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Hvem  er  Dansk  Initiativ  for  Etisk  
Handel? 

 
 

- et  saml ings sted  for  
ansvar l ige  værd ikæ der 
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DIEHs aktiviteter 
relateret  til  indkøb 

”DIEHs  vision  er  at  skabe  mere  
ansvarlige  globale  værdikæder  

og  dermed  bidrage  til  opnåelsen  
af  Verdensmålene”. 

 Vi  arbejder  med  krav  til  leverandører,  
indkøbspraksis  og  ikke  mindst  opfølgning  ift.  
leverandører  rundt  omkring  i  verden  

 Fokus  på  både  offentlige  og  private  indkøb  

 DIEH  er  engageret  i  Forum  for  Bæredygtige  
Indkøb,  portalen  Den  Ansvarlige  Indkøber,  
Miljøstyrelsens  rejsehold,  mm. 

 Arbejdsgrupper,  netværksgrupper,  konkrete  
vejledninger  om  ansvarlig  leverandørstyring 

 Vi  faciliterer samarbejde  på  tværs  af  aktører 
All rights reserved by DIEH 
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Temagruppe  om  Indkøb  og  verdensm ål



Temagruppe  om  Indkøb  
og  verdensmål  - formål 

    

     
   

 

Få inspiration til arbejdet med 
at fremme Verdensmålene 
gennem indkøb. 

Levere  et  konkret  produkt,  der  
kan  hjælpe  og  inspirere 

All rights reserved by DIEH 
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Pjece  med  tips,  værktøjer  og  eksempler 

Inspiration  til  indkøbere 

- Resultat  af  arbejdet  i  en  temagruppe  om  indkøb  og  
verdensmål  under  Forum  for  Bæredygtig  Indkøb  

- Temagruppen  har  mødtes  fire  gange  i  perioden  
december 2018  til  juni  2019  

-Gruppen  har  bestået  af  (indkøbs-)repræsentanter  
fra  virksomheder,  organisationer  og  offentlige  
institutioner 
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              Alle kan bidrage til verdensmål igennem deres indkøb

Verdensmålene  
- verdens  vigtigste  dagsorden 

Alle kan bidrage til verdensmål igennem deres indkøb 



 

Verdensmålene  
- verdens  vigtigste  dagsorden 

Fælles sprog Kompas 

Indkøb Indkøb  har  potentiale  ttiill  at  spille  en  helt  central  rolle   ffoorr   indfrielse   af   
verdensmålene.   

har potentiale  at spille en helt central rolle indfrielse af
verdensmålene.

 



 

      ALLE KAN GØRE NOGET!!

Hvorfor  er  verdensmålene  relevante 
for  dig  som indkøber?  

ALLE KAN GØRE NOGET!! 



    All rights reserved by DIEH
11

Eksempler 
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Hvordan kan du arbejde
med verdensmålene i indkøb?

I.OVERBLIK 
& PRIORITERING 

2. 
STRATEGI 

3. 
IMPLEMENTER 

4. 
OPFØLGNING 

5. 
KOMMUNIKER 

KOBLING INDKØB OG 
VERDENSMÅL 

SDG scan 

• Indarbejd verdens
målene i din politik/ 
indkøbsstrategi 



• Udvælg 1-2 strategiske 
indsatser 

• Sætmål 
• Lav en konkret 

handlingsplan, evt. på 
udvalgte indkøbsom
råder 



VÆRKTØJSKASSEN 
• Krav 
• Markedsdialog 
• Mærkningsordninger 
• Tildelingskriterier 
• Innovative indkøb 
• Egen indkøbspraksis 
• Alternative produkter/ 

materialer 
• Totalomkostninger 
• Nøjsomt forbrug 

• Selv-evalueringer, 
on-site vurderinger/ 
audits 

• Dialog og samarbejde 
• Træning 

• Del dine mål & hand
lingsplan og inddrag 
leverandører. medarbej
dere og andre relevante 
samarbejdspartnere ift 
fremgang og udfor
dringer. 

• Få skabt en succes
historie og kommuniker 
den ud. 

Kortlægning 
af risici & 

muligheder 
pi indkøbs

område 


Baseline: 
beskriv, 
hvad du 
gør i dag 

' DIE H 
' , Dansk Init i a ti v f or Etisk Hande l 







Figur 2: Strategisk tilgang til at integrere verdensmålene i dine indkøb 



   MÅL 2: STOP SULT

Hvorfor  er  verdensmålene  relevante 
for  dig  som  indkøber?  
Værdi  i  DELMÅLENE 
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VÆRKTØJSKASSEN 

•Krav 
•Markedsdialog 
•Mærkningsordninger 
•Tildelingskriterier 
•Innovative  indkøb 
•Egen  indkøbspraksis 
•Alternative  
produkter/materialer 
•Totalomkostninger 
•Nøjsomt  forbrug 

All rights reserved by DIEH 



    

  
   

   
  

 

 

Eksempel på sammenhængen 
1) Efterspørgsel af Fairtrade produkter 

Mere løn til 
arbejderne i 

produktionslandet 

Bedre 
ernæring 

Mindre 
børnearbejde Uddannelse 

All rights reserved by DIEH 

Begrænset 
arbejdstid 
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Tjekliste: 
Fem måder at fremme verdensmål 
igennem indkøb 

 Indtænk nøjsomt forbrug gennem en grundig 
behovsafdækning 

 Indgå i dialog med markedet 
 Stil krav, for eksempel om brug af 

mærkningsordninger 
 Sæt fokus på leverandørsamarbejde og 

opfølgning 
 Kig på egen indkøbspraksis 

All rights reserved by DIEH 
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Bæredygtigt indkøb for alle 
- konkrete ting de fleste kan gøre 

1. Kantinen 
2. Rengøring 
3. Rejser 
4. Firmabiler 
5. Kontorinventar 
6. Energi 
7. IT 
8. Tekstiler 
9. Merchandise/marketingsmateriale 
10. Firmagaver 
11. Møder og arrangementer 
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Hvordan gør vi det i praksis? 
Et udpluk af de gode råd 

”Skab  ledelsesopbakning!”  

”Lav  proaktiv  opfølgning.” 

”Søg  inspiration  hos  andre” 

”Find  dine  samarbejdspartnere 
internt  i  organisationen” 

”Start  i  det  små  og  hold  det simpelt ” 
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Intet  indkøb  kan  alene  sikre,  at  vi  indfrier  
verdensmålene,  

. …men alle indkøb kan  bidrage



   Tak for i dag! 

www.ansvarligeindkob.dk/aktiviteter/temagrupper/ 

22 www.dieh.dk 
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