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INDLEDNING

Velkommen til en ebog om at gøre grønne virksomheder endnu
grønnere. 
 
Der findes  snart ikke den danske virksomhed, der ikke har lagt en
bæredygtighedsplan. En plan for en halvering af deres CO2-aftryk
eller endda en endnu mere ambitiøs målsætning. 

Men hvad med virksomhedens egne handlinger? Tager I jeres egen
medicin? Formår ledelsen, at engagere og aktivere medarbejderne i
den grønne omstilling? Får I de små og store hverdagshandlinger
implementeret hos medarbejdere og i virksomhedens interne
processer? Og går lederne forrest – også på det personlige plan?
Hvilke biler kører I i? Smider I mad ud i kantinen? Flyver I verden
rundt? 

Da statsminister Mette Frederiksen i efteråret 2019 inviterede
erhvervslivets top til møde om Klima-partnerskaber, stod en journalist
klar til at notere, hvilke biler ministrene og erhvervslederne ankom i. 

De fleste –selv af regeringens egne ministre - ankom i forurenings-
tunge dieselbiler. Og en del af de fremmødte topdirektører fik sig en
aha-oplevelse, da det gik op for dem, at de fremover også bliver
bedømt på, om de som virksomhed og som ledere ’walks the talk’.
 
Jeg har i mange år blogget og udgivet bøger om nøjsomhed og
bæredygtighed – på nojsom.dk primært med fokus på private
forbrugere.
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INDLEDNING

Mange mennesker har læst det jeg har skrevet og givet udtryk for, at
de er inspireret. Og så kom tanken – det er jo det samme
på alle arbejdspladser. Også her vil en masse mennesker gerne være
med til at gøre noget, ligesom virksomheden her har en enestående
mulighed for at engagere medarbejderne så alle kan arbejde sammen
om at nå de grønne mål. Derfor har jegnu startet konsulenthuset ’Grøn
på job’.
 
Man kan så spørge sig selv, hvad det betyder at spare nogle
– i den store sammenhæng – få kilo CO2, men det handler om
integritet og troværdighed. Og om en kæmpe mulighed for at
engagere medarbejderne, så alle kan arbejde sammen om at nå de
grønne må. Om at alle kan gøre noget, men ingen kan gøre alt. Og om
en gylden chance for at tiltrække engagerede og fremtidens
værdibaserede medarbejdere. 
 
Derfor denne bog, som er en kort og forhåbentlig inspirerende
gennemgang af, hvad man kan gøre og hvordan man kan gøre det. En
slags katalog, til inspiration, til debat, til handling.  
 
Jeg har valgt en ebog, fordi den er hurtigere at skrive og få publiceret.
Samtidig er det løbende muligt at opdatere den med de mange gode
cases, jeg møder på min vej. 
 
God arbejdslyst. 
Trine Baadsgaard

GRØN PÅ JOB
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Alle skal være med 
KAPITEL 1S

Ved at vælge frivillige bæredygtigheds-ambassadører,
sikrer din virksomhed sig, at det er de engagerede
medarbejdere, dem der brænder for den grønne
omstilling, der går forrest med de gode ideer og

inspirerer os andre.
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Jeg kender til virksomheder, der har udnævnt bæredygtigheds-
ambassadører – eller nej.  Ambassadørerne har faktisk udnævnt sig
selv. Formelt eller uformelt. De fleste virksomheder er nemlig godt
klar over, at for at noget skal lykkes, skal alle være engagerede og
gå i samme retning. 
 
I TDC for eksempel, har medarbejderne frivilligt haft mulighed for
at melde sig som bæredygtighedsambassadører og er blevet
involveret og hørt i forbindelse med virksomhedens ambitiøse
klimamålsætning om at blive 100% CO2 neutrale i 2028.
På den måde har TDC modtaget et hav af gode ideer til ændret
klimaadfærd i organisationen. Fordi det er de udkørende montører,
kantinedamen, sekretæren, call-center medarbejderen og
gartneren, der er kommet med input til, hvad der kan gøres i
lige præcis deres del af organisationen.

DER SKAL VÆRE NOGET I DET 
Mit mantra har altid været, at der skal være noget i det for en selv.
I privaten kan det meget ofte være cool cash - altså at man sparer
penge på f.eks. elregningen, madkontoen eller hvad det nu kan
være. Tal viser, at 47% af danskerne betragter klima-forandringer,
som det mest alvorlige problem verden står overfor. Her er derfor
masser af motivation. 

Det skal først og fremmest være så nemt som muligt at træffe de
rigtige valg. Mennesker er programmerede sådan, at vores
hjerner elsker vaner. På den måde skal den ikke tung energi på
beslutningskraft.  
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KAPITEL 1
MEDARBEJDERNE SKAL ENGAGERES



Men hjernen ved bare ikke, hvad der er godt og dårligt. Den 
holder fast i, at den godt kan lide rutiner, gode gamle vaner og
derfor stritter vi som udgangspunkt imod, når vi forsøger at
lave om på vanerne. Derfor skal nye vaner gøres så nemme som
muligt. Så understøtter de vores adfærd, og adfærd understøtter
den kultur, der er på arbejdspladsen – og det hele bliver i sidste
ende selvforstærkende.

Mange gange skal man måske helt fjerne de valg, der
findes. Det kan være at kantinen indfører Meatless Monday – så 
vil man spise i kantinen den dag, bliver det altså uden kød. Det
giver et andet resultat end hvis vegetarretten på
buffeten står ved siden af kødet. Eller måske skulle man vende den
om, så udgangspunktet som hovedregel er vegetarmad og man så
som kødspiser skulle bede om kød eller måske ligefrem indføre en
Meatfull Monday i modsætning til de øvrige dage, hvor der som
udgangspunkt ikke serveres kød?

Det handler altså om at indrette arbejdspladser, hvor vi gør
det nemmere at træffe de grønne beslutninger - de beslutninger, vi
gerne vil have bliver truffet. Beslutninger der er i klimaets interesse.

KAPITEL 1
MEDARBEJDERNE SKAL ENGAGERES

07
GRØN PÅ JOB



Spar på 
energien

KAPITEL 2
ENERGI

Energi er et godt sted at starte. 
Det er synligt, målbart og det batter. Der kan
tilmed være en del penge at spare – noget der

formentlig vil gøre jeres virksomhed
mere motiveret for at gå videre, når de

første lavthængende frugter
er høstet.
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De lavthængende frugter kunne f.eks. være maskiner, der er tændt,
når de ikke bliver brugt. Indtil fornylig kørte ATP’s klimaanlæg for
eksempel for fulde hammer iweekenden. Det bliver nu slukket. 

Op til 20% af al energiforbrug på enarbejdsplads går til udstyr,
der er tændt, men ikke i brug. Op mod 40 % af elforbruget i
virksomheder ligger uden for arbejdstid. I kan altså udover CO2
spare en del penge, blot ved at ændre vaner.  
 
EL 
I kunne f.eks. starte med at finde ud af, om jeres virksomhed
nogensinde har fået et energitjek. Der kan være en del
automatiserede processer, der kan sættes i gang ved en overordnet
gennemgang – f.eks. med LED pærer, indstillinger af computere og
skærme, printere, lysfølere på toiletter og i gange, møderum og på
kontorer. Et godt sted at starte er hos www.sparenergi.dk/erhverv.
Her er der masser af informationer, siden er brancheopdelt
og der er gode cases.

Måske har jeres virksomhed en form for et energistyringsystem  –
og I kan aflæse energiforbruget der. Det er et godt sted at starte –
det er godt at have tal som udgangspunkt og evt. sammenligne
med andre lignende virksomheder. Hvis ikke I har et
energistyringssystem, så kan I få oplysningerne igennem jeres
energiselskab.  

Tænk, hvis I om et år kunne bevise, at I har sparet
virksomheden for 10.000kroner på elregningen for eksempel? På
mange arbejdspladser står der også små lokale køleskabe,
tjek hvor energiforbrugende de er.

KAPITEL 2
ENERGI
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Måske er I så få - eller der laves så lidt kaffe, at en
elkedel med nescafe eller en stempelkande er et alternativ?
Og sluk den i hvert fald, når I går hjem.  
 
Og nu I er i gang, så sluk også computeren – det gør du
formentlig allerede, men også skærmen? Jeg ved, at de f.eks. hos DR
får en besked på skærmen om at slukke den, når computeren slukkes.
Måske kan jeres virksomhed gøre det samme?  
 
Hvis I kommer fra et højt udgangspunkt viser tal, at I kan spare 60-
65% af jeres printeres og kopimaskiners elforbrug ved at indstille dem
til at slukkeautomatisk. 
 
Sluk er i det hele taget et aktuelt ord – sluk for projektorer,
smartboardet, lyset, skærmen etc., når I forlader mødelokalet.
Mødelokalerne står som regel ubrugte hen en meget stor del af tiden.
At slukke for energiforbruget i dem, hjælper jer godt på vej.  Det
samme gælder, når I går til frokost – sluk lys, skærme, lamper, radio
etc. når I går til frokost møde eller pause.  Eller få en gang for alle
installeret automatiske sensorer, der tænder og slukker efter behov.
 
VARME: 
21 grader er en god temperatur at holde, når I
laver stillesiddende arbejde.  Har I radiatortermostater, så indstil
dem alle på samme temperatur – og skru gerne ned, når I lufter ud
med gennemtræk i fx 5 minutter.  
 
Tænk også i at udnytte dagslyset – det er bedre og sundere end
kunstigt lys. Sluk det kunstige lys, når der er dagslys nok og ryk evt.
tættere på vinduerne, så I udnytter det naturlige lys.  
 
I kan hjælpe hinanden på vej ved at sætte små sedler, klister-
mærker eller post-its på lyskontakter, køleskabe, frysere,
kaffemaskiner eller vinduer, så I bliverhusket på de gode vaner – eller
allier jer med 

KAPITEL 2
ENERGI
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VAND: 
Indfør karafler i køleskabet, så der altid er koldt vand og vand-
hanerne ikke skal løbe længe. Brug også vandkarafler til møder, så
I slipper for plasticvand-flasker.  
 
Brug ét glas eller en kaffekop hele dagen i stedet
for at tage nye. Indfør fx en personlig kop og et personligt glas
med gravering af nummer eller lign. 
 
Fyld opvaskemaskinerne helt op. 
Måske trænger toiletter og blandingsbatterier til en udskiftning.
Hvis de er gamle bruger de væsentlig mere vand end de nye på
markedet og investeringen er tjent ind hurtigt.

KAPITEL 2
ENERGI
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Kantine & Mad

Lune morgenboller og småsnak med kollegerne.
Varm ret med tilhørende salater til midt på

dagen. Frokosten og snakken med kollegerne er for
mange et af dagens højdepunkter. 

Og der er da også mange virksomheder, der
gør utrolig meget ud af at lave lækker, 

sund og indbydende mad – og tak for det!

KAPITEL 3
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Men med det store udvalg følger risikoen for et enormt spild og her
er der virkelig meget at hente, for det er ikke til at bære, at en
masse mad, hver eneste dag smides ud, fordi det ikke blev
spist.  
 
Der er heldigvis efterhånden meget kantinepersonale
og mange caterer-firmaer, der har stor fokus på det.  
 
Måske kan I gøre noget mere i jeres virksomhed? 
Måske med en lille event, hvor I kickstarter opmærksomheden på
den grønne vej i kantinen? Læg en grøn løber ud, sæt grønne flag
og server grønne smoothies denne morgen og hæng sedler eller
plakater op med nogle af de tiltag, I gerne vil tage i kantinen.  
 
I mange kantiner er der efterhånden skåret ned på
udvalget, så der i stedet for uendelige valgmuligheder, nu blot er
en enkelt varm ret, et par salater og noget pålæg. Og så er I godt
på vej.  
 
Mange steder er det derfor også muligt at tage
resterne med hjem - der er doggiebags eller medarbejderne
opfordres til selv at tage en boks med, der kan fyldes og så har
I nem aftensmad eller mad til børnenes madpakker – mad der vel
at mærke ellers var røget ud.
  
Der kan laves en aftale med Too Good To Go eller hvis der er tale
om store mængder eller efter særlige events kan I lave en
aftale med et lokalt herberg eller værested, om at de henter eller
får leveret maden, der ikke bliver spist.  
 
Indfør vegetar- og eller fiskedage, hvis I ikke allerede har det. 
 
Da jeg i sommer var på højskole, stod der midt i rummet en meget
lille spand til tallerkenaffald. 

KAPITEL 3
KANTINE & MAD
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Bare det, at den var så synlig og så lille, signalerede, at det ikke
var der vi skulle satse på at komme af med store mængder rester.
Det betød, at vi tilpassede det vi tog på buffeten. Vi tog
hellere to små portioner, vi var sikre på, at kunne spise end en stor
portion,hvor vi risikerede at skulle smide noget af det ud. 

Måske skal jeres affaldsspand stå midt i kantinen og måske ovenpå
en vægt, så I kan se, hvormeget der smides ud – og måske tager I
så l idt mindre på tallerknen næste gang?
I kan også skifte de store tallerkner ud med mindre, så kan der
være mindre på allerknen og risikoen for spild falder.

Der er også grund til at tage et grundigt kig på
mødeserveringen. Er det lokal og årstidsbestemt frugt? Er der
mulighed for et vegetarisk sandwich f. eks. ? Og er der vand i
karafler i stedet for plasticflasker.  
 
Har I et personalekøleskab, så lav en fælleshylde,
hvor smørret, marmeladen, pålægschokoladen, osten fra
fredagsmorgenmaden kan stilles, så det der er kan bruges i løbet
af ugen eller måske næste fredag, hvilket bringer mig til den
næsten obligatoriske fredagsmorgenmad på mange
arbejdspladser:  
 
Mange steder, bliver der taget morgenbrød med
fredag morgen og resterne står og tørrer ind. Aftal i stedet, at det
bliverpakket sammen kl. 11 og at en af jer – eller flere tager det
medhjem og brug det herefter i weekenden.
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KANTINE & MAD



Indkøb & Ressourcer

KAPITEL 4

Køber I  lokalt og bæredygtigt? Hvem leverer
jeres frokost? Hvem er jeres printudbyder, er der

genopfyldelige patroner i jeres printer? Hvor
køber I kuglepenne? Bruger I engangs-

bestik, plasticvandflasker, bæredygtigt toiletpapir,
papir i det hele taget ?

1 5
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Der findes efterhånden så mange bæredygtige alternativer til det I
plejer at købe ind, men måske er det et stykke tid siden jeres
virksomhed har kigget efter netop dette.  
  
Papir er en ressource  
Papir fx er en kæmperessource på de fleste virksomheder.   
Kopipapir - også hvidt  - findes nu i bæredygtige versioner.   
Der er også grund til at se på hvad og hvor meget I
printer ud. Der findes tal, der viser, at ca. 50% af alt det,
der printes ud aldrig bruges eller kun bruges ganske lidt.   
Indstil under alle omstændigheder virksomhedens printere til som
udgangspunkt at printe på begge sider.   Placer evt. en bunke af
brugt printerpapir ved siden af printeren. Det kan sætte fokus på,
at papir er en ressource og at I kan bruge bagsiden eller fejlprint til
udmærket notepapir.  
 
Også af den grund, bør man vælge en løsning med at tørre hænder
i håndklæder og ikke i servietter eller køkkenrulle - eller i hvert fald
i de bæredygtige af slagsen.

Lokal frugt og blomster   
Hvis jeres virksomhed har en frugtordning, så undersøg om I kan få
økologiske og gerne lokalt producerede frugter og server dem til
møder sammen med karafler med postevand.  Der er meget CO2 at
spare ved at købe lokalt dyrkede blomster, da de fleste blomster
bliver dyrket i energislugende drivhuse og transporteres rundt om
den halve jord. Køb lokale og bæredygtige blomster –
eller endnu bedre potteplanter, der holder længere.

Og nu hvor vi er ved det grønne. Har jeres virksomhed grønne
udearealer må I snarest få undersøgt om der bruges Roundup
til at bekæmpe ukrudt og måske kan noget af det gro vildt i stedet
for at få græsset slået flere gange om ugen. Der kan være
insektkolonier eller bier alt efter ambitionsniveauet.

KAPITEL 4
INDKØB & RESSOURCER
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Der kan laves en blomstereng, der er god for bier, sommerfugle og
insekter. Der findes en organisation Vild med Vilje, der arbejder
med at gøre byen og dyrkede arealer mere vild. Kontakt dem evt.
eller læs en masse gode råd på deres hjemmeside.   
  
Sorter jeres affald  
De fleste af os sorterer sirligt vores affald
derhjemme, men på arbejdspladsen er det så som så. Kom i gang
med at sortere glas, pantflasker og pap - så er I da i gang.   
Det grønne affald kan bruges til kompost og der findes også en
organisation, der hedder kompostbudene, som afhenter jeres
grønne affald. Tjek dem her: www.kompostbudene.dk  
 
Tænk over servicet  
En ting er engangsservice, som de fleste heldigvis er
ved at fase ud, men der er jo meget andet service, vi bruger på
arbejdspladsen. Køb som minimum komposterbart service
af sukkerør,  bambus, majsstivelse eller palmeblade – det er
nedbrydeligt og kan komposteres efter brug.  
Indfør f.eks. en fast, personlig kop, som du kan bruge til kaffe hele
dagen. Det samme med vandglas, giv dem evt. et nr. eller en klat
neglelak, så du kan kende dit eget igen og igen.   
Mikrofiberkarklude kan også erstattes af mere bæredygtige
alternativer.

IT & Print  
Jeg vidste det ikke, men at sende links er åbenbart mere
miljøvenligt end at sende vedhæftede dokumenter, da det sparer
serverplads og dermed strøm. Send derfor links frem for filer . 
 
Overvej, hvad I printer. Print på begge sider. Brug fejlprintet papir
til noter.

Alternativet til de traditionelle roll ups er produceret af
bambus. Systemet er det samme og bannere kan udskiftes efter
behov.

KAPITEL 4
INDKØB & RESSOURCER

17
GRØN PÅ JOB



Genbrug patroner  
Væn jer til at bruge genopfyldelige printerpatroner
– selvom det er lidt mere besværligt. 
  
Læs også mere om al elektronikkens elforbrug i
kapitel 5 om energi. 
  
Transport  
De fleste af os kører længere og længere på arbejde
og meget gerne i en personbil med én person i. Jeg ved godt, det
ikke er realistisk, at vi pludselig alle sammen kører på cykel
eller kører sammen, men I kan jo starte et sted. 
 
I Kolding Kommune har de indkøbt elcykler, de ansatte kan snuppe,
når de skal til møder i byen i løbet af dagen. Medarbejderne i
Furesø Kommune cykler også, mens de er PÅ arbejdet. Kommunen
råder over 150 ”klimacykler”, det er almindelige cykler, el-cykler,
ladcykler mv. Cyklerne bruges som gartnercykler,bogcykler,
børneinstitutionscykler, pedelcykler, mødecykler mm. Også
interesseorganisationen Danske Advokater og advokatfirmaet
Bech-Bruun stiller mødecykler til rådighed for medarbejderne.  
 
Kunne taxaboner byttes ud med delecykler eller et rejsekort? Kunne
arbejdspladsen indkøbe et par elcykler I kunne skiftes til at låne for
at afprøve, om den løsning kunne fungere som transport? Har I en
politik om at køre sammen til arrangementer – eller taget toget?
Eller kunne I – en dag eller to lave en køre-ordning, hvor flere
medarbejdere kører sammen til og fra arbejde. Så kan I skiftes til
at lægge bil til. 

Måske kan flere møder tages via Skype, Zoom eller telefon?  Og de
rejser, der bookes kunne evt. bookes igennem et rejsebureau som
f.eks. Goodwings, der donerer en del af overskuddet til bæredygtige
formål.

KAPITEL 4
INDKØB & RESSOURCER
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Kunne kan I,  i stedet for at give mulighed for hjemmearbejdsdage
simpelthen kræve 1-2 hjemmearbejdsdage om ugen. Det vil mindske
medarbejdernes transporttid og virksomhedens samlede CO2
udledning – for ikke at tale om samfundets udgifter forbundet med
trafikpropper.

Det siger sig selv, at elbiler skal være en valgmulighed, når der skal
vælges firmabiler – hvis det ikke engang er et valg, bliver det jo i
hvert fald helt sikkert ikke valgt. Har jeres virksomhed mange biler,
der kører ud med fx installatører, reparatører og lignende er det en
god målsætning, at disse skal skiftes ud med elbiler. 
 
Vidste du f.eks. at det ikke kun er i bil, at I kan benytte sig af
befordringsfradraget? Det gælder også på cykel. Overvej hvilke
incitamenter virksomheden kan tilbyde de medarbejdere, der
cykler? En ekstra fridag? Gratis frokost? Gør det attraktivt, at
træffe det grønne valg. 
 
Hos større virksomheder, som f.eks. ATP har de udarbejdet en
samkørselsapp’, hvor medarbejderne let og i real tid kan finde og
dele transport.

Tøj 
I nogle brancher er medarbejderbeklædning et krav -
gå efter Fairtrade- og oeko-tex mærket tøj, så er der heller ikke
sundhedsskadelige kemikalier eller farvestoffer i.

KAPITEL 4
INDKØB & RESSOURCER
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Andre gode ideer

KAPITEL 5

Små initiativer drevet af medarbejdere 
kan være med til at starte en helt ny

tankegang.
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KAPITEL 5
ANDRE GODE IDEER

På min gamle arbejdsplads tog jeg initiativ til at lave en
bogbyttehylde i kopirummet. Så tog vi de bøger med, vi havde
læst og ikke ville gemme og byttede dem til nogle andre. Et fint lille
cirkulært initiativ. 
 
Andre steder ved jeg, at de f.eks. i kælderen laver et par hylder til
en byttecentral, hvor medarbejderne kan tage brugte
ting med, de ikke længere kan bruge, men som ikke fejler noget.
 Der står blendere, ismaskiner, håndklæder, børnetøj etc. 

Har du gode råd – så del dem gerne på:
https://www.facebook.com/groups/456214421769871/
 
·     
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Cases

Bliv inspireret af de virksomheder, er allerede er
godt igang

KAPITEL 5
CASES
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Skal vi hjælpe din virksomhed med at
blive grønnere?

·
Kontakt os på + 45 20676345

kontakt@groenpaajob.dk
·

www.groenpaajob.dk


