
presenterade i Trafikutredningen.

Organisera test av lösningar presenterade i 
utredningen.

Utvärdera testet för att se hur vi går vidare.

Workshop med byrån Antrop
En workshop med byrån Antrop som en del i arbetet med att bereda mer plats 
för människor och öka tillgängligheten för kollektivtrafik har genomförts. Resultatet 
är en idébank för ett bilsnålare Djurgården som publ. på hållbarhetssiten. Arbetet 
har genomförts tillsammans med Visit Stockholm och Region Stockholm.

Definition bilfritt
En defenition av formuleringen Bilfritt har tagits fram. Trafiksmart innebär 
begränsad allmän biltrafik*, ökad kollektivtrfik på land och vatten, fler och 
förbättrade ytor för gående och cyklister.
*Med Allmän biltrafik menar vi all biltrafik med undantag för kollektivtrafik, 
varutransporter, färdtjänst, taxi, trafikanter med handikapptillstånd och 
boendetrafik.

Trafikutredningen
Trafikutredningen presenterades i ett pressevent tillsammans med Trafikkontoret 
och Region Sockholm.

Trafiksmart testvecka
◦ Ett flertal möten med intressenter hölls med positivt resultat.
◦ En testvecka organiserades och genomfördes 2-7 juni tillsammans med Kungliga 
Djurgårdens förvaltning och Stockholms stad. Under testveckan kördes extra 
kollektivtrafik och ökad trafikskyltning. KDI skötte samordnad kommunikation 
externt och tillhandahöll information till alla medlemmar/aktörer som 
kommunicerade i egna kanaler.
◦ Utvärdering testveckan. KDI genoförde under testet 106 intervjuer med 
besökare, och sammanställde kommentarer från aktörer på Djurgården samt 

Vår egna fordonspark är fossilfri. Plan finns för omställning till fossilfritt av 
specialfordon.

Alla nya fordon drivs fossilfritt. 

Vi har en plan för utfasning av fossila fordon.

Alla nya fordon drivs fossilfritt.

KDI frågar aktörer om de har fossildrivna 
fordon och en plan för utfasning i årets 
inventering.

KDI arrangerar möte i november där mål, 
resultat, åtgärder diskuteras.  

Resultat hållbarhetsenkäten 2022
Antal svarande: 38/60
Antal aktörer med fossildrivna fordon: 15/38
Antal aktörer med utfasningsplan: 9/15

Ytor är omfördelade från biltrafik till 
gående och cyklister. 

Alla underlättar för cyklande besökare och 
personal genom att se över möjligheter till 
säker parkering.

Trafiksmart testvecka för att sätta gående 
och cyklister i fokus. 

Arrangera cykelskola under testveckan. 

Resultat hållbarhetsenkäten 2022
Antal svarande: 38/60
Antal aktörer med säker cykelparkering/annat pendlingsarrangemang: 6/38

Trafiksmart testvecka
Trafiksmart testvecka genomförd, se ovan. KDI och KDF arrangerade cykelskola på 
en av parkeringsplatserna under testveckan där ca 240 barn kunde delta. 

Vi underlättar för cyklister genom att 
tillhandahålla säker cykelparkering. 

Nya låsbara cykelställ ställs ut på ön.

Utredning och projektledning 
Trafikkontorer.

Budgetuppdrag för ny bro till 
Trafikkontoret.

Påverkansarbete. KDF och KDI för en 
kontinuelig dialog med Stockholms stad.

Påverkansarbete
KDI har tillsammans med KDF i flera sammanhang träffat representater för 
Stockholms stad och tagit upp behovet av ytterligare en gång- och cykelbro.

Behovet av en ny gång- och cykelbro har varit en del av den strategiska 
kommunikationen kring den trafiksmarta testveckan.

Permanenta åtgärder för ökad 
trafiksäkerhet genomförs. 

Provisoriska trafiksäkerhetsåtgärder 
testas i enlighet med Trafikutredning.  

Under sommaren 2022 testades avstänging av Galärvarvsvägen ned mot 
Vasamuseet för all trafik utom turistbussar och färdtjänst. 

Försök med skyltning, vidare utredning av 
fysisk avstängning. 

Utredning med Trafikkontoret för 
begränsning av biltrafik.

Avstängning flyttas på försök och 
avstängningstid ökas. 

Så här bidrog vi under den trafiksmarta testveckan.
KDF och KDI har en pågående dialog med 
Stockholms stad. 

Trafiksmart testvecka genomförs 
tillsammans med Trafikkontoret med bla. 
test av skyltning på Strandvägen.

Påverkansarbete
KDI har drivit en intensiv dialog i samband med arbetet kring den trafiksmarta 
testveckan. I arbetet med Trafikkontoret har möjligheter och svårigheter med 
avstängning vid bron undersökts, och diskuterats utifrån Djurgårdens och stadens 
behov, trafikbestämmelser osv. 

Trafiksmart testvecka
Trafiksmart testvecka  genomförd 2-7 juni 2022, se ovan.

Strategisk utredning Trafikförvaltningen i 
samarbete med privata aktörer.

Förbättrad information i city och på 
Djurgården om kollektiv-trafik och 
resvägar, tydligare hållplats- och 
stationsutrop i spårvagn.

KDF och KDI för en kontinuelig dialog med 
Stockholms stad och Region Stockholm.

Har vi gjort något hos oss för att underlätta för cyklister?
Vi arbetar strukturerat och tillsammans 
för ett cykelvänligt Djurgården. 
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Minskning med 200 parkeringsplatser. Test av avstängning parkeringsplatser.
Vi stängde av parkeringsplatser under den trafiksmarta testveckan?

Förvandla parkeringsplatser till 
upplevelseytor och cykelskola under 
testvecka.

Trafiksmart testvecka
Trafiksmart testvecka hölls 2-7 juni 2022. Under veckan genomfördes cykelskola 
på en av parkeringsplatserna. På en annan gavs utrymme för gatukonst av barn. 
Intervjuer med besökare samt aktörer. Se mer info ovan. 

Vår energianvändning har minskat med 
20% jämfört med 2019.

Vi undersöker förutsättningarna för 
etablering av lokal solpark. 

Vi mäter alla vår energianvändning 
och har mål för energieffektivisering. 

Vi mäter vår energiförbrukning.

Vi har satt mål för energieffektivisering.

KDI frågar aktörerna i årets inventering. 

KDI arrangerar medlemsmöte i november 
där mål, resultat och åtgärder diskuteras.

KDI delar verktyg för att underlätta arbetet.

Resultat hållbarhetsenkäten 2022
Antal svarande: 38/60
Antal aktörer med mål för energireducering: 6/38

Delade verktyg, kunskaper och erfarenheter
Energimyndighetens verktyg för att underlätta energieffektivisering publicerad i 
verktygslåda på hållbarhetssiten. Vi har publicerat ett urval av aktörernas exempel 
på hållbarhetssiten.

75% av vår fossila energianvändning är 
borttagen jämfört med 2019. 

Vi har identifierat vår kvarvarande fossila 
energianvändning och har en plan för hur 
den skall fasas ut. 

Vi har alla elavtal med förnybar energi. 

Vi har koll på vår fossila energiavnändning.

Vi har en plan för att fasa ut fossil energianvändning. 

Vi har elavtal med förnybar energi.

KDI frågar aktörerna i årets inventering om 
användning av fossil energi och om avtal 
om grön el.

KDI arrangerar medlemsmöte i november 
där mål följs upp samt resultat och åtgärder 
diskuteras.

Resultat hållbarhetsenkäten 2022
Antal svarande: 38/60
Antal aktörer med energianvändning från fossia källor: 10/38
Antal svarande med fjärrvärme/kyla: 15/38
Antal aktörer med avtal om grön el: 14/38

Kvarvarande plast och engångsmaterial 
redovisas med handlingsplan för 
minskning.

Vår användning av plast och 
engångsmaterial är kartlagd.

Vi har börjat att byta ut fossilbaserad 
plast. 

Vi har koll på vår användning av plast och engångsmaterial.

Vi har börjat att byta ut fossilbaserad plast. 

KDI påminner om vårt åtagande för ett rent 
och snyggt Djurgården.

KDI frågar aktörerna om deras arbete med 
att ersätta fossil baserad plast i årets 
inventering.

Resultat hållbarhetsenkäten 2022
Antal svarande: 38/60
Antal aktörer som aktivt jobbar med att byta ut engångs till flergångs: 23/38

Vi har rutiner för såväl inköp som för 
projekt med hänsyn till fossilfritt.

Vi har alla implementerat en 
hållbarhetspolicy som driver mot 
minskad fossilanvändning i 
leverantörsledet.

Vi har en hållbarhetspolicy.

Vi har en uppförandekod.

Aktörer uppmuntras att införa en 
hållbarhetspolicy och uppförandekod som 
även gäller leverantörer. KDI frågar 
aktörerna om  policies i årets inventering.
 
KDI publicerar exempel på hållbarhetssiten 
för inspiration till egen.
 
KDI:s egen hållbarhetspolicy och 
uppförandekod offentliggörs på siten. 

Resultat hållbarhetsenkäten 2022
Antal svarande: 38/60
Antal aktörer med en hållbarhetspolicy: 27/38
Antal aktörer med en inköpspolicy: 21/38
Antal aktörer med en uppförandekod: 9/38

Mallar
Mallar för hållbarhets policy och uppförandekod för inspiration har tagits fram och 
finns publiserade på hållbarhetssiten. Alla som svarat nekande har fått tips om 
mallarna och uppmanats att anta egna. 

Egna policyer
KDIs hållbarhetspolicy och uppförandekod är publicerade på Hållbarhetssiten.
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HÅLLBAR MATKULTUR

  MÅL 2025                         FOKUS 2023   MÅL 2022   HOS OSS!   Aktiviteter 2022   Genomfört / resultat

Vi inspirerar andra inom hållbar 
matkultur. 

Vi har skapat en samsyn runt hållbar 
matkultur och genomför tillsammans 
aktiviteter som stärker denna. 

Det här jobbar vi för 
tillsammans på Djurgården!

KDI sammakallar till årligt restaurangmöte.

Genom KDIs medlemskap i Nätverket 
Hållbara restauranger ges alla möjlighet till 
workshops och coaching.

Restaurangmöte
Möte genomfört maj 2022

Nätverket Hållbara Restauranger
Antal restauranger som deltagit i workshops/coachning tom 2022: 19/30

Vi informerar om matens påverkan och 
kan ange CO2-avtryck för vår 
verksamhet. 

Vi har alltid växtbaserade rätter på menyn. Vi har alltid växtbaserade rätter på menyn. KDI frågar aktörerna i årets inventering.

KDI planerar möte i november där mål, 
resultat och åtgärder diskuteras.

Resultat hållbarhetsenkäten 2022
Antal svarande restauranger: 16
Antal aktörer som alltid serverar vegetariskt: 15/16

Vi prioriterar närodlat och uppmuntrar till 
egen odling. 

Vi lagar, presenterar och serverar mat på 
ett sätt som bidrar till ökad konsumtion 
av hållbara proteinkällor och 
hållbarhetskloka val. 

Vi nudgar våra gäster att välja hållbara proteinkällor och hållbarhetskloka val. Vi lär oss om och delar information om 
nudging som ett sätt att påverka.

Delade verktyg, kunskaper och erfarenheter
Digital bok om och med tips om nudging delas i verktygslåda på hållbarhetssiten.

Fortbildning
Djurgårdsfrukosten i oktober 2022 gästades av Milena Nikolova som talade om 
hur vi genom nudging kan göra hållbarheten till en icke förhandlingsbar del av 
besöket hos oss. Föreläsningen delas på hållbarhetssiten och i vår YouTube-
kanal. 

Det kött, fisk och grönt vi serverar 
uppfyller WWF:s kriterier för grönt. 

Det kött, fisk och grönt vi serverar 
uppfyller WWFs kriterier för gul och 
grön. 

Det vi serverar uppfyller WWFs kriterier för grönt eller gult:  

kött
fisk
grönt

KDI frågar aktörer i årets inventering.

KDI delar information om WWFs 
rekommendationer.

Resultat hållbarhetsinventeringen 2022
Antal svarande restauranger: 16
Antal restauranger som följer WWFs rekommendationer: 10/16

Delade verktyg, kunskaper och erfarenheter
Länk till WWFs Matkalkylator samt kött-, fisk- och grönsaksguider delas i 
verktygslåda på hållbarhetssiten.

Vårt kött kommer från djur som bara får 
beta eller naturbeteskött. 

Andelen miljömärkta eller egenodlade 
råvaror som vi använder har ökat med 
50% jämfört med 2022. Var och en sätter 
egna mål för 2027.

Vi mäter andelen miljömärkta eller 
egenodlade råvaror som vi använder. 

Vi har koll på andelen miljömärkta eller egenodlade råvaror som vi använder. KDI frågar vi aktörerna i årets inventering.

KDI arrangerar möte i november där mål, 
resultat och åtgärder diskuteras.

Resultat hållbarhetsinventering 2022
Antal svarande restauranger: 16
Antal aktörer som mäter miljömärkt: 8/16

Vi deltar i initiativ som stöttar biologisk 
mångfald. 

Vi lär oss mer och tar hänsyn till 
pollinerare och biologisk mångfald i 
våra egna planteringar. 

Hos oss vet alla vad biologisk mångfald innebär. 

I våra odlingar tar vi hänsyn till pollinerare.

Vi har uppmärksammat biologiska mångfaldens dag.

Vi har egna bikupor.

◦ Vi uppmärksammar biologiska 
mångfaldens dag.
◦ Vi samarbetar med U&WE samt Bin i 
stan.
◦ Vi planterar pollinerarvänliga växter i 
rabatter.
◦ Restauranger odlar om möjligt i egna köks- 
och kryddträdgårdar.
◦ Vi delar nyttig information och goda 
exempel.

Biologisk mångfald genom odlling
◦ KDI delade ut fröpåsar med fröer till pollinerarvänliga växter - bla som gåva till 
dem som deltog i enkäten under Trafiksmart testvecka. 
◦ KDF planterar pollinerarvänliga växter i Djurgårdens rabatter.
◦ Många restauranger får hyra extra mark från KDF för egen odling i stort och 
smått.

Delade verktyg, kunskaper och erfarenheter
Vi delar goda exempel och tips på hållbarhetssiten i form av artiklar.

Vi mäter och redovisar vårt matsvinn, och 
beräknar svinn per serverad portion. Vi mäter vårt matsvinn.

Vi beräknar matsvinn per portion.

KDI frågar om aktörer i årets inventering.

KDI arrangerar möte i november där mål, 
resultat och åtgärder diskuteras.

Vi delar goda ideer och exempel med 
varandra.

Resultat hållbarhetsinventering 2022
Antal svarande restauranger: 16/30
Antal restauranger som mäter sitt matsvinn: 8/16

Delade verktyg, kunskaper och erfarenheter
Länk till Livsmedelsverkets handbok för minskat matsvinn delas i verktygslåda på 
hållbarhetssiten. Goda exempel på vad aktörer gör delas som artiklar.

Vårt matsvinn hämtas till biogas alternativt 
kompost/komposteras. 

Detta är nu tvingande för restauranger i Stockholm. Detta är nu tvingande för restauranger i 
Stockholm.

Regelverk
Infört av Stockholms stad.

Vårt matsvinn per portion är halverat 
jämfört med 2022.
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ÖPPET, TILLGÄNGLIGT OCH VÄLKOMNANDE

  MÅL 2025                          FOKUS 2023   MÅL 2022   HOS OSS! Aktiviteter 2022 Genomfört / resultat

Djurgården är känt som öppet och 
välkomnande under utökad tid och 
säsong jfr 2022.

Vi erbjuder ett attraktivt utbud året runt. 
Vi har öppet året runt.

Vi har förlängt vår säsong.

Vi har förlängda öppettider.

Vi utvecklar koncept och erbjudanden som 
förlänger säsong och öppettider.

Utökade säsong
Gröna Lund Halloween, Octoberfest, Winter Wonderland 2022.

Utökade öppettider
Tekniska alltid öppet till 22. Rosendals trädgård utökat kvällsöppet.

Idébank
I workshopen med Antrop diskuterades förlängd säsong och resulterade i flera 
nya idéer. Idébanken delas på sustainable.royaldjurgarden.se

Vi arbetar kontinuerligt med att höja vår 
kompetens vad gäller tillgänglighet, 
inkludering och värdskap, och delar 
kunskaper och erfarenheter med 
varandra. 

Vi fortbildar vår personal kontinuerligt. I år har vi lärt mer om: 
◦ KDI arrangerar fortbildning/kurser.
◦ KDI delar information på hållbarhetssiten.
◦ KDI samarbetar med 
intresseorganisationer och aktörer. 

Fortbildning
En "Sensitivity training" har genomförts tillsammans med Stockholm LGBT. 
Utbildningsmaterialet finns tillgängligt för medlemmar och andra på 
sustainable.royaldjurgarden.se.

Vi tygliggör information om tillgänglighet, 
var och en och tillsammans. 

Vi har tydlig information om tillgänglighet på vår hemsida. Tex.
Öppettider
Tillgänglighetsanpassning för
personer i rullstol
hörselnedsatta
synnedsatta

◦ KDI förbättrar informationen om 
tillgänglighet på hållbarhetssiten.
◦ KDI tittar igenom den information som 
aktörerna har på sina egna siter och ger vid 
feedback vid behov. 

Kommunikation
Förbättrad information om tillgänglighet för varje attraktion på vår gemensamma 
besökssite royaldjurgarden.se. Genomgång av aktörernas siter och givit feedback 
till dem som saknar god information om tillgänglighet. 

En struktur för ökad återvinning på 
Djurgården finns på plats. 

En översyn av skräp och sopsituation har 
genomförts. 

Alla har antagit policyn "Åtagande för 
ett rent och snyggt Djurgården". Vi har antagit policyn "Åtagande för ett rent och snyggt Djurgården

Vi har implementerat åtagandet.

KDI påminner alla aktörer om vårt 
"Åtagande för ett rent och snyggt 
Djurgården".

Hållbarhetsinventeringen 2022
KDI har påminnt om åtagandet i återkopplingen vid årets inventering.

Vi städar Djurgården tillsammans minst en 
gång per år. Vi uppmärksammade eller medverkande i skräpplockardagen den 17 

september.

Vi planerar för en skräpplockardag 
tillsammans med Håll Sverige rent den 17 
september.

Skräpplockardagen 
Tillsammans med Håll Sverige rent delade vi ut och samlade in skräppåsar vid 
RDVC. Skräpdyk genomfördes i Djurgårdsbrunnskanalen. 

Vi arbetar med belysning utifrån varje 
plats unika förutsättningar, för ökad 
trygghet och med hänsyn till miljön. 

Vi arbetar med belysning utifrån varje 
plats unika förutsättningar, för ökad 
trygghet och med hänsyn till miljön. 

Vi har en belysningsplan.
Projektet Djurgårdsljus återupptas efter 
pandemin. 

Det finns en fastställd kravlista för 
evenemang som implementeras för såväl 
externa som interna 
evenemangsarrangörer. 

Vi följer policyn Sjysta evenemang.

Vi följer annan evenemangspolicy som inkluderar hållbarhet. 

En policy för hållbara evenemang tas fram.
Policyn delas med aktörerna för 
implementering

Policy
Policy för Sjysta evenemang finns framtagen.
Policy publicerad på hållbarhetssiten.

Vid större livemusikarrangemang 
använder vi verktyg som Dare to Care 
för ökad trygghet. 

Vi använder Dare to Care vid större musikevenemang. 
Vi delar information om Dare to Care på 
hållbarhetssiten

Delade verktyg, kunskaper och erfarenheter
Länk till Dare to Care är publicerad på hållbarhetssiten.

Alla medarbetare har tillgång till 
kunskapsbank vad gäller tillgänglighet, 
inkludering och värdskap. 

Kontinuerligt utvecklingsarbete enligt 
"Åtagande för ett rent och snyggt 
Djurgården".

Alla evenemang som arrangeras på 
Djurgården följer uppsatta 
riktlinjer/kravlista. 
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EN VÄRLDSUTSTÄLLNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

  MÅL 2025                        FOKUS 2023   MÅL 2022 HOS OSS!   Aktiviteter 2022   Genomfört / resultat

Djurgårdens arbete för att bevara, nyttja 
och utveckla vårt kulturarv inspirerar 
andra. 

Utifrån våra värderingar informerar vi våra 
gäster om Djurgårdens signum: tradition 
och förnyelse i samklang. 

Vi informerar våra gäster om

vårt egna hållbarhetsarbete

vårt gemensamma hållbarhetsarbete

Genom sustainable.royaldjurgarden.se 
informerar vi kontinueligt om vårt 
gemensamma hållbarhetsarbete och delar 
individuella berättelser.

Aktörerna berättar om sitt 
hållbarhetsarbete på plats och online. 

Kommunikation
sustainable.royaldjurgarden.se

Resultat hållbarhetsinventering 2022
Antal svarande: 38/60
Antal med digital info/rapportering: 8/38
Antal som informerar på plats: 12/38

Vår kommunikation och våra utställningar 
stödjer en hållbar utveckling. 

Vi tar fram en ny brand book som används 
internt av KDI, medlemmar och KDF. Där 
förstärks budskapet om hållbarhet som vårt 
kärnvärde såväl som hur vi arbetar och 
kommunicerar.

Våra museer producerar kontinuerlig nya 
utställningar och många har hållbarhet som 
kärna. 

Kommunikation - varumärkesguide
Varumärkesguide distribuerad till interna och externa intressenter

Utställningar
Exempel: Human Nature, Zero City, Arktis, Moving to Mars, Antropocen, 
Troubled waters, Vinnare och förlorare i svensk natur

Antal museer: 22
Antal museer som har utställning som utgår ifrån hållbarhet under 2022: 5(?)

Vi har alla, var och en, antagna 
hållbarhetspolicyer som bidrar till 
helheten. 

Vi har en hållbarhetspolicy. 

Vår hållbarhetspolicy finns publicerad på vår hemsida.

KDI frågar om vilka policys var och en har i 
årets inventering. 

KDI påminner dem som ännu inte har 
någon hållbarhetspolicy och förser dem 
med en mall som de kan utgå ifrån när de 
skapar sin egen. 

Resultat hållbarhetsinventering 2022
Antal svarande: 38/60
Antal aktörer med hållbarhetspolicy: 27/38

Mall för hållbarhetspolicy och uppförandekod distribuerad i återkoppling på 
inventering till dem som ännu inte har.

Mallar
Mallar för hållbarhets policy och uppförandekod för inspiration har tagits fram och 
finns publiserade på hållbarhetssiten. Alla som svarat nekande har fått tips om 
mallarna och uppmanats att anta egna. 

Externa aktörer ser Djurgården som en 
scen för hållbar innovation och 
Djurgårdens aktörer som viktiga 
samarbetspartners. 

Djurgården är av Stockholm stad utpekad 
som en arena och testområde för 
hållbara lösningar - ett 
innovationsområde. 

Dialog förs tillsammans med KDF med 
Stockholms stad i flera sammanhang. Dels 
med politiker, dels med tjänstemän inom 
trafik och med Visit Stockholm. 

Presentation och diskussion kring 
trafikutredningen tillsammans med KDF, 
Stockholms stad och Region Stockholm. 

Vi samarbetar kring den trafiksmarta veckan 
med stad och region.

Kommunikation
Presseventet där trafikutredningen presenterades tillsammans med KDF, 
Stockholms stad och Region Stockholm filmades och finns tillgängligt på youtube 
och via sustainable.royaldjurgarden.se

Trafiksmart testvecka
Samarbetet kring den trafiksmarta veckan har stärkt vår position som en testzon 
för hållbara lösningar i alla led. 

Viktiga externa hållbarhetsmöten söker 
Djurgården som värdplats. 

Vi arrangerar eller tar emot ett större 
arrangemang med koppling till hållbarhet. 

Djurgården står värd för flera events med 
hållbarhetstema 

Värdskap för hållbarhet
◦ Konstinstallationen Tipping Point 2-19 juni 2022 med tillhörande seminarier på 
Liljevalchs.
◦ Seminarier på Skansen som en del av Stockholm +50.
◦ Djurgården har varit värd för Bar Camp/Hållbar besöksnäring och för 
Kulturarvsdagarna. 
◦ KDI pichar tillsammans med Visit Sweden och Visit Stockholm för GSTC 
årkonferens 2024.
◦ Stockholm Creative Tech Week har valt Djurgårde som återkommande plats. 

Det är tydligt i våra butiker vilka 
produkter som är hållbara och har 
producerats ansvarsfullt. 

Vi gör var och en nulägesanalys av 
försäljningen i våra butiker och tar 
fram en handlingsplan att öka andelen 
hållbara och ansvarsfullt producerade 
produkter. 

Vi har gjort en nulägesanalys av försäljning och butik.

Vi har en hållbarhetsstrategi för vår butik. 

En enkät genomförs hos butiksansvariga. En 
nulägesanalys genomförs inför 
inspirationsdagen. 

KDI arrangerar en inspirationsdag under 
hösten 2022.

En majoriet av våra gäster uppfattar att vi 
har ett gemensamt budskap kring 
hållbarhet. 
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