


Bæredygtighed står 
højt på dagsordenen 
– teoretisk set

Siden 2011 har World Economic 
Forums Global Risk Report 
identificeret klimarelaterede risici 
som en af de vigtigste trusler  
for virksomheder. Disse risici  
er omfattende og påvirker både 
driften, overholdelse af gældende 
regler, HR og ikke mindst 
virksomhedsstrategi1. 

De fleste små og mellemstore virksomheder ( SMV’er ) 
mener, at de har en pligt til at agere bæredygtigt  
( 71 % ), og at deres fremtidige succes vil afhænge  
af håndteringen af bæredygtigheden i deres aktiviteter  
( 68 % ). Dette bekræfter, at virksomheder nu sætter 
deres sociale ansvar, Corporate Social Responsibility 
( CSR ), højt på dagsordenen. 

Kontorteknologi, herunder print, er vigtige aspekter  
af bæredygtighed for SMV’erne, og mange organi-
sationer tager det alvorligt. Denne rapport viser dog, 
at virksomheder skal være strategiske for at agere 
på en virkelig bæredygtig måde, der lever op til de 
forretningsmæssige mål. SMV’er bør først og fremmest 
skele til hele livscyklussen af deres printudstyr og 
særligt fokusere på indkøbet – der ofte glemmes. 
Virksomheder kan også være bæredygtige ved at 
reparere printerdele, når og hvis de går i stykker,  
frem for at skille sig af med fuldt anvendeligt udstyr. 

En anden afgørende forhindring er, at mens mange 
SMV’er mener, at bæredygtighed er vigtigt, er det 
langt færre, der reelt gør noget ved deres holdninger 
i praksis. Hvis adfærd skal ændres, vil det kræve en 
indsats fra leverandørerne, køberne og brugerne af 
printere, så de blandt andet undersøger muligheden  
for at digitalisere visse papirbaserede processer ved 
hjælp af teknologier som dokumentscanning. 

Denne rapport er udarbejdet med det formål at hjælpe 
SMV-beslutningstagere med at sætte bæredygtigheden 
i centrum for deres printer-setup. Den er en del af en 
serie, der informerer beslutningstagere om, hvordan 
de bedst kan udnytte digitale teknologier i små og 
mellemstore organisationer.  
Rapporterne er baseret på undersøgelser gennemført 
blandt SMV-beslutningstagere i EMEA-regionen 
( Europa, Mellemøsten og Afrika ). Serien er opdelt i fire 
rapporter, der hver især behandler følgende emner:

• Digitale workflows

• Implementering af den rigtige løsning  
til din virksomhed 

• Sikkerhed

• Bæredygtighed

  1http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf



De fleste SMV’er holder aktivt øje med deres 
præstationer inden for bæredygtighed i et forsøg  
på at forbedre dem. For at understøtte dette er det nu 
tre ud af fire SMV’er, der har en bæredygtighedspolitik 
( 76 % ). Disse politikker fokuserer typisk på genan-
vendelse, emballering og udstyrets effektivitet,  
men de dækker ofte også indkøb, CO2-aftryk og 
brugen af plastik. Det viser, at SMV’er anlægger en 
holistisk tilgang, der binder mange tråde sammen,  
når det kommer til bæredygtighed, herunder mindre 
affald og udslip, men også en bredere indsats i 
forhold til CSR – for eksempel ved kun at arbejde  
med leverandører, der forpligter sig på samme måde  
i relation til bæredygtighedsmål. 

Som omfanget af disse politikker illustrerer,  
er flertallet af SMV’erne ( 71 % ) enige i, at det er 
vigtigt at vurdere maskinernes bæredygtighed 
gennem hele livscyklussen for at få det fulde overblik 
over de miljømæssige præstationer, frem for blot  
at se på starten eller slutningen af udstyrets levetid. 
Denne tilgang er afgørende, hvis SMV’erne ønsker 
reelle forbedringer af bæredygtigheden og ikke bare 
vil nikke bekræftende til emnet uden egentlig at ændre 
deres miljøaftryk. 

Printere bruges stort set overalt og er dermed centrale 
for virksomheder at kigge på.

Tænk i stedet i fuld 
livscyklus

Ni ud af ti ( 91 % ) SMV’er siger, at det er vigtigt  
for dem at vurdere bæredygtigheden gennem hele 
printerens livscyklus, når de vælger, hvilken printer 
der er bedst for deres virksomhed. 

I dag ser virksomhederne typisk på printerens 
bæredygtighed i den driftsmæssige del af 
livscyklussen. Det skyldes typisk de betydelige 
omkostninger, der kommer til under brugen, 
herunder udgifter til blæk/toner og strøm.  
Dette er bestemt et område, der er værd at fokusere 
på for virksomhederne, og bedre bæredygtighed vil 
både reducere omkostningerne og hjælpe miljøet. 
Når en printer holder op med at virke, vil virksom-
hederne typisk forsøge at bortskaffe den på en 
måde, der begrænser affaldet. 

Men for virkelig at opleve en forskel må bære-
dygtighed tænkes ind i alle faser af livscyklussen, 
herunder indkøbet. Med grundige overvejelser,  
når en printer skal købes, bliver de andre faser  
i livscyklussen meget mere bæredygtige.  
For det første vil printeren være mere bæredygtig 
fra begyndelsen, hvis den er fremstillet af gen-
anvendeligt materiale, der reducerer spild,  
når den skal bortskaffes.  
 
For det andet er bæredygtige printere lavet med 
effektiv drift for øje, hvilket indebærer reducerede 
driftsomkostninger og øget levetid. 

SMV'ernes fokus på bæredygtighed

Genanvendelse – 67 %

Udstyrseffektivitet – 46 %

Emballage – 47 % Indkøb – 36 %

Brug af plastik – 42 %

CO2 CO2 CO2 CO2 CO2

CO₂-aftryk – 36 %



85 % af SMV’erne er enige i, at hvor længe en printer  
holder, er et vigtigt aspekt af, om den er bæredygtig.  
SMV’erne fortæller, at deres printere i dag gennemsnitligt  
holder mellem tre og fire år. Det forventes dog af markedet, 
at printere vil kunne holde betydeligt længere for at øge 
bæredygtigheden – mellem seks og ti år er det foretrukne. 
Sådan en forandring ville indebære en ekstra fordel i form  
af reducerede omkostninger for virksomheden, og altså ikke 
bare de rene miljømæssige fordele ved mindre fremstilling  
og dermed brug af færre råstoffer.

En af de vigtigste måder at øge levetiden og reducere affaldet 
på er at udføre reparationer af moduler i tilfælde af defekter 
i stedet for at udskifte hele maskinen, der i øvrigt fungerer 
perfekt. 85 % af SMV’erne siger, at det at kunne reparere 
eller udskifte enkelte komponenter i en printer er et vigtigt 
bæredygtighedskriterie.

Reparation frem 
for udskiftning 
af printeren

•  Ved at udføre modulreparationer kan virksomheder øge 
levetiden for deres printere, så de får råd til at bruge flere 
penge på de bedste produkter – hvilket gør udstyret så 
fremtidssikret som muligt. 

•  Modulreparationer betyder, at man kan fjerne og opdatere 
enkelte komponenter så man får nye funktioner, uden at hele 
enheden skal udskiftes. 

•  Opdateringer kan også udføres på afstand for at sikre,  
at printeren kører med det nyeste system og de nyeste 
funktioner. 

Forståeligt nok ønsker virksomheder at holde trit med den nyeste  

printteknologi frem for at vente af hensyn til printerens bæredygtighed.  

Modulbaserede reparationer og opdateringer kan gå hånd i hånd med  

det at have den nyeste teknologi:

Hvis man arbejder med printleverandører på 
leasingbasis, vil de typisk sørge for at levere  
disse fjernopdateringer og modulreparationer,  
så bæredygtigheden maksimeres. Læs mere  
i de andre rapporter om muligheden for Managed 
Print Services (MPS). 

I takt med at SMV’er begynder at kræve længere 
levetid, er der nødt til at ske en tilsvarende markant 
ændring i printindustrien. Fremfor at fokusere på 
kortsigtet profit må printerproducenterne tænke 
langsigtet og sørge for, at printere kan holde i op  
til ti år. 

Materialer printeren er lavet af

Emballering og transport

Driftsmæssig effektivitet

Emission ( udslip ) under udskrivning

Printerens driftsmæssige “levetid”

Mulighed for at reparere 
komponenter

Forbrugsstoffers genanvendelighed

Genanvendelighed ved  
end of life-tidspunkt

De tidlige faser i printerens liv betragtes 
ikke som lige så vigtige for den 
overordnede bæredygtighed.

Printerens driftstid og end of life-
tidspunkt vurderes at være vigtigst  
for bæredygtigheden.



Gode intentioner skal  
føre til handling

Mens mange SMV-beslutningstagere er overvejende 
enige i, at printerbæredygtighed er vigtigt, er det ikke 
alle, der handler. Det er f.eks. næsten tre ud af fire 
( 73 % ) af SMV’erne, der er enige i, at printere bør 
genbruges eller indgå i ny produktion, når de ikke 
længere kan bruges. Selvom mange mener, at det  
er vigtigt at genanvende printere, er det få, som reelt 
gør det. 

SMV’er, der mener, at bæredygtighed er vigtigt,  
versus dem, der rent faktisk gør noget ved det:

82 % siger, det er  
vigtigt at genanvende 

deres printer

84 % siger, det er  
vigtigt at genanvende 

deres tonere og  
blækpatroner

43 % af SMV’erne  
genanvender  
p.t. printeren

47 % af SMV’erne  
genanvender p.t.  

tonerne og  
blækpatronerne

I sidste ende kræver det en indsats og et  
opgør med status quo at handle på bære-
dygtigheden – så er det ikke overraskende,  
at mange SMV’er ikke handler, når det 
kommer til bæredygtighed. Der er dog 
uden tvivl mere, virksomhederne og print-
leverandørerne kan gøre for at fremme 
bæredygtigheden.

•  Viden om printerbæredygtighed skal  
kommunikeres bredere ud i virksomhederne. 
Særligt skal beslutningstagerne og ledelsen 
aktivt støtte beslutningerne.

 
•  Printleverandører skal gøre det så let som  

muligt for SMV’erne at genanvende deres 
printere og tonere/blækpatroner – f.eks. ved  
at tilbyde services, der understøtter dette. 
Denne proces bliver langt lettere, når de lejer 
deres printteknologi fra leverandører, så en 
ekstern leverandør kan sikre genanvendelse 
ved afslutningen af levetiden.  
Hos Brother har vi lavet aftaler med mange 
forhandlere om, at de tager brugte originale 
Brother-tonere retur så de kan blive genan-
vendt. Vi kalder forhandlerne for Miljøpartnere.

Forbrugs- 
stoffer

Forbrugs- 
stofferPrinterPrinter

vs. vs.



Brothers  
tilgang
Vi har kun én planet. Vi har som 
mål at gøre virksomheder i stand 
til at fungere effektivt, men ønsker 
også at understøtte vores kunder 
i at gøre det så bæredygtigt som 
muligt. 

Cool Earth 
 
Brother tilbyder et genanvendelsesprogram  
i samarbejde med Cool Earth, hvor forbrugerne let  
kan returnere deres brugte tonere og blækpatroner  
til Brother med henblik på genfremstilling /  
genanvendelse. Til gengæld hjælper Brother Cool 
Earth med at redde udsatte regnskove i Peru og 
Papua Ny Guinea. Indtil nu har Brother og Cool Earth  
i samarbejde med vores forbrugere reddet knap  
4 tusind hektar regnskov, beskyttet 5.392.686 træer 
og tilbageholdt 2.590.755 tons CO2 gennem vores 
partnerskaber, som en direkte hjælp til klimaet.

Brother sætter høje mål for begrænsning af miljøaftrykket i alle 
faser af vores produkters livscyklus og for at forsyne kunderne 
med robuste, holdbare og miljøvenlige produkter.  

Til at starte med har vi forpligtet os til at reducere CO2-udslippet 
for hele Brother-koncernen frem til 2021 – det første skridt er at 
reducere vores CO2-udslip med 30 % inden 2030 ( set i forhold  
til vores 2015-niveau ). 

Derudover tager vi ansvar for at sikre, at din 
printer kører optimalt og effektivt ved hjælp af 
vores printservices, og muligheden for modul-
reparation af vores printere bidrager til at sikre,  
at din organisation ikke foretager dyre og unødige 
udskiftninger af maskiner, der i øvrigt fungerer 
upåklageligt.



Dette afspejler sig i indførelsen af bæredygtigheds-
politikker, der dækker en bred vifte af emner. 

Mange har intentioner om at handle bæredygtigt, 
men der er stadig et stykke vej, når det handler 
om at sikre, at lige så mange SMV’er faktisk agerer 
bæredygtigt.

Denne rapport har peget på konkrete måder,  
hvorpå beslutningstagere kan gøre holdning 
til handling inden for bæredygtighed. En mere 
samlet vurdering af printeres livscyklus er vigtigt 
for at reducere emissionen og affaldet – og vil 
vise sig fordelagtig senere hen, når det kommer 
til bortskaffelsen af printere. Modulbaserede 
reparationer vil betyde, at en printer, der fungerer 
perfekt, ikke smides ud, når dele let kan udskiftes.

Bæredygtighed er ikke det eneste hensyn at tage, 
når det kommer til at implementere effektive print- 
løsninger. Printteknologier skal gavne arbejds-
gangene, kunne indføres effektivt og være så sikre 
som muligt. I de andre rapporter i denne serie om 
Digital Transformation er der flere informationer  
om disse emner.

Vi ser, at SMV’er tager 
bæredygtighed alvorligt,  
og at virksomhederne 
anerkender, at det både 
er vigtigt og en forretnings-
mæssig fordel.  

Afsluttende tanker



Vores undersøgelsesmetode

Beslutningstagere, der arbejder i SMV’er med mellem 
10 og 499 medarbejdere på tværs af adskillige 
vesteuropæiske markeder. Dataindsamlingen blev 
udført i 2019 og begyndelsen af 2020. Interviewene 
blev jævnt fordelt mellem beslutningstagere inden for 
strategisk forretning ( 448 ) og virksomheds-IT ( 445 ).

Denne rapport er baseret på  
893 besvarelser af en online- 
undersøgelse blandt beslutningstagere.

Undersøgelsen blev gennemført af markedsanalysebureauet Savanta. 

Tyskland
160

Frankrig
166

Spanien
168

Italien
170

Norden
56

Yderligere interviews blev afholdt blandt andre brancher, 
herunder energi, medicinal, landbrug, forsvar, ejendomme  
og ejendomsmæglervirksomhed, sport og underholdning.

Nøgleindustrier, der blev interviewet:

Sundhed – 152

Detailhandel – 117

Logistik – 113

Hotel og restaurationsbranchen – 81

Transport og lager – 62

Liberale erhverv – 65

Produktion – 54

Finansielle tjenesteydelser – 53

Uddannelse – 51

Byggeri – 39

Stor-
britannien
173




