
Kungliga Djurgårdens Intressenter 
är skapad av aktörerna på Djurgården för aktörerna på Djurgården. 

Medlemskap är en förutsättning för att delta i det gemensamma arbetet för 
att utveckla Djurgården som plats och besöksmål.

Idag är drygt 55 aktörer/intressenter medlemmar varav många av Sveriges 
mest kända attraktioner.



Vi arbetar värderingsstyrt -
vad innebär det?
För oss är våra värderingar löften
som vi strävar efter att uppfylla.
De får oss att tänka efter, de påverkar 
våra val och utgör den grund vi står på 
när vi agerar och fattar gemensamma beslut.
Värderingarna är fem stycken 
Hållbarhet är såväl en enskild värdering 
- i traditionen att tänka långsiktigt, 
som en hänsyn som påverkar allt alltid.

Vår mission är att finnas här för våra besökare 
varje dag, idag och i framtiden. Vi bjuder in alla 
till ett öppet, tillgängligt och välkomnande 
Djurgården. Vi finns här för att en var ska få 
njuta, ha roligt, lära något nytt, bli inspirerade och 
få dela upplevelser.  

LÅNGSIKTIGT



KUNSKAPS-
INHÄMTNING

Väl underbyggt med 
information från 
hållbarhetsinventerin
gar som genomförs 
vartannat år tar vi 
fram mål och 
åtgärder.

Allt knutet till 
SDG:erna



Vi bygger från grunden …

… uKfrån fyra fokusområden:

ANALYS
Utifrån de fakta vi inhämtat har 
vi satt fokusområden och mål fram till 2025.

Ett bilfritt, fossilfritt Djurgården

En hållbar matkultur

En ständigt pågående världsutställning för hållbarhet 

Ett öppet välkomnande, ansvarsfullt och inkluderande 
Djurgården



MED VISIONEN 
SOM UTGÅNGSPUNKT STÄLLS FRÅGOR 
INFÖR VAL AV INSATSER OCH AKTIVITETER

Ett bilfritt, fossilfritt Djurgården

En hållbar matkultur

En ständigt pågående världsutställning för hållbarhet 

Ett öppet välkomnande, ansvarsfullt och inkluderande Djurgården



Lösa problemen innan de blir ett problem
genom kunskapsinhämtning och att
- analysera
- agera
- inspirera

Ett exempel: 
Vision - ett Bilfritt & fossilfritt Djurgården
Backcasting: vad behöver vi göra för att nå dit?

1) Kunskapsinhämtning 
Vi mäter kontinuerligt rörelser på Djurgården:

2) Analys
För att nå vårt mål behöver vi mer kollektivtrafik 
och andra typer av mobilitet

3) Agera
För att visa på behovet, att vi menar
allvar och för att få till en god 
dialog körde vi sommaren 2019 
egen kollektivtrafik.


