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För att lyckas med FN:s mål för hållbar utveckling är 
det helt uppenbart att globala utsläpp av CO2 måste 
minska. Samtidigt kräver detta att storskaliga indu-
strier med höga CO2-utsläpp utvecklar och tilläm-
par innovationer som både minskar den befintliga 
användningen av fossila bränslen, men även hittar 
nya sätt att minska koncentrationen av koldioxid 
från atmosfären.

Problemet med hållbarhet är dock sällan brist på 
initiativ hos enskilda företag. Istället ligger svårig-
heten i att praktiskt genomföra förändringar i form 
av innovationer genom hela distributionskedjan. 
Detta fenomen påverkar en bred skara av aktörer, 
men exempel på aktörer som påverkas särskilt mycket 
är företag inom byggbranschen och stora tillverkan-
de företag. Det som karakteriserar dessa är att de ofta 
har komplexa distributions- och värdekedjor som är 
svåra att förändra då de består av många olika aktörer 
och intressenter.

Frågan blir då hur företag kan nå högt ställda håll-
barhetsmål i distributionskedjor som präglas av stor 
komplexitet? Genom att bygga på insikter från två 
studier av olika distributionskedjor är det är just den-
na frågeställning som vi behandlar i den här artikeln.

Att hantera komplexitet
Med komplexitet menar vi att det kan finnas många 
olika delar eller funktioner som på ett eller annat sätt 
är sammankopplade med varandra. Exempelvis är 
dagens industriella produktionsprocesser komplexa 
i den bemärkelsen att det krävs multidimensionell ex-
pertis inom företaget, viket bidrar till organisatoriska 
utmaningar, samtidigt som närmare samverkan med 
leverantörer blir allt viktigare.

Organisatorisk komplexitet kan exempelvis hand-
la om att hitta verktyg och metoder för att koordinera 
aktiviteter som pågår i olika funktionella grupper, 

som kan befinna sig på olika geografiska ställen och 
vara inbäddade i varierande organisatoriska struk-
turer. Ett första steg för att hantera organisatorisk 
komplexitet är att identifiera dessa aktiviteter och 
hitta gemensamma nämnare för att kunna styra dem 
i önskad riktning.

Denna organisatoriska komplexitet är något som 
finns i alla företag oavsett industri eller storlek, och 
kan även uppstå i form av relationer mellan flera 
skilda aktörer och intressenter. Graden av komplex-
itet höjs alltså i takt med att vi breddar synvinkeln 
och adderar fler perspektiv, vilket gör att det krävs ett 
systemperspektiv för att kunna koordinera sina ak-
tiviteter och resultera i samarbete. För att möjliggöra 
samarbetet är det dock viktigt att definiera rollerna 
som dessa aktörer har så att de kompletterar varan-
dra. Därför blir det viktigt att kunna hantera rela-
tioner, stärka partnerskap och hitta gemensamma 
målsättningar och plattformar för att upprätthålla 
och utveckla kommunika-
tionen.

Komplexitet som 
barriär
Faktum är att komplexa 
distributionskedjor är en 
stor barriär för implemen-
tering av hållbara inno-
vationer. Detta beror på 
den exponentiellt växande 
komplexiteten ju fler le-
verantörsled som skall tas 
hänsyn till. Mot denna bak-
grund utfördes en studie 
som kollade närmare på hur 
tillverkande företag hante-
rat ett ökat tryck på social 

hållbarhet kopplat till inköp av material med kopp-
ling till konfliktdrabbade zoner. Studien vände sig 
till 12 stora tillverkande företag inom ett flertal olika 
industrier. Urvalet i studien inkluderade bland annat 
tillverkare av kompressorer och pumpar, tillverkare 
av gruv- och infrastrukturutrustning, motortillver-
kare, fordonstillverkare och tillverkare av vitvaror.

Resultaten från studien kan sammanfattas med 
två huvudsakliga aspekter, nämligen att oavsett 
industri så fanns önskan om ett system som kunde 
säkerställa spårbarhet ända ned till råvarunivå. Den 
andra aspekten var att företagen mer eller minde såg 
detta som en omöjlig uppgift - komplexiteten var helt 
enkelt för hög.

På grund av detta anammade företagen olika stra-
tegier för att hantera komplexiteten av deras distri-
butionskedjor. Antingen kunde de använda sig av en 
bred strategi, en smal strategi, eller en kombination 
av båda. Den breda strategin grundar sig i att rikta 
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sig brett mot hela eller stora delar av leverantörsba-
sen och sätta krav som de måste uppfylla. Den breda 
strategin behandlar alltså endast det första ledet i en 
leverantörskedja som kan bestå av tiotal steg innan 
man kommer ned på råvarunivå. Den smala strate-
gin är att genom riktat och fokuserat arbete analysera 
en väldigt liten del av leverantörsbasen och endast en 
specifik råvara, men att gå vidare flera steg i distribu-
tionskedjan.

Komplexitet som en möjliggörare 
Trots sin problematik kan komplexiteten ses som en 
möjliggörare. Om aktörer lyckas med att förvalta 
komplexiteten i sina distributionskedjor kan de stär-
ka relationer mellan intressenter, skapa synergier, 
förbättra samarbetet, minska risker och öka lärande 
och utveckling av nya organisatoriska förmågor. Det-
ta bidrar till konkurrenskraftiga fördelar i form av 
kunskap, resurser, förtroende och relationer som är 
svåra att replikera för konkurrenter. Med detta som 
bakgrund genomfördes en studie som kollade på mo-
tivationsfaktorer för olika aktörer att ingå i en distri-
butionskedja som inkluderade hållbara innovationer. 
Studien vände sig mot 16 företag i distributionskedjan 
för ett byggprojekt som bestod av material- och pro-
dukttillverkare, entreprenörer, installatörer, ingen-
jörer och arkitekter.

Resultaten från studien indikerade att huvud-
anledningen för att ingå i distributionskedjan inte 
var hållbarhetrelaterad. Istället såg dessa företag 
möjligheter för att bli mer effektiva, upptäcka nya 
marknadsmöjligheter och kunna tjänstifiera sin 
verksamhet (övergå från att sälja volymer till istället 
sälja värdet för kunden).

Utöver detta, visade det sig att företag kunde delas 
in i tre grupper baserat på graden av komplexitet som 
de behövde hantera. 

Första gruppen bestod av drivande företag som 
behövde vara innovativa i hela sin verksamhet och 
hantera en hög grad av komplexitet genom att utveck-
la nya produkter, nya processer, tänka om sin positio-
nering i förhållande till kunden, samt anpassa sina 
affärsmodeller. Den andra grupperingen var företag 
som istället behövde reagera och anpassa sina proces-
ser för att hantera den nya teknologin, men hade en 
lägre grad av komplexiteten som de behövde hantera. 
Den tredje gruppen bestod av de som redan var vana 
vid flexibla arbetssätt och därför inte behövde införa 

förändringar i sin befintliga verksamhet, vilket re-
sulterade i att det inte var särskilt ansträngande för 
dem att vara med i den komplexa värdekedjan.

Dessa resultat visade att komplexiteten kan varie-
ra för olika aktörer i värdekedjan, och att de företag 
som försöker driva förändring behöver lägga mycket 
vikt på att hantera hög komplexitet både internt i sin 
egen verksamhet men även externt i hela distribu-
tionskedjan. Trots detta så kan hanteringen av den 
höga komplexiteten vara värdefull då den sätter aktö-
ren i centrum och hjälper skapa högre inflytande över 
värdekedjan och öppnar dörren till en ny marknad.

Innovativa lösningar
Studien av tillverkningsindustrin visade att företa-
gens befintliga metoder för hållbara distributions-
kedjor är begränsade på grund av deras bristande 
förmåga att spåra material genom hela kedjan. Detta 
har lett till att företagen genomför kostsamma och 
resurskrävande åtgärder med begränsat mervärde 
för verksamheten, eller i värsta fall inte gör något 
alls. Behovet av lönsamhet var även tydligt i studien 
av byggindustrin, först när företag kan se nya mark-
nadsmöjligheter eller kostnadseffektivitet kan de se 
värdet av att utveckla och implementera nya pro-
dukter, processer och affärsmodeller och ge sig på 
den höga komplexiteten. För att skapa hållbara vär-
dekedjor måste företagen därför överbrygga det gap 
som finns mellan vad som är hållbart och vad som är 
lönsamt.

Så kallade digitala tvillingar av försörjningskedjan 
kan därför betraktas som en viktig teknisk lösning i 
detta avseende, eftersom de möjliggör en heltäckan-
de strategi för att hantera en leverantörskedja för ett 
stort antal leverantörer i hela distributionskedjan. 
Digital tvilling innebär att man skapar en virtuell 
representation av ett fysiskt system (Tao et al., 2018). 
Genom att skapa en digital tvilling av distributions-
kedjan, minskar 
företag osäker-
het och synlig-
gör risker. Att 
ha en digital 
tvilling av dist-
r ibutionsked-
jan innebär en 
möjlighet till att 
skapa en levan-

de modell av hela sin distributionskedja, som kan 
användas till att genomföra realtidsanalyser och si-
muleringar av olika scenarier. På så vis möjliggör den 
digitala tvillingen fullständig insyn i försörjnings-
kedjan från början till slut. Företag som använder 
digitala tvillingar av sina försörjningskedjor skulle 
därmed avsevärt öka sin förmåga att hantera risker 
och göra dem mer motståndskraftiga mot leverans-
störningar.

Samtidigt sätter nya arbetssätt också helt andra 
krav på relationer mellan företag och dess kunder 
och leverantörer. Ett samarbete mellan olika företag 
som kan dela resurser och information kan lösas med 
hjälp av ett värdenätverksperspektiv i affärsmodellen 
(Fjeldstad & Snow, 2018). Företaget som har resurser 
och är villigt att driva förändring i distributionsked-
jan behöver orkestrera och intressera andra aktörer 
genom att skapa en gemensam plattform där alla del-
tagare kan skapa nya idéer och dela med sig av sina 
resurser och kompetenser. Företag som lyckas ingå 
i ett värdenätverk kan därför skapa bättre konkur-
renskraft, ökat förtroende, och bilda snabbare pro-
cesser för att implementera nya teknologier som kan 
förbättra deras hållbarhetsprofil.

Genom att använda sig av dessa lösningar till-
sammans med en holistisk affärsstrategi som  
främjar hållbarhet, anser vi att företag kan genom- 
föra konkreta åtgärder för att hantera komplexiteten 
i sin verksamhet och omvandla den till en ny till-
gång. Med inkludering andra aktörer i försörjnings- 
kedjan kan resultatet således bli ett ökat värde i hela 
systemet.
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