
"Orden i eget
hus"
– Et inspirationskatalog med gode
råd til en mere bæredygtig og
ansvarlig organisation



langt, så udvælger man dem alle og supplerer
måske endda med egne punkter. Under alle
omstændigheder opfordrer vi til, at man går et
skridt videre ift. at arbejde mere strategisk
med sit indkøb og værdikæderne i indkøbene,
så man sikrer sig, at organisationens
efterspørgsel også bidrager til mere
bæredygtighed uden for organisationens
mure – ude i verden. Der kan desuden være
stor værdi i at engagere sig i netværk, så man
kan lære af andres erfaringer og dele ud af
sine egne. 
 
Hvad enten I starter i det små eller i det store,
er det afgørende at få kortlagt, hvor I
begynder, og hvad I konkret skal gøre. Det er
en god idé at udarbejde en intern politik for
bæredygtighed, som alle i huset skal kende til
og endnu bedre bidrage til.  
 
Husk: Bæredygtighed er ikke et mål. Det er en
rejse uden ende, så derfor må man gerne
tænke kreativt og eksperimentere. God tur!
 
Inspirationskataloget er et levende dokument,
som vil blive opdateret løbende. Har du/I
input er det meget velkomment. Kontakt da
dieh@dieh.dk. Vi håber, at du finder
inspirationskataloget nyttigt. 
 
 
 
 

Arbejdet med bæredygtighed kan virke
komplekst, og det er nemt at miste overblikke
og fare vild. Hvor skal man starte, og hvordan
kommer man i gang? Ét er sikkert - der er nok
at tage fat på, og derfor har vi i DIEH
udarbejdet dette idekatalog, som er målrettet
organisationer, virksomheder og offentlige
institutioner, der ønsker at arbejde med
bæredygtighed internt i egen organisation –
kort sagt at få ”orden i eget hus”. 
 
Inspirationskataloget fokuserer særligt på de
små og store handlinger, som du selv relativt
nemt kan iværksætte i egen organisation
inden for fx transport og fødevarer – og andre
områder, som er relevante for stort set alle
virksomheder, organisationer og offentlige
institutioner. Husk, at der derudover kan være
store effekter at hente ved at arbejde mere
indgående og strategisk med dine
leverandører og kunder i din værdikæde. Det
gælder både ift. at sikre respekt for
arbejdstagerrettigheder og
menneskerettigheder samt minimere jeres
organisations påvirkning på miljø og klima. 
 
Kataloget er tænkt som en tjekliste. Er man i
den spæde start, bliver man måske inspireret
af nogle af punkterne i kataloget, er man
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Hvorfor dette inspirationskatalog? 



• Hvis du bruger et eksternt mødested, brug da et, der er bæredygtighedscertificeret
fx efter Svanemærket eller ISO 20121 og spørg ind til arbejdsforhold og overenskomst
for ansatte.
 
• Tænk over placeringen for dit arrangement – undgå at placere det et sted, hvor alle
deltagerne er nødt til at køre i bil eller flyve for at deltage.
 
• Server økologisk, Fairtrade, lokal produceret og/eller vegetarisk mad/snacks og
drikke.
 
• Forær overskydende mad ved arrangementer til jeres personale eller til det lokale
herberg etc., så I undgår madspild.
 
• Juster madbestillingen, hvis deltagerantallet ændrer sig.
 
• Anvend kander med vand og glas i stedet for plastflasker og plastickrus.
 
• Anvend ikke plasticservice. 
 
• Anvend pynt, der kan genanvendes/lejes.
 
• Læg ikke en blok og kuglepen ved hver plads.
 
• Reducer printede materialer.
 
• Undgå at lave goodiebags med ting, deltagerne måske ikke anvender eller overvej
indhold nøje.
 
• Overvej at afholde arrangementet elektronisk. 

1. Møder, konferencer og andre arrangementer 
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Udregninger fra DTU har vist, at
Copenhagen Business School
eksempelvis kan spare 44 procent
af deres CO2-udledning på
catering ved at servere vegetarisk.

I 2019 forårsager madspild 8
procent af al verdens CO2-
udledning.



2. Transport – rejs ansvarligt
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• Ved indkøb af firmabiler, køb da lav- eller nulemissionsbiler (for eksempel el, brint
eller hybrid) og undersøg muligheder for deleordninger.
 
• Anvend så vidt muligt kollektiv transport og undgå at flyve, hvis det kan lade sig
gøre. 
 
• Begræns mellemlandinger, hvis du er nødt til at flyve.
 
• Gør din organisation/virksomhed til grøn kunde hos det taxa-selskab, I sædvanligvis
benytter til jeres kunders eller jeres egne taxa-ture – på den måde er I sikre på, der
bliver sendt en el-taxa og I er med til at øge efterspørgslen efter el-taxaer.
 
• Videomøder kan erstatte unødigt lange ture.  
 
• Vælg bæredygtige hoteller f.eks. svanemærkede
 eller anvend rejseportaler, der investerer i gode
 formål i stedet for markedsføring (eksempelvis 
GoodWings).
 
• Vælg flyselskaber, der har en ambitiøs 
bæredygtighedspolitik/profil og ansvarlige arbejdsforhold.
 

Dit CO-2 udslip er i
gennemsnit mere end
seks-gange så stort, hvis
du flyver i forhold til, hvis
du tager toget. 



3. Fødevarer – er du dansk, grøn eller økologisk
på din arbejdsplads?
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• Gør frokostordningen bedre ved at vælge produkter, der er
bæredygtighedscertificeret, fx i forhold til Økologi, Fairtrade, MSC eller dyrevelfærd.
 
• Stil krav til jeres kantineudbyder om, at de skal være miljømærket efter
Svanemærket. 
 
• Sælg overskydende mad fra frokostordningen billigt til medarbejderne, så de nemt
kan få aftensmad og madspild reduceres. 
 
• Brug lokale og sæsonbaserede råvarer.
 
• Køb økologisk og Fairtrade te, kaffe og 
snacks til jeres møder.
 
• Minimer madspild og sælg eller forær
 eventuel overskydende mad i slutningen af
 dagen til medarbejderne eller gem/genbrug overskydende mad.
 
• Server henholdsvis fisk og vegetarisk en/flere dag(e) om ugen og/eller indfør
eventuelt en årlig vegetaruge.
 
• Vælg økologisk og /eller lokalproduceret frugt til frugtordningen og gerne efter
årstiden.
 

Når du spiser 100 gram protein
fra oksekød bidrager du med en
CO2-udledning på 1,59 kg. CO2.
Spiser du derimod 100 gram
protein fra æg, resulterer det i en
CO2-udledning på 0,16 kg. CO2.



4. Huset – jeres ydre rammer
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• Skal I renovere/bygge til – anvend et firma, der har overenskomst, hav fokus på
energieffektivisering (isolering, lys, vedvarende energi etc.), materialeforbrug – fx ved
at stille krav om svanemærket renovation.
 
• Anvend et selskab, der har en bæredygtig profil og et, der anvender bæredygtige
materialer.
 
• Sørg for at elinstallationer er lavet energibesparende.
 
• Køb lavenergi-hårde hvidevarer.
 
• Vurder, hvordan I mest fordelagtigt varmer huset op – automatisk
temperaturindstilling eller manuel.

5. IT og kontorinventar

• Køb genbrugt IT hvis muligt og efterspørg certificerede produkter (f.eks. TCO-
certificeret).
 
• Se på om eksisterende udstyr kan repareres i stedet for at erstatte med nyt.
 
• Vælg et teleselskab med en bæredygtig/grøn profil.
 
• Vælg sikker databehandling for dine kunder/medlemmer.
 
• Køb kontorinventar, der er miljømærket, FSC og/eller stil krav til kvalitet.
 
• Hvis du skifter kontormøbler eller IT, overvej da om det gamle kan sælges ellers
donores frem for at smides væk. 
 



6. Daglig drift – træf de ansvarlige valg i din
hverdag
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• Sorter dit affald og genbrug, hvad der kan genbruges.
 
• Genanvend printerpatroner. 
 
• Minimer elektricitetsforbruget ved at slukke lys og elektriske skærme samt
apparater, når de ikke anvendes. 
 
• Brug papir, der er certificeret (fx. FSC), print på begge sider af papiret og minimer
antal prints, hvor det er muligt.
 
• Skift til lavenergi lyskilder som LED.  
 

7. Firmagaver/gaver til oplægsholdere

• Køb eksempelvis træer, der bliver plantet, på vegne af oplægsholderne i stedet for
vin/blomster/chokolade som talegaver eller vælg Fairtrade-mærket eller økologiske
og anvendelige gaver.
 
• Overvej at give en donation i gave eksempelvis til en organisation, der arbejder for at
nå et eller flere af verdensmålene. 
 
• Vælg en samfundsansvarlig leverandør 
af firmajulegaver. 
 
• Vælg personalegaver, der er bæredygtige 
og ansvarlige og måske har en positiv 
påvirkning på et eller flere verdensmål – for
eksempel produkter, der skaber jobs eller
uddannelse til udsatte eller sårbare 
mennesker, eller som styrker lave indkomstgrupper i produktionslande.
 
 

Afklippede blomster dyrkes ofte
i Afrika eller i højt opvarmede
drivhuse. En rose fra Kenya har
eksempelvis et klimaaftryk på
cirka et kilo CO2, når den købes
på dansk jord. 



8. Rengøring – har I en clean rengøringspolitik?
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• Anvend håndklæder i stedet for engangsservietter.
 
• Anvend miljømærkede produkter i hverdagen (håndsæbe, håndsprit, opvasketabs
etc.).
 
• Bestil rengøringsservice, der har overenskomst for deres ansatte og er miljømærket.
 

9. Indkøb – efterspørg ansvarligt producerede
produkter og gør en forskel
• Skab dig et overblik over dine indkøb og leverandører. Hvor er de største risici, hvor
har du de største påvirkninger, og hvor er der størst mulighed for positive
forandringer? 
 
• Stil spørgsmål og tal med dine leverandører om bæredygtige muligheder.
 
• Tal med NGOer og fagbevægelsen, der er tilstede i de lande du sourcer fra, for at
skabe dig overblik over potentielle risici. 
 
• Stil konkrete krav til dine leverandører for hele værdikæden, herunder også
varetransport. 
 
• Anvend svanemærket/økologisk/Fairtrade certificeret arbejdstøj, håndklæder etc.
 
• Anvend papir og lignende materialer, der er FSC-certificeret.
 
• Anvend rengøringsmidler, håndsæbe og lignende, der er svanemærket og
økologisk.
 
• Gå efter certificerede produkter, når du køber merchandise og minimer/ overvej,
om der er behov for netop dette produkt, eller om det kan erstattes med et alternativ,
der kræver færre ressourcer (CO2) at producere.



10. Intern politik
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• Inddrag eventuelt medarbejdere fra flere afdelinger, så I får lokaliseret, hvor jeres
lavthængende frugter er, og hvilke større initiativer, der kan gøre en forskel i netop
jeres organisation.
 
• Involver dine kolleger i rejsen mod en mere bæredygtig organisation.
 
• Udarbejd en intern politik for, hvordan I arbejder med bæredygtighed. Man kan ikke
gøre alt, men det må ikke afskrække jer fra at gøre noget. Vælg nogle lavthængende
frugter til at starte med, og det der giver mening for jer at fokusere på.
 
• Vær sikker på at alle kender jeres bæredygtighedspolitik og ved, hvorfor I har den.
 
• Hav fokus på at sikre lige adgang for alle i forhold til både rekruttering og dagligdag
(inkl. ift. handicap og etnicitet). Overvej om I som virksomhed har mulighed for at
tilbyde flexjob eller på anden måde kan bidrage til et inkluderende arbejdsmarked.
 

11. Klimakompensation
• Reducer egen CO2-udledning mest muligt – det gør langt den største forskel i det
samlede klima-regnskab.
 
• Overvej at se klimakompensation som klimabistand og bidrag til projekter der, hvor
klimaforandringerne rammer hårdest.
 
• Kræv dokumentation for dine klimakompensationsprojekter.
 
• Invester i løsninger, der reducerer klimabelastningen (hav selv kontrol med
indsatsen).
 
• Vær kritisk - Er effekten reel på sigt? Er projektet additionelt? Er der ekstra/afledte
”Verdensmålskvaliteter”? Er der styr på dokumentation både nu og i fremtiden?
 
 



12. Kunder/medlemmer
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• Stil spørgsmål og krav til kunder/medlemmer og fortæl dem om jeres ambition og
profil.

13. Pension og penge

• Anvend en bank og en pensionskasse, der
 investerer bæredygtigt og ansvarligt – fx
 gennem Svanemærkede investeringer eller
 invester i fonde med et socialt formål.
 
• Stil krav og spørgsmål til din 
bank/pensionskasse.

Nogle banker/sparekasser
og pensionsselskaber
investerer i fossile
brændstoffer, våbeneksport
etc.

14. Søg viden hos andre – del din viden med
andre – indgå partnerskaber

• Engager dig i netværk, hvor du kan udveksle erfaringer og viden og indgå i
samarbejder og partnerskaber – det kan være en rigtig ressourcebesparende måde
at arbejde på. 
 
• Fortæl om dine gode idéer, hvad I gør, og hvad I har lært af jeres initiativer.
 
• Inkorporer verdensmålene i organisationen og lad dig inspirere af andres arbejde
med verdensmålene.
 
• Stil krav til samarbejdspartnere om en bæredygtighedspolitik.
 
 



Kilder

11DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel "Orden i eget hus"

https://www.greenmatch.dk/blog/2016/03/saa-meget-bruger-du-i-co2-naar-du-rejser
 
https://www.djoefbladet.dk/artikler/2019/6/drop-vingaverne-og-plant-tr-ae-er-i-stedet.aspx
 
https://www.nemtilmeld.dk/kaffepausen/indlaeg/24/3-tips-til-hvordan-dine-arrangementer-bliver-
mere-baeredygtige/
 
https://landbrugsavisen.dk/ny-rapport-klimasynderen-madspild-skal-halveres
 
https://www.dn.dk/nyheder/hvad-er-forskellen-pa-okologisk-og-konventionel-bomuld/
 
https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/art7022088/En-rose-udleder-et-kilo-CO2-f%C3%B8r-den-
lander-i-din-buket
 
https://klimadysten.noedhjaelp.dk/wp-content/uploads/2019/05/dit-klimaaftryk-i-co2-1.pdf
 
https://www.dieh.dk/dyn/Normal/3/23/Normal_Content/file/1620/1582621398/indkoeb_og_verdens
mal.pdf



Dansk Initiativ for Etisk Handel er en
almennyttig landsdækkende organisation, der
gennem samarbejde med forskellige aktører
arbejder for at fremme ansvarlig handel, der
respekterer menneske og
arbejdstagerrettigheder, hensynet til miljø og
klima samt bidrager til en global bæredygtig
udvikling ved at styrke medlemmernes
indsats inden for etisk handel. 
 
Dansk Initiativ for Etisk Handels medlemmer
udgør en unik alliance af virksomheder,
erhvervsorganisationer, fagbevægelsen,
folkelige organisationer og offentlige instanser
- et netværk baseret på tillid på tværs af
interesser og sektorer.


