
IKA Tænketank e-handel, Valby 12. oktober 2022 
 
 
Hovedtema er Grønt og godt v/Adam 
 
 
Dagen program 
 

• 09:00 – 09:30 
• Ankomst og morgenmad 

• 09:30 – 09:45 (SKI) 
• Velkomst v. Casper 
• Opsamling fra sidste møde 

• 09:45 – 11:30 
• Grønt og godt v. Adam 

• Gruppe arbejde 
• 11:30 – 12:30 Frokost og netværk 
• 12:30 – 13:45 

• Grønt forsat 
• 13:45 – 14:15 

• UNSPSC version 250901 v. Jesper GS1 
• 14:05 – 14:15 

• Opsamling på dagen 
• Næste tænketank  
• Tak for i dag 

 
 
Deltagere: 
 
SKI: 
Bent M 
Hanne 
Casper 
Sabrina 
Adam 
 
Øvrige: 
Jesper GS1 
Seda Ballerup 
Lisbeth Mercell 
Katrine Atea 
Gregers Simi 
Finn leder af e-handels gruppen, Abena 
Umo KMD 
Atlan ansvarlig e-handel Nyborg Kommune 
Max Højager Belysning 
Tina Højager Belysning 
 
 
Kort referat af mødet 
 
 
Punkt 1: - Velkomst og Opsamling fra sidste møde 
 
Casper (SKI)  
 
Velkomst og opsamling fra sidst:  



 

• Grøn dagsorden fra sidste – enighed om forsættelse i dette spor  

• Kort snak om placering af næste afholdelse af tænketank – forslag Fyn (SKI finde lokation og sender 
ud)  

• Sidste møde var der ønske om mindre webinarer – men der har ikke været nogle emner eller andre 
der har sendt input i til SKI 

o Ønske fra SKI omkring at flere af medlemmerne kommer på tænketanken dagene/ eller 
webinarer med evt. emner 

o SKI sørger for indkaldelser sammen med IKA – samt lokaler m.m.  

• Ingen yderligere input fra sidste møde 
 

 
Punkt 2: - Grønt og godt 
 
Adam (SKI): 
 

• Gennemgang af grønne muligheder i SKI-regi, hvor findes hvad og gode råd såvel som muligheder 
til at understøtte kunden.  

• Præsentation af hvem, der faktisk foretager indkøb (typisk decentralt) – dvs. fokus på hvor vigtig e-
handel er for den grønne omstilling.  

• Adam gennemgik spilleregler for gruppearbejde. 

• Første øvelse - Silent brainstorm og gruppearbejde – drøftelse af barrierer, indkøbere møder på e-
handelsplatforme.  

• Næste øvelese – præsentation af top 10 udfordringer set fra SKI’s perspektiv - Drøftelse i gruppen 
og plenum  

• Samtale - Gennemgang af post-it i plenum. 
 
Formålet er at udarbejde en fælles ønskeliste over e-handelstiltag fremadrettet. 
 
Kort:  
 

• Der var gode diskussioner i grupperne og der kom mange forslag fra grupperne 

• Drøftelserne bar præg af at der kan identificeres udfordringer over alt, men at alle kan gøre en lille 
forskel selv. Den forskel udmundede sig i følgende commitments. 

• Mange pointerede at det må være øverst-stående i indkøbsorganisationer, som skal tage beslutning 
om sortiment og hvad, der skal indkøbes. Faktum er blot, at decentrale indkøbere oftest står med 
den endelig beslutning for indkøbet, hvorfor denne gruppe er værd at fokusere på ifbm. Grøn 
omstilling 

• Det er tydeligt, at eksperter bør pege på hvad, der er grønne varer. Dette kan personer i lokalet og 
deres respektive organisationer ikke.  

• Øvelserne gav god feedback på SKI’s forslag såvel som det løsninger, der blev udviklet i 
gruppearbejdet. Se nedenfor for prioriteret liste over hvilke fokusområder/løsninger, der vandt mest 
medvind.  

• Se vedlagt slide pakke for indlægget  
 

 
 
Opsamling:  
 
Der var gode diskussioner i grupperne og der kom mange forslag fra grupperne 
 
Adam samlede på  de mange gode forslag, som Adam/SKI kan bruge fremadrettet i "det grønne arbejde" i 
SKI 
 
 
 
 



Metode: gruppearbejde m. følgende nedslagpunkter 
 

• Barrierer: 
 

• Konkrete løsningsforslag i rækkefølge efter afstemning og prioritet: Forslag med positiv feedback: 
CO2 pr. vare, TCO-pris pr. vare, produktsammenligning, miljømærkevisning, grønne produkter vises 
først – dog uklart hvad der betragtes som et grønt produkt. Forslag med medium/negativ feedback: 
Optimering af søgeordsmaskine, leveringsmuligheder, hotline til leverandør.  

 

• Flere forslag: Joint delivery nudging? Anbefaling til at afvente bestilling til flere ordre kan 
sammenlægges? En ’har du overvejet liste’ eller grønt sortiment, der fratager valg for den enkelte 
indkøber. Bedre systemunderstøttelse.  

 
 
Note: Slides sendes ud efterfølgende samt indput fra gruppearbejde/workshop. 
 
 
 
Punkt 3: - UNSPSC version 250901 
 
Jesper GS1 
 

• Kommende ny UNSPSC ver. 25.0901 Der er nu 158005 koder Healthcare står for 95% af ændringer 
i kodelisten. 

 
Opsamling:  
 

• Mercell orienterer at mere eller mindre samtlige løsningsforslag kan imødekommes nu, det clasher 
ikke desto mindre med den reelle indkøbsadfærd og kundernes oplevelser med diverse e-
handelssystemer. Dette giver anledning til mere dialog med Mercell og dennes undersystemer.  

• Jesper fortalte om ændringsprocessen og den tid det vil tage, hvis vi/Det offentlige Danmark vil 
overgå til ny dansk oversat version 

• Formålet omkring indledning til ny version, var at starte debatten 

• Det blev aftalt at emnet omkring ny UNSPSC version tages op på et særskilt webinar – Tidspunkt 
Medio 2023 

 
Commitments fra deltagere inden næste møde: 

- SKI vil inkludere viden om søgemaskine i den kommende kursusdag for e-
handelskoordinatorer og indkøbere, der vil købe grønt.  

- GS1 vil drøfte med intern ledelse, hvordan deres projekter kan koordineres mere med 
arbejdet i tænketanken.  

- Abena er i gang med research på området, og vil fortsætte dette.  
- Mercell og KMD vil indgå i dialog inden næste møde.  
- Tænketanken skal lave en liste over hvad alle e-handelssystemer bør kan levere fsva. den 

grønne dagsorden.  
- SKI vil fokusere mere på at orientere om e-handelsmuligheder i implementeringsfasen af 

en aftale.  
- TT, ØS, DIGST, Økon. Direktører og GS1 ???? Hvad var det for en commitcent?? 
- SKI og Mercell vil mødes for at drøfte yderligere samarbejdspotentialer for at få Mercells 

nuværende løsninger længere ud til slutbrugerne.  
 
Punkt 4: - Næste møde: 
 
Casper bad om input til næste møde og huskede deltagerne på at det ikke er en SKI-gruppe; men at SKI blot 
er tovholder og derfor må medlemmerne meget gerne byde sig til med ideer til emner og indlæg Der blev 
lagt på til næste møde er på Fyn og i april 2023 



 
Gruppe beslutning 
 
Det blev besluttet i gruppen af forsætte arbejdet fra denne tænketank og at Adam deltager og laver 
opfølgning på de nedslagspunkter der kom ud af dagen ved gruppearbejdet.  
 
 
 

Invitation til næste tænketank kommer i januar 2023 – afholdes i april 


