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Agenda
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1. Indflyvning (rammer for workshoppen, det offentliges udgangspunkt, SKI-regi, mv.)

2. Gruppearbejde 1 - Barrierer

• Drøftelse

3. Gruppearbejde 2 – Konkrete løsningsforslag (SKI)

• Drøftelse

4. Gruppearbejde 3 – Flere forslag

• Drøftelse

5. Gruppearbejde 4 – Prioritering/afstemning

• Drøftelse

6. Afslutning

• Mål: 1) Prioriteret liste over ønskede e-handelstiltag 

2) E-handelsplatforme rapporterer om baglandets modtagelse næste møde



Rammerne for workshoppen
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➢Fokus på e-handel – ikke organisatoriske/strukturelle problemer 
som sådan 

➢Politiske prioriterer er ikke i fokus

➢Udgangspunkt er grøn omstilling som bannerfører 

➢Fremtidens behov og ønsker 



Det offentliges udgangspunkt – et udpluk
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Staten

➢ Kødreduktion

➢ Leveringsvilkår

➢ Typen af varer 

➢ Grøn energi

➢ Datacentre

➢ Emballage

Kommunernes

➢ Kommunale reduktionsmål

➢ Cirkulærøkonomi

➢ Miljømærkede produkter

➢ Økologi

➢ Lokale varer

Regionerne

➢ Genanvendelse 

➢ Mindre plastik og engangsplastik 

➢ Madspildsreduktion

➢ Kollektiv trafik
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Muligheder vs. virkelighed

• SKI muligheder vs. indkøbspraksis - case



Vejledning om grønne indkøb på www.ski.dk
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Oversigt over krav
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Konkrete handlingsanvisninger på alle SKI´s aftalesider
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Alle aftaler skal indeholde en tretrinsskalering af, hvilke 
bæredygtighedselementer man kan udnytte på aftalen (kan 
implementeres i vilkårlig rækkefølge): 

Trin 1 – godt begyndt – de tiltag, som er gratis for kunden 
at implementere og som heller ikke kræver de store 
ressourcer. Det er samtidig relativt generelle råd, som 
gælder på tværs af SKI´s aftaler

Trin 2 – godt i gang – handler om de konkrete indkøb. Det 
er de tiltag, der måske koster noget, men som stadig er til at 
implementere. Fx indkøb af miljømærkede produkter

Trin 3 – godt i mål - de mest ambitiøse tiltag, der ofte vil 
række ud over den enkelte aftale. Det er tiltag, man kan 
stræbe efter

F.eks. kundens bestillingsadfærd –

herunder at fastsætte leveringsdage eller 

samle indkøb i større mængder.

F.eks. begrænsning af indkøb til at være fra 

den grønne hylde, herunder sortér efter 

bæredygtige produkter til e-kataloget.

F.eks. tilbagetagning af produkter, herunder 

ved at indgå aftaler omkring afhentning af 

udtjente produkter eller strategisk 

monitorering 



Miljøvenligt e-katalog på www.SKI.dk

UBL § 46Grønt alternativ

Asthma Allergy Nordic

FSC EcoCert

Oeko-Tex



Hvem indkøber?
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Indkøb foretages da af indkøbere…. Ikke?

11Note: 86 kommuners antal indkøb opgjort på enhedstype (EAN-navn) og kategorier i 2018.
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Miljømærket andel af indkøb af forbrugsartikler
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Fra udfordringer til løsninger
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Barrierer → SKI forslag → Flere forslag 



Gruppearbejde 1 - Barrierer
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1. Silent brainstorm – 2 minutter

2. Drøftelse i gruppe – 10 minutter 

1. Udform post-its med udfordringer

3. Fællesoversigt i plenum – 10 minutter – hæng resultater op 
på væggen én ad gangen

Hvilke udfordringer/barrierer møder indkøbere, 

når de skal købe grønt via e-handelssystemer?



Vores forslag
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1. Information om CO2 udledning pr. vare. 

a. Kunden skal kunne se CO2-udledning per vare, både i forbindelse med at de ser varen 
og sammenregnet i ’kurven’. 

2. TCO-pris på varelinje

a. Kunden skal kunne se TCO-omkostning per vare, både i forbindelse med at de ser 
varen og sammenregnet i ’kurven’ og eventuelt forskellige ‘kurve’.

3. Produktsammenligning

a. Det skal være muligt at sammenligne produkter – enten hvor anbefalede varer bliver 
vist (f.eks. med lavere CO2). Sammenligningen skal naturligvis vise tekniske 
informationer såvel som TCO-pris og CO2-udledning.

4. Miljømærkevisning

a. Det skal være muligt at registrere flere miljømærker til én produkt, som kunden så kan 
filtrere efter i deres søgning. 

5. Optimal søgeordsmaskine 

a. Det skal optimeres, hvordan bæredygtige produkter fremsøges. Kunden skal kunne 
søge på forskellige variationer af grøn*, bæredygtig*, sustainable*, og samtlige andre 
version (inklusive version med stavefejl). 



Vores forslag
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6. Hierarkisk

a. Det bør enten være default eller et nemt valg/klik, at grønne produkter altid vises 
først i forbindelse med generelle ikke-grønne søgninger/filtreringer. 

7. Det grønne som øverste filtreringsmulighed

a. Det skal gøres nemt at vælge grønt. Eksempelvis at første søgefilter er 
’grønt/bæredygtig’. 

8. Levering

a. Det skal fremvises tydeligt hvilke leveringsmuligheder, der eksisterer for et givent 
produkt og kombineret med CO2-udledning per leveringsmulighed. 

9. Generelle leveringsvalg

a. Det skal synliggøres, når der er valgt grøn levering - og trackes hvor mange af disse, 
der forekommer hos kunden. 

10. Hotline

a. Der skal være en hotline til intern eller leverandørbaseret grøn rådgiver på samtlige 
produktfremvisninger i e-kataloget, således kunden nemt kan ringe og få grøn 
rådgivning i forbindelse med et køb.



Gruppearbejde 2 – Konkrete løsningsforslag
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1. Drøftelse i gruppen – 10-15 minutter  

1. Kommenter direkte på post-it 

2. Drøftelse i plenum – 10 minutter 

Hvad tænker I om SKI’s forslag?



Gruppearbejde 3 – Flere forslag
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1. Silent brainstorm – 2 minutter

2. Gruppedrøftelse – 5-10 minutter 

3. Plenum – 10 minutter

1. Op på tavlen én ad gangen

Flere gode ideer?



Gruppearbejde 4 – Afstemning
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Afstemning v. sticker 

1. 3 stickers hver 

2. Tilføj sticker på de initiativer/ideer I helst ser udviklet



Afslutning
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1) Konklusioner fra workshoppen

2) Hvem comitter til at vende ideerne i baglandet? Update til 
næste møde? 



Besøg ski.dk


