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Indledning 
Denne undervisningsmanual er en del af et samlet un dervisningsmateriale indenfor grønne 
offentlige indkøb til uddannelse af indkøbere og an dre, der arbejder med offentlige indkøb. 
Manualen giver inspiration til og vejledning i at g ennemføre undervisning i grønne 
offentlige indkøb.  

Manualen er en del af et samlet undervisningsmateriale, som består af i alt fire dele: 
- Webuddannelsen - Guiden til Offentlige Grønne Indkøb   
- PowerPoint-præsentation til undervisning i grønne offentlige indkøb 
- Faktadokument om grønne offentlige indkøb, som indeholder det faglige indhold i 

undervisningen.   
- Samt nærværende manual til undervisningsmaterialet, som indeholder den metodiske 

tilgang til undervisningen samt tips til underviseren og øvelser.  
 

Manualen er udarbejdet som en hjælp til, hvordan et seminar kan gennemføres med hensyn til 
opbygning og undervisningsmetode. Målet er, at guiden skal hjælpe dig, når du skal planlægge og 
gennemføre et seminar om grønne offentlige indkøb. 
 
Alle undervisningsmaterialerne er udviklet i et EU interregionalt projekt - Baltic Green Public 
Procurement – med deltagelse af en række Østersølande herunder Danmark. 
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Ovenstående figur viser en oversigt over undervisningsforløbet, og hvordan du kan bruge de 
forskellige dokumenter ved forberedelse og gennemførelse af undervisningen. De slides i 
PowerPoint-præsentationen, der foreslår en øvelse, er markeret med en grøn prik, se ovenfor. I 
nærværende dokument omgiver en grøn ramme, hvert afsnit der indeholder en øvelse.  
 
Opgave 

Din opgave er at gennemføre et kortere eller længere undervisningsforløb om grønne offentlige 
indkøb for offentlige indkøbere, miljømedarbejdere eller andre der involveret i offentlige indkøb. Alt 
afhængig af formålet og af hvor stor en del af undervisningsmaterialet, du vælger at anvende, kan 
undervisningen vare fra 2 timer til 2 dage. Der er ved hvert undervisningstema anført et cirka 
tidsforbrug ved gennemgang af alle de PowerPoints, som hører med til det pågældende tema. 
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Målgrupper 

Den primære målgruppe for undervisningsmaterialet er offentlige indkøbere og andre der er 
involveret i offentlige indkøb fx konsulenter eller miljømedarbejdere.  
 
Det vigtigste formål med undervisningen er at få deltagerne til at føle sig inspireret og klar til at 
arbejde med grønne indkøb efter at have deltaget i undervisningen. Det er vigtigt, at få deltagerne 
til at tale med hinanden og udveksle erfaringer og til at tænke mere grønt. Undervisningen er 
således ikke en detaljeret beskrivelse af, hvordan man foretager grønne indkøb, men snarere en 
introduktion i at tænke anderledes og i at finde ud af, hvem der bør involveres i arbejdet med 
grønne indkøb, hvor der er hjælp at hente, og hvad man kan gøre for at tage miljøhensyn i løbet af 
hele udbudsprocessen. 
 
Indkøbere er vant til at købe ind, så du skal fokusere på at få dem til at forstå den grønne del, og 
hvordan den kan indføres i hverdagen. Målet er bl.a. at give dem viden om det potentiale, der er i 
deres arbejde, både hvad angår miljøet og de penge, de sparer, for derigennem at motivere til at 
arbejde med grønne indkøb. 
 
Vær velforberedt 

Forberedelse er altid nøglen til et velgennemført seminar og en vellykket præsentation, så brug lidt 
ekstra tid på forberedelsen. Ud over at vide hvad du skal sige og gøre, og hvordan, er her 
yderligere gode råd. 
 
Kend dit materiale 
Kend det tekniske udstyr - Få ting er så stressende som computere, projektorer, skærme eller en 
internetforbindelse, der ikke fungerer. Sørg for, at alt fungerer, før du begynder undervisningen. De 
første minutter er afgørende for at fange deltagernes opmærksomhed. Hvis du giver deltagerne 
adgang til Wi-Fi, så sørg for at Wi-Fi-netværket fungerer, og at du kender adgangskoden. Skriv 
den ned et eller andet sted, så deltagerne ikke engang behøver bede om den.  
 
Alt materiale skal være klart og lige til at dele ud - Det kan være en god idé at uddele materiale til 
seminaret. Sørg for, at der er materiale nok til alle, og at det udleveres på det rigtige tidspunkt. 
Forklar altid formålet med det materiale, der udleveres. Du kan finde materiale til øvelserne vedlagt 
dette dokument, som du kan udskrive og uddele til deltagerne, når du starter de forskellige øvelser.  
 
Kend dine deltagere - Jo mere du ved om deltagerne, jo bedre kan du forberede dig og sørge for, 
at seminaret bliver vellykket både for dem og for dig. Det kan være en god idé at kontakte 
deltagerne pr. e-mail en uge før seminaret og spørge om deres forventninger. På den måde vil du 
have tid til at foretage tilpasninger og forberede dig på deres ønsker. 
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Opretholdelse af energien 

Vi opfører os alle forskelligt i en klasseværelsessituation, når vi er deltagere. Nogle personer får 
energi fra at være proaktive ved at stille spørgsmål og kommentere verbalt, mens andre kan 
opretholde deres energi, selvom de er passive lyttere i lange perioder.  
 
Passive-aktive personer: Bliv ikke foruroliget, hvis nogle af deltagerne virker inaktive, men sørg for 
at give dem mulighed for at kommentere og tale på et tidspunkt. De har ofte meget interessante 
ting at sige, da de har lyttet intenst og analyseret alt, selvom de virkede "inaktive". 
 
Aktive-aktive personer: En anden gruppe er den del af deltagerne, der mister energien, hvis de er 
inaktive. De er nødt til at tale, diskutere, stille spørgsmål og interagere med andre for at fungere i 
en indlæringssituation. Du behøver ikke at tænke på, om denne gruppe er aktiv - det vil den være, 
for så vidt at du giver dem mulighed for det. Bare sørg for, at de ikke stjæler al opmærksomhed fra 
de "passive-aktive" personer. 
 
At sidde stille i mere end 50 minutter gør alle døsige. Husk at holde pauser, hvor der tilbydes kaffe 
og vand og mulighed for toiletbesøg mindst en gang i timen (bare 5 minutter).  
 
Nogle personer følger dig ikke med øjnene. De ser måske endda ned, når du stiller dem et 
spørgsmål. Lad ikke det genere dig. De tænker bedre på den måde. 
 
Udnyt lokalet, og lad folk bevæge sig rundt, så de ikke sidder fast på bestemte steder. Det kan 
hjælpe med at opretholde energiniveauet. 
 
Tips 

Vær dig selv. Brug dine egne erfaringer, svagheder og styrker, når du tager ordet. 
 
Husk, at du kun er formidler. Det behøver ikke alt sammen at komme fra dig. Kursusdeltagerne vil 
sandsynligvis lære mest af og ved at interagere med hinanden. Gør brug af dette faktum! 
 
Din rolle er at sætte deltagerne i stand til at bruge deres egne personlige færdigheder som fx 
indkøbere eller konsulenter.  
 
Når du benytter gruppeøvelser, skal du huske at nævne, at gruppen skal give alle mulighed for at 
sige deres mening, men at vi alle er forskellige, og nogle ønsker ikke at komme med deres mening 
før i slutningen af diskussionen (passive-aktive personer). 
 
Hvis der dannes nye grupper til de forskellige øvelser, vil deltagerne få mulighed for at tale med 
flere af de andre. Det er ofte en god ting. 
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Nogle gange er det meget godt at lade hver enkelt udtale sig efter en gruppeøvelse (ikke kun 
gruppelederen for eksempel). Det kræver, at du holde styr på tiden, men vil ofte resultere i meget 
interessante kommentarer (eller spørgsmål). 
 
Hvis du bliver nervøs, bliver deltagerne også nervøse (en smule nervøsitet er godt for arbejdets 
kvalitet, men for meget nervøsitet er hæmmende). Hvis du vil se deltagerne tillidsfuldt i øjnene, før 
du begynder at tale, kan du prøve dette: tilføj personens alder til den næstes, mens du ser på dem. 
Det vil få dig til at se meget tillidsfuld ud! 
 
Grønne indkøb kan let komme til at handle om detaljer, ofte juridiske spørgsmål og nøjagtig ordlyd. 
Sørg for, at du kan rette eventuelle detaljerede spørgsmål, som du ikke selv kan svare på, til en 
ekspert, eller sørg for at have en ekspert til stede under uddannelsen, hvis det er muligt. 
 
Din gruppe er (som nævnt før) dit største aktiv. De har alle meget erfaring - samlet set 
sandsynligvis mere end du har alene. Lad der være plads til en kort præsentationsrunde af, hvad 
de forskellige arbejder med, og hvorfor de deltager på seminaret. Du kan spørge, hvad de 
forventer at få ud af seminaret. Dette er vigtigt for dig at vide, og det får også den enkelte til at 
tænke målbaseret.  
 
Tænk på refleksion: 
At få mange oplysninger på kort tid vil kunne betyde, at man bliver fyldt op. For at sikre at du kan 
holde fast i din nye viden er refleksion væsentlig. En idé er at starte hvert nyt afsnit (f.eks. efter en 
5 eller 15 minutters pause) med overvejelser om den afsluttede del - hvad har I lært? Gav det 
mening? Hvad kan I bruge af det, vi lige har talt om? Hvilke idéer har I fået?  
 

Generelle oplysninger om 
undervisningsmaterialet 
Præsentationsmaterialet er din base. Det vil funger e, som det er, men jo mere du gør det til 
dit eget, jo bedre vil materialet være at arbejde m ed for dig. Så vær ikke bange for at 
tilpasse materialet! 

Du og deltagerne er vigtigst. Husk, at materialet bare er noget, du bruger for at hjælpe dig til at nå 
målet. Du skal ikke lægge for meget fokus på de forskellige dias. Lyt til og tal med deltagerne, stil 
dem spørgsmål, og vær ikke bange for at justere rækkefølgen og indholdet efter deres svar og 
kommentarer.  
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Formål og mål 

Formålet med denne manual er at give dig et udgangspunkt for din undervisning ved et 
arrangement/seminar om grønne offentlige indkøb. Manualen er udarbejdet som en hjælp til, 
hvordan et seminar kan gennemføres med hensyn til opbygning og undervisningsmåde.  
Målet er, at manualen skal hjælpe dig, så du føler dig opmuntret og beroliget, når du skal 
planlægge og gennemføre et seminar om grønne offentlige indkøb. 
 
Sådan bruges den 

Manualen beskriver undervisningsmetoden bag præsentationsmaterialet, og hvad man skal holde 
sig for øje, set ud fra et uddannelsesperspektiv, i de forskellige dele af undervisningen. Den er 
tænkt som en støtte til forberedelse af seminaret.  
 
Manualen fører dig gennem et afsnit ad gangen og giver dig en introduktion til det centrale 
budskab, og hvad man skal fokusere på under uddannelsen. Den indeholder ingen fakta om 
grønne offentlige indkøb. De findes i præsentationsmaterialet (i kommentarfeltet) og i det 
tilhørende faktadokument i pdf-format. Gå gennem præsentationen, og tilføj og tilpas materialet, så 
det bliver dit.  
 
Undervisningsmetoden 

Indse - forstå - udføre  
Undervisningsmetoden er baseret på at vejlede deltagerne i udviklingen fra at indse til at forstå og 
udføre. 
 
Hensigten er at gøre deltagerne engagerede ved først at vise dem potentialet i grønne offentlige 
indkøb og derefter lade dem selv komme på banen og drøfte potentialerne i bl.a. en række øvelser 
og derigennem indse potentialet.  
 
Når det er lykkedes at engagere deltagerne, er målet gradvist at opbygge deres viden om, hvordan 
man kan arbejde med grønne indkøb i praksis og om hvilke metoder, der findes til at arbejde med 
grønne indkøb - det er vigtigt at inddrage deltagernes viden i praksis i undervisningen. Deltagerne 
medvirker mere, når de skal forsøge at løse komplekse opgaver og på den måde øges deres 
forståelse for emnet og indlæringsprocessen vil blive mere dybtgående. 
 
Gør afstanden mellem uddannelse og hverdag mindre 
Målet er at skabe et seminar, der føles relevant og så tæt som muligt indkøbernes arbejdsdag. 
Øvelser baseret på opgaver, udfordringer og erfaring vil være nøglen. Træn deltagerne i, hvordan 
de skal tænke, og hvor de kan finde de oplysninger, de har brug for, i stedet for bare at give dem 
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alle de oplysninger, som indkøberne har brug for i udbudsprocessen. Denne tilgang vil biddrage til 
at minimere trinnet mellem uddannelse og arbejdsdag.    
 
Inddrag deltagerne 
For at gøre dette materiale relevant og levende for dig som underviser og får deltagerne, fokuseres 
der på aktiv indlæring. Det er vanskeligt at lede et seminar om et nyt emne, og målet er at gøre det 
nemmere ved at inddrage deltagerne undervejs både i form af diskussioner og øvelser. 
 
Du kan løbende stille deltagerne et par spørgsmål, overveje forskellige elementer sammen i en 
stor gruppe, eller lad deltagerne tale sammen i et par minutter, før du opsummerer. På denne 
måde optimeres summen af erfaringer i lokalet og den viden, der præsenteres, når det er 
nødvendigt.  
 
 
Om refleksion 

Plads til refleksion er selvfølgelig altafgørende for at lære. Der er til slut i præsentationsmaterialet 
dias med refleksionsspørgsmål, så deltagerne kan reflektere over det de har lært. Men du kan 
også vælge at reflektere efter flere (eller alle) øvelser/emner.  
 
Hvilke spørgsmål du vælger at få deltagerne til at tænke over er helt op til dig, men det kan være 
en god idé, at mindst to af dem dukker op igen, hver gang deltagerne reflekterer. Eksempler på 
spørgsmål: 
 

• Hvad har du netop lært og hvordan kan du bruge det i praksis? 
• Var dette en nyttig øvelse? Hvad fik du ud af det?  
• Gav det anledning til nye spørgsmål? 

For undervisere, der uddanner undervisere, kan du også stille spørgsmål om de 
undervisningsmæssige aspekter.  
 
Husk:  Hver tråd eller hvert spørgsmål fra en person er sandsynligvis værd at følge op på, når de 
åbner op og deler deres virkelige tanker, selvom udgangspunktet f.eks. var at kritisere din 
undervisning. Men fortsæt, så dit program overholdes, hvis dette skulle tage lang tid. 
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Gennemgang af undervisningsmateriale og 

metode 
I dag skal seminaret afholdes. Du har tjekket alt det tekniske udstyr og besluttet, hvilke materialer 
der skal udskrives og uddeles til deltagerne, som de kan beholde (det kan være et godt 
psykologisk værktøj, så de føler, at de "tager viden med sig hjem"). 
 
Nu vil vi gennemgå afsnittene i PowerPoint-præsentationen og beskrive, hvordan man kan arbejde 
med dem og de foreslåede øvelser. Øvelser og aktiviteter, der involverer gruppen, vises i de 
grønne kasser. Bemærk, at det er de overordnede afsnit/emner der gennemgås i det følgende og 
ikke samtlige slides, du finder i den tilhørende PowerPoint-præsentation. 
 
 

Program – 20 min. 

 
 
 
Udarbejd altid et program. Det er afgørende for, om et seminar bliver vellykket. Programmet giver 
et fælles syn på, hvad der skal nås i løbet af timerne eller dagene, afhængigt af om seminaret 
varer et par timer eller fx to halve dage. Programmet giver også deltagerne en vis ro ved at vide, at 
deres tid er tilrettelagt. Når du arbejder dig gennem programmet, er det en god idé, at der er klare 
linjer om kaffepauser og andre praktiske spørgsmål, da de har tendens til at aflede fokus fra emnet, 
hvis de ikke er planlagt.  
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Opvarmningsøvelse: 
Du bør tilrettelægge dagen, så deltagerne er aktive, for at få så godt et seminar som muligt, og så 
de kan drage nytte af den samlede mængde færdigheder og erfaringer i lokalet. Gå derfor i gang 
med det samme. Bed deltagerne, én efter én, om at beskrive deres forventninger (ganske hurtigt, 
ca. 30 sek. pr. person), fortælle deres navn, beskæftigelse og hvad de forventer at tage med sig fra 
seminaret.  
 
 
Det foreslåede program i PowerPoint præsentationen følger en undervisningsmæssig og logisk 
opbygning, men du kan naturligvis tilpasse materialet og dets indhold, så det passer til formålet og 
målgruppen og det antal timer, du har til rådighed. Det tidsrum, præsentationsmaterialet dækker 
over, er ikke nøjagtigt og afhænger af en række faktorer, såsom fx. både din og deltagernes 
erfaring, viden og behov. Når du forbereder seminaret, skal du gennemgå materialet og forsøge at 
tilpasse den nødvendige tid til hvert afsnit, så det passer dig. 
 

Formål og mål - 10 min. 

 
 
Med udgangspunkt i deltagernes forventninger er gennemgang af formål med undervisningen en 
naturlig og meget effektiv måde til at definere seminarets rammer og tone. Det gælder om, at 
deltagerne kender svaret på to enkle spørgsmål, som alle stiller sig, når de deltager i et seminar: 
hvorfor er jeg her, og hvad forventes der, at jeg gør?  
 
Ved at være klar over dette gør du seminaret til noget, I oplever sammen som en gruppe og ikke 
bare noget, som du alene er ansvarlig for. I den forbindelse kan du også benytte lejligheden til at 
tale om, hvilken slags seminar du gerne vil have, at det bliver. Skal de tale meget? Diskutere i 
grupper? Stille spørgsmål med det samme eller ved afslutningen af hvert afsnit? Du kan som 
underviser sætte rammen for denne slags spørgsmål. Der er ikke kun én måde at gøre det rigtigt 
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på, men du skal så hurtigt som muligt kommunikere det klart til deltagerne. Deres samlede erfaring 
gør dem virkelig til det største aktiv i lokalet. Tilskynd dem til at snakke meget med hinanden i 
pauserne og efter seminaret.  
 
Formålet og måldefinitionen i præsentationsmaterialet kan du kan bruge, som det er eller tilpasse, 
som du vil. Hvis du f.eks. uddanner undervisere, vil formålet være defineret lidt anderledes, end 
hvis du uddanner indkøbere. Hvis du uddanner indkøbere inden for et bestemt område (f.eks. 
transport og sætter ekstra fokus på dette område), skal dette også afspejles i formålet. Eller hvis 
du har haft kontakt med din gruppe på forhånd og kender til deres forventninger og behov, har du 
tilføjet indhold i pensum. Formålet bør altid besvare, hvorfor de er her, og målene bør altid være 
klart defineret og mulige at vurdere efter seminaret. 
 

Grønne offentlige indkøb 

 
 
 
Da du ikke kender så meget til deltagerne, handler dette afsnit primært om at give dem et fælles 
grundlag som udgangspunkt. Indholdet er en kort introduktion til, hvad grønne offentlige indkøb er 
og dermed, hvad seminaret vil blive baseret på. Selvfølgelig er der mange synspunkter, 
perspektiver og eksempler på dette, men idéen er at starte seminaret med en ret enkel 
præsentation, der giver deltagerne et par tydelige eksempler i stedet for mange mere komplekse 
eksempler. Konklusionen må være, at de ved, hvad grønne offentlige indkøb kan være i 
forbindelse med varer og tjenesteydelser. 
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Potentiale - 40 min. 

 
 
 
Dette afsnit handler om, at deltagerne/indkøberne forstår og kender potentialet i grønne offentlige 
indkøb med hensyn til de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter. Det er nøglen til at få 
dem til at forstå, at de kan gøre en stor miljømæssig forskel, og på samme tid også bruge de 
økonomiske og menneskelige ressourcer mere effektivt. 
 

Øvelse om hvorfor/potentiale 

For at gøre dette emne så håndgribeligt som muligt er det godt at begynde med at spørge, om 
deltagerne kan gætte, hvor stort et beløb der bruges på offentlige indkøb om året. Det skal være 
en hurtig øvelse, der engagerer deltagerne og får dem til at tænke på grønne offentlige indkøb.  
 
Version A: Deltagerne skal have blyant og papir, som de bruger til at notere svaret på spørgsmålet: 
Hvor meget beløber de offentlige indkøb i EU sig til hvert år? Indsaml alle notater. Tag det højeste 
og laveste tal. Brug lokalet og dig selv til at visualisere det rigtige svar. Svaret er 2.000 mia. euro. 
 
Version B: Brug lokalet, og udvælg én væg til at være nul og en anden til at være 3.000 mia. euro. 
Giv dem 30 sekunder til at danne en linje mellem de to vægge og stille sig, hvor de tror, det 
korrekte beløb er (de bliver nødt til at spørge deres nabo, hvad dennes gæt er og bytte plads, til de 
virkelig er en del af visualiseringen af alles gæt). Spørg nogle af de personer, som gættede på 
ekstreme beløb, hvorfor de gættede på det. Stil dig selv, hvor det korrekte svar er, og sig, at dem 
ovenfor dig sikkert har ret med hensyn til næste år (eller noget lignende). 
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Personer, profit, miljø 

 
 
Dette afsnit handler om at vise eksempler på, hvad der er opnået af resultater gennem grønne 
offentlige indkøb, og det er en god anledning til at finde ud af mere om, hvad der interesserer 
deltagerne mest: miljø, profit eller personer. Det er godt at vide dette for at se tingene i den rette 
vinkel. 
 
Miljøfordele, penge sparet og sociale aspekter eller miljø, profit og personer er de tre områder, 
man normalt taler om, når det drejer sig om fordelene ved grønne indkøb. Begynd med at spørge 
jer selv som offentlige indkøbere, hvad I finder mest relevant?  
 
Lad deltagerne besvare dette spørgsmål enten ved at række hånden op, tale højt eller flytte sig til 
tre forskellige steder i lokalet.  
 
Dette er en nem måde til at lære noget om deltagerne, som vil hjælpe dig med at give eksempler 
og holde en vinkel på, hvad der føles relevant for dem.  
 



www.balticgpp.eu 
 
 

 
 
 
 

 
 

 14 

Miljø 

 
 
 
Præsentationsmaterialet indeholder baggrundsinformation og eksempler fra web-
træningen: ”Guide til Offentlige Grønne Indkøb”. Der kan findes flere eksempler på 
www.balticgpp.eu  og i Guide til Offentlige Grønne Indkøb. Vælg de eksempler, du føler dig mest 
tryg ved.  
 
Profit 

 
 
Det er dette område, der fokuserer på det økonomiske potentiale ved grønne indkøb. Da 
indkøbere i det daglige har stor fokus på omkostninger og besparelsesmuligheder, kan det være 
noget af en øjenåbner for dem at se cases, der viser, hvor store økonomiske fordele, der er at 
opnå ved at lave grønne indkøb.  
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Øvelse om personer, miljø og profit 

Begynd dette afsnit med en enkel øvelse, der skal vise deltagerne en række økonomiske fordele, 
som er opnået på forskellige niveauer, f.eks. EU, nationalt, regionalt eller lokalt. Det er en god 
måde til at udnytte fordelene i både små og større perspektiver. For dig som underviser er øvelsen 
temmelig enkel, da du kan vælge en præsentationsmåde, der passer dig.   
 
Vis deltagerne alle eksempler fra præsentationsmaterialet, ét ad gangen, og spørg dem, om de 
mener, at EU som helhed, et land, en by/region eller en specifik handling medførte disse 
besparelser.  
 
Hvordan de svarer er mindre vigtigt. Det kan være ved at tale lige ud, med notater, ved 
håndsoprækning eller ved gå til forskellige stationer i lokalet. Du vælger den metode, der passer 
dig og deltagerne bedst. Det vigtigste er at få deltagerne til at diskutere og tænke over tallene og 
eksemplerne.  
 
I denne øvelse sættes der også fokus på at vise forskellige måder at beregne og præsentere de 
økonomiske fordele ved grønne indkøb, som kan være nyttige, når indkøberne begynder at 
arbejde med grønne offentlige indkøb og skal vise business cases til i deres organisation. De kan 
arbejde med omkostninger og fordele pr. år, for en bestemt periode, i alt eller i nogle tilfælde pr. 
specifik enhed, og det kan være et effektivt værktøj til at overbevise folk inden for deres 
organisationer om, at grønne offentlige indkøb kan betale sig.  
 
En af udfordringerne for dig som underviser kan være, at få deltagerne til at se, at der er penge at 
spare på et lokalt, nationalt eller EU-plan, og at de har den magt i deres hænder, som kan sikre at 
potentialet udnyttes. Det er vigtigt i denne øvelse at vise konkrete eksempler på, at der kan opnås 
økonomiske besparelser gennem grønne indkøb. 
 
Præsentationsmaterialet indeholder baggrundsinformation og eksempler fra web-træningen. Der 
kan findes flere eksempler på balticgpp.eu og i guiden om grønne offentlige indkøb.   
 
Spørgsmål og svar 
Eksempel: Der blev på 3 år (2007-2010) sparet 23,58 % på vandet. Det svarer til 25.266 m3 vand 
og ca. 1,4 mio. kr. 
Spørgsmål: EU /land /region /by /handling? 
Svar: Installation af 2-skyl-wc’er og vandhaner med sensorer samt udskiftning af vaske- og 
opvaskemaskiner i alle kommunale bygninger i Sønderborg Kommune 
 
Eksempel: 20 % CO2-besparelse og en potentiel økonomisk besparelse på 25 % ved at optimere 
bilparken og indfase elbiler. 
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Spørgsmål: EU /land /region /by /handling? 
Svar: Region, Fredericia Kommune i Danmark 
 
Eksempel: Mellem 2004 og 2007 blev der sparet 44 mio. euro gennem et Eco Buy-program. 
Spørgsmål: EU /land /region /by /handling? 
Svar: Byen Wien 
 
 
Personer 

 
 
 
Eksempler på de sociale aspekter er mere vanskelige at beregne og omdanne til tal, hvilket gør 
dette potentiale sværere at bruge sammenlignet med økonomiske fordele. Det betyder dog ikke, at 
de ikke findes. Det er en udfordring for dig som underviser at præsentere dem på en måde, så 
indkøberne forstår dem, og hvordan de kan omdannes til brugbare argumenter.  
  
Præsentationsmaterialet indeholder baggrundsinformation og eksempler fra web-træningen. Der 
kan findes flere eksempler på www.balticgpp.eu  og i Guide til Grønne Offentlige Indkøb. Vælg de 
eksempler, du føler dig mest tryg ved.  
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Roller og organisation - 15 - 30 min. 

 
 
Mange indkøbere har arbejdet med offentlige indkøb i mange år og har et stort kendskab til indkøb 
og udbudsregler, men formentlig ikke en indgående viden om bæredygtige og grønne offentlige 
indkøb. Derfor anbefales det, at indkøbere, der deltager på kurset, inddrager og involverer andre 
dele af organisationen i arbejdet med grønne indkøb og trækker på folk med andre ekspertiser, 
som også kan være meget nyttige i arbejdet med grønne indkøb. Fokus i dette afsnit ligger på at 
forklare, hvorfor grønne offentlige indkøb ikke er et en-mands-projekt og på at få indkøberne til at 
tænke på hele organisationen og overveje, hvem det kan være relevant at inddrage og at spørge 
om hjælp.  
 
Som underviser skal du være opmærksom på at offentlige organisationer kan variere meget. De 
roller, der er nævnt i præsentationsmaterialet, er meget overordnede, og det kan være en god idé 
at lade deltagerne diskutere deres forskellige organisationer med henblik på at oversætte de roller, 
der er nævnt, til deres egne organisationer.  
 
Det vil gøre det nemmere for dig at tilpasse materialet, når du kender deltagerne. På den måde 
kan du tilpasse det, så det passer bedst muligt til deres arbejdsdag.  
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Lovgrundlag - 30 min. 

 
 
Dette afsnit indeholder et meget vigtigt budskab til deltagerne: Det er tilladt i henhold til EU’s 
udbudsregler at kræve grønne varer og tjenesteydelser. Der er regler for, hvordan dette skal gøres, 
men det er ikke desto mindre tilladt og bør gøres. 
 
Det er også et godt afsnit til at introducere andre ressourcer såsom EU’s guide til grønne 
offentlige indkøb  samt de nationale rammer for offentlige grønne indkøb. 
 

Øvelse 

Lad os få adrenalinen til at flyde!  To versioner af øvelsen, men prøv den første! 
 
Version A 
Du har (på forhånd) skrevet ordene JA og NEJ på to af lokalets vægge, der er over for hinanden. 
Læs de ofte stillede spørgsmål (FAQ) højt (se afsnittet om juridiske spørgsmål i webuddannelsen) 
ét efter ét. Gruppen skal gå til enten ja-siden eller nej-siden, afhængigt af hvad de mener, er det 
rigtige svar (du kan også tilføje et "måske"- og et "jeg ved ikke"-hjørne for ekstra sjov). Fortæl 
gruppen, at de skal vælge så hurtigt som muligt. Bed en eller flere personer i ja- og nej-hjørnet om 
kort at forklare, hvorfor de valgte det hjørne. Gå gennem det korrekte svar, og stil det næste 
spørgsmål for at holde dem i bevægelse. 
 
Version B 
Gør det samme som under A, men i stedet for at alle bevæger sig rundt, skal du give dem et 
stykke papir, som de kan holde op, med JA eller NEJ. Overvej, at du i dette tilfælde går glip af at 
styrke gruppen, give dem mere ilt/energi, måske komme til at grine osv.  
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Bemærk at der i de tilhørende PowerPoints er slides om de lovgivningsmæssige og andre 
overordnede rammerne for grønne offentlige indkøb, og at du forud for hver undervisning bør 
tjekke, om der er behov for at opdatere disse. 
 

Processen - 15 min. 
Fokus i dette afsnit ligger på at se på mulighederne for at tage miljøhensyn i hele 
indkøbsprocessen - fra en analyse af behovet til evaluering af kontrakten – med det formål at 
ændre vores tankemåde hele vejen. Effekten af grønne offentlige indkøb vil blive meget større, når 
de indgår fra begyndelse til slutning af indkøbsprocessen.  
 

Processen 

 
 
Det centrale budskab her er, at der er meget, som kan gøres i hele processen også før og efter de 
egentlige indkøbs- og udbudsfaser. Derfor er det vigtigt at fokusere på mulige miljømæssige 
hensyn i alle faser for at sikre de største miljømæssige såvel som økonomiske virkninger af 
arbejde. 
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Før indkøb 

 
 
Før-indkøb er den fase, hvor alle muligheder er åbne, og der endnu ingen beslutninger er taget om, 
hvad der skal sendes i udbud. Her har man mulighed for grundigt at overveje, hvilke behov der 
skal opfyldes, og man kan stille sig selv og andre interessenter en række spørgsmål om fx ønsker 
og behov og muligheder i markedet. Målet her er at sætte fokus, hvorfor disse spørgsmål gør en 
forskel for resultatet og få indkøberne/deltagerne til at overveje, hvordan det kan gøres i praksis.   
 
 
Indkøb 

 

 
Der findes mange råd til, hvordan man kan inddrage miljøhensyn i et udbudsmateriale. Derfor 
handler det om at vejlede og pege deltagerne i den retning, hvor de kan finde flere oplysninger, så 
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de ved, hvor de kan hente inspiration, og hvor de kan finde vejledninger og oplysninger, når de 
sidder med deres udbud. Som underviser skal du give deltagerne overblik over værktøjer og 
metoder, så det bliver lettere at begynde at arbejde på en grønnere måde. Gennemgang af 
værktøjer og mulige kriterier kommer dog først senere i programmet, så her skal de blot vide, at 
man kan inddrage miljøhensyn i udbudsmaterialet og at der er hjælp at hente.    
 
Efter indkøb 

 
 
Når der er indgået kontrakt, og i al den tid kontrakten løber, er det vigtigt at evaluere, hvordan 
kontrakten fungerer. Evaluering kan fx vedrøre leverandørerne og produkterne og de opnåede 
resultater herunder de miljømæssige resultater. Det kan også være nødvendigt at overvåge, at den 
leverede ydelse eller de leverede produkter overholder de miljømæssige krav, der er stillet og evt. 
efterspørge dokumentation herfor. Det er ligeledes vigtigt at gøre deltagerne opmærksom på 
betydningen af at kommunikere resultaterne af de grønne indsatser i organisationerne, så 
resultatet af arbejdet bliver synligt og kendt af andre. Dette kan motivere til yderligere grønne 
indkøb. Det kan være godt at huske at fokusere på evaluering af grønne kriterier, og ikke kun på 
evaluering i almindelighed.  
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Metode - 2 timer 

 
 
Målet for grønne offentlige indkøb er at få mest muligt ud af offentlige indkøb for samfundet og 
selve organisationen – og samtidig få mest muligt miljø for pengene. For at kunne nå dette mål har 
indkøberne brug for metoder til at tage miljøhensyn i udbud og indkøb. I dette afsnit fokuseres på 
nogle af disse metoder.  
 
Hver metode præsenteres for deltagerne, og hvor det er muligt, er der en øvelse, så deltagerne 
kan få en mere grundig forståelse af, hvordan man arbejder med det.  
 
Øvelserne er vigtige, men dette afsnit er primært en introduktion, hvor fokus ligger på at deltagerne 
får kendskab til metoderne. Hvis du som underviser kan give konkrete eksempler, der viser brugen 
af metoderne eller evt. bede deltagerne om at medbringe deres, så vil det her være godt at 
diskutere og analysere dem. Det kunne også være en god idé at have en gennemgående case, 
hvor der arbejdes med de samme varer /tjenesteydelser i hele dette afsnit.    
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Hvornår skal man gøre hvad? 

 
 
Dette afsnit præsenterer de metoder, der skal gennemgås. Ved at vise indkøbsprocessen og tale 
om, hvornår de forskellige metoder kan anvendes, sætter du denne viden ind i et større billede, der 
hjælper deltagerne med at bruge denne viden. Dette afsnit vil hjælpe indkøberne med at se, 
hvordan grønne offentlige indkøb kan integreres i deres arbejdsdag.  
 
 
Involver så mange som muligt  

 
 
Idéen er at have mere end én leverandør at vælge imellem og på den måde sikre, at indkøberne 
får så mange højkvalitets alternativer som muligt at vælge imellem. Den bedste måde at få mange 
leverandører til at besvare udbuddet på er ved at inddrage dem på et tidligt tidspunkt i processen.  
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Dialog med markedet 

 
 
Det er yderst værdifuldt at have et godt kendskab til brugerne, markedet og andre interessenter. 
Hvem er brugerne, og hvad har de brug for? Hvad findes der på markedet i dag? Offentlige 
indkøbere har brug for at vide, om der er et alternativ til det behov, de forsøger at udfylde, med de 
produkter/tjenesteydelser, de er ved at købe. De har også brug for kendskab til hvilket niveau 
markedet er på, både for at vide hvilke krav de kan stille og for at vide, hvor langt de kan presse 
leverandørerne i en grønnere retning. I dette afsnit fokuseres der også på vigtigheden af, at 
offentlige indkøbere når ud til en større del af markedet og ikke kun til de store leverandører, der er 
vant til at besvare offentlige udbud.  
 
Spørg deltagerne, eller lad dem diskutere med hinanden, hvordan de arbejder med disse 
spørgsmål om offentlige indkøb i almindelighed, og om nogen af dem har erfaring med at arbejde 
tæt på markedet med hensyn til grønne offentlige indkøb. 
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Inddragelse af små og mellemstore virksomheder 

 
 
Der er små og mellemstore virksomheder, der aldrig afgiver bud på opgaver, som det offentlige 
udbyder, da de ikke har ressourcerne og ikke er vant til denne måde at arbejde på. Spørg 
deltagerne, om de mener, de kunne gøre mere for at inddrage denne gruppe af leverandører? 
Hvad? Og tror de, at de har noget at vinde ved sådan en proces? 
 
Når det gælder grønne offentlige indkøb, kan mindre leverandører have mere innovative løsninger 
eller tilføje andre former for værdi til de produkter/tjenesteydelser, som indkøberne er ved at købe. 
Derfor er det en god ide at gøre sig tanker om, hvordan man kan tilskynde mindre leverandører til 
at afgive bud – fx ved inden for de rammer som udbudsdirektivet tillader at opdele udbud i mindre 
dele. Det kan også være en god ide at spørge markedet selv, hvad de har af ideer, der kan sikre at 
små og mellemstore virksomheder afgiver bud, så indkøberne vil få flere og måske bedre løsninger 
at vælge imellem, som også stimulerer markedet og dermed indkøberne i det lange løb. 
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Miljøkriterier 

 
 
Budskabet du skal kommunikere er, at indkøberne ikke behøver gøre alting på én gang. De skal 
prioritere, og de kan begynde at arbejde med grønne indkøb af de varer og tjenesteydelser, som 
har den største miljøpåvirkning. Det er også vigtigt, at de ikke tror, de bliver nødt til at gøre alt fra 
bunden, men får at vide, at der findes miljøkriterier, som er klar til, at de kan bruge dem. 
 
 

Kriterier 

 
 
Her handler det om at forklare forskellige former for kriterier til grønne offentlige indkøb, hvornår og 
hvordan man bruger dem, og hvad man skal gøre, hvis der ikke er nogen. Formålet er at sikre at 
indkøberne kender de kriterier og vejledninger der findes, så de ikke er nødt til at starte med et 
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stykke blankt papir, når de begynder at arbejde med grønne offentlige indkøb. Meget er blevet gjort 
og er klar til, at de kan bruge det.  
 
EU 

 

 
Fokusér på, at der allerede findes mange kriterier, som er klar til at blive brugt i et udbudsmateriale. 
Det ville også være en fordel, hvis alle offentlige indkøbere i hele EU brugte de samme 
miljømæssige kriterier. Det ville sende et stærkt signal til leverandørerne om, i hvilken retning de 
skal gå med hensyn til udviklingen af deres produkter. 
 
Nationalt 
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Som et supplement til EU-kriterierne har flere lande udviklet deres egne kriterier eller anden 
national støtte med henblik på at gøre grønne offentlige indkøb nemmere for offentlige indkøbere. I 
PowerPoint-materialet finder du en oversigt over de danske kriterier og vejledninger. Husk at det 
kan være nødvendigt at opdatere disse PowerPoints, idet der løbende kommer nye vejledninger til. 
 
Udarbejdelse af dine egne kriterier  

 
 
Vi anbefaler generelt ikke at man udvikler egne kriterier. Men i de tilfælde, hvor man gerne vil købe 
grønt, og der ikke er nogle EU- eller nationale kriterier, kan dette være nødvendigt. En måde at gå 
frem på er ved at bruge andre eksisterende krav, såsom kriterier bag forskellige miljømærker. Det 
vigtigste budskab her er dog, at man bør fokusere på større miljømæssige virkninger af 
varerne/tjenesteydelserne og ikke tage alt for mange forskelligartede og detaljerede miljøkriterier 
med i udbuddet. Det skal også være muligt både for indkøberne og leverandørerne at 
dokumentere og følge op på. 
 

Øvelse – Miljøkriterier for arbejdsbeklædning 

Denne øvelse handler om at vise, hvor vigtigt det er at fokusere på de større miljøpåvirkninger af 
alle de varer og tjenesteydelser, som indkøberne er ved at købe, og få et overblik over, hvor man 
kan finde hjælp til at finde relevante miljøkriterier til sidst udbud. 
 
Opdel deltagerne i mindre grupper.  
Introducér dem til opgaven: 
I har besluttet at købe miljøvenlig arbejdsbeklædning til den tekniske forvaltning i den kommune, 
hvor du arbejder. Udarbejd en liste over de større miljøpåvirkninger ved arbejdsbeklædning. 
 
Opsummér og udveksl tanker med alle deltagerne. 
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Drøftelserne er det vigtigste aspekt i denne øvelse, og der er intet eksakt svar på dette spørgsmål. 
Generelt hænger de største miljøbelastninger i tekstilers levetid typisk sammen med: 
- produktionen af bomuld 
- vådbehandling af tekstiler 
- brugsfasen 
 
Andre faktorer, der er vigtige at være opmærksomme på, er imprægnering af produkterne, brug af 
bromerede brandhæmmere, brug af klorforbindelser samt anvendelse af tungmetaller til garvning 
af læder (eksempelvis ved arbejdshandsker). 
 
Du kan bede deltagerne om at præsentere deres resultater parvis eller ved at lade alle i gruppen 
stå for hver sin del af præsentationen (for at opnå en god gruppedynamik) 
 
 
 
Sociale og etiske aspekter - kriterier 

 
 
Det er vigtigt også at inddrage sociale og etiske aspekter i indkøbsprocessen. Fokusér på den 
største påvirkning. 
 
Øvelse 

Denne øvelse anvender samme tankegang som øvelsen om den største miljøpåvirkning ved 
indkøb af it-servertjenester. Formålet er at lære at se den største effekt af tjenesten fra et socialt 
og etisk synspunkt.  
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Opdel deltagerne i mindre grupper.  
Introducér dem til opgaven: 
Skriv en liste med de tre største sociale og etiske påvirkninger af it-servertjenesten.  
Opsummér og udveksl tanker med alle deltagerne. 
 
Tilskynd til bedre resultater 

 
 
Dette afsnit handler om at få formidlet potentialet i at bede om "Den bedst mulige løsning" i stedet 
for at bruge specifikke standarder og krav. Som indkøber er du ikke nødvendigvis opdateret om de 
nyeste løsninger og muligheder på markedet – men det er leverandørerne, og det skal du udnytte. 
Hvis du aldrig beder om det bedst mulige, vil du ikke få virkelig innovative løsninger eller 
leverandører, der virkelig forsøger at nå de krævede niveauer.  
 
Funktionskrav 
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Funktionskrav er én måde at opnå bedre resultater for et udbud. Fokus ligger på at få indkøberne 
til at arbejde med deres kriterier fra en anden vinkel. Det handler om at beskrive det behov man 
har, og ikke den løsning man ønsker, f.eks. ved at bede om en transportløsning fra A til B i stedet 
for at bede om en bil med et maksimalt niveau af CO2. Det er måske ikke muligt eller ønskeligt kun 
at anvende funktionskrav, men som et supplement kan det virkelig udfordre markedet til at bidrage 
med mere innovative løsninger.  
 

Øvelse 

Del deltagerne op i mindre grupper.  
Introducér dem til opgaven: 
 
I skal sikre vask af tekstiler på et hospital. Hospitalet har en indkøbspolitik, der definerer, at der 
skal tages miljøhensyn ved udbud og indkøb – bl.a. må vaskemidlerne ikke indeholde parfume 
eller stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, og vaskemaskiner skal som minimum 
overholde Energy Star standarder. I vil altså have miljørigtig og effektiv vask af hospitalets mange 
forskellige tekstiler. 
 
- Diskuter hvordan I ved brug af funktionskrav kan opnå den bedste løsning på jeres behov?   
- Hvad er fordele og ulemper samt udfordringer ved at anvende funktionskrav?. 
 
Du kan tilføre denne øvelse lidt ekstra ved at bede de grupper, der syntes, at øvelsen var nem, om 
at gå til den ene side og dem, der syntes, at de havde store vanskeligheder, om at gå til den anden 
side. Spørg dem herefter om deres erfaring, mens de står op. 
 
Indkøbere: Bed dem, der rent faktisk vil bruge funktionskrav, om at stille sig i den ene side, og 
dem, der ikke vil, om at stille sig i den anden side. Bed nogle personer om at beskrive, hvorfor de 
vælger den ene eller den anden side. 
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I det lange løb 

 
 
Fokus ligger i dette afsnit på at formidle fordele i at se på andre forhold end en lav indkøbspris, 
hvis man som indkøber vil bruge budgettet på den mest effektive måde. At have et mere holistisk 
perspektiv på de varer og tjenesteydelser, der købes, vil medføre ikke blot mere miljøvenlige varer 
og tjenesteydelser, men også en bedre udnyttelse af pengene. 
 
Målet med dette afsnit er, at deltagerne ved og forstår, hvordan og hvornår de skal bruge 
totalomkostninger og livscyklusomkostninger i forbindelse med grønne offentlige indkøb. 
 
 

Totalomkostninger 
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Totalomkostningerne er de samlede omkostninger, der er forbundet med at anskaffe og eje et 
produkt.  Det kan fx være anskaffelsesprisen plus prisen for el- og vandforbrug i produktets levetid 
samt direkte bortskaffelsesomkostninger. 
 
 

Livscyklusomkostninger 

 

 
Livscyklussmkostninger omfatter udover totalomkostningerne også omkostninger ved udvinding og 
produktion af produktet samt fx. eksterne miljøomkostninger, hvis de kan værdisættes og 
verificeres - f.eks. udledning af drivhusgas og andre forurenende udledninger. 
 
Der findes endnu ikke nationale metoder til beregning af totalomkostninger eller 
livscyklusomkostninger. EU har indenfor transportområdet lavet en beregningsmetode, som kan 
anvendes og indenfor de kommende år vil der sikkert komme flere metoder på forskellige 
produktområder både nationalt og i EU. 
 
 

Øvelse – totalomkostninger og livscyklusomkostninge r 

Denne øvelse vil hjælpe deltagerne med at finde de vigtigste omkostningselementer set i et 
livscyklusperspektiv. Formålet med denne øvelse er først og fremmest at vise indkøberne, at der 
findes værktøjer, de kan bruge, hvilket gør det meget nemmere at medtage de samlede 
totalomkostninger og livscyklusomkostninger i processen. 
 
Opdel deltagerne i mindre grupper.  
Introducér dem til opgaven: 
Du skal indkøbe biler til den kommune, hvor du arbejder. Du har modtaget fire forskellige 
valgmuligheder: 
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A. Nissan Leaf (elbil) 
17,3 kWh pr. 100 km 
CO2-udledning: 288 g/kWh 
Pris: 268.290 DKK 
 
B. VW Golf 1,2 TSI (benzin)  
5,5 l/100 km 
CO2-udledning: 129 g/km 
Pris: 213.688 DKK 
 
C. VW Golf 1.2 TSI (diesel) 
4,2 l/100 km 
CO2-udledning: 107 g/km 
Pris: 271.999 DKK 
 
Gå til http://www.cleanvehicle.eu/?id=427  og beregn de forskellige valgmuligheder, så du kan 
sammenligne dem.  
 
Diskutér de mest relevante omkostningselementer, og hvilke faktorer man skal tænke på ved 
beregning af de samlede totalomkostninger og livscyklusomkostninger. 
 
Diskutér, om det er mest relevant at bruge prisen på de samlede totalomkostninger eller 
livscyklusomkostninger. Opsummér og udveksl resultater og tanker med alle deltagerne.   
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Produktområder – 2-4 timer 

 
 
Formålet med dette afsnit er at anvende al den erhvervede viden om grønne offentlige indkøb 
indenfor fire specifikke områder. Hvert produktområde følger den samme opbygning. I det første 
trin skal deltagerne finde og prioritere de tre største miljøpåvirkninger. Det efterfølges af en mere 
detaljeret præsentation af udbudsprocessen for de fire produktområder, herunder hvad der er 
vigtigt at fokusere på ved indkøb indenfor produktområderne. 
 

Tid til at overstråle – 0,5 -1 time 

 
 



www.balticgpp.eu 
 
 

 
 
 
 

 
 

 36 

Øvelse 

Deltagerne får en sidste udfordring, hvor alle oplysninger og værktøjer vil blive overvejet eller 
anvendt. Formålet er at få deltagerne til at bruge de oplysninger og værktøjer, de har erhvervet og 
afprøvet under seminaret.  
 
Opgaven består i at udføre fremragende grønne offentlige indkøb med udfordringen i at danne et 
godt eksempel for fremtiden, baseret på en case, som deltagerne selv har haft med til seminaret, 
eller som du har udleveret. Der er udarbejdet en case, som du kan anvende til denne øvelse.  
 
Hver gruppe får et billede af en tom indkøbsproces sammen med en tjekliste, som indeholder 
vigtige spørgsmål, der skal overvejes eller anvendes et eller andet sted i indkøbsprocessen. 
Materialet er vedlagt dette præsentationsmateriale. 
 
Opgaven skal resultere i en kort præsentation, hvor grupperne deler diskussion, arbejdsproces og 
resultat. 
 
 

Afsluttende refleksion - 30 min. 
Hovedformålet med at have et særligt afsnit for at reflektere over seminaret for indkøbere er at 
tilskynde deltagerne til at fortsætte arbejdet med grønne offentlige indkøb efter uddannelsen.  
 
 
Foreslåede spørgsmål 

Hvad har du fået ud af dagen? 
Hvad tror du vil være det sværeste, når du skal til at lave grønne offentlige indkøb? 
Hvordan kan du opretholde energien og engagementet? 
 
Generelt: 
Kan grønne offentlige indkøb fungere som en nødvendig løftestang for et grønnere samfund? 
Er der juridiske rammer for proaktivt at fremme grønne offentlige indkøb? 
Hvilke metoder kan du bruge til at gøre dine offentlige indkøb grønnere, og hvilke fandt du mest 
tiltalende?  
Hvad er de største forhindringer for at gøre det dagligt? 
Hvordan kan informations- og erfaringsudveksling i netværk hjælpe med at opretholde og udvikle 
færdigheder inden for grønne offentlige indkøb i indkøbssammenhæng? 
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For meget tid tilbage? En generel "definér en udfor dring"-øvelse, du kan tilføje 
Du kunne overveje at tilføje en generel øvelse (for indkøberne) om at overvinde forhindringer ved 
grønne offentlige indkøb - f.eks. hen mod slutningen. Deltagerne skal hver især vælge deres 
største udfordring ved grønne offentlige indkøb, og de skal i grupper udarbejde de første trin til at 
tage udfordringen op. Gruppeøvelsen kunne organiseres på følgende måde: 
 
(Grupper på 4 personer. Ca. 60 min., hvis du regner 4-5 min. til hvert trin) 
 
- Person 1 beskriver sin udfordring for gruppen i maks. 5 min. Person 2 holder styr på tiden og 
stiller spørgsmål, hvis person 1 er færdig inden 5 min. Person 3 og 4 lytter bare. 
 - Herefter sætter Person 1 sig med ryggen til gruppen. I 5 min. beskriver Person 3 og 4 
udfordringen, som de opfattede, at den blev beskrevet. Person 2 hjælper med at opsummere 
udfordringen. Person 1 (med ryggen til) lytter til disse beskrivelser og tager notater.  
- Til sidst vender Person 1 sig rundt og beskriver (i 5 min.), hvordan han/hun hørte den udfordring, 
der blev beskrevet af de andre, og alle hjælper til, når Person 1 skal definere det første trin, der 
skal tages med henblik på at tage udfordringen op. 
Gruppen roterer herefter, og nu er det Person 2's tur til at beskrive sin udfordring. 
 
Formålet med denne øvelse er at få helt nye vinkler på udfordringer og ny indsigt i, hvordan de kan 
overvindes. 
 


