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Implementering af bæredygtige indkøb er  
kompleks og medfører en række udfordringer, 
som det er nødvendigt, at virksomheder tager stil-
ling til og håndterer. Men tiden er knap, så derfor 
mål virksomheder tage beslutninger i  
uvished. Vi forsøger i denne artikel at belyse, 
hvordan virksomheder kan navigere i uvished for 
at opnå en højere grad af bæredygtige indkøb i 
komplekse forsyningskæder.

Baggrund  
Den globale opvarmning og klimakrisen er allestedsnærværende. I Euro-
pa mærkes også effekter af krisen, blandt andet gennem sommerens 
oversvømmelser i det centrale Europa. I august 2021 offentliggjord FN´s 
klimapanel herudover en ny og meget foruroligende rapport. Rapporten 
viste at temperaturstigningerne allerede nu er markant højere end forven-
tet2. 

I modsætning til for få år siden er investeringer i bæredygtighedspro-
grammer nu en topprioritet for enhver virksomhed, der ønsker at fasthol-
de deres legitimitet hos kunder og investorer til at drive virksomhed. Men 
da ressourcerne, der investeres i bæredygtighedsinitiativer, skal balancere 
med andre initiativer og målsætninger, er de fleste virksomheder udfor-
dret af en stor grad af kompleksitet i beslutnings- og implementerings-
processerne. 

For de fleste virksomheder er det derfor fortsat særdeles komplekst, 
diffust og udfordrende at lægge en god plan for, hvordan bæredygtig-
hedsmålsætningerne i virksomheden bør udføres i praksis for et optimalt 
resultat. Efterfølgende er det en udfordring at implementere planen. 

De fleste virksomheder stiller derfor sig selv en række spørgsmål i disse år:  

•	 Gør vi de rigtige ting i forhold til bæredygtighedsagendaen?
•	 Gør vi nok i forhold til bæredygtighed?
•	 Hvordan skal vi starte rejsen mod en højere grad af bæredyg-

tighed i vores forsyningskæde og i vores indkøbsprocesser?

 
Mange virksomheder har allerede indset, at der ikke er tid til at sidde 
og vente på svarene, men der kræves handling nu. Derfor er der også 
usikkerhed forbundet med initiativerne, der foretages af disse frontløbere, 
men læringen er tilsvarende stor. Incitamenter, viden, kompetencer og 
medarbejdernes moralske kompas er vigtigere end nogensinde, og for-

skere og aktivister opfordrer alle til at gennemføre konkrete handlinger, 
der sikrer en højere grad af bæredygtighed nu. 

Kompleksiteten i at stræbe efter bæredygtighed og optimale ind-
købsprocesser samtidigt  
Så hvor ligger kompleksiteten og udfordringen i rejsen mod bæredygtige 
indkøb? Konceptet bæredygtigt indkøb indeholder to ord med mange 
synonymer (f.eks. ansvarligt indkøb, grønne indkøb, etiske indkøb osv.). 
Disse to ord repræsenterer kompleksitet hver for sig.  

For det første, indeholder indkøbs-processerne i en virksomhed en om-
fattende iboende kompleksitet, idet de skal sikre den nødvendige styring 
af aktiviteter og performance, der ligger uden for det, købsvirksomheden 
kontrollerer eller har juridisk råderet over. Traditionelt har indkøb yderlige-
re været berettiget på grund af dets bidrag til at reducere omkostningerne 
på bundlinjen, men nu skal dette balanceres med en omfattende bære-
dygtighedsagenda og målsætninger. 

For det andet bringer bæredygtighed som begreb ofte en vis uklarhed 
med sig på grund af mangel på en præcis definition og dermed en mang-
lende forståelse for, hvad bæredygtighed indebærer og omfatter. Det 
bidrager yderligere til kompleksitet. Bæredygtighedsagendaen præsente-
res desuden ofte som en agenda, der haster og kræver handling her og 
nu. Dette kan gøre beslutningstagningen mindre informeret, end ledelsen 
ønsker. Det bidrager yderligere til uigennemsigtighed og kompleksitet i 
beslutningsprocesserne. 

Når de to begreber kombineres til ’bæredygtigt indkøb’, så står det klart, 
at det er en udfordrende disciplin og praksis, som virksomheden skal 
sætte sig i stand til at kunne mestre. Det er en disciplin som både kræver 
ledelse på tværs af virksomheder, balancering af kortsigtede og langsig-
tede målsætninger og håndtering af afvejninger mellem økonomisk, mil-
jømæssig og social performance på en og samme gang. Figur 1 viser de 
kompleksiteter der ligger i bæredygtighed og indkøb, samt hvad de deler.

 

Figur 1: Elementer af kompleksitet i bæredygtigt indkøb
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Vis mig hvor pengene er eller på engelsk ”show-me-the-money” 
udfordringen  
Denne velkendte sætning fra filmen Jerry Maguire fra 1996 er stadig i 
brug. Under de performance gennemsyn (performance reviews), der 
regelmæssigt gennemføres af topledelsen, bliver indkøbschefer (CPOs) 
derfor ofte bedt om at nedprioritere deres fremlæggelse af bæredygtig-
hedsperformance og tilhørende nøgleindikatorer (KPI´s). Derimod ønskes 
der flere forklaringer og mere dybde i de performance-redegørelserne, 
der retter sig mod, det der virkelig opleves som vigtigt og mere konkret, 
nemlig de økonomiske målsætninger, og spørgsmålet ”Hvor mange be-
sparelser har indkøb genereret?” Meget forskning har derfor fokuseret på 
at skabe modeller for, hvordan der kan etableres større sammenhæng 
mellem bæredygtig indkøbsperformance og virksomheders økonomiske 
resultater3.

Det er dog fortsat vanskeligt præcist at beregne, hvordan investeringer, 
der fremmer bæredygtigt indkøb, resulterer i økonomiske resultater for 
virksomheden4. 

Strategisk modenhed i indkøbsfunktionen – tænk bæredygtigt ind-
køb på kædeniveau 
Sætningen “no business is an island” er meget rammende for udfordrin-
gen med at bedrive og styrke virksomhedens fokus og performance på 
bæredygtigt indkøb. Det er ikke nok kun at fokusere på isolerede virk-
somheder, når bæredygtighed skal fremmes. Man bliver som virksomhed 
og indkøbsorganisation nødt til at tænke sin bæredygtighedsstrategi ind 
i hele forsyningsnetværket. Selvom dette ikke er nyt, er det først nu vi 
for alvor ser store globale virksomheder begynde at anmode deres før-
steniveau-leverandører om også at implementere bæredygtige indkøbs-
praksisser i forhold til deres leverandører. Dermed tænkes bæredygtigt 
indkøb ikke længere på virksomhedsniveau, men på kædeniveau, og den 
mulige effekt på virksomhedens globale miljøaftryk har derfor potentiale 
til at kunne mangedobles5. Et eksempel er at virksomheder, der ønsker at 
gennemføre initiativer til reduktion af CO2-emissioner, skal indse, at kun 
5-40 % af emissionerne stammer fra deres egen virksomhed, mens 60-95 
% procent kommer fra resten af forsyningskæden6. Et væsentligt spørgs-
mål der skal stilles, er derfor hvor langt oppe i kæden virksomheden 
formår indkøb at udbrede sin bæredygtige indkøbsstrategi? 

Undersøgelser tyder på, at bæredygtige indkøb kan drage fordel af stær-
ke relationelle kompetencer. Virksomheder, der har en moden strategisk 
indkøbstilgang, hvor der allerede er etableret tæt samarbejde med de 
væsentligste leverandører, er derfor bedre rustet til at integrere bæredyg-
tighed i deres indkøbspraksis. Evnen til at udvælge de rette leverandører, 
mobilisering af eksisterende leverandører og forsyningsstyringspraksis er 
derfor en integreret del af udviklingen af konkurrencedygtige bæredygtige 
forsyningskæder.

Kompetente indkøbsmedarbejdere bør belønnes for  
bæredygtighedsperformance  
Indkøbspersonale spiller en afgørende rolle i opbygningen af bæredygti-
ge indkøbspraksis. Flere dygtige medarbejdere med de rigtige tekniske 
færdigheder og industriel erfaring, viden og moral er nødvendige for at få 
overgangen til bæredygtige indkøb til at ske i praksis. Dygtige indkøbs-
medarbejdere kan bidrage ved at gøre det muligt for producenter at invol-
vere leverandører i samarbejdsinitiativer om bæredygtighed med henblik 
på forbedret operationel og bæredygtig performance. Forskning viser, 
at veldesignede belønninger og incitamentssystemer også har effekt på 
bæredygtige indkøbsaktiviteter og er afgørende for at opbygge de rette 
kompetencer, der kan understøtte arbejdet med at reducere virksomhe-
dens sociale- og miljømæssige aftryk i den globale forsyningskæde. Det 
er derfor vigtigt at virksomheden som et led i rejsen mod en større grad 
af bæredygtigt indkøb sikre sig at indkøbsmedarbejdernes KPI’s er balan-
ceret, således at bæredygtigheds-performance vægtes højt når medar-
bejderen skal belønnes. 

Bæredygtighed som en del af værdisæt, kultur og forretningsmodel 
Måden hvorpå, der tales om bæredygtighed, betyder noget for virksom-
hedens evne til at implementere bæredygtigt indkøb. Personlige værdier 
skinner igennem, og det er derfor vigtigt at være bevidst om, hvordan 
man italesætter bæredygtighed i virksomheden og i samarbejdet med 
andre virksomheder i forsyningskæden. Hvornår og i hvilke situationer 
bliver bæredygtighed italesættes som væsentligt og et højt prioriteret 
mål? Findes der fortællinger i virksomheden, som synliggør, at man reelt 
kun prioriterer bæredygtighed, når kunderne forlanger det? Eller findes 
der fortællinger, som understøtter bæredygtighed som en kulturbæren-
de værdi og som en norm der er indlejret i virksomhedens processer og 
samarbejdsrelationer? Fortællinger, der skabes og vedligeholdes af tople-
delsen, og som efterfølgende oversættes og udfoldes i indkøbsafdelingen 
gennem CPO, påvirker i høj grad virksomhedens evne til at implementere 
bæredygtigt indkøb. 

En anden vej til at få indlejret bæredygtighed som et helt centralt om-
drejningspunkt i virksomheden og i indkøbspraksis er gennem en ændret 
forretningsmodel. De virksomheder, der formår at transformere deres 
forretningsmodeller til bæredygtige forretningsmodeller, hvor bæredyg-
tighed ikke bare er en tilføjelse, men er kerne, har størst succes med 
implementeringen. Forskning har vist, at de virksomheder, der har et 
fuldt integreret ledelsessystem indeholdende økonomiske, miljømæssige 
og sociale aspekter, har større succes med at implementere bæredygtig 
indkøbspraksis.

Konklusion  
I denne korte artikel har vi forsøgt at belyse nogle af de udfordringer og 
den kompleksitet, der er forbundet med at implementere bæredygtigt 
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Forfattere

indkøb. Vi forsøger ligeledes at diskutere, hvordan virksomheder kan 
navigere i denne kompleksitet for at opnå en højere grad af bæredygtigt 
indkøb. 

Det nemme svar er, at der er brug for ressourcer. Tid er den ressource, 
som kan vise, om det, vi laver, virker. Den ressource er imidlertid ikke 
længere tilgængelig. Det er nu tid til at handle. Forskning diskuterer 
forskellige initiativer, der er nødvendige for at navigere i overgangen 
til bæredygtige indkøb; nogle af dem er præsenteret i denne artikel.      

Virksomheder bliver nødt til at kigge uden for egne rammer og videre ud 
i forsyningskæden for at kunne gøre en forskel. Det er heller ikke nok at 
tænke at én funktion i virksomheden skal klare det alene. Indkøbsfunktio-
nen har brug for intern opbakning, ikke mindst fra top management for at 
kunne tage sig af nogle af de opgaver, der følger med bæredygtigt ind-
køb. Næste gang du beder dine indkøbsansatte om at redegøre for deres 
KPI’s, prøv at lade være med at fokuser så meget på deres besparelser. 
Brug i stedet tiden til at tale om, hvordan de bedst kan bidrage til mere 
bæredygtigt indkøb.
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