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Kort om Den Ansvarlige Indkøber

 I 2013 lavede Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, KL, Danske Regioner, 

Statens Indlkøb og Beskæftigelsesministeriet siden.

 Siden ejes i dag af KL, Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen og hostes af 

KL via Peytz og Co. 

 Formålet med siden er at gøre det muligt for ‘indkøbere’, særligt 

professionelle indkøbere og udbudsjurister at stille ansvarlige krav i 

deres udbud

 De samfundsansvarlige krav er opdelt i 4 kategorier: miljøkrav, etiske 

krav, sociale klausuler og arbejdsklausuler. 

 I 2017 igangsattes en brugerundersøgelse, som blev foretaget af 

Peytz og Co. Undersøgelsen har haft til formål at opdatere 

informationsarkitekturen samt skabe en bedre brugeroplevelse.



Strategi for Grønne offentlige Indkøb 

 Gennem en række initiativer forsøges at øge 

mængden af grønne offentlige indkøb

 ‘Revitalisering af Den Ansvarlige Indkøber’ er ét 

initiativ ud af mange i strategien. 

 Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen er 

hovedansvarlige for projektets fremdrift og 

udvikling.

 KL er medejer af siden og KFST deltager som den 

udbudsfaglige ekspertise i projektet, med en rolle 

der afklarer spørgsmål omkring det juridiske aspekt 

af indholdet og beslutninger om siden.

 IT-udviklingen i projektet skal ske i 2021, men der er 

midler til at vedligeholde og drifte siden frem til 

2024. 



20. maj 2021

 Forum for Bæredygtige Indkøb

 1. møde i temagruppen

VIDEN & INSPIRATIONNETVÆRK KOMMUNIKATION

Initiativ 2.16: Styrkelse af sekretariatet for 
grønne indkøb, koordinerende rolle med Den 
ansvarlige Indkøber som samlende platform. 

https://ansvarligeindkob.dk/

https://ansvarligeindkob.dk/


Formålet? 

(…) de offentlige indkøberes grønne værktøjskasse styrkes ved at 
revitalisere Den ansvarlige indkøber som en samlet digital 
indgang for myndigheder, med overblik over den nyeste viden 
om muligheder, krav og værktøjer til at understøtte grønne 
offentlige indkøb. Initiativet skal gøre det nemmere for 
indkøberne at stille relevante grønne krav i offentlige indkøb.



Udfordringer ved den eksisterende DAI
• Mangler tydeligt ejerskab ift. drift, vedligehold og markedsføring

• Mange indkøbere kender ikke til eller bruger ikke DAI i deres indkøbs/udbudsproces

• Nye brugere finder DAI svær at navigere i

• DAI er ikke fyldestgørende nok for indkøbere erfarne med ansvarlige indkøb

• Brugere har svært ved at stole på at info er opdateret

• Især små og mellemstore kommuner har ikke fokus på ansvarlige indkøb, og indkøberne er ikke 

vant til at indtænke ansvarlighed i udbud

• Indkøbere i store kommuner sidder regelmæssigt med ansvarlige indkøb

• Copy/paste værktøj fungerer godt

• Kommunale indkøbere er den store gruppe af indkøbere og regioner den næststørste

• Antal besøgende på DAI er ukendt på nuværende tidspunkt (skal afklares)



Udvælg primære målgruppe(r)/brugergruppe(r)



Resultater af brugerundersøgelse 2021
Om brugerundersøgelsen:

• 6 kvalitative interviews med offentlige indkøbere (SKI, Store kommuner, små- og mellemstore kommuner)

• 5 interviews med fageksperter og interessenter

Om brugerne:

• Halvdelen af de adspurgte kendte til DAI (SKI og største kommuner)

• Dem der kender DAI har ambivalent forhold til hjemmesiden

• Indkøbere i store kommuner arbejder meget med ansvarlighed i udbud og har kolleger, netværk m.m at spare med. 

• Indkøbere i mindre kommuner sidder ikke med ansvarlige indkøb til dagligt og ”starter forfra” hver gang. 

• Indkøbere havde egne veje at finde inspiration og viden til indkøb/udbud (kolleger, google, dialog med leverandører)

Holdninger til DAI:

• Placerer sig mellem to stole, og kan derfor blive irrelevant for brugerne

• For simpel og ikke opdateret til erfarne indkøbere og for kompleks til uerfarne ansvarlige indkøbere

• Ukendt af ikke-erfarne ansvarlige indkøbere

• Byder ikke brugeren velkommen

• Uklart hvad der gemmer sig under kategorierne

• Mangler info om nogle kategorier

• Mangler info om sidst opdateret og derfor uklarhed om relevans af indholdet

• Copy/paste værktøj er godt

• Siden er meget teksttung

• Information om ansvarlige indkøb er ikke samlet et sted

• Produktkategorier behøver ikke blive behandlet ens

• Fageksperter mener den breder sig over for meget og mangler fokus

























Hvis i vil vide mere:

 Forum for Bæredygtige Indkøb: https://ansvarligeindkob.dk/

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/forum-for-bæredygtige-indkøb

 Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) 

https://ansvarligeindkob.dk/partnerskab/

 Hvis din virksomhed er POGI medlem, kan du videndele og stille spørgsmål 

om specifikke udbud til andre POGI medlemmer i den lukkede LinkedIn 

gruppe: https://www.linkedin.com/groups/12494302/

 Den ansvarlige indkøber + TCO værktøjer: www.csr-indkob.dk

 Miljøstyrelsen: www.mst.dk/grønneindkøb

 Prisen for Cirkulære Indkøb, analyse: 

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2020/jun/prisen-for-

cirkulaere-indkoeb/

 Anbefalinger om brug af TCO (totaløkonomi) ved offentlige indkøb 

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2020/jun/anbefalinger-

om-brug-af-tco-totaloekonomi-ved-offentlige-indkoeb/
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Kontakt Miljøstyrelsen

Sekretariatet for Grønne Indkøb: ansvarligeindkob@mst.dk

Dorte Mindegaard – dormp@mst.dk, 51 19 87 71 
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