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Forord 
Denne rapport viser, at der er en åbenlys og ikke udnyttet samfundsmæssig mulighed for at styrke 
arbejdsmiljøet i forbindelse med offentlige indkøb. Det offentlige indkøb dækker 153 mia. kr., og 
den sum kan vi få meget bedre arbejdsmiljø ud af, end det er tilfældet i dag.   
 
En tidligere LO-analyse har dokumenteret, at dårligt arbejdsmiljø hvert år koster op mod 64 mia. kr. 
– så der er en stor besparelsesmulighed at gribe i. 
 
Der mangler imidlertid politisk vilje og opmærksomhed på sagen generelt. Regeringen må derfor 
tage ansvar og markere sig som en tydelig strategisk aktør, og sætte turbo på en udvikling, hvor må-
let er ganske enkelt: Der skal opstilles flere krav, når nogen skal have lov til at levere varer og 
tjenesteydelser til det offentlige.  
 
For at nå målet er det nødvendigt med et politisk lederskab, som sikrer udvikling af viden og poli-
tikker til støtte for arbejdsmiljørigtige indkøb. Resultatet skal være attraktive ”indkøbsværktøjer” til 
brug for politikere og indkøbere i stat, regioner og kommuner. Rapporten viser, at vi allerede har 
mange erfaringer fra etiske og grønne indkøb, som kan bruges – så det er bare om at komme i gang. 
 
På den internationale scene er området i en dynamisk udvikling. I forbindelse med globaliseringen 
fokuseres der mere og mere på fremme af gode arbejdsforhold, når der handles internationalt. Vi 
skal med på vognen, så vi ikke sakker bagud i forhold til EU og den internationale udvikling. Vi 
skal høste de konkurrence- og arbejdsmiljømæssige fordele, der kan opnås ved at stille krav om so-
cial ansvarlighed og gode arbejdsforhold, når der handles. 
 
Vi skal med andre ord væk fra ensidig fokus på pris og kvalitet, når der handles. Flere steder i 
Danmark går man så småt i gang med at indarbejde nye relevante parametre i fx regionernes og 
kommunernes indkøbspolitikker. Men der mangler en national politik og koordinering, som for al-
vor kan sætte gang i udviklingen. 
 
Regeringen må som en start sørge for, at vejledninger mv. opdateres, så de bliver en reel støtte for 
indkøberne i den vanskelige proces, når arbejdsmiljø skal indarbejdes i kommunernes, regionernes 
og statens indkøbspolitik. Samtidig må den ministerielle styring og organisering overvejes, så man 
bedst muligt kan understøtte udviklingen af attraktive ”indkøbsværktøjer” samt formidling af best 
practice på området.  
 
God læselyst. 
  
Tina Møller Kristensen 
LO-sekretær 
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Sammenfatning 
Denne rapport behandler følgende problemstilling: Hvad er mulighederne for at bruge det offentli-
ges indkøb aktivt til at forbedre arbejdsmiljø og arbejdsvilkår hos leverandørerne? Rapporten 
besvarer problemstillingen i tre skridt. Først gives et indblik i det offentliges indkøb generelt. Deref-
ter ser vi på grønne indkøb, altså indkøb der tager miljøhensyn. Vi spørger, kan vi lære noget af 
erfaringerne med grønne indkøb i det offentlige? Og på det grundlag vender vi os mod de arbejds-
miljørigtige og etiske hensyn ved offentlige indkøb. Sammenfatningen følger rapportens struktur. 
 
Om offentlige indkøb generelt 
Det danske, offentlige indkøb er stort; meget stort. Et samlet bud er 153 mia. kr. i 2007 fordelt på 
kommuner, amter og staten (men eksklusivt bl.a. offentlige virksomheder); og fordelt på varer og 
tjenesteydelser. I den forstand batter det til noget, hvis det er muligt at få det offentliges indkøbere 
til at tage arbejdsmiljø- og miljømæssige hensyn. 
 
Samtidig er der en udvikling i gang, som kan gøre det lettere at få miljø og arbejdsmiljøhensyn til-
godeset. Vi ser i stigende grad en professionalisering og centralisering af de offentlige indkøb. Der 
er et politisk pres i den retning på grund af det offentliges ’manglende sparsommelighed’. Struktur-
reformen med dens større kommuner peger i samme retning. Og endeligt understøttes 
professionaliseringen og centraliseringen af den stigende brug af rammeaftaler. Her forestår de cen-
trale indkøbere udbuddet, indgår rammeaftaler med leverandørerne og etablerer de procedurer, som 
de decentrale indkøbere så benytter ved selve indkøbet af givet produkt. Man kan kalde det en flek-
sibel centralisering. Forskellige it-værktøjer, kaldet e-handel, giver nye muligheder for at 
understøtte denne udvikling. Graden af centralisering og professionalisering varierer dog meget.  
 
En vigtig forhindring i forhold til at inddrage miljø og arbejdsmiljøhensyn er, at disse kan fungere 
som skjulte handelshindringer og favorisere lokale leverandører; noget som blandt andet EU’s ud-
budsdirektiv er udformet for at forhindre. Det betyder, at der er snævre grænser for, hvordan miljø- 
og arbejdsmiljøkrav kan formuleres i forbindelse med lovpligtige offentlige udbud af større ordrer 
fra staten, regionerne og kommunerne. Kravene skal være direkte knyttet kontraktgenstanden, hvil-
ket vanskeliggør det at stille krav, der knytter sig til leverandøren. Samtidigt er der dog – med den 
seneste version af udbudsdirektivet – en udvikling i gang i retning af, at blandt andet miljøkrav bli-
ver legitime; spørgsmålet er, hvor langt den udvikling vil gå. 
 
 
Om grønne indkøb 
I forhold til grønne indkøb har vi opstillet en model for, hvordan de miljørigtige hensyn er blevet 
etableret i perioden fra starten af 90’erne og frem. Denne model bruger vi til at udpege de elemen-
ter, som er vigtige for at skabe en udvikling mod arbejdsmiljørigtige indkøb. Modellen består af tre 
faser. I første fase – vidensetableringsperioden – handler det om at etablere et troværdigt grundlag 
for de grønne indkøb; hvis vi skal købe grønt ind, er vi nødt til at have en viden om, hvad det vil si-
ge; en viden vi kan stole på. Men troværdig viden er langt fra det samme som brugbar viden; den 
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troværdige viden skal transformeres til en brugbar og påtrængende viden. I den næste fase – institu-
tionaliseringsperioden – skal der etableres institutioner, der kan formidle en sådan viden. Vi skelner 
mellem politikker, aktører og værktøjer, som alle er en form for institutioner. Institutionaliseringen 
sker dog ikke en gang for alle, den skal hele tiden reformuleres og gøres påtrængende på ny. Den 
fase, hvor sådanne fornyelser bliver dominerende, kalder vi reaktualiseringsperioden.  

 
 
 
På miljøområdet er det karakteristisk, at én magtfuld aktør har været dominerende i vidensetable-
ring, i udvikling af politik, og i at understøtte udviklingen af aktører og værktøjer – nemlig 
Miljøstyrelsen.  
 
Miljøstyrelsen står i spidsen for vidensetableringen i Danmark. Gennem en langsigtet strategisk 
satsning på vidensopbygning, og etableringen af ca. 50 miljøvejledninger i forhold til forskellige 
produkttyper, formåede Miljøstyrelsen i slutningen af 90’erne at skabe et troværdigt vidensgrund-
lag, en autoritativ viden, som den videre indsats for grønne indkøb kunne bygge på. 
 
De institutioner, der skal formidle denne viden, etableres i løbet af 90’erne og i det nye århundrede. 
Der udvikles en række politikker: Miljøloven, 1991, Handlingsplanen for grønne indkøb, 1994, 
Cirkulære for miljøhensyn i staten, 1995, og Frivillige aftale om miljøbevidste indkøb i kommuner 
og amter, 1998. Og der skabes en række aktører, der specielt har til formål at styrke grønne indkøb. 
Sammen med eksisterende aktører bidrager de til oversættelsen af den mere grundlæggende viden. 
Oversættelsen sker gennem udviklingen og indføringen af en række værktøjer, der kan bruges di-
rekte eller indirekte i det grønne indkøb. Værktøjer er pjecer, hjemmesider og den slags, men også 
fx uddannelsesaktiviteter. Feltet har altså en polycentrisk karakter med mange aktører og mange 
værktøjer, om end Miljøstyrelsen har en særlig fremtrædende rolle i feltet. Institutionsdannelsen 
lykkes for så vidt som de grønne indkøb bliver en etableret praksis i store dele af den offentlige sek-
tor. 
 
I det nye århundrede udvikler der sig dog en vis frustration over, at de grønne indkøb ikke bliver 
ved med at brede sig. En medvirkende årsag er, at opmærksomheden på og prioriteringen af miljø 
generelt svækkes i denne periode. Der er i stigende grad brug for at skabe fornyet opmærksomhed 

 
Vidensetablering 
 

 

 

Institutionalisering: 
politikker - aktører -  
værktøjer

     
    Fornyelse 
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omkring de grønne indkøb. Denne re-aktualisering finder i et vist omfang finder sted, blandt andet 
ved nedsættelse af de såkaldte ’paneler for miljøbevidste indkøbere’.  
 
I rapporten ser vi på grønne indkøb i et par af foregangskommunerne: Københavns og Kolding 
kommuner. Derved gives eksempler på, hvordan grønne indkøb kan organiseres i praksis, i kom-
muner der i vid udstrækning har gennemført professionalisering og fleksibel centralisering. I de to 
kommuner er der gode erfaringer i forhold til en lang række af specifikke produkttyper og dertil 
knyttede velafgrænsede miljøproblemer. Men der er også vanskeligheder med at nå ud i alle hjørner 
af indkøbet; kun en beskeden del af det samlede indkøb i de to kommuner er grønt. 
 
Den helt store udfordring i formidlingen af viden og etableringen af værktøjer, når det gælder grøn-
ne indkøb er, at skære den nødvendige viden til og stille den til rådighed for de decentrale indkøbere 
på en måde, så den kan bruges. Eksempelvis er det ofte i praksis miljømærkerne, der bliver de fakti-
ske værktøjer for det offentliges indkøbere, selvom mærkerne primært er tænkt som værktøjer til de 
private forbrugere. Det er selvfølgeligt også i lyset af dette store behov for tilskæring af viden – 
kompleksitetsreduktion – at betydningen af de mange formidlingsaktører og værktøjer skal ses. 
 
Dokumentationen af betydning af de grønne indkøb er begrænset. Kvantitative estimater af omfan-
get af grønne indkøb, dækker primært indkøbernes vurderinger af, hvor tit de køber grønt ind, mens 
mål for det økonomiske omfang af grønne indkøb – for slet ikke at tale om mål for indkøbenes øko-
logiske konsekvenser – ikke findes. Men det er egentligt ikke så overraskende. Derimod kan man 
være bekymret over, at nogle undersøgelser blandt leverandørerne tyder på, at de ikke oplever mil-
jøkravene særligt tydeligt i praksis.  
 
Man har med grønne indkøb skabt en situation, hvor både indkøbere og leverandører i mange situa-
tioner forholder sig til miljøindholdet i produkterne, og på den måde må grønne indkøb vurderes at 
have haft en både direkte og indirekte effekt. Men et egentligt selvforstærkende grønt marked, som 
var visionen i de grønne indkøbs unge dage, er det svært at få øje på. Der er derfor vigtigt at der 
skabes fornyet opmærksomhed og interesse om feltet.  
 
 
Om arbejdsmiljørigtige og etiske indkøb. 
Arbejdsmiljørigtige indkøb er endnu ikke som grønne indkøb en del af normal indkøbspraksis. 
Spørgsmålet er derfor: Hvor skal vi tage fat, når vi skal skubbe en sådan udvikling i gang? 
 
I rapporten skelner vi mellem to forskellige situationer. I den første bruges offentlige indkøb til at 
sikre og forbedre standarden i det danske arbejdsmiljø. Vi har altså et nationalt perspektiv. Det er 
typisk tilfældet, når det offentlige køber produkter, der påvirker arbejdsmiljøet på egne arbejdsplad-
ser, eller når det offentlige køber serviceydelser ved udlicitering, som påvirker arbejdsmiljøet for 
dem, der udfører serviceydelsen. I den anden situation er målet at stille krav, der bidrager til at sikre 
gode arbejdsforhold på de arbejdspladser – rundt omkring i verden – der producerer de produkter, 
det offentlige anvender. Her er det globale perspektiv i spil. 
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Nationalt praktiseres arbejdsmiljørigtige indkøb allerede i dag, når det gælder indkøb af produkter, 
der påvirker arbejdsmiljøet på egne arbejdspladser. Det sker først og fremmest i de kommuner, der i 
forvejen har centraliseret og professionaliseret deres indkøb. Miljørigtighed har nemlig været tolket 
bredt i forbindelse med grønne indkøb, så det ofte dækker både miljø, arbejdsmiljø og energi. Det er 
især stoffer og materialer, som både er problematiske i forhold til miljø og arbejdsmiljø, der har væ-
ret opmærksomhed på. Der er således primært fokus på produkternes bidrag til fysiske og kemiske 
belastninger i arbejdsmiljøet. Generelt har miljøhensyn dog højere prioritet end arbejdsmiljøhensyn. 
Det er tydeligt, at der ikke som på miljøområdet er skabt et pres og en opmærksomhed i form af 
regler og politikker og forskellige formidlende aktører. 
 
Arbejdsmiljøhensyn ved udlicitering af produktion og service har længe været sat på dagsordenen, 
blandt andet af fagbevægelsen. Via en række projekter er der udviklet en forståelse og nogle værk-
tøjer, der gør det muligt at stille arbejdsmiljøkrav ved udlicitering. Her drages nytte af viden om 
arbejdsmiljøet inden for bestemte job og brancher, og der stilles krav, der inddrager bløde parametre 
såsom arbejdets organisering og uddannelse. Det har dog hidtil været vanskeligt, at få de kommuna-
le indkøbere til at tage arbejdsmiljøhensyn ved udlicitering. Årsagen er først og fremmest, at 
kommunerne er presset på økonomien, samt at det politiske pres er for svagt. Desuden er der ikke i 
tilstrækkelig grad sket den institutionalisering, der skal hjælpe med at fastholde opmærksomheden. 
Der er kun ganske få formidlingsaktører på dette område. De branchearbejdsmiljøråd, der dækker 
de mest berørte områder (rengøring, busdrift og anlæg af grønne områder) har været involveret, 
men bruger få ressourcer på dette område.  
 
Diskussionen om sikring af arbejdsmiljøet globalt har primært været ført i internationale fora, som 
en del af virksomhedernes samfundsmæssige ansvar; på engelsk Corporate Social Responsibility 
(CSR). Her er det først og fremmest mere grundlæggende forhold i arbejdslivet, som er i fokus: Ar-
bejdsrettigheder, forbud mod tvangs- og børnearbejde, samt sikring mod diskrimination mv. I stedet 
for at stille krav om, at leverandøren skal sikre arbejdsmiljøet i sit underleverandørnetværk, er fokus 
rettet mod, at leverandøren garanterer overholdelse af basale arbejds- og menneskerettigheder i net-
værket. På denne måde er der efterhånden etableret et vidensmæssigt grundlag for at tale om 
arbejdsmiljørigtige og etiske indkøb. 
 
I de senere år er der sket en stærk udvikling i værktøjer, der skal hjælpe virksomhederne med at do-
kumentere, at de tager et samfundsmæssigt og socialt ansvar. Det gælder først og fremmest det der 
kaldes ikke-finansielle regnskaber, altså regnskaber som omfatter miljø, etik, arbejdsforhold mm. 
Der er generel enighed om at bruge de internationale konventioner om arbejds- og menneskerettig-
heder som udgangspunkt. I de seneste år er arbejdsforhold, og arbejds- og menneskerettigheder 
blevet indarbejdet i de ikke-finansielle regnskaber, således at virksomhederne konkret kan doku-
mentere, at de arbejder i overensstemmelse med disse principper. Mærkningsordningerne derimod 
opfattes generelt af nøglepersoner på området som ’lidt af en jungle’. Kun få af mærkerne har så 
stor udbredelse, at de anses for pålidelige. Og dermed er det kun på særlige områder som fx land-
brugsvarer, tekstiler og træ, at de har betydning.  
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Udviklingen drives i meget høj grad internationalt. Her adskiller det sig fra grønne indkøb, som 
primært har været udviklet nationalt. CSR-feltet er domineret af internationale aktører; store er-
hvervsvirksomheder, NGO’er og – og i nogle tilfælde – fagbevægelse. Store ’danske’ virksomheder 
som fx NOVO må i den forbindelse også betragtes som internationale aktører. Danmark hører såle-
des ikke til fortroppen, når det gælder udvikling af CSR-feltet, og halter generelt noget bagefter, når 
det gælder iværksættelsen af nationale initiativer på området, sammenlignet med fx England og 
Tyskland. Der tegner sig imidlertid efterhånden også formidlingsaktører på den danske arena. Det 
drejer sig primært om markedsaktører samt arbejdsmarkedets parter; på myndighedssiden er det 
Økonomi- og erhvervsministeriet, der er involveret.  
 
Det er altså i første række et forretningsperspektiv, der driver udviklingen. Målet er at ruste dansk 
erhvervsliv til globaliseringen – en globalisering, som fordrer at virksomhederne kan gøre rede for, 
hvordan de tager et samfundsmæssigt ansvar. Det sætter nogle særlige betingelser for udviklingen 
af et grundlag for arbejdsmiljørigtige og etiske indkøb.  
 
En af de vigtige konsekvenser er, at de værktøjer og den viden der udvikles som regel ikke gør ar-
bejdsforholdene synlig som en kvalitet knyttet til produkt eller serviceydelse, da de allerfleste af 
værktøjerne er knyttet til virksomhederne og ikke til produkterne. Man kan stille krav om, at virk-
somheden og dens underleverandører generelt overholder de relevante konventioner. Men 
indikatorer, der kan give information om, hvordan det enkelte produkt er produceret, findes kun i de 
tilfælde, hvor der er en anerkendt mærkning. Og det vil som nævnt sjældent forekomme. 
 
Når det gælder udviklingen af politik på området er vi nærmest på jomfruelig grund. Kun ganske få 
kommuner stiller krav til deres leverandører om overholdelse af ILO-konventionerne. Det drejer sig 
ofte om store kommuner. Men selv de kommuner, der stiller disse krav, kontrollerer ikke at de 
overholdes. Der findes endnu ingen generel lovgivning på området, der kan skabe incitamenter til at 
det globale arbejdsmiljø tages med i indkøbssituationen. 
 
Konklusion og perspektiver 
Vi må konstatere, at betingelserne for at bruge offentlige indkøb til at forbedre arbejdsmiljø og ar-
bejdsvilkår er meget mindre udviklede end på miljøområdet. Den langsigtede vidensgenerering, 
som har været en vigtig betingelse for udviklingen af grønne indkøb, er ikke et overstået stadie for 
arbejdsmiljørigtige indkøb.  
 
Der er ved at være etableret et troværdigt vidensgrundlag på området, når vi ser arbejdsmiljø i et 
nationalt perspektiv. Men problemet er, at der ikke er skabt politikker, aktører og værktøjer, der kan 
transformere den etablerede viden til praksis. Der er elementer af arbejdsmiljørigtige indkøb inte-
greret i grønne indkøb, og der findes aktører, værktøjer og politikker, der kan bruges i forhold til 
udlicitering. Men de har slet ikke den nødvendige bredde og dybde til at man kan tale om en egent-
lig institutionalisering.  
 
Der mangler en tydelig strategisk aktør på den nationale scene, når det gælder arbejdsmiljørigtige 
indkøb. Og når vi sammenligner med udviklingen af grønne indkøb er der tydeligt, at der også skal 
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skabes flere formidlingsaktører organisationer der formidler værktøjer, nyheder, uddannelse til ind-
købere mm.  
 
Ser vi på arbejdsmiljørigtige indkøb i et globalt perspektiv, er det derimod et område med stor dy-
namik og mange aktører. Det sker dog ikke nationalt, men internationalt, og ikke primært med 
fagligt udgangspunkt i problemstillingen, men nærmere med et strategisk forretningsmæssigt ud-
gangspunkt, og med de store virksomheder som centrale aktører. Grundlaget er dog bl.a. ILO-
konventioner for arbejdstagerrettigheder.  
 
Dermed baserer det sig på en anden og bredere forståelse af arbejdsmiljø. I det nationale perspektiv 
arbejder man ofte med en snævrere kemisk-fysisk arbejdsmiljøforståelse, som ligger direkte i for-
længelse af de grønne indkøbs underliggende livscyklusbetragtninger. Eller man opererer med et 
bredere arbejdsmiljøbegreb, sådan som vi finder i diskussionen om udliciteringer. Men i det globale 
perspektiv er fokus på etiske hensyn. Det er altså et spørgsmål om, hvorvidt ILO’s konventioner og 
lignende er overholdt. Det er denne arbejdsmiljøhorisont, som er i fremmarch i kraft af udviklingen 
på CSR-området.  
 
Danmark har på dette område haltet noget bagefter, og man må efterspørge større prioritet fra myn-
dighedssiden. Der er i øjeblikket ved at etablere sig flere nationale formidlingsaktører på CSR feltet. 
Det er helt afgørende, at der bliver flere af dem, og at flere aktører med arbejdsmiljø- og arbejdsta-
gerperspektiver bliver en del af feltet. Fokus for disse aktiviteter kan blandt andet være de ikke-
finansielle regnskaber, som er det område, hvor der sker den største udvikling. 
 
I lyset af den kompleksitet, der er knyttet til de stadig længere produktionskæder, og det forhold at 
indholdet i kæderne mere er af social karakter og mindre af materiel karakter, er det vanskeligt at 
forstille sig mål eller horisonter, der mere specifikt fokuserer på arbejdsmiljøet. Men det er vigtig at 
være opmærksom på, at de forsimplinger, der skabes, har deres egen logik. Den store opmærksom-
hed på børnearbejde er et eksempel på, hvordan det simple og det som taler til den brede 
befolknings forståelse af ret og uret, får megen plads i CSR. Det er vigtigt at de øvrige ILO konven-
tioner også kommer i spil. 
 
Til slut vil vi komme med tre perspektiverende bemærkninger: 
 
Først: Det er vigtigt at forstå, at der på den ene side skal etableres en troværdig, autoritativ viden på 
feltet. På den anden side skal denne viden – hvis den skal bruges i praksis – igennem en omfattende 
transformation. Denne transformation betyder en forsimpling af de problemer, der behandles og fø-
rer måske til et fokus, der virker tilfældigt og lefler for det populære. Men det er et vilkår. Hvis der 
skal skabes en udvikling mod arbejdsmiljørigtige og etiske indkøb, må man starte med ’de lavthæn-
gende frugter’ – for eksempel de produktområder eller brancher, hvor det er lettest at udpege 
problemerne og anvise, hvad arbejdsmiljøvenlige indkøb skal gå ud på.   
 
Omvendt tyder erfaringerne fra grønne indkøb på, at når der er mange aktører på feltet, aktører med 
mange forskellige perspektiver, kan det være en garant for, at der fokuseres på væsentlige aspekter. 
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I lyset af hvor domineret vidensetableringen på arbejdsmiljøfeltet er af forretningsperspektivet, kan 
der altså være behov for, at aktører med andre perspektiver inddrages.  
 
For det andet: Ethvert forsøg på at lade ’andre hensyn’ end de rent kortsigtede forretningsmæssige 
spille ind i indkøbssituationen risikerer principielt at stride mod international handelsregulering og 
EU’s udbudsdirektiv. Den seneste version af EU’s udbudsdirektiv (2004) forholder sig eksplicit til 
miljø og etiske hensyn, uden at de grundlæggende vanskeligheder ved at tage den slags hensyn er 
fjernet. Der er således løbende behov for at vurdere fx domspraksis på området, men også for at for-
holde sig til, om handelsreguleringerne rammer den rigtige balance mellem sikring af fri og lige 
konkurrence på den ene side, og hensynet til andre vigtige samfundsmæssige dagsordner, som ar-
bejdsmiljø og miljø, på den anden. 
 
Den tredje og sidste bemærkning er, at det offentliges indkøbere i praksis, skal balancere mange 
hensyn: Der er pris, kvalitet, leveringssikkerhed og lignende; de skal være ”sparsommelige”, der er 
alle de regler og procedurer, der findes med henblik på at forhindre konkurrencevridning; og der er 
andre hensyn som miljø, arbejdsmiljø og etik. Hvilken vægt de tillægger de forskellige hensyn, er 
både et konkret praktisk spørgsmål om, hvilke værktøjer de har til rådighed, men det er også et 
spørgsmål om hvilke prioriteringer det politisk-administrative system signalerer. Uden passende 
signaler står arbejdsmiljø og den slags hensyn nederst på dagsordenen, og i en travl hverdag står de 
måske slet ikke på dagsordenen. Uden understøttende politikker fungerer grønne og arbejdsmiljø-
rigtige indkøb ikke. 
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Indledning 
Kan markedet ikke gøres til en løftestang for et bedre arbejdsmiljø? Det er et oplagt spørgsmål at 
stille i en tid hvor love og regler opfattes som gammeldags, uden dynamik og utilstrækkelige. Kan 
vi få markedet til at efterspørge på en måde så det fremmer bedre arbejdsmiljø og lønmodtagerret-
tigheder? Det marked, der mest umiddelbart påvirker arbejdsvilkårene, er selvfølgelig 
arbejdsmarkedet; men spørgsmålet er, om markedet for varer og tjenesteydelser ikke også kan bru-
ges, så producentvirksomhederne får et incitament til at sikre gode arbejdsforhold for deres (og 
deres underleverandørers) ansatte. Kan efterspørgslen efter varer og tjenesteydelser formes så den 
også er en efterspørgsel efter forbedrede arbejdsvilkår? 
 
Efterspørgslen på markedet bestemmes af kunderne; men det er ikke alle kunder, der er enkeltindi-
vider, faktisk genereres en stor del af efterspørgslen af offentlige og private virksomheder og 
organisationer, der netop ikke er enkeltindivider, men institutionaliserede aktører på markedet. Og 
det offentlige er en særlig interessant markedsaktør, for så vidt som det er underlagt demokratisk 
styring og således – måske – kan bringes til at efterspørge på en måde, som er fremmende for et 
godt arbejdsmiljø. 
 
Faktisk har det offentlige – i Danmark, i EU og i andre dele af verden – allerede længe været brugt 
til at efterspørge varer og tjenesteydelser på en måde så de i hele deres livscyklus var så lidt miljø-
belastende som muligt, så miljøvenlige som muligt, så grønne som muligt. Man bruger vendingen 
grønne indkøb. 
 
Denne rapport stiller spørgsmålet: Hvad er mulighederne for at bruge det offentliges indkøb aktivt 
til at forbedre arbejdsmiljø og arbejdsvilkår hos leverandørerne? Og kan vi i den forbindelse lære 
noget af erfaringerne med grønne indkøb i det offentlige? 
 
Rapporten er bygget op således, at der først etableres et overblik over, hvordan det offentlige for-
brug er skruet sammen, og hvilke betingelser det er underlagt. Især er der én betingelse, som må 
tages i betragtning, og det er EU’s regler om det offentliges udbud. Rapportens kapitel 1 indledes 
med en beskrivelse af EU's udbudsregler og hvordan de i praksis tolkes. Dernæst gøres rede for 
størrelsen af det offentlige indkøb fordelt på stat, amt og kommune samt på forskellige typer af for-
brug: Hvad køber det offentlige? Endelig beskrives organiseringen af det offentlige indkøb og 
fremtidige tendenser heri, blandt andet i lyset af strukturreformen. Dette overblik handler altså om 
det, der er generelt for det offentliges indkøb og således ikke knytter sig specifikt, hverken til grøn-
ne indkøb eller indkøb, der skal fremme godt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår.  Kapitel 1 hedder 
Om offentlige indkøb generelt. 
 
Dernæst kommer en gennemgang af danske erfaringer med grønne indkøb. Formålet er, at bruge 
disse erfaringer til at vurdere mulighederne for at gøre det offentliges indkøb arbejdsmiljørigtige. 
Grønne indkøb har udviklet sig fra ide til praksis over de sidste 15 år. Denne udvikling er interes-
sant, fordi den – efter vores bedste skøn – siger noget om betingelserne for og dilemmaerne ved 
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arbejdsmiljørigtige indkøb. I kapitel 2 beskrives det historiske forløb, der fører til grønne indkøb i 
tre faser: Etablering af et troværdigt vidensgrundlag; etablering af aktører, værktøjer og politik; og 
reaktualisering at skabe fornyelse og genskabe opmærksomhed. Også i det daglige praktiske indkøb 
i det offentlige, som jo for en stor dels vedkommende er kommunerne, ligger der erfaringer af rele-
vans for vores problemstilling. Vi har derfor set på det offentlige indkøb i to af de kommuner, der 
har satset mest på grønne indkøb. Kapitel 2 hedder Erfaringer med grønne indkøb. 
 
I sidste kapitel diskuterer vi, den hidtidige udvikling mod arbejdsmiljørigtige og etiske indkøb, 
sammenholdt med udviklingen omkring grønne indkøb. Vi ser altså på, i hvilket omfang der er ud-
viklet et troværdigt vidensgrundlag, og hvorvidt dette er bragt i spil i praksis via etablering af 
værktøjer, politik og formidlingsaktører. Afsnittet er delt op i to dele. Et hvor vi interesserer os for 
arbejdsmiljørigtige indkøb i et nationalt perspektiv; hvor forbedringer i arbejdsmiljøet på danske ar-
bejdspladser er målet. Her drejer det sig dels om køb af produkter til brug i offentlige virksomheder, 
og dels om udlicitering af produkter og serviceydelser. Og et andet hvor vi ser nærmere på arbejds-
miljørigtige indkøb i et globalt perspektiv, og hvor målet altså er at forbedre arbejdsforhold og 
arbejdsmiljø på de arbejdspladser globalt, der er leverandører af produkter og tjenesteydelser som 
bruges i det offentlige. Arbejds- og menneskerettigheder samt virksomhedernes samfundsmæssige 
ansvar spiller her en vigtig rolle.  Kapitel 3 hedder Arbejdsmiljørigtige og etiske indkøb. 
 
Rapporten indledes med sammenfatning og konklusioner. 
 

Metode 
Alt i alt har projektet karakter af desktop research, suppleret med interview. 
Kapitel 1 er primært baseret på tal fra Danmarks statistikbank, suppleret med materiale fra Statens 
Indkøbscentral samt andre sekundærer kilder. Kapitel 2 er organiseret over en skabelon, der hedder: 
Hvad siger erfaringerne med grønne indkøb os i relation til arbejdsmiljørigtige indkøb? Det drejer 
sig altså om at indsamle erfaringer med grønne indkøb; og til den indsamling er der brugt to hoved-
kilder: Litteratur, der i stort omfang er fundet via internettet og interview med en række 
ressourcepersoner, især med henblik på at give en case-beskrivelse af, hvordan kommunale grønne 
indkøb fungerer. I praksis er de indsamlede erfaringer baseret på en række kortere telefoninterview 
med mange forskellige aktører, som på sin side har udpeget meget af den litteratur, som siden er det 
mere direkte grundlag for rapportens analyser. Endvidere er der lavet fire længere interviews med 
forskellige kommunale indkøbere, som danner grundlag for afsnit 2.2: Grønne offentlige indkøb i 
kommunerne.  Når det gælder arbejdsmiljørigtige indkøb findes der af gode grunde ikke mange eva-
lueringer. Kapitel 3 er derfor baseret på udredninger og rapporter fra offentlige og private 
organisationer omkring arbejdsmiljø i offentlige indkøb, udlicitering og CSR. Desuden er der fore-
taget litteratursøgninger – primært via internettet – med henblik på at identificere udviklingen i 
vidensgrundlag, værktøjer, aktører, netværk og politik på feltet.  
 
Anders B.G. Hansen har foretaget interviewene, indsamlet og gennemgået en del af litteraturen, og 
skrevet første udkast til de to første kapitler af rapporten. Den endelige rapport er skrevet af Klaus 
T. Nielsen og Annette Kamp. 
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Vi vil gerne udtrykke en stor tak til alle, der har været behjælpelige i forbindelse med projektet; in-
terviewpersonerne, der sidder med de offentlige indkøb i praksis i København og Kolding 
Kommuner, de forskellige informanter vi i øvrigt har været i kontakt med på feltet, og vores samar-
bejdspartnere i LO. 
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Kapitel 1. Om offentligt indkøb generelt 
Dette kapitel handler om de generelle betingelser for offentligt indkøb. Behandlingen falder i to re-
lativt uafhængige dele. Først behandles EU’s udbudsdirektiv, som meget specifikt begrænser 
mulighederne for at bruge det offentlige indkøb til fx grønne og arbejdsmiljørigtige indkøb. Grund-
læggende skal det offentlige købe de billigste og bedste varer uafhængigt alle mulige andre hensyn 
som fx miljø og arbejdsmiljø. Dernæst tager vi fat på at bestemme anatomien af de offentlige ind-
køb, så vidt det er muligt. Hvordan er det offentlige indkøb sammensat? Altså hvad er forholdet 
mellem stat, amter/regioner og kommuner; og forholdet mellem varer – herunder forskellige vare-
grupper – og tjenesteydelser, herunder diverse tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. 
Hvordan er det offentlige indkøb organiseret? En del af denne diskussion kommer i næste kapitel, 
mere direkte relateret til organiseringen af de grønne indkøb. Og endeligt hvilke tendenser er der i 
forhold til de grønne indkøb, hvad betyder strukturreformen, og hvilke andre forandringer i det of-
fentlige indkøb er på vej i disse år? I sammenfatningen tages en diskussion af de mange, ofte ikke 
helt sammenfaldende hensyn, der skal tages ved offentlige indkøb. 
 

1.1 EU’s udbudsregler 
Fri international konkurrence har i lang tid været anset for et overordnet mål i international politik, 
men i praksis er bl.a. nationale forbrugerbeskyttelsesordninger og offentlige indkøb ofte blevet 
brugt til at sikre det lokale eller nationale erhvervsliv konkurrencefordele. På den internationale 
scene har WTO og på den europæiske scene har EU’s mål om at skabe et frit indre marked haft som 
bestræbelse at modvirke og fjerne sådanne skjulte handelshindringer. Det er i det lys man skal se 
EU’s udbudsregler. 
 
Disse regler siger, at når en offentlig instans skal indkøbe varer eller tjenesteydelser over et vist be-
løb, er den forpligtiget til at sætte ordren i offentligt udbud. EU’s udbudsregler findes i Europa-
parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmå-
derne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134 2004, 114) (foruden også i forsyningsvirksom-
hedsdirektivet nr. 2004/17/EF af 31. marts 2004 (EUT L 134 2004, 1)). 
 
EU’s udbudsregler skal altså sikre, at en offentlig instans ikke favoriserer en lokal eller national le-
verandør, når den skal indkøbe varer eller tjenesteydelser. Udbudsreglerne er også EU’s 
udmøntning af mere overordnede internationale aftaler og forpligtigelse (primært knyttet til WTO), 
der skal modvirke protektionisme og unfair konkurrence. 
 
De grundlæggende grænser for, hvornår EU’s udbudsregler træder i kraft, er sammenfattet i følgen-
de tabel: 
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Tabel 1. Grænser for hvornår EU’s udbudsregler gælder 

 
Statslige kontrakter, kr. 

Kommunale og amtsli-
ge/regions kontrakter, kr. 

Varer  1.019.516 1.570.203 

Tjenesteydelser 1.019.516/ 1.570.203  1.570.203 

Bygge og anlæg 39.277.401 39.277.401 
Tallene er gældende for 2006-07 og er ekskl. moms (kilde: www.udbudsportalen.dk). 

  
Reglerne siger, at: 
• Det offentlige som indkøber skal behandle alle leverandører, der tilbyder en given ydelse, ens 

og det offentlige skal sikre gennemsigtighed i processen. (Gælder også for køb under græn-
serne.) 

• At kontrakter, der er større end grænserne, skal i offentligt udbud, altså bekendtgøres på EU-
plan i henhold til en række mere specifikke regler om offentliggørelse m.m. 

• At kravene i udbuddet skal består af tekniske specifikationer eller funktionelle krav, der op-
stiller alle de krav og kriterier, der indgår ved bedømmelsen leverandørernes tilbud. Og som 
det hed i Kommissionens fortolkningsmeddelelse (KOM(2001) 274 endelig): ”Disse tekniske 
specifikationer består af objektive og målelige egenskaber ved kontraktgenstanden og skal 
derfor være direkte knyttet til kontraktgenstanden.” 

 
Det er indholdet i den sidste passus, som kan være det springende punkt i forhold til blandt andet 
miljømærker, hvor man ikke kan kræve et miljømærke, men godt kan kræve overholdelsen af de 
tekniske specifikationer (hvis de er relevante for produktet), der er knyttet miljømærket. Og det er 
indholdet af den passus, der gør, at man ikke kan stille krav til leverandørens miljøstyring eller per-
sonalepolitik (givet at den er lovlig), medmindre man kan stille kravene på en sådan måde, at de 
ikke vedrører hele leverandørens virksomhed, men kun de dele af virksomheden, som specifikt pro-
ducerer det produkt, udbuddet omhandler (se også Konkurrencestyrelsen 2004). 
 
Det er altså muligt at inddrage arbejdsmiljøforhold eller miljøforhold i vurderingen af hvilken leve-
randør der skal vinde udbudsrunden. Men det er en forudsætning, at det er gjort klart for alle 
tilbudsgivere i selve udbudsmaterialet, at det vil indgå i vurderingen og med hvilken vægt det vil 
indgå. Man kan fx nævne, at der vil blive lagt vægt på, om ydelsen kan leveres i et projekt med 
partnerskab om sikkert og sundt arbejdsmiljø, eller om en rengøringsopgave tilbydes leveret med 
miljørigtige rengøringsmidler. 
 
I tidligere versioner af udbudsdirektivet, har der ikke været refereret direkte til miljø, men med det 
gældende direktiv er en lang række miljøbetragtninger skrevet ind i direktivet. Det betyder blandt 
andet at principielle EU-domme er indbygget i direktivteksten, men uden at dette skal være et juri-
disk responsum, er der grund til at pege på, at der formodentligt stadigt er juridiske gråzoner knyttet 
til hvornår noget er objektive og målelige egenskaber og direkte knyttet til kontraktgenstanden. 
 
Fx hedder det i Kommissionens håndbog ”Grønne indkøb!” (Europa-kommissionen 2005, 23): ”De 
kan fx stille krav om, at elektriciteten skal være produceret ved brug af vedvarende energikilder …, 
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selv om grøn elektricitet ikke er fysisk anderledes end elektricitet, som er produceret ved brug af 
konventionelle energikilder, og selv om lyset fungerer på nøjagtigt samme måde.” Heroverfor står 
følgende, der handler om køb af tømmer (ibid., 26): ”Under udarbejdelsen af de tekniske specifika-
tioner kan De angive miljømæssige krav til det tømmer, der skal købes”; men ”Som det er tilfældet 
med alle tekniske specifikationer, kan De kun medtage de specifikationer, som vedrører kontrakt-
genstanden. Det vil altså sige, at De ikke kan medtage specifikationer, som vedrører en ordning om 
fx beskyttelse af skovafhængige mennesker.” Her er vi ude i de finere juridiske distinktioner, men 
distinktioner som har direkte indflydelse på hvordan og i hvilket omfang det er lovligt at inddrage 
hensyn til miljø, arbejdsmiljø og andre etiske forhold ved offentlige indkøb. 
 

1.2 Det offentlige indkøbs anatomi 
Spørgsmålet om hvordan det offentliges indkøb er skruet sammen – hvordan det offentlige indkøbs 
anatomi er – er relevant, fordi uden et overblik over, hvordan det offentlige indkøb er sammensat, 
hvor stort det er og hvordan det organiseret, så er det vanskeligt at udvikle forestillinger om, hvor-
dan det offentlige indkøb kan bruges til at fremme grønne og arbejdsmiljørigtige indkøb. Det er 
også interessant hvilke udviklingstræk, der er i disse forhold. Det er selvfølgelig, fordi det offentlige 
indkøb er stort, at det er relevant som løftestang for ’andre hensyn’, så spørgsmålet er: Hvor stort er 
det? Fordelt på stat, regioner og kommuner; og fordelt på de overordnede kategorier: Varer, tjene-
steydelser og bygge- & anlægsopgaver. Og i forlængelse heraf, hvad er det for underkategorier der 
indkøbes; er det toiletpapir, fyringsolie eller computere; taxikørsel, rengøring eller anlægget af nye 
ældreboliger, der fylder meget på det offentlige budget? Men graden af centralisering og koordine-
ring af indkøbene er også interessant i forhold til, om det er muligt at ’styre’ det. Nu er det sådan, at 
behovet for at koordinere og centralisere ikke kun er interessant i forhold til ’andre hensyn’; nej, det 
er også interessant ud fra det perspektiv, som er indkøbets eget perspektiv: Hvordan får man de rig-
tige varer til den rigtige pris. Et centraliseret indkøb giver tyngde på markedet, men samtidigt 
formindsker det fleksibiliteten og måske præcisionen i indkøbet – det bliver måske sværere at købe 
de rigtige varer på det rigtige tidspunkt. Hvis man kigger på tal og procedurer for offentlige indkøb, 
så må det man ser nødvendigvis være gårsdagens tal og procedurer. I en situation, hvor den offent-
lige sektor lige er blevet kraftigt omkalfatret, er der derfor også behov for at se på de mulige 
konsekvenser, denne omlægning må forventes at have, og også at se på nogle af de andre tendenser 
der påvirker de offentlige indkøb i disse år. 

Hvor meget? 
Spørgsmålet her er simpelt og kan i princippet besvares med ni tal: Hvor meget bruger stat, regioner 
og kommuner årligt på henholdsvis varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver? I praksis er 
det noget vanskeligere at finde alle de nødvendige tal og sikre sig, at der er differentieret mellem fx 
varer og tjenesteydelser på den rigtige måde. Lad os starte med at konstatere, at det er mere retvi-
sende at kigge på amter end regioner, selvom det omvendte ville være mere aktuelt. Og lad os også 
pege på, at de præcise tal måske ikke er så vigtige endda. Tallene har mere karakter af at give et 
overblik. 
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Danmarks Statistik har tidligere udført opgaven for 1997 (Honoré 2001a, bilag 3). Her opdeles det 
offentlige i ni sektorer, hvor vi kun vil gå videre med tre; de integrerede statslige, amtslige og pri-
mærkommunale institutioner (og altså se bort fra sociale kasser og fonde (fx ATP); ikke-integrerede 
statslige, amtslige og primærkommunale institutioner (institutioner der ikke er indarbejdet i de of-
fentlige regnskaber); og offentlige virksomheder (integrerede såvel som ikke-integrerede)). 
Betydningen af at se bort fra især de offentlige virksomheders varekøb er stor. I 1997 udgjorde dis-
se virksomheders varekøb (jf. ibid.) knap 64 mia. kroner, mens de integrerede offentlige 
institutioners varekøb udgjorde knap 66 mia. kr. 
 
For amterne og kommunerne kan Danmarks Statistiks metode genanvendes for 2005 baseret på 
Danmarks Statistiks umiddelbart tilgængelige tal, og vi kommer frem til følgende tabel: 
 
Tabel 2. Kommunale regnskaber (mia. kr.) for relevante arter, 2005 

Art 

22. Fødevarer 

23. B
ræ

ndsel og     
drivm

idler 

27. A
nskaffelser 

29. Ø
vrige varekøb 

40. Tjenesteydelser 
uden m

om
s 

45. E
ntreprenør- og 

håndvæ
rkerydelser 

49. Ø
vrige tjenesteydel-

ser m
.v 

S
um

 
 af de angivne arter 

Amter 0,7 1,2 0,9 8,1 11,2 4,8 8,6 35,4

Kommuner 1,8 8,3 0,7 10,4 18,5 19,0 19,0 77,7

Sum 2,5 9,5 1,6 18,5 29,7 23,8 27,5 113,1

 Varer Tjenesteydelser 

 32,1 81,0 
Kilde: Beregnet på grundlag af tal fra (Danmark Statistikbank, REG11).

Kommentar: Se i teksten.

 
Tabellen giver anledning til følgende bemærkninger: Det har ikke været muligt at opnår overens-
stemmelse mellem tallene beregnet af Danmarks Statistik (Honoré 2001a, bilag 3) for 1997 og de 
tal der fremkommer, når man foretager tabellens beregninger på grundlag af 1997-tal, hvorfor tabel-
lens tal ikke direkte kan sammenlignes med tallene i (Honoré 2001a). Endvidere er der i 
nærværende tabel medtaget 27. Anskaffelser, som ikke er medtaget i (Honoré 2001a), men den post 
vejer jo ikke meget i det samlede regnskab. Det er ikke muligt at foretage en mere detaljeret diffe-
rentiering af de foreliggende arter, så tallene er ikke særligt hjælpsomme i forhold til at gennemskue 
indholdet af de kommunale og amtslige indholdet. 
 
Differentieringen mellem bygge- og anlægsudgifter og andre indkøb, er heller ikke direkte mulig, 
men dels kan man af ovenstående tabel se, at 45. Entreprenør- og håndværkerydelser udgør 23,8 
mia. kr. (og de er fordelt med 15,9 mia. kr. på anlægskonti og 7,9 på driftskonti, eller med 4,8 mia. 
kr. hos amterne og 18,0 mia. kr. hos kommunerne). Dele er en anden indikation af forholdet mellem 
bygge- og anlægsudgifterne og de øvrige udgifter forholdet mellem summen af beløbene på hen-
holdsvis anlægskonti og driftskonti inden for de artskategorier vi har set på her. 
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Tabel 3. Kommunale regnskaber, sum af relevante arter (jf. Tabel 2), (mia. kr.) fordelt på anlægs-  
og driftskonti, 2005  

         Anlægskonti            Driftskonti                 Sum 

Amter 3,8 31,6 35,4 

Kommuner 17,4 60,3 77,7 

Sum 21,2 91,9 113,1 
                                                                          Kilde: Beregnet på grundlag af tal fra (Danmark Statistikbank, REG11) 

  
For staten gælder, at Danmarks Statistiks umiddelbart tilgængelige tal, ikke giver mulighed for at 
komme med et differentieret bud på statens varekøb. Rigsrevisionen opgiver det samlede tal for sta-
tens indkøb af varer og tjenesteydelser og materiel til at være 24 mia. kr. i 2004 (Rigsrevisionen 
konstaterer, at tallet i virkeligheden er højere, fordi nogle indkøb bliver registeret som tilskud; Rigs-
revisionen 2006, 7). McKinsey & Co. er i en ikke offentliggjort rapport til Finansministeriet 
kommet til et tal på 27 mia. kr. (jf. Økonomistyrelsens kundeblad Styrelsen, nr. 3/2006, 8). 
 
Hvis man på baggrund af ovenstående skal komme med et samlet estimat for de offentlige indkøb 
kunne det se således ud: 
 
Tabel 4. Estimat for offentligt indkøb (mia. kr.), 2005 

    Kommuner        Amter                            Stat 

Varer 21 11 

Tjenesteydelser 39 19 

Bygge- og anlægsopgaver 18 5 

27 

Sum 78 35 140 

 
Hvis man vil fremskrive disse tal til 2007, kan det kun ske for det samlede tals vedkommende. Om-
struktureringen i den kommunale sektor er for omfattende til, at de differentierede tal er relevante. 
Fremskrivningen bygger på en antagelse om, at forholdet mellem lønomkostninger og indkøb i det 
offentlige forbrug har været konstant fra 2005 til 2007. Det offentlige forbrugs andel af bruttonatio-
nalproduktet i 2005 og 2007 er henholdsvis 25,9 pct. og estimeres at blive 25,3 pct. af BNP, jf. 
Økonomisk redegørelse, december 2006 (www.fm.dk*, tabel 5.4); og vi kender BNP for 2005: 
1.541 mia. kr., jf. Økonomisk redegørelse, december 2005 (www.fm.dk**, tabel B.1) og har et 
estimat for 2007, der lyder på 1.720 mia. kr. (www.fm.dk*, tabel B.1). 
 
Det kan på den baggrund beregnes, at det offentlige indkøb i 2007 udgør 153 mia. kr. Dette tal in-
deholder som tidligere angivet blandt andet ikke offentlige virksomheders indkøb. 

Hvad? 
Som allerede angivet er det ikke muligt at bruge de generelle umiddelbart tilgængelige statistikker 
til at afgøre, hvad det så er, det offentlige indkøber. Spørgsmålet er, om der er andre veje ind i pro-
blemstillingen. 
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I Styrelsen (nr. 3/2006, 8) angives, at ’McKinsey & Co.’-rapporten vurderer, at af statens andel af 
det offentlige indkøb går 15 mia. kr. til områdespecifikke indkøb og 12 mia. kr. går til ’fællesstats-
lige kategorier’, altså den type af indkøb, som man har brug for inden for alle dele af den statslige 
sektor, og hvor der derfor kan være en fællesinteresse i at koordinere indkøbet med henblik på at 
opnå de laveste priser. 
 
Til at varetage en sådan indkøbskoordinering har man etableret Statens og Kommunernes Indkøbs 
Service A/S (SKI, som vi skal vende tilbage til nedenfor) som i 2005 – igennem etableringen af 
rammekontrakter – koordinerede offentlige indkøb for 7,0 mia. kr., hvoraf staten købte for 3,2 mia. 
kr., kommunerne for 2,0 mia. kr., amterne for 1,0 mia. kr. og halvoffentlige institutioner for 0,8 
mia. kr. (aflæst på figur; SKI 2005, 4). SKI redegør for fordelingen af deres ’indkøb’ – som altså 
kun er en beskeden del af det samlede offentlige indkøb, men også er ca. en fjerdedel af statens ind-
køb inden for de ’fællesstatslige kategorier’. SKI’s fordeling på varegrupper fremgår af figuren: 
 
Figur 1. 

 
Kilde: (SKI 2005, 5). 

 
Det fremgår af figuren, at SKI har sin tyngde i forhold til indkøb af it-udstyr, og her er der jo tale 
om at plukke de laveste frugter først, hvorfor figuren ikke giver et retvisende billede af hverken sta-
tens fællesstatslige indkøb, af statens samlede varekøb eller endsige det offentliges varekøb. 
 
Tilsvarende er det heller ikke muligt at etablere et kvantificeret overblik over sammensætningen af 
det offentlige indkøb af tjenesteydelser og forbruget i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. 
 
Vi står altså i en situation, hvor der ikke umiddelbart findes eller kan etableres et overblik over, 
hvad det er, som det offentlige køber for sine ca. 140 mia. kr. om året. 



 20

Hvordan? 
Det offentlige indkøb foregår grundlæggende set decentralt. I de enkelte ministerier og styrelser in-
den for staten og inden for de enkelte amter og kommuner; ja, som hovedregel foregår det endnu 
mere decentralt, nemlig i den enkelte forvaltning eller institution. Miljøstyrelsen anslog i 2000, at 
der ”… sandsynligvis [er] 30.000-35.000 personer i Danmark, som direkte køber ind på det offent-
liges vegne i større eller mindre omfang. Dertil skal lægges de beslutningstagere, som sætter 
rammerne i form af budgetter og indkøbspolitikker for indkøbere. Det vurderes, at der er op til om-
kring 16.000 personer, som har indflydelse …” (Miljøstyrelsen 2000, 16f). 
 
Men der har i de senere år været meget fokus på det spild, der er knyttet til en sådan decentral orga-
nisering af det offentlige indkøb. Essensen i den diskussion kan fx ses udtrykt således af 
Rigsrevisionen i Beretning 13/05: 
 
”Staten erhverver ikke i tilstrækkelig grad varer og tjenesteydelser under hensyntagen til sparsom-
melighed. Undersøgelsen har vist, at myndighederne kan opnå besparelser ved i højere grad, på 
forhånd at forpligte sig til at købe en vis mængde samt ved at koordinere og standardisere deres 
indkøb.” (2006, 7; i originalen er teksten med fed) Vurderingen kan uden problemer udstrækkes til 
hele den offentlige sektor. 
 
Den måde man søger at håndtere manglen på sparsommelighed, kan findes i en række vejledninger 
og cirkulærer: 
• Der skal formuleres en indkøbspolitik for hele ministeriet, kommunen eller hvad der er den 

overordnede enhed. 
• Indkøbspolitikken skal udmøntes i handlingsplaner. 
• Der skelnes mellem strategisk indkøb, som handler om at fastlægge procedurer, etablere 

rammeaftaler og fx e-handelsværktøjer, og på den anden side operationelt indkøb, som er den 
konkrete bestilling af varer inden for de udstukne rammer. 

• Det er det strategiske indkøb, som der bliver lagt vægt på at styrke. 
 
Man har således blødt op på tidligere tiders forestillinger om et egentligt centralt indkøb som vejen 
frem og i stedet lagt op til en mere fleksibel centralisering af indkøbet. Men skræmmebilledet er 
stadig det decentrale indkøb. 
 
Et telefonsurvey (Honoré 2001b) hos kommunerne viste, at ”… kommunerne er meget forskelligt 
organiseret med hensyn til indkøb. De store kommuner er generelt mere centralt organiseret end de 
små. Størstedelen af kommunerne har decentralt koordineret indkøb, det vil sige, at der fra centralt 
hold indgås indkøbsaftaler, som kommunens institutioner kan anvende, men kun i ca. en fjerdedel 
af kommunerne er institutionerne forpligtet til at benytte centralt forhandlede aftaler. Ca. en fjerde-
del af kommunerne har en central indkøbschef, og i de små kommuner er det mindre end 20 
procent, der har en fuldtidsmedarbejder med ansvar for indkøb. Amterne er på flere områder organi-
seret som de store kommuner og dermed mere centralt orienteret i deres indkøbsorganisering.” 
(Honoré 2001a, s. 14). Det må dog forventes, at udviklingen allerede (før Strukturreformen) har 
medført en yderligere centralisering af det kommunale indkøb – omvendt har en rundspørge blandt 
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en række kommuners indkøbsansvarlige i 2005, blandt andet vist, at der kun var opsat konkrete må-
lepunkter for indkøbet i de kommuner, der stod foran sammenlægning, i 20 pct. af tilfældene 
(DILF, PA Consulting Group og SKI, ca. 2005). Og i et debathæfte formuleres på det grundlag så-
ledes: ”Klare konklusioner – Ringe fokus på indkøbsdisciplinen – … [rundspørgen viste, at] mange 
kommuner ikke havde planer for indkøb, [og] intet overblik over, hvor og hvordan de købte ind.” 
(Kommunaldirektørforeningen i Danmark, DILF & SKI 2006, 19)  
 
For at modgå det spild, som er i fokus hele vejen rundt – fra rigsrevisionen til kommunaldirektør-
foreningen – men også for at sikre, at EU’s udbudsregler overholdes, og at det offentlige indkøber 
grønt, er der etableret en række regler (fx Cirkulære om indkøb i staten 2002) og instanser, hvoraf 
nogle af de primære er: 
 
• Finansministeriets indkøbssekretariat 
• Statens og Kommunernes Indkøbssekretariat (SKI) 
• Dansk Indkøbs- og Logistik Forum, en forening for professionelle indkøbere (DILF) 
 
De forskellige aktører på feltet spreder viden og inspiration gennem et stort antal publikationer, 
web-steder, kurser, konferencer og så videre. 
 
Et dilemma, der bliver nævnt direkte i disse publikationer, er kommunernes tilbøjelighed til at favo-
risere det lokale erhvervsliv, til trods for, at den tilbøjelighed er i modstrid med EU’s udbudsregler.  
 
Det dilemma, som kan opfattes som et af de helt centrale dilemmaer i, hvordan indkøbet skal orga-
niseres, bliver derimod kun i begrænset omfang tematiseres direkte i de mange publikationer, der 
findes på feltet. Er den (fleksible) centralisering af indkøbet en ubetinget fordel, eller er det decen-
trale indkøb at foretrække i nogle, mange eller måske ligefrem alle situationer? Fordelene ved 
decentrale indkøb kunne være bedre relation mellem behov og indkøb (på det anekdotiske plan kan 
det nævnes at ’et mindre dansk universitet’ tilsyneladende er ved at forlade SKI’s bindende aftaler 
for it-indkøb, fordi de i for mange tilfælde betød, at man var tvunget til at indkøbe PC'er, som ikke 
var helt som man ønskede dem, og som ikke var helt så billige som de kunne have været), og i nog-
le tilfælde også en højere grad af motivation hos dem, der skal bruge de indkøbte produkter eller 
tjenesteydelser. 

Tendenser 
Den vigtigste tendens i alle de centrale aktørers udmeldinger på feltet er allerede angivet med Rigs-
revisionens efterlysning af et mere koordineret og standardiseret indkøb. Der er behov for et mere 
centraliseret indkøb. Og bevægelsen går da også i den retning. Indkøbsværdien af det, der er købt på 
SKI’s rammeaftaler er steget fra 4,2 mia. kr. i 2001 til 7,0 mia. kr. i 2005. 
 
Strukturreformen vil også i stort omfang bidrage til en centralisering af indkøbet. For det første be-
tyder strukturreformen at ’mellemniveauet’ i det offentlige er blevet udhulet, idet en række af de 
amtslige opgaver for fremtiden vil ligge enten på det statslige eller på det kommunale niveau, og det 
regionale niveau står for en mindre del af den samlede aktivitet. For det andet har det kommunale 
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landskab ændret sig fra 270 kommuner, hvoraf over 200 havde mindre en 20.000 indbyggere, til 98 
kommuner, hvoraf kun 7 har mindre end 20.000 indbyggere, og hvor gennemsnitsstørrelsen er 
55.000 indbyggere. Og som citatet ovenfor fra Honoré (2001a) illustrerer, er der en sammenhæng 
mellem kommunernes størrelse, og hvor professionaliseret deres indkøb er. Større kommuner giver 
uden tvivl mere centraliseret indkøb. 
 
Af andre tendenser kan der peges på den stigende anvendelse af e-handel. Fx hedder det i EU’s ud-
budsdirektivs indledende betragtninger (12-14) at, ”en række nye elektroniske indkøbsteknikker er 
under stadig udvikling. … Under hensyn til de elektroniske indkøbssystemers hurtige udbredelse 
bør der allerede på nuværende tidspunkt fastsættes passende regler, så de ordregivende myndighe-
der fuldt ud kan udnytte systemernes muligheder. … [og videre:] Elektroniske auktioner er en 
teknik, der vil brede sig, og der bør derfor fastlægges en fællesskabsdefinition af disse auktioner, 
…” (EUT L 134 2004, 115-116). Både i EU og i Danmark er der knyttet store forhåbninger til po-
tentialet for e-handel i forbindelse med offentlige indkøb. Indkøb via web-baserede løsninger, har 
potentialet til understøtte en fleksibel centralisering. Centralisering ved at alle relevante oplysninger 
kan være opdaterede og umiddelbart tilgængelige; og fleksibel ved at købet kan foregå lokalt og på 
det ’rigtige’ tidspunkt. Men gode e-handelssystemer kræver mange ressourcer at etablere og vedli-
geholde. 
 
Endelig kan man pege på den tendens, at flere og flere hensyn varetages eller søges varetaget igen-
nem offentlige indkøb. Grønne indkøb har efterhånden længe – som vi skal se i næste kapitel – 
været et hensyn, der har været (søgt) tilgodeset ved offentlige indkøb, og på det seneste er der også 
taget en række initiativer til at sikre etiske hensyn ved offentlige indkøb.  
 
Hvis en række hensyn alle skal indgå i en prioritering af hvilket indkøb, der må anses for det mest 
økonomisk fordelagtige tilbud for køberen, så ’belastes’ indkøberen med at skulle afveje disse for-
skellige hensyn. Indkøberen skal have adgang til relevant information, der er systematiseret på en 
måde, der gør en afvejning mulig. Et langt stykke af vejen kræver det at tage hensyn til andet end 
den umiddelbare pris, information og systematik på en måde, som kun kan varetages i centralisere-
de indkøb – eller som minimum indkøbsprocedurer, som er understøttet af centraliserede ressourcer 
fx e-handelssystemer. 
 
Udviklingen i organiseringen af de offentlige indkøb går altså i en retning, som i stigende grad mu-
liggør en hensyntagen til mange hensyn – fx et godt arbejdsmiljø – parallelt med hinanden.  
 
Men selvom dilemmaet om den manglende fleksibilitet i et centraliseret indkøb får meget lidt spal-
teplads i de mange publikationer om offentlige indkøb, så er der tale om et dilemma. Udviklingen 
vil ikke bare gå i retning af stigende centralisering. Også i fremtiden vil der være mange decentrale 
indkøbere, som vil have svært ved at inddrage ’andre hensyn’. Og større institutionelle enheder vil 
prøve at professionalisere indkøbet internt, samtidigt med de vil tilstræbe autonomi i forhold til me-
re overordnede indkøbsinstanser. Eller sagt på en anden måde, udviklingen vil ikke udelukkende gå 
i retning af centralisering; vi vil se både centraliseringer og decentraliseringer, og det vil ikke være 
alle omorganiseringer det entydigt vil kunne kaldes enten det ene eller det andet. Men samlet set vil 
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en tendens til centralisering formentligt være dominerende. Og samlet set vil de virke fremmende 
på mulighederne for at tage ’andre hensyn’. 
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Kapitel 2. Erfaringer med grønne indkøb 
I det foregående kapitel har vi opridset de grundlæggende vilkår og udviklingstræk i det offentlige 
indkøb. Hermed er grunden lagt for en gennemgang af de erfaringer, der er med grønne indkøb. 
Grønne indkøb er det område, hvor der er høstet flest erfaringer med at lade ’andre hensyn’ spille en 
rolle, når det offentlige køber ind. Spørgsmålene er altså, hvad erfaringerne med grønne indkøb er, 
og hvad erfaringerne bidrager med i forhold til arbejdsmiljørigtige indkøb. 
 
Vi starter med et overblik over de grønne indkøbs historie, og et overblik over hvad og hvem der på 
nationalt plan er involveret i at muliggøre grønne indkøb. Derefter ser vi nærmere på de mere lokale 
erfaringer hos nogle af de kommuner, der er længst fremme med at få de grønne indkøb til at virke. 
Og vi sammenfatter nogle af de erfaringer, der i øvrigt er med at få de grønne indkøb til at virke. 
Der er fokus på, hvordan indkøberne i praksis håndterer den kompleksitet, der er forbundet med at 
lade grønne hensyn påvirke indkøbene. Vi ser også på de vanskeligheder, der med at vurdere i hvil-
ket omfang de grønne indkøb virker. Afslutningsvis sammenfattes kapitlet med en fortolkning af de 
erfaringer, der er med grønne indkøb.  

2.1 Historik og aktører 
– Fra troværdig viden over mangfoldige institutioner til træg implementering 
Siden 1991 har Miljøbeskyttelsesloven haft en passus om at offentlige indkøbere skal ”virke for lo-
vens formål ved indkøb og drift”. Men forestillinger om, at offentlige indkøb kan gøres grønne, 
kom jo ikke med loven; de går længere tilbage. Og udviklingen af grundlaget – etableringen af tro-
værdig viden som kan bruges, når beslutninger om indkøb skal foretages – gik også forud for 
lovkravene om miljørigtige indkøb. 
 
I det følgende præsenterer vi en analyse af den historiske udvikling af de grønne indkøb. Formålet 
med analysen er, at identificere de elementer, som er væsentlige for at skabe og konsolidere grøn 
indkøbspolitik. Her bruger vi en model, en forståelse af de faser grønne indkøb har gennemgået 
frem mod i dag. Modellen er ment som en forklaring på udviklingen.  
 
Modellen bygger dels på den empiriske udvikling i feltet, dels er den inspireret af Niels Åkerstrøm 
Andersens model for, hvordan der skabes samfundsmæssig forandring på et felt (Åkerstrøm Ander-
sen 1995). Meget kort genfortalt siger han: Først udvikles der nogle normative forventninger om 
noget bedre – et ideal. Herefter kan der udvikles måder at tale om forholdet, så man for eksempel 
kan tale om, om noget er eller ikke er miljørigtigt - en diskurs. Og endeligt stabiliseres denne udvik-
ling; der etablerer sig mønstre af handlinger eller praksisser – institutioner.  
 
I vores model lægger vi hovedvægten på Åkerstrøms to sidste faser: etablering af en diskurs og in-
stitutionsdannelse. I diskursfasen etableres der viden og begreber, som opnår så stor troværdighed, 
at det er meningsfuldt at snakke om grønne/miljørigtige indkøb. Vi kalder det for vidensetablering. I 
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institutionaliseringsfasen stabiliseres udviklingen og her skelner vi mellem følgende elementer, som 
alle skal ses som institutioner: 
 
• Politikker: (en fordanskning af policies) der er de officielle udmeldinger på feltet af mere eller 

mindre bindende karakter. 
• Aktører: Hvor vi har fokus på formidlingsaktørerne; aktører er kollektive aktører, som allere-

de eksisterer eller etableres til formålet, og som fremstiller og anvender feltets værktøjer. 
• Værktøjer: Som skal forstås relativt bredt; det er alle de initiativer, der produceres med hen-

blik på holdningsbearbejdning og vidensformidling; det drejer sig om pjecer, publikationer, 
hjemmesider, kurser, konferencer og så videre. 

 
Men det er ikke tilstrækkeligt at etablere de institutioner, der muliggør grønne indkøb. På et tids-
punkt bliver det nødvendigt at reformulere indsatsen, så den kan den på ny kan tiltrække sig politisk 
og administrativ opmærksomhed – så den kan forblive dynamisk. Vi kalder det fornyelse, og tilføjer 
en sådan fase til vores model, der kommer til at se således ud: 
 
Figur 2. Model over grønne indkøbs historik 

 
Modellen, som fremgår af figur 2, skal sammenholdes med tidsaksen på figur 3 (næste side). Det 
skal bemærkes, at vidensetableringsperioden primært er frem til 1998, hvor Miljøstyrelsens miljø-
vejledninger begynder at være på plads. Perioden mellem 1991 – Miljøbeskyttelsesloven – og 2002 
– hvor Panel for professionelle miljøbevidste indkøb nedsættes – er institutionaliseringsperioden og 
tiden efter 2002 reaktualiseringsperioden. 
 

 

Vidensetablering 
 

 

 

Institutionalisering: 
politikker - aktører -  
værktøjer

     
    Fornyelse 
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1991 1994 1995 1998 1999 2002 2003 

Miljøbeskyttelsesloven 

Cirkulære om
miljøhensyn i staten 

Forlængelse af den
frivillige aftale gennem 
nedsættelse af “Panel for 
miljøbevidste indkøb” 

Frivillig aftale om
miljøbevidste indkøb i
kommuner og amter 

Natur- og 
miljøpolitisk 
redegørelse 

Handlingsplan for 
grønne indkøb 

Natur- og 
miljøpolitisk 
redegørelse 

National strategi for
bæredygtig 
udvikling

Grøn markedsøkonomi,  
mere miljø for pengene 

Figur 3. Tidsakse; hvornår indgår offentlige miljøbevidste indkøb i den danske politikformulering 

Kilde: (Jensen et al. 2003, 34). 

 
I det følgende gennemgås nogle af de initiativer, som fremgår af figur 3, og en række andre initiati-
ver under de overskrifter, der fremgår af modellen i figur 2.  
 
Vidensetableringsperioden 
I 80’erne var der fokus på renere teknologi som strategi for miljøbeskyttelsen. Den enkelte produk-
tion skulle indrettes så den gav færrest mulige miljøproblemer, fx kunne nye måder at lave papir 
reducere forbruget af vand i processen. Men der udviklede sig efterhånden en forståelse af, at nogle 
typer af løsninger blot flyttede problemerne fra et sted i produktets livscyklus til en anden, eller at 
mange miljøproblemer, fx knyttet til komme af med produkterne når de var brugt op, kun menings-
fuldt kunne håndteres, hvis man så på produktet i hele cyklussen fra vugge til grav. Problemet med 
livscyklusanalyser (LCA’er) er, at det er ganske svært at indsamle troværdige data og sammenstille 
dem på en fornuftig måde, og udviklingen af generelt accepterede metoder til at foretage LC-
vurderinger tog lang tid. I slutningen af 80’erne og begyndelsen 90’erne etableres sådanne metoder. 
Det er skiftet fra fokus på teknologi og produktion til produkternes livscykler, der muliggør forestil-
lingen om grønne indkøb som en god miljøstrategi.  
 
Set fra i dag er det slående, hvor uproblematisk vidensgrundlaget for grønne indkøb opfattes. Sådan 
har det ikke hele tiden været. Et eksempel herpå kan man finde i hovedresultaterne i en KL-
undersøgelse af grønne indkøb i amter og kommuner fra 1999. Her peges på forskellige barriere i 
forhold til grønne indkøb; og heraf er den første, at det er ”svært at vurdere oplysninger om miljø 
fra leverandører og producenter” (Lylov Nielsen 1999). Men siden er det i Danmark lykkedes Mil-
jøstyrelsen at etablere et vidensgrundlag, som er tilstrækkeligt troværdigt til, at man umiddelbart 
kan basere grønne indkøb på det. Indsatsen er sket gennem en omfattende og langsigtet satsning på 
forskning og udvikling på feltet. Som illustration kan det nævnes, at (Jensen et al. 2003, 39) opreg-
ner ni udredningsprojekter i tilknytning til grønne indkøb i femårs-perioden 1998-2003, men også 
før den periode har vidensopbygningen været omfattende. Og på dette brede vidensgrundlag udvik-
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les i slutningen af 90’erne, på Miljøstyrelsens foranledning, ca. 50 miljøvejledninger. Disse vejled-
ninger fungerer som autoritativ information om relevante miljøaspekter, der kan tages højde for ved 
indkøb af forskellige typer af produkter fra bleer over tropisk træ til transportydelser.  
 
Herudover har Miljøstyrelsen også været direkte involveret i miljømærkerne Svanen (det nordiske) 
og Blomsten (EU’s), som har krævet en langvarig indsat i internationale sammenhænge. 
 
Vidensetableringsperioden for grønne indkøb er altså den periode, hvor der sker et skift i tanken 
om, hvordan vi skaber et renere miljø, fra at tænke forandringer i produktionen af produkter i det 
enkelte produktionsled til at tænke, at produktionen skal være miljørigtig i alle produktionsled, fra 
vugge til grav, i hele produktets livscyklus. Og det er den periode, hvor en sådan ide klædes på vi-
densmæssigt, så den ikke bare er en god ide, men en troværdig og realistisk politikmulighed. Med 
Miljøbeskyttelsesloven i 1991 bliver den tankegang knæsat som den principielt rigtige, og langsomt 
skifter problemet fra at være et spørgsmål om viden til at være et spørgsmål om, hvordan den etab-
lerede viden anvendes til at forbedre miljøet. De grønne indkøb – som altså fordres jf. lovens § 6: 
”Offentlige myndigheder skal virke for lovens formål ved anlæg og drift af offentlige virksomheder 
samt ved indkøb og forbrug” – er en af de måder, hvorpå tanken om LCA’er gøres til aktiv miljøpo-
litik. Efter miljøvejledningerne fremstår problemet ikke som et spørgsmål om, hvad indkøberne skal 
købe ind, hvis de skal købe grønt, men som et spørgsmål om hvordan man får klædt indkøberne på 
til at købe grønt ind. 
 
Institutionaliseringsperioden 
Efterhånden som vidensgrundlaget begynder at være på plads begynder etableringen af en række 
politikker, formidlingsaktører og værktøjer, der tilsammen regulerer og formidler behovet og mu-
ligheden for grønne offentlige indkøb. Der sker altså en institutionsdannelse på feltet. I det følgende 
gennemgås institutionsdannelsen på feltet under overskrifterne: Politikker, aktører og værktøjer. 
 
 Politikker 
Det vi kalder politikker er de formelle reguleringer af mere eller mindre bindende karakter der ud-
stedes på feltet. Først er der selve Miljøbeskyttelsesloven og dens § 6 som er refereret ovenfor. 
 
Loven følges i 1994 op med ”Handlingsplanen for offentlig grøn indkøbspolitik”. I forbindelse med 
planen nedsættes der en følgegruppe, som illustrerer, hvem der opfattes som relevante aktører i for-
hold til at fremme grønne indkøb. ”Følgegruppe bestående af repræsentanter fra Miljø- og 
Energiministeriet, Trafikministeriet, Landbrugsministeriet, Indkøbs Service A/S, Finansministeriet, 
Arbejdsministeriet, Erhvervsministeriet, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen samt 
repræsentanter fra udvalgte statslige, amtslige og kommunale indkøbere: Forsvaret, DSB, DONG, 
Kommunehospitalet i Århus, IKA (Indkøbere i Kommuner og Amter) samt MIOS (Miljøvenligt 
indkøb i den offentlige sektor).” (her citeret fra Jensen et al. 2003, 35). Der er mange aktører på fel-
tet. 
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Handlingsplanen får som konsekvens, at der i 1995 kommer et cirkulære om ”… miljø- og energi-
hensyn ved statslige indkøb”; cirkulæret gælder for de statslige institutioner. Cirkulæret pålægger 
disse institutioner at udarbejde grønne indkøbspolitikker og handlingsplaner – og sende dem til Mil-
jøstyrelsen i 1996, hvad 90 pct. gjorde. I parentes skal det bemærkes, at ved en telefonsurvey i 2001 
svarer halvdelen af de institutioner, der i 1996 havde indleveret en indkøbspolitik, at de ikke har en 
grøn indkøbspolitik (Honoré 2001b, 21); det siger lidt om, hvor alvorligt de mange grønne indkøbs-
politikker blev taget i perioden. 
 
Men amter og kommuner er jo selvstændige på en anden måde end de statslige institutioner. De kan 
ikke pålægges at indføre grønne indkøbspolitikker på samme måde som man kan i staten. Derfor 
indgås der i 1998 en frivillig aftale mellem kommunerne og amterne på den ene side og Miljøstyrel-
sen på den anden. Aftalen indebærer at alle kommuner inden 2002 bør have etableret grønne 
indkøbspolitikker, men kun knap halvdelen indfrir målet (ibid.).  
 
Disse politikker, Miljøloven af 1991, Handlingsplanen af 1994, cirkulæret for staten og den frivilli-
ge kommunale aftale i 1998 udgør en række af anledninger til at gøre noget ved de grønne indkøb.  
 
 Aktører 
Et etableret vidensgrundlag og de forskellige politikker på feltet er ikke tilstrækkeligt. Viden skal 
gøres praktisk brugbar, og politikkerne gøres nærværende for indkøberne. Til det etableres der suc-
cessivt et netværk af formidlingsaktører, som så udvikler værktøjer, der formidler viden og politisk 
pres. 
 
Hvis vi ser på formidlingsaktørerne, så fungerer nogle de aktører, vi beskrev i kapitlet om offentlige 
indkøb generelt, også som formidlingsaktører for grønne indkøb. Det drejer sig om: 
 
• Finansministeriets indkøbssekretariat 
• Statens og Kommunernes Indkøbssekretariat (SKI)  
• Dansk Indkøbs- og Logistik Forum, en forening for professionelle indkøbere (DILF) 
 
Derudover kan der i forhold til grønne indkøb også peges disse aktører:  
 
• IKA (Foreningen af offentlige indkøbere. Et professionelt forum for offentlige indkøbere.) 
• Grøn Information (Grøn Information var et uafhængigt informationscenter om miljø og for-

brug. Centeret var rettet mod forbrugerne; men havde også det offentlige som brugere. Er 
siden transformeret til Informationscenteret for Miljø & Sundhed.) 

• MIOS (Miljøvenligt Indkøb i den Offentlige Sektor. Et samarbejde mellem Ballerup, Herning 
og Odense Kommuner.) 

• Produktpanelerne: Tekstil-, Elektronik-, Detailhandels- og Byggepanelet 
• Interne indkøbssekretariater som dem i Københavns og Kolding Kommuner (se senere) 
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Og endeligt fungerer en række af de mere generelle aktører også som formidlingsaktører for grønne 
indkøb: 
 
• KL 
• Miljøstyrelsen 
• Og formodentligt også nogle af de centrale indkøbere og indkøbsfunktioner i de kommuner, 

hvor man har været længst fremme. 
 
 Værktøjer 
Ovenstående formidlingsaktører producerer et væld af værktøjer; og her skal værktøjer forstås rela-
tivt bredt, som alle de initiativer, der produceres med henblik på holdningsbearbejdning og 
vidensformidling, der i praksis ikke er til at skelne fra hinanden. Det drejer sig om pjecer, publikati-
oner, hjemmesider, kurser, temadage og så videre. Et illustrativt udvalg af pjecer og hjemmesider 
er: 
 
• Grønne indkøb – Økologiske fødevarer i offentlige institutioner og storkøkkener, 2004, Direkto-

ratet for Fødevare, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug & Fiskeri. 
Grønne indkøb kan også være en god forretning, 2005, KL og IKA. 

• Grønne indkøbssedler, KL har i samarbejde med Miljøstyrelsen udarbejdet 6 indkøbssedler til 
henholdsvis plejehjem, skoler & gymnasier, materielgårde, idrætsanlæg, den offentlige admini-
stration og daginstitutioner. 

• Informations- og uddannelsespakke om grønne indkøb i den offentlige sektor, 2001, KL. 
• Kom godt i gang med grønne indkøb, 2004, SKI. 
• Miljømedarbejdere og grønne indkøb – et idékatalog, 2002, KL. 
• Sundhed og miljøhensyn i fremtidens byggeri – hvordan gør man i praksis? 2003, CASA, Moe 

& Brødsgaard A/S, Miljøstyrelsen. 
 
• www.ecolabel.dk – Blomsten og Svanen, Miljømærkesekretariatet. 
• www.elsparefonden.dk – Elsparefonden. 
• www.ika.dk, Foreningen af offentlige indkøbere. 

På IKA’s hjemmeside findes en række værktøjer til brug i indkøbsprocessen. Fx et Excel-regneark, hvori man kan 
understøtte vægtningen af de forskellige tildelingskriterier, når et produkt fra en tilbudsgiver skal vurderes. 

• www.miljoevejledninger.dk – Miljøvejledninger, Miljøstyrelsen. 
• www.ski.dk/greennet – Grønne indkøb, SKI. 
 
En gennemgående tematik i forhold til at få budskabet ud til indkøberne er uddannelse og kompe-
tenceudvikling hos indkøberne. I perioder har der været udbudt rigtig mange kurser, temadage, 
konferencer og lignende på feltet. Et eksempel blandt mange er, at HK udviklede et kursus om 
grønne indkøb for deres medlemmer. 
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Mens vidensetableringen på feltet således har været relativt stramt koordineret af Miljøstyrelsen, er 
det karakteristisk, at formidlingen af denne viden og den øvrige nødvendige understøtning af de 
grønne indkøb har været præget af mange formidlere og mange værktøjer. Man kan beskrive feltet 
som polycentrisk. Og set fra indkøbernes synsvinkel kan det måske næste opleves som kaotisk. I 
hvert fald har mange af de mindre formidlingsaktører ikke haft noget stabilt virke, men har været 
omorganiseret af flere omgange. Omvendt har de mange aktører givet feltet en dynamik, hvor aktø-
rerne nærmest har kæmpet om brugernes opmærksomhed, og hvor mange af de forskellige aktører 
og værktøjer løbende er blevet evalueret og derigennem søgt forbedret og tilpasset brugernes behov. 
 
Re-aktualiserings-perioden 
Hele feltet mister efterhånden noget af den institutionelle (og politiske) dynamik og optimisme, der 
var knyttet til institutionaliseringen af feltet. Man skal til at besinde sig på, at udviklingen ikke bare 
medfører et støt stigende offentligt grønt indkøb. Der opstår en vis afmatning af feltet. Det er ikke 
politikker og værktøjer, der er mangel på, men det, at de bliver efterlevet og brugt, at de sætter sig 
spor. 
 
Oplevelsen af, at de grønne indkøb ikke rigtigt kommer ud af stedet, er sammenfattet i overskriften 
til et notat CASA, som selv er en af aktørerne på feltet, publicerede i 2001: ”Mens vi venter på de 
grønne indkøbere”. I notatet hedder det: ”De seneste par år er de nødvendige værktøjer kommet på 
plads i form af vejledninger, håndbøger, mærker, pjecer og internetsider til indkøberne. … Værktø-
jet findes, men mange indkøbere føler stadig behov for mere viden … Der er sendt tykke mapper 
med information ud til indkøberne – men alligevel er kendskabet til værktøjerne forbløffende lavt. 
… Efter en indsats på 10 år er det på tide at stille spørgsmålet, om det nytter at stille miljøkrav. … 
Effekten fra en grøn indkøbspolitik skal mærkes hos leverandøren, ellers kan det være lige meget 
med grønne indkøb og fine politikker i det offentlige.” (Yding Sørensen & Jensen 2001, 1) 
 
Der er således behov for, at metoderne til grønne indkøb løbende vedligeholdes og genopfindes – at 
grønne indkøb reaktualiseres. Man kan pege på oprettelsen af Panel for professionelle miljøbevidste 
indkøb i 2002 for det punkt, hvor der sker et sådant kvalitativt skift i håndteringen af opgaven med 
at understøtte indkøberne i at indkøbe grønt; det er med panelet, vi går ind i re-aktualiserings-
perioden. Panelet bygger for så vidt bare videre på de positive erfaringer, man havde haft med en 
række produktspecifikke paneler: Tekstilpanelet, Elektronikpanelet, Detailhandelspanelet og Byg-
gepanelet. Panelet nedsættes som et led i opfølgningen på den frivillige aftale på det kommunale 
område. Panelets mandat er at vedligeholde de grønne indkøb ved at tænke mere i både offentligt og 
privat indkøb, ved at tænke mere i leverandørernes situation, ved at holde fokus på barriererne for 
grønne indkøb og ved at dokumentere de grønne indkøb bedre. 
 
Året efter kommer regeringen med oplægget ”Grøn markedsøkonomi – mere miljø for pengene”, 
som slående nok ikke peger på offentlige grønne indkøb i den sammenhæng. Omvendt er det i 2004 
at EU’s udbudsdirektiv reformuleres så grønne indkøb bliver tænkt ind som en mere eller mindre 
integreret del af, hvad offentlige indkøb handler om. 
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Det er et åbent spørgsmål om Panel for professionelle miljøbevidste indkøb – og de mange andre 
aktører på feltet – har formået at re-aktualisere feltet. Eller om CASA’s 2001-frustration stadig er 
dækkende. Men behovet for en re-aktualisering af de grønne indkøb – hvis de ikke skal begynder at 
visne – er der vist ikke meget tvivl om. 

2.2 Grønne offentlige indkøb i kommunerne 
I dette afsnit går vi fra feltet af formidlingsaktører og tættere på den praktiske organisering af ind-
købet og de erfaringer, der er her. I lyset af den stigende centralisering – bl.a. forårsaget af 
strukturreformen – har vi valgt at se på erfaringerne i nogle af de kommuner  (Københavns og Kol-
ding kommuner) der er længst fremme med både centraliseret, strategisk og miljørigtigt indkøb. 
Disse kommuner tegner formodentligt konturerne af det offentlige indkøb i fremtiden.  
 
Københavns Kommune er en af landets største indkøbere med et årligt indkøbsvolumen af varer og 
tjenesteydelser på ca. 4 mia. kr., hvor forholdet mellem varer og tjenesteydelser er 35/65. Det årlige 
budget er på godt 42 mia. kr. Kommunen har ca. ½ mio. indbyggere, 42.000 ansatte og 1200 institu-
tioner fordelt på 7 forvaltninger. Københavns Kommune har længe været kendt som en 
foregangskommune inden for grønne indkøb. 
 
Kolding Kommune har også været en af pionererne inden for miljøvenlige indkøb. Kommunen kø-
ber årligt ind af varer og tjenesteydelser for 1,1 mia. kr. Kommunen har ca. 87.000 indbyggere og 
8.000 ansatte. 

Politikker 
I Københavns Kommune prioriteres grønne indkøb både i en miljøhandlingsplan, en indkøbspolitik 
og en indkøbsstrategi (Oesten 2006). Indkøbspolitikken fastslår formålet, samt angiver hvordan 
indkøbet er organiseret i kommunen. Indkøbsstrategien sætter mål for, hvordan indkøbet skal udvik-
les og effektiviseres indtil 2007. 
 
Både Kolding og Københavns Kommune er medlem af Dogme 2000, som er et forpligtende samar-
bejde mellem Ballerup, Albertslund, Herning, Fredericia og Malmø Kommuner, der vil gøre en 
ekstra indsats for at beskytte og forbedre miljøet og arbejde langsigtet for et bæredygtigt lokalsam-
fund. Københavns og Kolding Kommune lever op til kravene i Dogme 2000 om at have en 
bæredygtig indkøbspolitik. Dogme 2000 stiller krav om, at kommunen selv må påtage sig rollen 
som drivkraft i omstillingen til bæredygtighed og derfor vise sig som et godt eksempel for byens 
borgere og virksomheder. (www.dogme2000.dk). 
 
Københavns Kommune er desuden med i et grønt partnerskab mellem landets tre største kommuner 
(Århus og Odense), hvori de tre kommuner sammen med Miljøministeriet vil gå foran ved at sætte 
konkrete mål for indkøb af miljøvenlige varer og serviceydelser (Miljøministeriet 2006). 
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På det lokale niveau genfinder vi altså billedet af, at der findes (og er behov for) en række politik-
ker, som igangsætter både de centrale og decentrale indkøberes indsats for grønne indkøb. 

Indkøbsprocesserne 
De centrale mål i Københavns Kommunes indkøbspolitik er at opnå fordele i form af lavere priser, 
højere kvalitet, bedre miljø og arbejdsmiljø, tilgodese etiske hensyn samt et sparet tidsforbrug på 
indkøb. 
 
Siden 2002 har Strategisk Indkøb været den instans i Københavns Kommune, som har ansvaret for 
at koordinere kommunens indkøbsindsat blandt andet ved at indgå fælles indkøbsaftaler, samt følge 
op på anvendelsen af dem. Strategisk Indkøb består af 12 medarbejdere. Strategisk Indkøb har kun 
at gøre med varer og tjenesteydelser, der har med den almindelige drift at gøre, og således er udbud 
på bygge- og anlægsområdet uden for Strategisk Indkøbs domæne.  
 
En tværkommunal indkøbschefgruppe udpeger de områder, der skal laves fælles indkøbsaftaler for. 
Strategisk Indkøb gennemfører EU-udbuddene og indgår indkøbsrammeaftaler med leverandørerne. 
Det er på det tidspunkt, at miljø og andre hensyn indgår i vurderingerne, idet der inden en indkøbs-
aftale indgås skal foretages vurderinger af leverandørernes forhold og af de varer og tjenesteydelser, 
der ønskes indkøbt. Til at foretage miljømæssige vurderinger bruger Strategisk Indkøb Miljøkon-
trollen som rådgiver, og til at foretage arbejdsmiljømæssige vurderinger, bruges Arbejdsmiljø 
København (tidligere Københavns Kommunes BST). 
 
Strategisk Indkøbs rolle er således koordinerende; afdelingen skal sikre, at rammerne og de fælles 
indkøbsaftaler er til stede. Et redskab hertil er varekataloger i form af kommunens elektroniske ind-
købssystem (KØR), som Strategisk Indkøb udbygger og vedligeholder.  
 
De konkrete indkøb foretages efterfølgende af ca. 2.000 decentrale indkøbere, der er placeret rundt 
omkring i de forskellige forvaltninger og institutioner. De enkelte forvaltninger og institutioner er 
selv ansvarlige for, at indkøbene sker i overensstemmelse med Københavns Kommunes indkøbspo-
litik. Det er obligatorisk at bruge de fælles indkøbsaftaler, men der er ingen egentlige sanktionsmu-
ligheder, hvis de decentrale enheder ikke benytter sig af aftalerne.  

Værktøjerne 
Indkøbsprocesserne i Kolding Kommune fungerer efter de samme principper. Følgende indramme-
de citat beskriver, hvordan miljøkravene etableres og bruges i processen, og citatet viser også, 
hvordan et spørgeskema, de potentielle leverandører skal udfylde, fungerer som et vigtigt værktøj i 
processen: 
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Et udbud begynder med, at indkøbsafdelingen udformer et udkast til kravspecifikation, hvortil miljøaf-
delingen formulerer, hvilke miljømæssige krav der skal stilles. Det er den samme person i 
miljøafdelingen, der er tovholder, men der indhentes naturligvis bistand i afdelingen, når der er miljø-
medarbejdere, der har særlig viden inden for det pågældende område, som udbudet omhandler.  
 
Miljøkravene udformes som et spørgeskema, hvor potentielle leverandører skal besvare en række 
spørgsmål inden for tre kategorier; "generel miljøindsats og -strategi", "produktets miljøegenskaber" 
samt "emballagens miljøegenskaber". Spørgsmålene skal dels afklare om en række minimumskrav er 
opfyldt og dels give mulighed for at vurdere leverandørens/produktets øvrige miljøkarakteristika. 
 
Mængden af positive svar i spørgeskemaerne anvendes til at vurdere leverandørerne miljømæssigt i for-
hold til det pågældende produkt. Disse oplysninger benyttes herefter til både udvælgelse af leverandører 
og til den egentlige tildeling af den pågældende ordre. Det er indkøbsafdelingen, der i disse faser sikrer, 
at udbudsreglerne overholdes – særligt hvis der er tale om EU-udbud.  
 
Miljøafdelingen indgår også i vurderingen af de indkomne bud ved at vurdere svarene på miljøspørge-
skemaet. De leverandører/produkter, der ikke svarer, at de lever op til de stillede miljøkrav, udelades fra 
den videre tilbudsbehandling. De leverandører/produkter, der lever op til minimumskravene tildeles på 
baggrund af besvarelserne i spørgeskemaet "miljø-points". Disse points benyttes i tildelingsproceduren 
inden for de rammer, udbudsreglerne giver. På samme vis gives leverandører/produkter points for kvali-
tet, funktionalitet, pris etc. Når først dette er gjort, er det simpelt at vælge det bedste tilbud på baggrund 
af den vægtningsnøgle, der er opstillet i forbindelse med udbuddet.  

(Scheibel et al. 2002, 11-12) 
 
Både Kolding og Københavns Kommuner benytter sig af et pointgivningssystem, når leverandører-
ne skal vurderes, og miljøet indgår heri med forskellig vægt afhængigt af produkttypen. Vægten 
svinger fra 5-20 pct. Følgende indrammede citat illustrerer hvordan: 
 

Integration af miljøaspekter i rammeaftalen for it-udstyr 
Efter en prækvalificeringsrunde blev fire tilbudsgivere inviteret til at byde på udbuddet. De modtog alle 
detaljerede informationer om kommunens krav herunder miljøspørgeskemaet. 
Tolv aspekter var inkluderet i fastlæggelsen af det bedste bud. Hvert af aspekterne var tildelt en maksi-
mumsscore på fire point, men forskellige vægte var tildelt til aspekterne som det ses nedenfor, pct.: 

 
Pris 20  Garanti 8  Leveringsbetingelser 2  
Økonomi 20  Miljø 8  Distribution 2  
Kvalitet 10  Udvalg 8  Æstetik 2  
Service 10  Teknisk værdi 8  Funktionalitet 2  

 
Alle tilbudsgiverne afgav de efterspurgte informationer. For miljøspørgeskemaerne gav alle tilbudsgi-
verne detaljerede svar som indeholdt en beskrivelse af deres miljøpolitik så vel som af de tilbudte 
produkter. De detaljerede svar betyder, at ingen tilbudsgiver var i stand til at levere produktsortiment, 
hvor alle produkterne var tildelt et miljø- eller energi-mærke. Derfor blev antallet af positive svar talt 



 34

for at rangordne tilbudene i forhold til deres miljømæssige egenskaber. Følgende resultater blev opnået i 
forhold til vurderingen af de miljømæssige aspekter: 

 
 Antal ja Pct. af ja Score Vægtet miljø-

score 
Total score – 
alle aspekter 

Leverandør 1 20 56 3 0,24 2,52 
Leverandør 2 17 47 2 0,16 3,18 
Leverandør 3 11 31 1 0,08 2,12 
Leverandør 4 27 75 4 0,32 3,72 

 
Da pointgivningen af alle aspekter var foretaget viste det sig, at Leverandør 4 havde givet det overord-
net set bedste tilbud. Det miljømæssige aspekt af leverandørens produkter var – tilfældigvis(?) – også 
det bedste, men miljøscoren var ikke udslagsgivne i den samlede bedømmelse. 
 
Den endelige beslutning om at købe et specifikt produkt ligger dog stadig hos indkøberen. Rammeafta-
len tilbyder et bredt sortiment af produkter, og det er op til den enkelte afdeling at vælge det produkt der 
bedst opfylder det aktuelle behov. Her vil det ofte være muligt at vælge et produkt med gode miljø spe-
cifikationer, fx lavt energiforbrug i forskellige tilstande og kopiering på begge sider, og derigennem 
sikre, at de miljømæssige konsekvenser er så små som mulige.” 

(Oversat fra engelsk, Kolding Kommune 2002, 26) 
 
Man skal lægge mærke til, at i udgangspunktet tillægges miljøaspektet 8 pct.’s vægt, og at miljø-
vægten ikke kun tildeles den ’grønneste’ leverandør, men fordeles ud så den bedste får 0,32 point, 
mens den dårligste får 0,08 point. Som det ses, får miljøpointene da heller ingen betydning for val-
get af leverandør i eksemplet. Omvendt kan miljøkravet jo godt have påvirket leverandørens tilbud 
forud for valget af afgivelse af tilbud på den pågældende it-ordre. 

Produkterne 
De største varegrupper som købes via Strategisk Indkøb i Københavns Kommune er it-udstyr, kon-
tormøbler, benzin, bleer, kopimaskiner, legetøj og økologiske fødevarer. De miljømæssige hensyn 
der er centrale er PVC ved kontorartikler, kopimaskiner der lever op til anerkendte miljømærker, 
skolemøbler som ikke indeholder organiske opløsningsmidler og rengøringsmidler uden det vaske-
aktive stof LAS. Andre eksempler på grønne indkøb er diesel med lavt svovlindhold – også i 
forbindelse med tjenesteydelser – og kopipapir fremstillet af 100 pct. genbrugsfibre.  
 
For de varegrupper, hvor der en obligatorisk aftale, er anvendelsesgraden i Københavns Kommune 
79 pct.; specifikt for rengøringsmidler er den 100 pct. (2005-tal). I øjeblikket har man indkøbsafta-
ler for 600 mio. kr. og målsætningen er 1 mia. kr. Derudover bruger man SKI-aftaler for 45 mio. kr. 
om året. 
 
I forhold til tjenesteydelser har Københavns Kommune også forsøgt at integrere miljø- og arbejds-
miljøkrav i den slags kontrakter. Der stilles krav om godkendte partikelfiltre til dieselkøretøjer over 



 35

3,5 ton. Man stiller også krav til de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV’er) og at der skal ud-
arbejdes en plan for sikkerhed og sundhed; det gælder for tjenesteydelser som renhold, gadefejning, 
brøndsugning, rensning af skilte og så videre. 

Opsamling 
Erfaringerne fra Københavns og Kolding kommuner viser altså, at med den rette politiske opbak-
ning og en tilpas professionalisering og centralisering af selve indkøbet, er det muligt at etablere 
indkøbsprocedurer, der gør, at grønne indkøb får en vis tyngde i de samlede indkøb. Det er de cen-
trale indkøbere som etablerer de konkrete rammeaftaler og indkøbsværktøjer, som de lokale 
indkøbere så bruger i hverdagen. Det er dog tydeligt, at de produkter og dermed de miljøproblem-
stillinger, som bliver håndteret, er særligt udvalgte. De centralt organiserede grønne indkøb dækker 
kun en begrænset del af det samlede indkøb; i Københavns Kommune i størrelsesordenen 15 pct. 
Det giver på den ene side plads til forbedring, men siger måske også noget om, hvor svært det i 
praksis er få de grønne indkøb til at fungere. 

2.3. Mere om at få grønne indkøb til at virke  
Den tendens til centralisering og professionalisering, der ligger i erfaringerne med indkøb i Køben-
havns og Kolding Kommuner, kan opfattes som retningsgivende i hvert fald for den kommunale 
sektor, fordi der med strukturreformen sker en udvikling i retning af større enheder. Dertil kommer, 
at det opbrud, der finder sted, måske kan invitere til, at nogle af de nye kommuner ser en mulighed 
for at aktivere de erfaringer, man har hos de kommuner, der opfattes som værende langt fremme 
med professionelt offentligt indkøb. 
 
Omvendt giver det litteraturstudie, vi har gennemført, anledning til en vis varsomhed med at tro, at 
ovennævnte gennemgang af nogle ’spydspids’-erfaringer bare kan generaliseres til hele den offent-
lige sektor. 
 
Vi vil i den forbindelse se på et par problemstillinger, som knytter sig til mulighederne for og van-
skelighederne ved at få de grønne indkøb til at virke. Vi vil se på brugen af miljøvejledninger og 
miljømærker – de offentlige indkøbere er ganske afhængige af miljømærkerne. Og vi vil se på hvil-
ke produkter og miljøproblemstillinger, der bliver fokuseret på ved grønne indkøb – i praksis er de 
produkter og miljøproblemer, det grønne indkøb retter sig mod få og velafgrænsede. Begge forhold 
peger på de vanskelige betingelser, der i praksis er, for at få en bred, facetteret miljøviden bragt i 
spil i indkøbssituationen. 

Miljøvejledninger eller mærker 
Vi mener, at Miljøstyrelsens vejledninger må opfattes som det nødvendige grundlag for grønne ind-
køb; men miljøvejledningerne betyder mindre end miljømærker som Svanen og Blomsten for det 
offentliges indkøbere – og det til trods for, at miljøvejledningerne er tænkt til de offentlige indkøbe-
re, mens mærkerne er tænkt til de private forbrugere.  
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At forholdet mellem miljøvejledninger og miljømærkers anvendelse er, som det er, ved vi fra flere 
undersøgelser: I en evaluering (Andersen 2001) af miljøvejledningerne klarer de sig godt på tro-
værdigheden; men brugen af vejledningerne blandt den brede målgruppe af indkøbere er ret 
begrænset. Blandt de decentrale indkøbere er det kun lidt mere end 25 pct. af dem, der kender vej-
ledningerne, der bruger dem mere end et par gange om året, mens det blandt de centrale indkøbere 
var – stadigt beskedne – 35 pct. der brugte dem mindst en gang om måneden. (ibid. s. 30-31). I en 
anden undersøgelse (Panel for … 2006) sammenlignes de forskellige videnkilder som indkøberne 
bruger i forbindelse med grønne indkøb. Her er leverandørinformation den vigtigste kilde, mens 
mærker bruges af 45 pct. og kun 26 pct. bruger miljøvejledningerne (se figur 4). 
 
Figur 4. 

 
Figuren viser, hvor mange pct. der svarer, at de i forbindelse med grønne indkøb indhenter viden altid eller 
ofte fra leverandører, miljømærker miljø- eller energifolk i organisationen selv, Miljøstyrelsens miljøvejlednin-
ger, Elsparefonden, Staten og Kommunernes Indkøb og/eller IKA foreningen for indkøbere i kommuner og 
amter. (Kilde: Panel for … 2006, 26) 
 
Tallene – og især forholdet mellem brugen af miljøvejledninger og miljømærker, illustrerer hvor af-
hængige indkøberne i praksis er af miljømærkerne. Og det vil sige en information, der er reduceret 
til et simpelt ja eller nej; i orden miljømæssigt eller ej. For hovedparten af indkøberne i det offentli-
ge er der tilsyneladende behov for en stærk vidensformidling mellem den grundlæggende, 
troværdige information, og den – simple – viden det er muligt at inddrage i praksis. Eller sagt på en 
anden måde: De offentlige indkøbere har tilsyneladende dårlig mulighed for at inddrage den mere 
komplekse viden som miljøvejledningerne repræsenterer. 
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Opmærksomheden retter sig mod specifikke problemer og produkter 
Et andet forhold, som peger på, at der i indkøbstilrettelæggelsen og -situationen er behov for en klar 
reduktion af den kompleksitet, som skal håndteres, er den reduktion vi allerede har været inde på i 
forbindelse, med gennemgang af produkterne, der indkøbes grønt i Københavns og Kolding Kom-
muner: Indkøb af fx kontorartikler bliver primært et spørgsmål om at undgå PVC. Men en sådan 
reduktion kan også genfindes i miljøvejledningerne – som ellers er den gedigne, videnstunge del af 
formidlingen. 
 
Lad os eksempelvis kigge på miljøvejledningen for kontorartikler, som i sin korteste version ses ne-
denfor.  
 
De to andre korte versioner er ’Storindkøb’ og ’Fakta’ (se i venstre kolonne, der er en pil der peger 
på kontorartikler); begge giver lidt flere informationer end dem man kan se på figuren. Derudover 
er der et link til en 22 siders lang baggrundsrapport og tilsammen udgør det miljøvejledningen for 
kontorartikler. Det interessante ved nærværende screen-shot er den reduktion af problemstillingen, 
som vejledningen er et udtryk for. Kontorartikler handler primært om PVC (det markerede område 
midt på figuren), plus lidt om nikkel, engangsartikler, genbrugspapir og organiske opløsningsmidler 
i rettelak (også i den midterste kolonne). 
 
 Figur 5. Screen-shot af miljøvejledningen for kontorartikler 
 

 
(Kilde: www.miljoevejledninger.dk) 
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Dette er den senest opdaterede version af miljøvejledningen. Miljøvejledningerne har i de senere år 
fået en opstramning i lyset af den tidligere omtalte evaluering (Andersen 2001), som især har haft 
betydning for de korte versioner. 
 
Ligesom der for de enkelte produktgrupper er en relativ klar fokusering på enkelte eller et begræn-
set sæt af miljøproblemer, så indebar den frivillige aftale for kommuner og amter en fokusering på 
bestemte produktgrupper: 
 
• Pc’er og printere 
• Møbler, herunder skolemøbler, kontormøbler, senge og madrasser 
• Rengøringsmidler og rengøring 
• Vaskemidler og vask 
 
Der sker altså en indskrænkning af de forhold, der skal tages højde for, ved i realiteten at lægge 
vægten på en relativt begrænset række varegrupper, og ved inden for disse varegrupper at fokusere 
på en relativt begrænset række (ofte i realiteten én) miljørelevante faktorer. Ja, ofte bliver miljøpro-
blemstillingen reduceret til et mærke, en binær kode, der kun kan antage værdierne godt nok eller 
ikke godt nok. 
 
Der er altså tale om et klassisk tilfælde af det, der i organisationsteorien hedder begrænset rationali-
tet. Altså at organisationsmedlemmer – og det er vi jo alle – i praksis ikke forholder sig til al 
relevant information og derefter træffer det bedste valg; nej, vi vurderer den beslutning vi står over-
for; leder efter en løsning, der plejer at være god nok, og når vi fundet en tilstrækkeligt god løsning, 
vælger vi den. Ikke af dumhed, ond vilje eller manglende engagement, men fordi det i praksis er 
umuligt at bruge den tid, det ville kræve, hvis vi skulle forholde os til al den relevante viden og 
træffe den optimale beslutning.  
 
Løsningen er at bygge de relevante informationer og beslutningsregler ind i de indkøbssystemer, 
man benytter. Det er også i det lys man skal se betydningen af en centralisering og professionalise-
ring af det offentlige indkøb for mulighederne for grønne indkøb. Og det er i det lys, at det er vigtigt 
ikke at have urealistiske forestillinger om, i hvilken grad det offentlige indkøbssystem kan og vil 
bliver centraliseret og professionaliseret. 
 
Den brede troværdige viden om miljøforholdene – den, der etableres som grundlag for miljøvejled-
ningerne og ’autoriseres’ gennem dem – er en nødvendighed for overhovedet at få indkøberne til at 
tildele miljøproblematikken opmærksomhed i indkøbssituationen. Men når denne troværdighed er 
almindeligt anerkendt, har indkøberne brug for informationen i en ’tilskåret’ form. 

2.4 Virker det? 
Hvis man skal sammenfatte erfaringerne med offentlige grønne indkøb med henblik på at vurdere 
potentialet for arbejdsmiljørigtige indkøb, så er det naturligt at spørge om de grønne indkøb virker. 
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Det spørgsmål har feltet også ofte stillet sig selv. Som det er nævnt ovenfor, er det et af de spørgs-
mål Panelet for professionelle miljøbevidste indkøb har fået for så vidt som de skal dokumentere de 
grønne indkøb bedre. Vi vil derfor resumere erfaringerne med at dokumentere de grønne indkøb. 
Undervejs vil der også blive peget på hvad vi så faktisk ved. Men grundlæggende er pointen at vi – 
helt på linie med den usikkerhed vi i Kapitel 1 måtte konstatere når det gælder størrelsen af det sam-
lede offentlige indkøb – faktisk ikke kender størrelsen af det offentlige grønne indkøb. 

Den manglende dokumentation og hvad vi trods alt ved 
Følgende to sæt citater, som der er syv år imellem, sammenfatter historien og status, når det gælder 
vores viden om, hvilket omfang de offentlige grønne indkøb har. 
 
I en rapport skrevet i KL for Miljøstyrelsen (Lylov Nielsen 1999) lyder det:  
 

Der er ”… kun få kommuner og ingen amter, der har kortlagt de grønne indkøbs andel af de samlede 
indkøb samt udformet retningslinier for, hvordan indsatsen skal dokumenteres. … Flere indkøbere me-
ner, at det vil være en nærmest uoverskuelig opgave at skulle kortlægge og dokumentere kommunens 
eller amtets grønne indkøb. … For flertallet af kommuner og amter kan det i praksis blive meget svært 
at dokumentere, i hvor stor en andel af det samlede indkøb, miljøhensyn er inddraget.” (afsnit 2.3) 

 
Men de forudsete vanskeligheder til trods hedder det i forlængelse heraf: 

 
”Dokumentation af resultaterne af en grøn indkøbspolitik vil komme mere i fokus fremover; Dels er der 
stadig flere amter og kommuner, der udarbejder grønne regnskaber eller miljøredegørelser, … Dels vil 
der politisk være et ønske om at vide, hvor langt kommunen eller amtet er nået i realiseringen af en 
grøn indkøbspolitik. 
 ’Hvis man omvendt ikke holder fast i det (dvs. systematisk afrapporterer), kan det blive svært at leve 
op til de politiske ambitioner’, vurderes det af en indkøber.” (afsnit 2.3) 

 
Denne samtidige konstatering af, at det er vanskeligt eller umuligt at dokumentere de grønne ind-
køb, og at det bør gøres, er tilbagevendende, se fx (Honoré 2001a, fx s. 26). Men i den rapport 
udvikles der dog som en slags nødløsning et spørgeskema, som det så er tanken, at man med jævne 
mellemrum kan sende til kommunerne for på den måde at etablere, hvad man kalder ”basisdoku-
mentation om offentlige grønne indkøb samt vurdering af fremdriften og udviklingen i offentlige 
grønne indkøb” (ibid., 8). 
 
Panelet for professionelle miljøbevidste indkøb formulerer i en statusrapport for 2005, at: 
 

”undersøgelsen [som er den seneste version af den periodiske spørgeskemaundersøgelse] ikke giver no-
get klart billede af, hvor mange grønne produkter, der rent faktisk indkøbes. Halvdelen af de offentlige 
respondenter svarer, at de ofte eller altid gennemfører grønne indkøb – hvilket er et relativt højt 
niveau. Til gengæld vægtes miljøforhold i 2005 af en større andel af respondenterne lavere i for-
hold til pris, kvalitet og service end i 2000 ved indkøbet.” (Panel for … 2006, 7, vores fremhævning). 
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Formuleringen hviler blandt andet på tal fra undersøgelsen; tal vi har sammenfattet i følgende tabel: 
 

Gennemfører altid eller ofte grønne indkøb 2000 og 2005 (i pct. af respondenterne) 
År Stat Amt Kommune 

2000 69 84,6 51,7 
2005 70 54,5 57,2 

(Kilde: Ibid. s.29) 
 
Som det kan ses har amterne, der jo står foran nedlæggelse på det tidspunkt, en markant faldende 
tendens, mens staten og kommunerne har en svag stigning. 
 
Omkring kvaliteten af dokumentationen for omfanget af grønne indkøb lyder det: 

 
”Samtidig er det væsentligt, at motivationen for offentlige (eller private) grønne indkøb formentlig ale-
ne opretholdes på længere sigt, hvis det gennem målinger kan vises, at indsatsen skaber resultater i form 
af flere faktiske grønne indkøb og en sandsynliggørelse af, at dette skifte medfører positive effekter på 
miljøtilstanden, …” (ibid., 37). 

 
Sådanne målinger findes stadig ikke, og vores vurdering er, at det vil vare længe før sådanne målin-
ger i praksis kan gennemføres. I stedet for at håbe på sådan målinger, bør man besinde sig på, at 
effekten af de grønne indkøb kun kan vurderes skønsmæssigt og uden nogen særligt præcise kvanti-
ficeringer. 
 
Det bedste aktuelle bud på en kvantitativ vurdering af omfanget af grønne indkøb er nok Status for 
miljøbevidste indkøb 2005 (Panel for … 2006) og mere specifikt fra rapporten, ovenstående tabel og 
den fremhævede del af citatet umiddelbart over tabellen (citatet står på forrige side). 
 
Afslutningsvis skal vi dog pege på et par andre undersøgelse, som også bidrager til diskussionen af, 
om det virker. Det særligt interessante ved dem er, at de ikke spørger indkøberne om, de køber 
grønt ind, eller ’biologerne’, om miljøet har det bedre. Nej, de tager markedstænkningen i de grønne 
indkøb alvorligt og spørger leverandørerne om de kan mærke en forskel.  
 
Den ene undersøgelse er lavet af CASA og Indkøbs Service i 2000; der er tale om en lille undersø-
gelse (85 leverandører). Et resultat er, at 62 pct. af leverandørerne er helt enige eller delvist enige i, 
at de offentlige indkøbere burde stille større krav til miljøforholdene. Nu er det ikke helt gennem-
sigtigt hvilke leverandører, man har haft fat i, blandt andet fordi svarprocenten er lav. 
 
Nedenstående tabel indeholder lidt flere tal fra undersøgelsen. Man kan se, at 3/4 af de leverandø-
rer, der har svaret, (helt eller delvist er enig i, at de) forventer at gøre deres produkter grønnere i 
fremtiden; hvilket måske siger mere om dem, der har svaret, end hvilken vægt leverandører i almin-
delighed tillægger grønne produkter. Man kan også se, at godt halvdelen finder det offentliges 
miljøkrav relevante; og at knap 2/3 mener, det offentlige skulle stille større krav. 



 41

 
Hvad er jeres holdning til følgende udsagn om de grønne indkøb i det offentlige? 
(Svar pr. spørgsmål i pct.) 
Svar Helt enig * ** *** Helt uenig

Vi kan mærke, at det er lettere at sælge miljø-
mærkede varer til det offentlige end varer, der 
ikke har miljømærker. ………………………… 10 18 23 33 16 
De offentlige indkøbere går kun efter prisen. Mil-
jøkravene får aldrig betydning. ……………….. 17 35 30 14 4 
De offentlige indkøbere burde stille større krav til 
miljøforholdene. ……………………………………. 30 32 25 8 5 
Miljøkravene fra det offentlige er relevante. …….. 32 25 32 7 4 
Det er vores strategi i fremtiden at ændre vores 
sortiment og tilbyde flere miljøvenlige produkter. .. 44 32 14 5 5 
Miljøkrav fra det offentlige har medvirket til, at vo-
res produkter er blevet mere miljøvenlige. ……. 23 28 22 15 13 

(Kilde: Udvalget tal fra CASA og Indkøbs Service "Fingeren på pulsen - grønne indkøb i år 2000";
her taget fra Yding Sørensen & Jensen 2001, 6)

 
Det er værd at bemærke, at kun godt en fjerdel af leverandørerne er helt eller delvist enige i, at mil-
jømærkede produkter er lettere at sælge end ikke-mærkede varer, og at mere end halvdelen mener, 
at de offentlige indkøbere kun går efter prisen og at miljøkravene aldrig får betydning. Omvendt op-
lyser ca. halvdelen af leverandørerne, at miljøkravene fra det offentlige har medvirket til, at deres 
produkter er blevet mere miljøvenlige. Forventninger om miljøkrav fra det offentlige i forbindelse 
med indkøb har tilsyneladende større betydning end de erfarede miljøkrav.  
 
Den anden undersøgelse er lavet af Handelshøjskolen i København for Miljøstyrelsen (Rahbek Pe-
dersen m.fl. 2004) og handler om miljømærker. Denne undersøgelse er mere omfattende, men 
stadig med få respondenter (74 virksomheder). Nogle af undersøgelsen tal er: 
 
Hvilke gevinster har virksomheden opnået ved at miljømærke et produkt?  
  I høj grad 

opnået 
I mindre grad 

opnået Ikke opnået n 
Øget indtjening på produktet ……………………… 1 (1 %) 14 (19 %)  57 (79 %) 72 
Forbedret image .…………………………………… 21 (30 %) 47 (66 %) 3 (4 %) 71 
Lettere opfyldelse af dokumentationskrav 
ifm. udbud og licitationer …………………………… 19 (29 %) 22 (33 %) 25 (28 %) 66 
 
Udsagn: Offentlige institutioner med en grøn indkøbspolitik køber ikke nødvendigvis grønne produkter. 
 Uenig Neutral Enig Meget enig n 
 3 (4%) 10 (14 %) 24 (35 %) 32 (46 %) 69 

Kilde: Baseret på (Rahbek Pedersen m.fl., 23-25). 

 
Som det fremgår, er det ikke i forhold til indtjeningen, at virksomhederne mærker den store forskel, 
men mere i forhold til image og i forhold til de udbud og licitationer det offentlige gennemfører. 
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Selv her er effekten dog ikke imponerende. At den helt overvejende del af virksomhederne er enige 
eller meget enige i at handling ikke følger ord, når det gælder grønne indkøbspolitikker er slående. 
 
Det er altså – så vidt som undersøgelserne tillader at konkludere – sådan, at leverandørerne ikke fø-
ler noget større konkret pres på sig i forhold til at levere grønne produkter. Det er således ikke 
lykkedes at skabe et marked, hvor grønne krav fra indkøberne er institutionaliseret konkret mar-
kedsvilkår. 
 
Samlet set må det altså vurderes, at det er vanskeligt at etablere et præcist billede af, om de grønne 
indkøb virker. De indikatorer vi har, tyder på, at det kræver en vedholdende indsats bare at nå op på 
et niveau, hvor de grønne indkøb har en rimelig mærkbar virkning på både indkøbs- og leverandør-
siden, og der er ikke meget, der tyder på en selvforstærkende effekt af de grønne indkøb på det lan-
ge sigt. De grønne indkøb kræver løbende re-aktualisering, for det også ved tilbagevendende at 
henlede opmærksomheden på miljøproblemerne, at de grønne indkøb har en effekt. 
 

2.5 Hvordan skal vi fortolke erfaringerne med grønne indkøb? 
I dette afsnit sammenfattes og fortolkes erfaringerne med grønne indkøb. Særligt kan der peges på: 
 
• Miljøstyrelsens strategisk rolle og betydning som afgørende for den nødvendige vidensetable-

ring. 
• Den polycentriske karakter af feltet af aktører og værktøjer, der har skullet formidle den viden 

som indkøberne centralt og decentralt, behøvede for at gå i gang med grønne indkøb. 
• Der findes gode eksempler, der viser at grønne indkøb er mulige, … 
• … men, hvis disse eksempler skal udbredes, må det gå hånd med den professionalisering og 

centralisering, der er en generel tendens, når det gælder offentlige indkøb. 
• Under alle omstændigheder så viser erfaringerne, at den viden, der skal sikre grønne indkøb, 

skal være meget ’tilskåret’, hvis den skal få betydning i praksis. 
 
Disse punkter – og et par andre pointer – bliver udfoldet i resten af afsnittet. 
 
Hvis vi ser på udviklingen inden for grønne indkøb i perioden siden starten af 90’erne i Danmark, 
så viser det sig, at hele institutionaliseringen af feltet har været et meget nationalt projekt. Der er 
undtagelser – fx miljømærkerne og andre EU-indsatser – men de dominerende politikker, aktører og 
værktøjer, som etableres i institutionaliseringsperioden er danske, og der refereres kun sjældent til 
erfaringer fra andre sammenhænge end de danske i de forskellige evalueringer og rapporter, der fin-
des på feltet. 
 
Den grundlæggende viden som hele den nationale indsats bygges op omkring, formuleres i Miljø-
styrelsens ca. 50 miljøvejledninger, der fremstår som så troværdig viden, at resten af indsatsen kan 
gøres til spørgsmål om at iværksætte formidling og holdningsbearbejdning. At det er muligt at for-
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mulere en sådan autoritativ viden må ses i sammenhæng med forudgående omfattende, strategisk 
opbygning af viden i og omkring Miljøstyrelsen. Det er da også Miljøstyrelsen, som udgør en slags 
uomgængelig sluse for den internationale viden, som tages i anvendelse på feltet i Danmark. 
 
Har vidensopbygningen i Danmark været præget af en central aktør, Miljøstyrelsen, har den efter-
følgende institutionalisering af feltet – i form af politikker, formidlingsaktører og værktøjer – været 
polycentrisk i sin karakter. Der har været politikker for de forskellige områder, dog inden for en 
overordnet ramme sat af Miljøloven af 1991 og Miljøstyrelsens forvaltning af den. Der har været 
mange formidlingsaktører, både nogle etableret med grønne indkøb som deres specifikke formål og 
andre, der med andre overordnede formål også har gjort en indsat for grønne indkøb; og der har væ-
ret et stort udbud af værktøjer, fx pjecer, hjemmesider, manualer, regneark, kurser og konferencer – 
foruden miljømærkerne som i praksis er blevet helt centrale. 
 
Hvis man kigger på nogle af de kommuner, der er længst fremme med organiseringen af grønne 
indkøb – Københavns og Kolding kommuner – så viser de, at det med en høj grad af centralisering 
og professionalisering er muligt at opbygge indkøbsprocedurer, hvor de centrale indkøbere i rime-
ligt omfang får lagt de grønne hensyn ned i de procedurer, som de decentrale indkøbere skal bruge. 
Her er der et tæt samspil med de ønsker og tendenser, der generelt gælder for offentlige indkøb i 
disse år. Mulighederne forbedres med e-handel, hvor der løbende udvikles nye værktøjer, og der er 
et generelt politisk og administrativt pres for at forøge professionalismen og centraliseringen – gen-
nem rammeaftaler – i det offentlige indkøb. 
 
Omvendt viser erfaringer fra de kommuner, der er længst fremme, at der er lang vej igen. I praksis 
er der svært at nå op på særligt imponerende dækningsgrader for det centralt understøttede indkøb. 
Sådanne indkøbsprocedurer opleves tilsyneladende ofte mere som bureaukratiske udenomsværker, 
end som en støtte for indkøbene ude i de decentrale enheder. Og de decentrale enheder kan ikke 
selv tage tilstrækkelige grønne hensyn, når de indkøber. 
 
Formidlingsaktørerne og værktøjerne gennemfører en oversættelse fra den etablerede, autoritative 
viden til viden, der kan bruges i praksis. Billedet er entydigt, hvad enten man ser på selve udviklin-
gen i værktøjerne eller på de undersøgelser, der er blevet lavet af, hvad der skal til for at brugerne 
kan få glæde af værktøjerne, eller af, hvad brugerne faktisk bruger. Brugerne vil have og får i sti-
gende omfang meget ’tilskåret’ viden. Jo enklere den nødvendige viden bliver serveret, jo større er 
chancen for at den bliver brugt. Miljømærkerne med deres ultimativt forenklede ja/nej – godt 
nok/ikke godt nok – er det vigtigste værktøj for mange af indkøberne. 
 
Behovet for kompleksitetsreduktion kan også ses på, at det i realiteten er nogle bestemte produktty-
per og direkte tilknytning hertil nogle velafgrænsede miljøproblemstillinger, der bliver håndteret via 
grønne indkøb. Indenfor miljøstyring på virksomhederne taler man ofte om at plukke de lavthæn-
gende frugter først; og når det gælder grønne indkøb er vi stadigt i gang med de lavthængende 
frugter. Oplagte produkttyper og tilhørende miljøproblemer er fx it-udstyr og energiforbrug, kontor-
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artikler og pvc, samt papir til printere og i bleer, hvor genbrug, vandforbrug og blegning er i cen-
trum. Omvendt er der i praksis ingen, der har ambitioner om at alle indkøb skal være grønne, og alle 
potentielle grønne hensyn skal tilgodeses ved grønne indkøb. 
 
Der er grund til at antage at grønne indkøb påvirker både indkøbere og leverandører, selvom især 
leverandørerne ikke oplever noget omfattende pres fra de offentlige indkøbere. Der er altså ikke tale 
om, at det offentlige har formået at skabe et grønt marked med en egentlig selvforstærkende effekt. 
Omvendt køber det offentlige grønt ind, der kigges efter miljømærker, og leverandørerne oplever at 
det grønne forbedrer deres image, samt at de alligevel får gjort deres produkter mere grønne, når de 
nu skal tilgodese det offentliges miljøkrav. Grønne indkøb gør en forskel. 
 
Afslutningsvis kan man spørge, om de grønne hensyn ikke kunne gives en større vægt end de har i 
dag. Der er selvfølgelig mange hensyn at afveje, når der skal indkøbes, men selvom miljøet kun 
skal vægtes med 8 pct. som vi så i eksemplet med den konkrete vurdering af it-indkøbet (se side 
33), så kunne man måske godt ønske, at miljøhensynet blev mere udslagsgivende. Uden et vist poli-
tisk medløb får grønne indkøb for lidt indflydelse på markedet og leverandørerne. 
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Kapitel 3 Arbejdsmiljø og etik i offentlige indkøb 
Arbejdsmiljørigtige indkøb er endnu ikke som grønne indkøb en del af den offentlige dagsorden; 
her står vi snarere overfor at sætte en sådan udvikling i gang. Men situationen er ret forskellig alt 
efter om vi ønsker at bruge offentlige indkøb til at forbedre arbejdsmiljøet i et nationalt eller i et 
globalt perspektiv.  
 
Dette kapitel disponeres derfor i to dele. Et afsnit som omhandler det nationale perspektiv, og et 
som omhandler det globale perspektiv. I begge afsnit søger vi at give en status: Hvor langt er vi 
kommet i forhold til at opbygge et grundlag for arbejdsmiljørigtige og etiske indkøb? Hvad kan vi 
bygge videre på? Vi beskriver, hvordan og i hvilken grad der er udviklet et vidensgrundlag for ar-
bejdsmiljørigtige indkøb, og i hvilket omfang det er institutionaliseret via regler, retningslinjer og 
oprettelse af formidlende organisationer. Afsnittet sluttes af med en diskussion af de betingelser og 
muligheder, der aftegner sig. 

3.1. Det nationale perspektiv. 

Indkøb til brug i offentlige virksomheder 
Arbejdsmiljørigtige offentlige indkøb praktiseres allerede i dag i et nationalt perspektiv. Fokus er på 
konsekvenserne for arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser. Her kan der dels være tale om indkøb 
af produkter til brug i offentlig virksomhed, dels om køb af serviceydelser via udlicitering.  
 
Det simpleste tilfælde er køb af produkter til brug i offentlige virksomheder. Dette er et område, 
hvor der allerede er udviklet en del erfaringer i praksis. Det drejer sig for eksempel om indkøb af 
rengøringsmidler, indkøb af kontormøbler, indkøb af brændstof til tunge køretøjer. Det drejer sig 
især om områder, hvor miljø og arbejdsmiljøproblemer i høj grad hænger sammen – fx når det som 
gør et produkt skadeligt for miljøet også er det, der volder problemer i arbejdsmiljøet. Derfor omfat-
ter indsatsen især produkter, hvor produktets egenskaber i sig selv spiller en væsentlig rolle for 
arbejdsmiljøet. Det er således først og fremmest fysisk-kemiske belastninger i arbejdsmiljøet, som 
udgør horisonten. 
 
Det skyldes først og fremmest, at miljøbegrebet – i forbindelse med grønne indkøb – tolkes bredt. 
I cirkulæret om miljø- og energihensyn ved statslige indkøb (1995) hedder det således i § 4: 
 

”Ved kvalitets- og funktionsvurderinger af produkter og tjenesteydelser skal det samtidig vurderes, om 
produktet og tjenesteydelsen er tilfredsstillende i arbejdsmiljømæssig sammenhæng.” 

 
Mere generelt har CASA følgende vurdering af, hvordan begrebet miljøbevidste indkøb tolkes i 
praksis: 
 

”Hvad dækker begrebet “miljøbevidste indkøb”?  
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I begyndelsen af 90’erne blev det ofte nævnt, at arbejdsmiljø og energi skulle indgå i indsatsen for mil-
jøbevidste indkøb, og at det var vigtigt ikke at opfatte miljøbevidste indkøb for snævert. Repræsentanter 
fra arbejdsmiljøområdet og energiområdet blev inddraget i følgegrupper, erfa-grupper, og i høring af 
miljøvejledninger. I de senere år fornemmes en tendens til at miljøbevidste indkøb er centreret mere om 
de miljømæssige aspekter. Den negative tolkning er, at miljøbegrebet opfattes mere en-dimensionelt i 
dag end tidligere. Den positive tolkning er, at arbejdsmiljø og energi er helt naturligt integreret i miljø-
bevidste indkøb i dag, så det er ikke nødvendigt at fremhæve disse områder særligt.” 

(Jensen et al. 2003, 35)  
Der er faktisk grundlag for CASA’s positive tolkning flere steder. 
 
Først er der miljøvejledningerne. Hvis vi ser på eksemplet med kontorartikler (se side 37), så er det 
klart, at både pvc-hensynet og de organiske opløsningsmidler i rettelakken i lige så stor udstrækning 
er arbejdsmiljøhensyn som miljøhensyn.  
 
Dernæst kan vi pege på den opgørelse af produkttyper og problemstillinger, der anvendes i forbin-
delse med grønne indkøb i Københavns Kommune (side 34). Her er der igen ikke nogen skarp 
skillelinje mellem de to hensyn. Fx rengøringsmidlerne, der er der klare arbejdsmiljøhensyn ved 
valget af produkter; og også når det gælder diesel med lavt svovlindhold; både til kommunens egne 
og til underleverandørernes køretøjer, ja, så har det betydning for både miljø og arbejdsmiljøet for 
dem, der arbejder på gader og stræder. I den materialeflows-tankegang, der er indbygget i livscy-
klusanalyserne, ligger der en fokusering på produkternes umiddelbare fysisk-kemiske egenskaber, 
og de er af relevans for både miljø- og arbejdsmiljø. 
 
I både Københavns og Kolding kommuner indgår arbejdsmiljø eksplicit i det, der tages højde for i 
indkøbssituationen. Begge steder bruger man både miljøfolk (fra Miljøkontrollen henholdsvis Mil-
jøafdelingen) og arbejdsmiljøfolk (fra Arbejdsmiljø København; tidligere København Kommunes 
BST; henholdsvis Arbejdsmiljøtjenesten) i arbejdet med at formulere specifikationerne i forbindelse 
med et offentligt udbud, og siden hen i arbejdet med at vurdere de afgivne bud. 
 
Indkøbschefen i Københavns Kommune, Anker Oesten, siger dog: 
 

”Arbejdsmiljøet har aldrig været på højde med miljøhensyn.” Og ”Arbejdsmiljø København spiller slet 
ikke samme rolle som Miljøkontrollen i vores udbud; de er med, men … de er ikke ligeså skarpe som 
miljøkontrollen til at stille miljøkrav.” 

(Oesten 2006) 
 
Sammenfatning 
Samlet set fylder arbejdsmiljørigtige indkøb noget i de kommuner, der i forvejen har centraliseret 
og professionaliseret deres indkøb med henblik på at gennemføre grønne indkøb. Det er et område, 
hvor der allerede er etableret et troværdigt vidensgrundlag, der giver mulighed for at vælge de mest 
arbejdsrigtige produkter. Vurderingen af arbejdsmiljøeffekterne baserer sig på eksisterende viden på 
arbejdsmiljøområdet, om farligheden af stoffer og materialer, og om ergonomiske belastninger. Den 
væsentligste udfordring består i, at operationalisere denne viden, således at den kan anvendes i en 
indkøbssituation. Men arbejdsmiljøhensynet står ikke så skarpt i billedet som miljøhensynet. Det er 
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dog nok ikke så overraskende. Arbejdsmiljøhensynet har haft mindre politisk bevågenhed end mil-
jøhensynet; og det har slet ikke været understøttet af en vidensetablering og institutionalisering, der 
kan måle sig med den, vi har set inden for grønne indkøb. 

Udlicitering 
Siden slutningen af 80’erne har det offentlige udliciteret tjenesteydelser, og det sker i stadigt stigen-
de omfang. Det drejer sig i første række om vedligeholdelse og drift af veje, parker og grønne 
områder; om drift af it, og om busdrift, rengøring, køkken og kantinedrift samt renovation (Wieg-
man et al. 2001). Fagbevægelsen har rettet stor opmærksomhed mod udliciteringens mulige 
konsekvenser for arbejdsmiljøet, og der er gennemført en række projekter, der ser på mulighederne 
for at stille arbejdsmiljøkrav i forbindelse med udlicitering og som udvikler krav og checklister på 
specifikke områder (LO 2001, Wiegman et al. 2001) 
 
Busdriften har været et slags spydspidsområde for udviklingen af krav til udlicitering. Buschauffø-
rernes arbejdsmiljø har længe været et højt prioriteret område på grund af problemernes omfang og 
alvorlighed. Der har derfor været gennemført flere projekter, som skal være med til at sikre, at udli-
citering ikke betyder en forringelse af arbejdsmiljøet. En af udfordringerne er at finde parametre, 
der er egnede til at dokumentere, at leverandøren skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Her har 
man arbejdet med tre forskellige måder at stille krav på (Wiegman et al. 2004). 
 

• Specifikke krav: Fx krav til køreplanstilrettelæggelse samt uddannelsen af chaufførerne  
• Generelle krav: Evne til at håndtere arbejdsmiljøet, dokumenteret via arbejdsmiljøcertifice-

ring eller AT screeningsresultater. 
• Kvantificerbare krav: Krav til sygefravær og personalegennemstrømning 

 
Grundlaget for disse krav er således et bredere begreb om arbejdsmiljø, hvor arbejdets organisering 
og de ansattes uddannelse for eksempel trækkes ind. De specifikke krav trækker direkte på eksiste-
rende viden om, hvordan arbejdsmiljøproblemerne i den aktuelle branche forebygges, mens de 
generelle krav retter opmærksomheden mod leverandørens evne til at bedrive arbejdsmiljøarbejde. 
Argumentet for at anvende kvantificerbare krav, skønt deres sammenhæng til arbejdsmiljøet er 
mindre gennemskuelig, er at arbejdsmiljøniveauet blandt leverandørerne dermed lettere kan sam-
menlignes.  
 
Det lykkes altså her at omsætte eksisterende viden om arbejdsmiljøet til kravspecifikationer til leve-
randørerne. Denne udvikling er understøttet af formelle regler. Arbejdsmiljøloven blev i 2001 
ændret således, at det er udbyders ansvar at indarbejde hensyn til sikkerhed og sundhed i udbudsma-
terialet (lov nr. 331 af 16/5 2001). Lovændringen er udmøntet via bekendtgørelse og vejledning 
(Beskæftigelsesministeriet 2001, Arbejdstilsynet 2002). Desuden har Arbejdstilsynet udsendt tjekli-
ster på udvalgte områder (transport af mad, renovation samt transport af patienter og 
handikappede). Her anvises, hvordan der kan stilles krav til arbejdsmiljøet i forbindelse med udbud. 
 
Også aktører i arbejdsmiljøsystemet formidler viden og værktøjer. Branchearbejdsmiljørådene 
(BAR’ene) for henholdsvis service og tjenesteydelser og for éngros har fx udgivet tjeklister til brug 
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ved formulering af krav til leverandører ved udlicitering af henholdsvis rengøring og busdrift (BAR 
Transport og éngros 2001, BAR Service og tjenesteydelser udateret).  
 
Dermed ikke være sagt at arbejdsmiljøkrav også tilgodeses i indkøbspolitikken. Faktisk tyder flere 
undersøgelser på, at kommunerne ikke inddrager arbejdsmiljøhensyn i særligt stort omfang. CASAs 
undersøgelse af udlicitering i busbranchen fra 2004 viser således, at arbejdsmiljøkravene spiller en 
meget lille rolle i liciteringsprocessen, samt at kommunerne ikke kontrollerer om leverandørerne ef-
terlever de arbejdsmiljøkrav, kommunerne faktisk stiller. Billedet er næsten det samme på 
renovationsområdet ifølge en ny undersøgelse, hvor 30 kontrakter er gennemgået (Busck 2006). Her 
er hovedtendensen, at kommunerne, når de udliciterer, alene ser på økonomi og kvalitet, hverken på 
miljø eller arbejdsmiljø. 
 
Dette er altså et område, hvor der kæmpes for at etablere en god praksis omkring arbejdsmiljørigti-
ge indkøb. COWI Consult (ved Per Tybjerg Aldrich) gennemfører i øjeblikket et større projekt for 
Arbejdsmiljøforskningsfonden om arbejdsmiljøforhold ved udlicitering. Projektet kortlægger 
den hidtidige praksis på området, og vil belyse ”motivation bag arbejdsmiljøkrav, den præcise for-
mulering af disse, kravenes betydning for tilbudspriser og kvalitet, kravenes betydning i forhold til 
andre kriterier, samt udbyder og leverandørs efterfølgende håndhævelse af kravene. På baggrund 
heraf udformes et katalog med beskrivelse af ”fornuftige” arbejdsmiljøkrav”. Undersøgelsen foku-
serer altså i overvejende grad på kravformuleringen, og vil som et af sine resultater formidle 
arbejdsmiljøkrav i en operationaliserbar form.  
 
Sammenfatning 
Når det gælder udlicitering af produkter og service er arbejdsmiljørigtige indkøb altså en veletable-
ret dagsorden. Der er udviklet forståelse, værktøjer og politikker, der gør dette muligt. Og der 
arbejdes på at udvikle dette yderligere, jf. COWI-projektet. Men det ser ud til, at der ikke i tilstræk-
kelig grad er opbygget de institutioner, som skal støtte, at det rent faktisk praktiseres, til trods for at 
der eksisterer lovgivning, som forpligter kommunerne til at inddrage arbejdsmiljøet. 
Der har været et stort pres først og fremmest fra fagbevægelsen for at få kommunerne til at sikre ar-
bejdsmiljøhensyn. En sag om udbud af busruter er indbragt for Arbejdsmiljøklagenævnet, og 
nævnets afgørelse stadfæster bland andet, at udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om særlige, 
væsentlige arbejdsmiljøforhold (Arbejdsmiljøklagenævnet 2004).  
 
Med der er kun få formidlingsaktører. Konsulentfirmaer som COWI og CASA er med til at skaffe 
viden overblik og opmærksomhed på området. Men deres indsats og vidensopbygning er ikke kon-
tinuert, men afhængig af projektmidler. De Branchearbejdsmiljøråd, der dækker de mest berørte 
områder (rengøring, busdrift, anlæg af grønne områder) har været involveret, men bruger få res-
sourcer på dette område; det ser ikke ud til at være en gennemgående aktivitet over tid.  
 
Ikke kun er der få aktører; hvis vi sammenligner med miljøområdet, er det tydeligt, at der også 
mangler flere stærke aktører. Aktører, der kan udfylde den rolle som Miljøministeriet har haft dér: 
Fastholde dagsordenen, udvikle redskaber, etablere fora for vidensdeling og uddannelse af indkøbe-
re, etablere overvågning i form af evalueringer etc. Den stærkeste aktør på feltet er fagbevægelsen. 
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3.2. Det globale perspektiv 
Arbejdsforholdene globalt set har betydning for os på mindst to måder. En strategisk: Sikrer vi ikke 
ordentlige arbejdsforhold og menneskerettigheder i fx Syd- og Sydøstasien, skaber vi grundlag for 
social dumping, der i sidste ende undergraver vores egne historisk tilkæmpede rettigheder. Og en 
etisk: Vi er ikke bare forbrugere, der ønsker os billige varer på bekostning af mennesker i den 3. 
verden, vi er borgere som er solidariske og arbejder for at der skabes gode arbejdsforhold og men-
neskerettigheder overalt. 
 
Formålet med arbejdsmiljørigtige indkøb er at stille krav, der bidrager til at sikre gode arbejdsfor-
hold globalt på de arbejdspladser rundt omkring i verden, som producerer de produkter vi anvender. 
Det er klart, at dette er et meget ambitiøst mål, men også et mål som mere eksplicit forholder sig til 
det faktum at produktionskæderne bliver stadig mere globale. Det er samtidig også en meget kom-
pleks styringsopgave. 
 
Udviklingen af viden og institutioner omkring arbejdsmiljørigtige indkøb i global forstand har ho-
vedsagelig fundet sted internationalt under temaerne sustainable development (bæredygtig 
udvikling) og corporate social responsibility (CSR – virksomheders samfundsmæssige ansvar). Her 
inddrages ikke kun miljø, men også bredere samfundsmæssige og sociale hensyn, ofte med ud-
gangspunkt i de internationale konventioner om arbejds- og menneskerettigheder. Det kan dreje sig 
om retten til at organisere sig, imødegåelse af børnearbejde, samt diskrimination på grundlag af 
køn, religion, etnisk baggrund og handicap. Her tales altså ikke snævert om arbejdsmiljø. På en-
gelsk bruges betegnelsen social procurement om indkøb der inddrager disse dimensioner 
(McCrudden 2004). I dette afsnit kalder vi det arbejdsmiljørigtige og etiske indkøb.  
 
En af de vanskelige opgaver er at etablere et troværdigt vidensgrundlag, for at vurdere arbejdsfor-
holdene i et globalt perspektiv. Der er gjort en del forsøg på at definere området og udvikle 
brugbare værktøjer. De fleste er resultatet af internationale organisationers og sammenslutningers 
arbejde for at udvikle begreber om en samfundsmæssig ansvarlig produktion. Her er det især ’de in-
dre linjer’, man har koncentreret sig om. Det handler om virksomhedens risk management (altså at 
virksomheden skal håndtere risici for at havne i mediestorm, forbrugerboykot m.m. på grund af 
uetisk adfærd), om virksomhedens image som ansvarlig og attraktiv virksomhed, og om at virk-
somheden udvikler et beredskab til at håndtere kundehenvendelser omkring etik og ansvarlighed. 
De fleste værktøjer er derfor knyttet til virksomhedernes profil og ikke til de markedsførte produk-
ter.  
 
Nedenfor er omtalt en række af disse principper og værktøjer. De er udviklet med forskellige mål 
for øje. For det første repræsenterer de en indsats for at definere hvad social og etisk virksomheds-
adfærd overhovedet er, og hvilke områder det berører. Dette er først og fremmest udtrykt i en række 
principper og retningslinjer (Codes of conduct). For det andet er der udviklet mere konkrete værktø-
jer, såsom metoder til udarbejdelse af ikke-finansielle regnskaber og rapporteringer samt 
certificerbare ledelsessystemer. Disse tjener i reglen et dobbelt formål. De sætter virksomhederne i 
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stand til selv at arbejde med disse komplekse problemstillinger, og samtidig kan de anvendes i virk-
somhedens kommunikation til omverdenen, og dermed styrke omverdenens tillid til at 
virksomheden faktisk har kontrol over disse dele af sit virke. De er altså kommunikationsværktøjer. 
Men de er også værktøjer for de kunder, som vil foretage sociale og etiske indkøb. Ud fra det per-
spektiv skal de – som vurderingsværktøjer - sætte kunderne i stand til at vurdere de etiske, sociale 
(og arbejdsmiljømæssige) dimensioner af produkter og tjenesteydelser.  
 
Oversigten er i hovedsagen baseret på Roepstorff og Sepa’s rapport (2005) udarbejdet for Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen om CSR-værktøjer, samt LO’s kortlægningsrapport fra 2002. Her findes mere 
detaljerede oplysninger om de enkelte værktøjer. 
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Kommunikations- og vurderingsværktøjer 
Værktøjerne kan opdeles i 5 typer (se boks), og de præsenteres i en rækkefølge, der afspejler deres 
vigtighed på CSR-feltet. Først Principper og retningslinjer som opfattes som grundlaget for alle 
andre værktøjer, dernæst Regnskaber og rapporteringer, som er det mest udbredte værktøj til kon-

kretisering af principperne. De certificerede 
ledelsessystemer opfattes ofte som en natur-
lig del i at udarbejde regnskaber og 
rapporteringer og har ligeledes stor udbre-
delse. Der findes ikke generelle 
Mærkningsordninger, men mærkerne er 
væsentlige på bestemte områder. Endelig 
omtales Indexes, som primært er rettet mod 
investorer.  
 
Principper og retningslinjer 
Principper og retningslinjer (codes of con-
duct) udpeger de områder, som er vigtige 
og angiver normer for virksomheders ad-
færd på forskellige områder. Men 
retningslinjerne er ikke i sig selv anvende-
lige som kommunikations- eller 
vurderingsværktøjer. De danner fundamen-
tet for de øvrige værkstøjer. 
 
Her finder vi ILO’s konventioner vedr. ar-
bejdstager og menneskerettigheder. Vi 
finder OECD’s og FN’s guidelines, som 
blandt andet inddrager miljø, arbejdstager- 
og menneskerettigheder. 
 
Disse tre anerkendes i dag bredt på globalt 
plan, og danner således et slags fælles nor-
mativt fundament. 
 
Global Sullivan Principles omhandler lige-
ledes miljø, arbejdstager- og 
menneskerettigheder. Det er principper som 

virksomheder kan tilslutte sig. Dermed forpligter de sig til at udfærdige en årlig offentlig rapport, 
der viser hvordan de implementerer principperne. Det er primært store amerikanske virksomheder, 
der deltager.  
 

Principper & Retningslinier 
UN Global Compact  
Global Sullivan Principles  
OECD Guidelines for Multinationale selskaber 

ILO konventioner: 
  Konvention C29. Tvungent arbejde 
  Konvention C87. Foreningsfrihed 
  Konvention C98. Retten til at organisere sig 
  Konvention C100. Lige løn 
  Konvention C105. Afskaffelse af tvangsarbejde 
  Konvention C111. Forskelsbehandling 
  Konvention C138. Minimumsalder for at arbejde 
  Konvention C182. Forbud mod børnearbejde 

Corporate Governance. Fondsbørsens anbefalinger til god 
selskabsledelse 

ETI (Ethical Trading Initiative) (UK) 
Fair Labour Association (USA) 
CSR Kompasset (DK) 

Regnskaber & Rapportering 
GRI (Global Reporting Initiative) 
AA 1000 (AccountAbility)  
NVIR anbefalinger til ikke finansiel rapportering 
KPMG Arbejdsmiljøregnskab (DK) 

Certificerede ledelsessystemer 
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Series) 
SA 8000 (Social Accountability International) 
EFQM (European Foundation for Quality Management) 
/Business Excellence  

Mærker 
Max Havelaar /Fair trade  
Rugmark (tæpper) 
Forest Stewardship Council (skovdrift) 
Social Label (Belgien ) 

Indekses 
DSI 400  (Domini Social Index) 
FTSE4Good (Aktie indeks over europæiske aktier) 
DJSGI (Dow Jones Sustainability Group Index) 
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Endelig er der Corporate governance: God selskabsledelse, som for tiden vinder stærkt frem inter-
nationalt. Der er udarbejdet retningslinjer både i OECD og af EU-kommissionen. Corporate 
governance handler ikke om miljø, etik eller arbejdstagerrettigheder, men mere generelt om åben-
hed, gennemsigtighed, om samarbejde med interessenter og aktionærer mm i forretningsførelsen. 
Principper for god selskabsledelse er i 2005 indført i Københavns Fondsbørs’ oplysningsforpligtel-
ser for børsnoterede selskabers årsregnskaber. 
 
På nationalt niveau finder vi det relativt indflydelsesrige engelske ETI, som er et samarbejde mel-
lem virksomheder, fagforeninger, NGO’er og den engelske regering og som specifikt fokuserer på 
arbejdsforhold og arbejdstagerrettigheder i produktionskæden. Det er en oversættelse til virksom-
hedsplan af internationale konventioner om menneske- og arbejdstagerrettigheder. ETI har fokus på 
virksomheder, der operer i UK, og har især gjort sig gældende inden for tekstilområdet. 
 
Det amerikanske Fair Labor Association’s Code of Conduct repræsenterer et andet interessant nati-
onalt initiativ som retter sig specifikt mod arbejdsforhold i leverandørkæden. Også her tages 
udgangspunkt i ILO og FN konventionerne. FLA er en sammenslutning af amerikanske NGO’er, 
universiteter og virksomheder og retter sig mod fodtøjs- og tekstilindustrien. 
 
Vender vi blikket mod det hjemlige, har Økonomi- og Erhvervsministeriet, Dansk Industri og Insti-
tut for Menneskerettigheder i samarbejde udarbejdet CSR-kompasset i 2005. CSR-kompasset er et 
værktøj, som skal hjælpe danske virksomheder med at udarbejde etiske retningslinjer, herunder ret-
ningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. CSR kompasset bygger på ILO’s og FN’s konventioner 
om arbejds- og menneskerettigheder, og inddrager også miljø og antikorruption.  
 
Som det fremgår, er udviklingen af principper og retningslinjer sket i internationale fora. Først i de 
allerseneste år er man i Danmark begyndt at ’oversætte’ dem til danske forhold. 
 
Regnskaber og rapporteringer 
Regnskaber og rapporteringer er blevet vigtige redskaber, når virksomhederne skal demonstrere 
overfor omverdenen, at de gør en indsats. Regnskaberne udarbejdes enten separat eller integreres i 
de økonomiske regnskaber. De indebærer en konkretisering, en forsimpling og kvantificering af de 
forskellige principper. Regnskaberne er ikke nødvendigvis revideret eller på anden vis valideret. 
 
Da de ikke-finansielle regnskaber begyndte at vinde indpas i starten 90’erne drejede det sig først og 
fremmest om miljøregnskaber. I dag drejer det sig i ligeså høj grad om sociale regnskaber, om ar-
bejdstagerrettigheder, arbejdsforhold og om involvering i lokalsamfundet. De er dog overfladisk 
behandlet i forhold til miljø og Supply chain management (KPMG 2005a). 
 
Samtidig er der sket en voldsom stigning i udbredelsen blandt de store virksomheder KMPG har si-
den 1993 udarbejdet Surveys om ’Corporate Responsiblity Reporting’ blandt de 100 største 
virksomheder i 16 lande (N100) samt de 250 største virksomheder på verdensplan (G250). Bare fra 
2002 til 2005 steg antallet som udarbejdede ikke finansielle rapporter fra 23 pct. til 33 pct. (N100) 
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og fra 45 pct. til 52 pct. (G250). Af de 100 største danske virksomheder har 29 pct. udarbejdet regn-
skaber omkring social ansvarlighed. Kun 9 pct. er verificerede.(KPMG 2005b) 
 
Der findes mange forskellige måder at udarbejde ikke-finansielle regnskaber på. Der kan for ek-
sempel være forskel på de parametre som anvendes, ligesom opgørelsesmetoderne kan være 
forskellige. Det er et af de store problemer. Det betyder, at det kan være vanskeligt at gennemskue 
og sammenligne virksomhedernes indsats (Erhvervs- og Boligstyrelsen 2002).   
 
De to internationale sammenslutninger, som er nævnt i boksen, GRI og AccountAbility, er begge 
internationalt meget indflydelsesrige. Deres guidelines er således toneangivende på området og har 
stor udbredelse. I KPMG’s opgørelse af regnskaber fra 2005 er 40 pct. bygget på GRIs guidelines. 
 
EFQM (European Foundation for Quality Management) har udviklet et såkaldt framework for CSR. 
Formålet er at integrere CSR i eksisterende ledelsesprincipper. EFQM har opbygget en grundlæg-
gende model for ledelse – Excellence-modellen. Excellence modellen er en af de mest udbredte i 
Europa – anvendt af mere end 30.000 europæiske organisationer. Med udviklingen af et CSR-
framework tilbydes virksomheden værktøjer, som skal gøre det muligt for virksomhederne at gen-
nemføre selvevalueringer og løbende målinger af performance på CSR området på linje med andre 
forretningsmæssige områder. Grundlaget er FN’s Global Compact principper. 
 
Der arbejdes imidlertid også med udvikling af ikke finansielle regnskaber i Danmark. Her etablere-
de 54 danske investorer og virksomhedsledere i 2004 Netværket for god virksomhedsetik og ikke-
finansiel rapportering (NVIR). De udgav i 2005 anbefalinger til, hvordan virksomheder skal arbejde 
med etik samt anbefalinger hvordan man skal gennemføre intern og ekstern rapportering (NVIR 
2005). 
 
Specifikt på arbejdsmiljøområdet har KPMG – på initiativ af det danske Arbejdstilsyn – udviklet 
retningslinjer for et arbejdsmiljøregnskab. Regnskabet, der har et bredt arbejdsmiljøbegreb som ud-
gangspunkt, er primært udviklet som internt procesværktøj til at styrke en udvikling mod stadig 
forbedring. Men det anvendes samtidig som ekstern rapportering. En del offentlige organisationer 
har – i samarbejde med BrancheArbejdsmiljøRådene – afprøvet værktøjet (Arbejdsmiljøregnskab 
… 2001, Arbejdsmiljøsekretariatet 2002).  
 
Udviklingen af metoder til udarbejdelse af ikke-finansielle regnskaber er igen primært et internatio-
nalt fænomen. Det ses nu (fra omkring 2005 og frem) som så relevant for danske virksomheder, at 
der gøres en indsats for at overføre det til danske forhold. Udviklingen af KPMG’s arbejdsmiljø-
regnskaber er ikke direkte knyttet til CSR-feltet; de udspringer af en dansk diskussion om 
regnskaber som et led i udvikling af virksomhedernes selvregulering 
 
Certificerede Ledelsessystemer 
Denne type værktøjer knytter sig til virksomhederne og udstikker retningslinjer for udvikling og in-
tegration af ledelsessystemer på det etiske og sociale område. Der vil ofte være krav om eller 
mulighed for ekstern verificering for at kunne blive certificeret.  
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Det gælder for certificerede ledelsessystemer, som for de ikke-finansielle regnskaber, at det startede 
med miljøområdet. Og miljøstandarderne ISO 14001 og EMAS er stadig de mest udbredte interna-
tionalt set. Men i hælene på miljøstandarderne er fulgt standarder for social ansvarlighed. 
 
SA8000 blev etableret i 1998, og er i dag den mest udbredte standard, når det gælder social ansvar-
lighed. SA8000-certificerede virksomheder kan dokumentere, at de lever op til en række krav om 
basale menneskerettigheder; såsom at de ikke benytter børnearbejde eller tvangsarbejde, og ikke di-
skriminerer. SA8000 stiller desuden krav til arbejdsmiljø, organisationsret, arbejdstid og løn og til 
kontrol af underleverandørers medarbejderforhold. Med en SA8000-certificering skal virksomheden 
dokumentere, at både egne og underleverandørers medarbejdere har ordentlige arbejdsvilkår. Pr. 30. 
september 2006 var 1112 anlæg i 57 lande certificerede. Mange af de certificerede tilhører kategori-
en små og mellemstore virksomheder med under 250 medarbejdere. Og de fleste certificerede 
virksomheder er asiatiske (fx fra Kina, Indien, Malaysia, Vietnam, Thailand og Pakistan). I Europa 
er SA8000 især udbredt i Italien. SA8000 drives af en amerikansk non-profit organisation.  
  
Mere snævert på arbejdsmiljøområdet er for opbygning af et arbejdsmiljøledelsessystem. Standar-
den inddrager både fysisk og psykisk arbejdsmiljø; sidstnævnte dog i mindre grad. Standarden er 
udviklet i et samarbejde mellem 13 nationale standardiseringsorganisationer, internationale certifi-
ceringsorganer og konsulentfirmaer. Den har en stor udbredelse i europæiske lande. Den blev 
lanceret første gang i en dansk udgave i1999, og i en ny udgave DS:OHSAS 18001 i begyndelsen af 
2005. Ca. 1450 enheder er certificerede i Danmark (www.at.dk). 
 
I Danmark arbejdes der altså alene med rene arbejdsmiljøstandarder; ingen danske virksomheder er 
certificeret efter SA8000. Arbejdsmiljøstandarderne er ikke på samme måde som SA8000 en inte-
greret del af CSR-feltet. De er udviklet i en anden kontekst, og de rummer ikke 
globaliseringsovervejelser eller overvejelser om, hvordan arbejdsmiljøstandarden sikres efterlevet i 
netværket af underleverandører. 
 
Mærker  
Mærker knytter sig til specifikke produkter og produktgrupper og giver information om sociale, eti-
ske og miljømæssige aspekter af såvel selve produktet som de forhold, under hvilke produktet er 
blevet produceret. 
 
Mens mærkerne på miljøområdet – Svanen og Blomsten – efterhånden er blevet ganske indarbejde-
de og har stor udbredelse, eksisterer der kun få mærker, som er relevante, når det gælder 
arbejdsforhold.  
 
Fair Trade-mærkningerne – med Max Haavelaar som det mest udbredte i Danmark – har til formål 
at sikre små bønder og arbejdere i 3. verdens lande bedre adgang til verdensmarkedet. Der opstilles 
minimumskrav til etisk, miljømæssigt og socialt ansvarlig produktion og handel. Men småbønder 
og arbejdere sikres også en rimelig pris/løn. Kravene er blandt andet udarbejdet med baggrund i 
ILO’s og FN’s konventioner. Fair Trade-produkter er typisk landbrugsprodukter – kaffe, sukker, 
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kakao, frugt mm. Mærkningsordningen administreres af en non profit organisation: Fair Labelling 
Organizations International (FLO). 
 
Derudover findes der forsøg på at etablere mærkning på snævrere områder. For eksempel en mærk-
ning af ægte tæpper – Rugmark – der specielt sigter på at undgå udnyttelsen af børn i 
tæppeindustrien. Det er primært udbredt i Tyskland og USA. Og en mærkning – Forest Stewardship 
Council (FSC) – som skal sikre bæredygtig skovdrift. Sikring af arbejdstagerrettigheder indgår i 
bæredygtighedsbegrebet. Skov- og Naturstyrelsen har siden 2005 arbejdet med at certificere deres 
skove efter FSC-ordningen. De første statsskove blev certificeret i 2006 (www.skovognatur.dk/...). 
 
De mærker som er nævnt ovenfor er alle ret udbredte og har en høj grad af troværdighed. Mærkerne 
kan have betydning også i Danmark, også i forbindelse med arbejdsrigtige og etiske indkøb i det of-
fentlige, men kun inden for særlige områder. 
 
Indeks 
Endelig er der etableret metoder, der anvendes til at screene virksomheder og konstruere indeks 
over bæredygtige selskaber. Her har vi altså en form for positiv listning af virksomheder, som ud-
mærker sig ved social, etisk eller miljømæssig adfærd.  
 
Det vigtigste er Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Dow Jones Index er kendt som et indeks, 
der viser virksomheders finansielle formåen. Dow Jones udgiver blandt andet Top 30 – de 30 øko-
nomiske titaner i vigtige industrilande. I DJSI undersøges virksomheders performance både 
økonomisk, miljømæssigt og socialt. Virksomhederne rankes inden for den branche de tilhører, og 
de indgår i DJSI, hvis de kan betragtes som førende i forhold til bæredygtighed i branchen. Vi får 
altså udpeget ’titanerne’ inden for bæredygtighed. Indekset betragtes som et investeringsindeks – en 
vejledning til investorer, som ønsker at sætte bæredygtighed i højsædet. Der findes andre tilsvaren-
de indeks, såsom det amerikanske Domini 400 Social indeks og det engelske FTSE4Good. For en 
nærmere omtale henvises til (LO 2002). Disse indeks er en god indikator for den betydning som 
bæredygtighed og samfundsmæssigt ansvar spiller i erhvervslivet, men de har ikke nogen betydning 
i forbindelse med arbejdsmiljørigtige og etiske indkøb. 

Værktøjerne og aktørerne 
Gennemgangen viser tydeligt, at der i de senere år er sket en stærk udvikling i værktøjer, der skal 
hjælpe virksomhederne med at dokumentere, at de tager et samfundsmæssigt og socialt ansvar. 
Der er således efterhånden etableret et vidensmæssigt grundlag for at tale om arbejdsmiljørigtige og 
etiske indkøb. 
 
• Der generel enighed om at bruge de internationale konventioner om arbejds- og menneskeret-

tigheder som udgangspunkt.  
• Der gjort en stor indsats for at gøre det muligt for virksomhederne konkret at dokumentere, at 

de arbejder i overensstemmelse med disse principper. I de seneste år er arbejdsforhold, og ar-
bejds- og menneskerettigheder blevet indarbejdet i de ikke-finansielle regnskaber. Udvikling 
af metoder til ikke-finansielle regnskaber har haft stor opmærksomhed, og regnskaberne får 
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stadig større udbredelse. De ses i erhvervslivet som det bedste værktøj til at konkretisere og 
dokumentere virksomhedens indsats (Erhvervs- og Boligstyrelsen 2002, Rådet for Bæredygtig 
Erhvervsudvikling 2006).  

• Certificeringer som SA8000 anvendes også i stigende grad internationalt; i Danmark er ar-
bejdsmiljøcertificering mere udbredt. 

• Mærkningsordningerne derimod opfattes generelt af nøglepersoner på området som ’lidt af en 
jungle’ (jævnfør en interviewundersøgelse foretaget for Erhvervs- og Boligstyrelsen 2002, 
80). Kun nogle få af mærkerne har så stor udbredelse, at de anses for pålidelige. Og dermed er 
det kun på særlige områder som fx landbrugsvarer, tekstiler og træ, at de har betydning. 

 
Denne udvikling drives først og fremmest internationalt i en række forskellige netværk, hvor er-
hvervslivet spiller en dominerende/fremtrædende rolle. Danske virksomheder har generelt ikke 
været forrest på dette område. Det skyldes blandt andet, at dansk erhvervsliv har en overvægt af 
små og mellemstore virksomheder. Men også nationalt er der nu en bevægelse. Eksempler på det er 
etablering af Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling i 2006 og Netværket for virksomhedsetik i 
finansiel og ikke-finansiel rapportering (NVIR) i 2004. Dette understøttes af en ændring af regn-
skabsloven i 2002, så den åbner for at virksomheden kan offentliggøre supplerende beretninger om 
samfundsmæssigt ansvar og etik. Som et yderligere tegn på områdets stigende betydning åbnede i 
2002 Center for Corporate Values and Responsibility på Copenhagen Business School. 
 
Også i Danmark er det altså først og fremmest erhvervslivet, som er med til at tegne feltet. Det dre-
jer sig om store virksomheder som Coloplast, Novo, Novozymes, Danfoss, Ikea, Danisco, ISS og 
Hartmann. Arbejdsmarkedets parter: Dansk Industri, Dansk Handel og Service, LO og brancheor-
ganisationer som SPT er også vigtige aktører. Ser vi på offentlige institutioner, er det først og 
fremmest Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som har sat initiativer i gang for at styrke virksomheder-
nes samfundsmæssige ansvar. En central aktivitet er Projektet Overskud med omtanke, der har til 
formål gratis at undervise ledere og medarbejdere i strategisk CSR (www.virk.dk/...). 

Sammenfatning 
Der er i international sammenhæng udviklet et troværdigt vidensgrundlag, som gør os i stand til at 
tale om arbejdsmiljørigtige og etiske indkøb – også i et globalt perspektiv. Det er sket i forbindelse 
med udviklingen og konkretisering af CSR, virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Her er det 
først og fremmest mere grundlæggende forhold i arbejdslivet, som er i fokus, arbejdsrettigheder, 
forbud mod tvangs- og børnearbejde, samt sikring mod diskrimination mv. De værktøjer, der er me-
re specifikt rettet mod arbejdsmiljø, såsom arbejdsmiljøregnskaber og arbejdsmiljøcertificering er 
alene rettet mod nationale forhold, og er desuden ikke integrerede i udviklingen af CSR-feltet. 
 
I stedet for at stille krav om, at leverandøren sikrer arbejdsmiljøet i sit underleverandørnetværk, stil-
les altså krav om, at denne garanterer overholdelse af basale arbejds- og menneskerettigheder i 
netværket. Her er tale om langt grovere og enkle mål for virksomhedernes adfærd. Der kræves altså 
ikke viden om for eksempel de kemiske og fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger ved produktion af va-
rer. Og der sker herved en vis forskydning i fokus. En vigtig erfaring, som kan drages fra grønne 
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indkøb er imidlertid, at informationen om arbejdsforhold skal transformeres til en form, der er så 
enkel som mulig, hvis det skal kunne anvendes i offentlige indkøb.  
 
De internationale principper om arbejds- og menneskerettigheder er konkretiseret således, at de kan 
dokumenteres i de ikke-finansielle regnskaber. Dermed er der sket en forenkling. Men spørgsmålet 
er, om de er tilstrækkelig simple til, at de vil blive brugt i forbindelse med offentlige indkøb.  
 
CSR-feltet er domineret af internationale aktører. Store ’danske’ virksomheder som fx NOVO må i 
den forbindelse også betragtes som internationale aktører. Udviklingen drives altså i meget højere 
grad internationalt. Her adskiller det sig fra grønne indkøb, som primært har været udviklet natio-
nalt. Der tegner sig imidlertid efterhånden også formidlingsaktører på den danske arena. Det drejer 
sig primært om markedsaktører samt arbejdsmarkedets parter; og på myndighedssiden er det Øko-
nomi- og Erhvervsministeriet, der er involveret.  
 
Det er altså først og fremmest et forretningsperspektiv, der driver udviklingen. Målet er at ruste 
dansk erhvervsliv til globaliseringen – en globalisering, som fordrer, at virksomhederne kan gøre 
rede for, hvordan de tager et samfundsmæssigt ansvar. Beskæftigelsesministeriet, der må betragtes 
som den offentlige myndighed, der mest naturligt ville sætte hensynet til arbejdsforhold og arbejds-
rettigheder på dagsordenen, har hidtil arbejdet med et meget snævrere nationalt perspektiv: det 
rummelige arbejdsmarked. Det sætter nogle særlige betingelser for udviklingen af et grundlag for 
arbejdsmiljørigtige og etiske indkøb.  
 
En af de vigtige konsekvenser er, at de værktøjer og den viden, der udvikles er ikke just skrædder-
syet til dette formål. En væsentlig begrænsning er, at de som regel ikke gør arbejdsforholdene – 
synlig som en kvalitet knyttet til produkt eller serviceydelse, da de allerfleste af værktøjerne knyttet 
til virksomhederne og ikke til produkterne. Man kan stille krav om at virksomheden og dens under-
leverandører generelt overholder de relevante konventioner. Men indikatorer, der kan give 
information om, hvordan det enkelte produkt er produceret, findes kun i de tilfælde, hvor der er en 
anerkendt mærkning, og det vil som nævnt sjældent forekomme. 
 
Et andet problem er, at selv om mange danske SMV beskæftiger sig med samfundsansvar og etik, 
så mangler de generelt viden og ressourcer til at dokumentere og kommunikere deres resultater fx i 
form af ikke finansielle regnskaber (Erdal 2005, Erhvervs- og boligstyrelsen 2002). Der vil altså 
være en række leverandører som ikke kan leve op til kravet om dokumentation.  
 
Netop de små og mellemstore virksomheders situation er genstand for stor opmærksomhed i CSR 
debatten i DK. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i 2005 søsat i projekt der skal støtte danske SMV 
inden for CSR. CSR Kompasset er et af resultaterne af dette projekt (www.csrkompasset.dk) Akti-
viteterne kritiseres dog - af Rådet for Bæredygtigt erhvervsudvikling – for at være for begrænsede 
og isolerede. De peger på at de må fortsætte i en længere periode og at de bør sammentænkes med 
andre erhvervs- miljø- og arbejdsmarkedspolitiske initiativer (Rådet for Bæredygtigt erhvervsudvik-
ling, 2006, 10).  
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Og endelig, når det gælder udviklingen af politik på området er vi nærmest på jomfruelig grund. En 
rundspørge foretaget for nylig blandt 18 kommuner, viste at kun 3 af dem stillede krav til deres le-
verandører om overholdelse af ILO konventionerne stiller krav til overholdelse af ILO konventioner 
(Kontrast 2007). Store kommuner som København og Århus har dog indarbejdet kravene i deres 
indkøbspolitik. I Københavns kommune stilles der fx krav om at leverandøren og dennes underleve-
randører skal overholde internationale konventioner om fx forbud mod børnearbejde og forbud mod 
diskrimination. I modsat fald er kommunen berettiget til ophæve kontrakten på den pågældende le-
verandør med øjeblikkelig virkning. Men selv de kommuner som stiller disse krav, kontrollerer ikke 
at det overholdes. Der findes endnu ingen generel lovgivning på området, der kan skabe incitamen-
ter til at det globale arbejdsmiljø tages med i indkøbssituationen.
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