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• Vår hållbarhetsstrategi

• Ramverk och verktyg

• Insatser och exempel

• Framgångsfaktorer

• Rekommendationer
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Hållbarhet handlar om att agera
ansvarsfullt och långsiktigt,
om att skapa hållbara värden för
lokalsamhället och våra intressenter

”2025 är Liseberg världsledande
inom hållbar parkverksamhet”

”Vi driver inte Liseberg för att tjäna pengar, 
vi tjänar pengar för att kunna driva Liseberg”

Andreas Andersen, VD
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Allt är viktigt, men vad är viktigast?

Väsentlighetsanalys:

1. Vilka frågor är viktigast för våra intressenter?

2. Vilken påverkan har vår verksamhet på människor och miljö?

3. Vilka möjligheter och utmaningar innebär det för vår verksamhet?

MILJÖ

SOCIALT

EKONOMI
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Utvecklingsplan hållbarhet

- 5 väsentliga frågor

- 5 hållbarhetsmål

- 22 delmål
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• FNs Sustainable Development Goals – globala hållbarhetsmål

• FNs Global compact – hållbarhetsprinciper

• ISO 20121 – ledningssystem för hållbara evenemang

• GRI standarder - hållbarhetsrapportering
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Lisebergs viktigaste positiva bidrag kopplar till 
globala målen 8, 10 och 11. Omfattar

hållbar turism och hållbara trygga upplevelser, 
rollen som ungdomsarbetsgivare samt 
arbetet med jämlikhet och mångfald.

Lisebergs viktigaste områden för ansvarstagande 
och minskad negativ påverkan kopplar till globala 
målen 8, 12 och 13. Omfattar hälsa och säkerhet, 

arbetsvillkor, resursanvändning och klimatpåverkan.
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1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande

2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

4: Eliminera alla former av tvångsarbete

5: Avskaffa barnarbete 

6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande

9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER

ARBETSRÄTT

MILJÖ

ANTI-
KORRUPTION
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En internationell standard för hållbarhet vid evenemang kan användas av en mängd olika 
organisationer och evenemangsarrangörer, och kan användas vid återkommande 
evenemang såväl som engångsevenemang. 

Det är ledningens verktyg för att styra hur verksamhetens arbete planeras, genomförs, 
följs upp och ständigt förbättras. Den hjälper organisationer att

• kartlägga och minska sin påverkan på intressenter och samhälle

• säkerställa efterlevnad av legala och andra intressenters krav

• ge ledningen en god kontroll över organisationens påverkan på hållbarhetsfrågor

• sätta upp konkreta hållbarhetsmål för förbättringar för att kontinuerligt följa upp och 
utvärdera miljöarbetet

• ständigt förbättra sin hållbarhetsprestanda

• skapa hållbara affärsmodeller
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GRI är en oberoende internationell organisation som har banat väg för 
hållbarhetsrapportering sedan 1997. GRI hjälper företag att förstå och 
kommunicera sin inverkan på kritiska hållbarhetsfrågor som 
klimatförändringar, mänskliga rättigheter, samhällsstyrning och socialt 
välbefinnande. 

GRI Standards är gratis och kan laddas ner på GRI:s hemsida.

https://www.globalreporting.org/standards/
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1. Förstå varför hållbarhet är relevant och vad det betyder för verksamheten

2. Ha ambitioner och sätt en riktning

3. Utred och analysera dina intressenter, verksamhetens negativa och positiva 

påverkan, risker och möjligheter (väsentlighetsanalys)

4. Prioritera och sätt upp mål och delmål

5. Arbeta systematiskt, följ upp och förbättra
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• Säkerställ resurser för hållbarhet

• Engagera brett

• Bara sätt igång, allt räknas

• Styr, följ upp och kommunicera vad ni gör

• Balansera struktur och kultur
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Ylva Linder
0725 53 31 37

ylva.linder@liseberg.se
www.liseberg.se/hallbarhet


