
S T R AT E G I S K  A N V E N D E L S E  
A F  M I L J Ø M Æ R K N I N G  

FEBRUAR 2022 –  JUNI 2022  

FORMÅL 

Formålet er at give virksomheder et vidensbaseret 

grundlag for:  

• at vælge, hvilke certificeringsordninger, som 

passer bedst ind i den enkelte virksomheds 

strategi for bæredygtig forretningsudvikling;  

• at indkredse og udvikle en strategi for doku-

mentation og kommunikation i forhold til 

virksomhedens (prioriterede) markeder.  

HVEM KAN DELTAGE?  

Forløbet vil være relevante for alle typer af virksom-

heder inden for mode og livsstils branchen. Enkelte 

seminarer kan dog fokusere på enkelte elementer 

f.eks. carbon footprint af produkter.  

Målet er, at 4-5 deltager som case-virksomheder, 

der lægger virksomhed til og derudover 15 -20 andre 

virksomheder. Case-virksomhederne og andre 

virksomheder forventes at lægge hhv. 80 -100 og 40-

70 timer i forløbet.  

BAGGRUND 

Projektet udspringer af AAUs og de øvrige videnspart-

ners forskningsbaserede viden om mærkers relevans i 

forhold til klima og miljø i livsstilsvirksomheder med 

fokus på relevansen for den enkelte virksomhed, hvor 

denne ’genvej ’ gennem certificeringsjunglen skal 

hjælpe virksomhederne med at træffe strategisk valg 

vedrørende miljø- og bæredygtighedskommunikation.  

INDHOLD OG FORM 

Forløbet vil komme omkring forskellige emner inden 

for strategisk brug af miljømærkning:  

1)  Principper for miljøkommunikation  

2)  Målrettet kommunikation 

3)  Overblik over certificeringsordninger  

4)  Forretningsmodeller –  strategisk brug  

Sessionerne vil indebære fysisk fremmøde skiftevis 

i København og i Jylland: d. 14. marts i København, 

d. 6. april  i  Aarhus/Herning, d. 18. maj  i  København 

og d. 9. juni  i  Aarhus/Herning.  De fire sessioner vil 

tage form af walk and talk samt en kombination af 

oplæg, gruppearbejde og hjemmeopgaver.  

Efter forløbet vil alle case-virksomheder have 

en  kommunikationsstrategi for klima, miljø og 

bæredygtighed. Alle virksomheder vil desuden have 

fået  indsigt i, hvad det kræver at opnå 

en  certificeret   miljømærkning.  

 

PROJEKTLEDERE OG PARTNERE  

 

Professor Arne Remmen, Aalborg Universitet 

Adjunkt Heidi Simone Kristensen, Aalborg Universitet 

Videnskabelig assistent Astrid Dalum Bøgh Jensen, Aalborg Universitet 

 

Kim Hjerrild, chef for cirkulær økonomi, Lifestyle & Design Cluster 

 

Tilmelding skal ske til Heidi Simone Kristensen (hsk@plan.aau.dk) 



1) Principper for miljøkommunikation 

• Gode og skrækkelige eksempler herpå —  udklip fra aviser, mv.  

• Transparent, tilpasset, troværdig, responsive, klar osv. (principperne i ISO 14063)  

• Information og dokumentation versus kommunikation og dialog —  et både/og  

• Kommunikationsstrategi (mål, interessenter og ressourcer)  

 

2) Målrettet kommunikation 

• B2B —  miljøvaredeklarationer (EPD)  

• B2C —  miljøanprisninger (forbrugerombudsmandens vejledning)  

• B2C —  miljømærker (relevans og forbedringsmuligheder)  

• Kommunikation omkring cirkularitet (holdbarhed, reparationsvenlighed, mv.) og generel 

branding som brug af SDG ’erne  

• Klimakommunikation —  scope 3 i værdikæden —  øget samarbejde i og imellem værdikæder  

• Brancherelateret (Copenhagen Fashion Week, Responsible Textile Initiative, etc.)  

 

3) Overblik over certificeringsordninger 

• Styrker og svagheder ved de forskellige ordninger  

• Officielle miljømærker (indgå i udvikling af kriterier, gennemsigtighed og mulighed for ind-

flydelse på mærkernes udvikling)  

• Den mørke eller lyse side: Do less harm (f.eks. mindre skadelig kemi) versus do good (f.eks. 

Fair-trade)  

 

4) Forretningsmodeller – strategisk brug  

• Roadmaps —  kontinuerlig forbedring af performance af produkter og services  

• Produkt Service Systemer  

• Offentlige (og private) indkøb / Det offentliges indkøbspolitik fra 2021 = købe miljømærket 

hvor det findes  

• Eksempler på hvordan miljømærker og certificeringer anvendes som udvælgelseskriterier 

af offentlige institutioner og private virksomheder  

• Innovative indkøb og markedsdialog —  hvad er det? 

O V E R S I G T  O V E R  I N D H O L D  I  F O R L Ø B E T  


