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\ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net .

GRØN IT GØR EN FORSKEL \

NÆSTFORMAND FOR HK DANMARK:

GRØN IT ER AFGØRENDE
I KAMPEN FOR KLIMAET

Som IT-professionelle er SAMDATA’s medlemmer vigtige for at skubbe den grønne omstilling videre i den rigtige retning, mener Mads
Samsing, næstformand for HK Danmark. Han ser et stort potentiale i at åbne offentlige data for at få udviklet IT-systemer til at
understøtte den grønne omstilling.
”Vi har nogle meget ambitiøse mål for den grønne omstilling. Dem skal vi nå. Det
er en bunden opgave. Men der er ingen tvivl om, at vi står overfor en meget stor
opgave, hvor vi skal mobilisere alle kræfter.”
Mads Samsing, næstformand for HK Danmark siden oktober sidste år, understreger både alvoren og tyngden i den udfordring, som Danmark sammen med
resten af verden står overfor med den grønne omstilling.
”Mens jeg tror på, at man kan komme langt med regulering og strukturelle forandringer, betyder det også meget, hvad man kan gøre i det små, både derhjemme
og på vores arbejdspladser. Det gælder simpelthen om at optimere på alle parametre, når det handler om at mindske CO2-udledningen og effektivisere vores
forbrug af energi,” siger han.
Vil gøre en forskel
Netop her har SAMDATA’s medlemmer en vigtig rolle at spille, understreger
Mads Samsing. De vil være dem, som kommer til at bygge og vedligeholde de
IT-systemer, som vil blive afgørende for at gennemføre den grønne omstilling så
hurtigt som muligt.

”Grøn IT gør det muligt for os at overvåge, om vi nu også tager de rigtige skridt,
og i forhold til at åbne offentlige data, så flere virksomheder og iværksættere
også kan lave IT-løsninger, der kan være med til at gøre en forskel,” siger han.
Et eksempel på en sådan indsats kan du læse mere om i dette magasins artikel
om regeringens indsats for at åbne energiforsyningsdata for at gøre det muligt
at udvikle nye systemer til at udnytte energi bedre og mere grønt (se side 19-21).
Den type tiltag med at åbne offentlige data kan være med til at aktivere alle
mulige uventede ideer og kreative indfald, som man måske ellers ikke ville have
kommet frem til lige så hurtigt.
”Åbne data vil gøre det muligt, at så mange som muligt får mulighed for at tænke
i nye løsninger. Jeg synes virkeligt, at der er et stort potentiale i at udnytte data
til at understøtte den grønne omstilling,” tilføjer han.
”Det er jo grundlæggende fornuftigt.”

\ fortsættes side 4
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Energiforsyningen er blot et eksempel, understreger Mads Samsing, men hvorfor
ikke gøre det samme med transport eller andre felter, lyder hans spørgsmål. I
realiteten er der rigtigt mange områder, hvor åbne datasæt kan være med til at
skabe nye grønne løsninger. Blot skal vi sikre, at det sker i nogle formater, som er
så åbne og anvendelige som overhovedet muligt.
”Det er jo grundlæggende fornuftigt. Hvis du har nogle åbne datasæt, hvor andre kan anvende dem som rå data til at konstruere nye løsninger, kan du komme
rigtigt langt. Så længe data ikke kan henføres til bestemte personer, har jeg intet
imod, at vi udnytter de muligheder for at skabe grønne IT-løsninger,” siger Mads
Samsing.
Jo flere man kan få med til at bidrage med nye ideer til at fremme den rigtige
udvikling, jo bedre. Det gælder ikke bare iværksættere og startup-virksomheder, men også medarbejdere, der til hverdag arbejder for at få IT-systemer til at
hænge rigtigt sammen i alle dele af samfundet, i det offentlige som det private
erhvervsliv.
”Mens de kan lægge strategierne i direktionslokalet, er det ikke dem, som folder
det konkret ud. Det er jo netop medarbejderne, vores medlemmer, som kommer
til det. Og hvis de vel at mærke bliver inddraget og kan komme med de gode
ideer til nye løsninger. Jeg ser, at der er et stort potentiale i at udnytte medarbejdernes praktiske hands-on viden og udviklingsideer fra deres daglige virke i både
drift, produktion og administration.”
”Mange bække små gør en stor forskel.”
Mads Samsing peger på, at alle kan være med til at bidrage. Og selv små forbedringer i hverdagen kan tilsammen blive afgørende.
”Mange bække små gør en stor forskel. Og det er det, som der skal til. Selvfølgelig kan det være i form af helt nye produkter, men det kan også være helt små
ting, som kan være med til at skubbe andre, nudge dem, i den rigtige retning. Jo
mere vi kan bruge data til det, jo bedre. Det kan f.eks. være, hvordan man bedst
bevæger sig fra A til B. Hvordan finder man den rigtige og mest energirigtige
rute,” siger Mads Samsing.
Han understreger, at der ude blandt medlemmerne af SAMDATA allerede er en
enorm vilje til at gøre en forskel. De skal bare have de rette muligheder for at
komme rigtigt i gang. Her kan også HK hjælpe til.

”Vi skal være med til at understøtte den politiske ramme for indsatsen, altså at
data rent faktisk bliver tilgængelige for udviklerne. Samtidig skal vi også aktivere
medlemmerne ved at få dem med i netværk, der kan styrke indsatsen. Det
kan eksempelvis være i forhold til at købe klimavenligt it-udstyr, stille krav om
klimahensyn i udbud og pege på IT-forbruget i virksomhedens kerneforretning til
gavn for klima og miljø. Jeg er meget åben for alle ideer, som kan medvirke til at
gennemføre den grønne omstilling,” siger Mads Samsing.
Tænk IT anderledes
Han fremhæver som et eksempel, at SAMDATA’s medlemmer kan skubbe på, så
flere og flere arbejdspladser tager skridt væk fra en brug-og-smid-væk-kultur
hen mod genbrug og cirkulær økonomi. Mange virksomheder og arbejdspladser
er allerede i gang. De kan være med til at inspirere andre til at følge efter.
”Vi skal simpelthen væk fra bevidstløst at udskifte alt IT-udstyr til noget nyt, lige
så snart det er afskrevet.”
Som noget andet kan SAMDATA’s medlemmer også være med til at presse
på, så der bliver tænkt anderledes, når det gælder software og den måde, vi
bruger data på, lyder Mads Samsings pointe. I stedet for at anvende systemer,
som kræver unødige mængder energi, bør man se kritisk på, om det nu også er
nødvendigt at håndtere store datamængder på kort tid. Måske kunne man klare
sig fint med færre data og vente et par sekunder længere på svar.

\

”

Mens de kan lægge strategierne i direktionslokalet, er det ikke dem, som folder det
konkret ud. Det er jo netop medarbejderne,
vores medlemmer, som gør det.
Mads Samsing

FAKTA
KORT OM
MADS SAMSING

\

Valgt som næstformand for HK
Danmark i oktober 2021. Ud over
disse poster har han en række andre
tillidshverv, herunder som bestyrelsesformand for HK’s a-kasse og formand
for bestyrelsen for Christiansminde.
Han er uddannet socialrådgiver fra
University College Lillebælt, hvorefter han har arbejdet i Jobcenter
Faaborg-Midtfyn.
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\ Af Ernst Poulsen. ernst@ernstpoulsen.com

GRØN IT GØR EN FORSKEL \

TILLIDSREPRÆSENTANTER
HOLDER NØGLEN TIL DEN
GRØNNE OMSTILLING
HK’s medlemmer har forstået, at der skal sparkes til den grønne omstilling, og vil gerne hjælpe til. Men de mangler viden og værktøjer,
og derfor kan tillidsrepræsentanterne være nøglen til at få sat gang i arbejdet.
Selvfølgelig kan det være en god ide, at HK’ere indfører en ugentlig vegetardag
eller sorterer affald derhjemme for at sænke miljøbelastningen. Alt tæller i det
store miljøregnskab.Men man kan komme meget længere end det.
”Hvis den samme HK’er skaber engagement på tværs af en hel virksomhed,
så er potentialet af en helt anden kaliber. Virksomheder har ofte hundredvis af
ansatte, køber ind for millioner og påvirker titusindvis af forbrugere med deres
beslutninger,” siger Esben Hjort, der er faglig koordinator for uddannelse, relationer og organisering i HK Privat.
”Jeg synes, at noget af det mest interessante i hele miljødebatten er, hvordan
man kan udnytte tillidsfolkenes nøgleposition, så de bliver katalysatorer for rigtigt
store omstillinger.”
Han var sidste år med til at arrangere kurset ’Klimaaktivisme på arbejdspladsen’,
hvor tillidsrepræsentanter fik hjælp og inspiration til at engagere sig mere i den
grønne omstilling.
”Selvfølgelig er klimaomstillingen i sidste ende ledelsens ansvar. Men vi står med
en så heftig miljøudfordring, at vi ikke kan nøjes med at sige, at det kun er nogle
af os – politikerne, virksomhederne eller os som enkeltpersoner – der skal tage
ansvar. Vi er alle sammen nødt til at hjælpe til, for at vi kan nå at lægge om i tide,”
siger Esben Hjort.

Brug IKEA-effekten
Han peger på IKEA-effekten: At det også er afgørende at involvere og inkludere
medarbejderne, så det ikke bare bliver en øvelse, som bliver pålagt fra ledelsens
side.
”Vi føler større ejerskab og tilknytning, hvis vi selv er involveret i at skabe et
produkt, fordi folk tillægger ting langt større værdi, hvis de selv har været med til
at skabe det. Det gælder også en forbedring af miljøet.”
Han mener, at netop fagforeningerne og deres tillidsrepræsentanter har en samlende position, hvor de kan være med til at engagere folk, og derfor overvejer
han for tiden også, om de skal gentage kurset.
Esben Hjort ser det også som en bonus, at det især er unge mennesker, der er
meget dedikerede til miljøsagen.
”Hvis vi som fagforening vil have fat i de unge, så skal vi også interessere os for
de ting, som de synes er vigtige – og miljøet står meget højt på deres dagsorden.”

\ fortsættes side 6
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Det er handlinger, der skaber holdninger og
ikke omvendt. Hvis folk begynder at handle,
så tager de også budskabet til sig på en helt
anden måde.
Pil Christensen, Politisk medarbejder, Verdens Skove

”Lav en plan, der er afpasset efter virksomheden. Er det kantinen, kontoret eller
produktionen, I skal fokusere på? Få gjort opgaverne konkret og start med de
lavthængende frugter, så I kan se hurtige resultater. Det er handlinger, der skaber
holdninger og ikke omvendt. Hvis folk begynder at handle, så tager de også
budskabet til sig på en helt anden måde.”

Foto: Ernst Poulsen

Organisering er vejen frem
Pil Christensen peger på, at fagforeningers styrke altid har været deres evne
til at organisere, og at det er den kernedyd, som tillidsfolkene bør udnytte. Hun
peger også på, at den grønne agenda kan være et godt værktøj til at skabe
engagement i fagforeningen.

Tag udgangspunkt i dit eget engagement
Sociolog Pil Christensen, der i dag arbejder for foreningen ”Verdens Skove”, var
med til at undervise tillidsrepræsentanterne i grøn omstilling – og gav dem blandt
andet indblik i, hvor slemt det står til med både biodiversiteten og klimapåvirkningen.
Hun understreger, at den opgave, vi står over for rent miljømæssigt, slet ikke kan
klares ved, at enkeltpersoner gør en indsats. Der skal meget mere til. Hendes
råd er, at man tager udgangspunkt i ens eget engagement, hvis man vil skabe
forandringer.
Ingen husker statistikker
”Folk kan ikke huske tal og statistikker. Men de kan huske historier og især de
følelser, de blev fortalt med. Så når du skal motivere dine kollegaer og få dem
med ombord, er det vigtigt, at du tør bruge dit engagement som udgangspunkt.
Det kan de relatere til, og det bliver meget nemmere for dem at finde deres eget
engagement frem.”
Pil Christensen mener, at man skal stå ved sit engagement, og stå frem som
ildsjæl. Det handler ikke om statistik – men om relationer mellem mennesker.
”Hvorfor blev du selv motiveret? Hvad var afgørende for dig selv? Var det
vigtigt for dig, at din 10-årige datter bad dig spare på vandet, så brug det som
udgangspunkt. Det er nemlig det drive og det synspunkt, som kan være med til
at trække andre med.”
Hun fortæller, at flere af kursisterne kunne berette, at netop deres børn var
bekymrede og havde spurgt ind til miljøet – og til helt konkrete ting som, hvorfor
forældrene ikke cyklede til arbejde.
Ildsjæle skal ikke levere svaret
Hun minder også om, at man slet ikke behøver have alle løsningerne klar. Tværtimod, er det en opgave, man netop skal give fra sig.
”Du behøver ikke vide alt muligt om det tekniske, og hvordan I skal skabe forbedringer. Det afgørende er, at man involverer de medarbejdere, som er eksperter på
netop de områder,” forklarer Pil Christensen.
Når man først har engageret et par kollegaer, anbefaler hun, at det første man
laver, er en handlingsplan, så man har et udgangspunkt, man kan arbejde videre
fra.

FAKTA

HK’ER STØTTER GRØN
OMSTILLING – MEN
MANGLER REDSKABER
HK’s medlemmer er generelt klimabevidste og prioriterer det højt
blandt de politiske emner. De er optaget af klimaspørgsmålet og vil
gerne hjælpe med at gøre deres arbejdsplads grønnere. Men de synes,
det er abstrakt at omsætte til konkrete initiativer på arbejdet. Det
fylder ikke meget i deres arbejdsliv. Og kun hver femte oplever, at deres
arbejdsgange påvirkes af grønne omlægninger.
\ 90 procent af HK-medlemmerne mener, at klimaforandringer er et
problem, der skal tages alvorligt.
\ 75 procent af HK-medlemmerne vil gerne hjælpe med at gøre deres
arbejdsplads grønnere
\ Kun 20 procent synes, de er klædt på til opgaven.
\ 40 procent forventer at skulle arbejde anderledes i fremtiden.
\ De yngre målgrupper (20-39 år) mener i højere grad end de øvrige
aldersgrupper, at HK skal fokusere på grøn omstilling.
\ Medlemmer i større virksomheder oplever i højere grad, at ledelsen
har fokus på grøn omstilling end i små virksomheder.

Kilde: ”Grøn omstilling på arbejdspladsen”, der er baseret på webinterviews med 3.422 HK-medlemmer.
HK/Danmark, feb. 2021.
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Virksomheder har et helt andet potentiale
end miljøtiltag i hjemmet. Virksomheder har
ofte hundredvis af ansatte, køber ind for
millioner og påvirker tusindvis af forbrugere
med deres beslutninger.
Esben Hjort, Faglig koordinator, HK Privat

”Som enkeltstående ildsjæl kan man godt udrette en del, men man kan skabe
langt større resultater, hvis man får kollegaerne med. Hvis man står som en
samlet front, kan man nå meget mere, og man holder ud i længere tid, så det får
en reel effekt.”
”Hvis man skal skabe forandring, så er det i virkeligheden medarbejderne, der
sidder inde med den konkrete viden om strømforbrug, materialer, indkøb, osv. De
har den detailviden der skal til for finde ud af, hvor man kan forbedre tingene, så
det er helt afgørende at få dem engageret.”
\

200.000 LAVTHÆNGENDE PAP-KRUS
Det begyndte med et kursus og en ide om at skifte engangskopper ud med keramikkrus. Nu arbejder Nina Heidelbach og Pia Olsen
videre med at reducere papirforbrug og støtte biodiversiteten rundt om firmaet.
”Vi er egentlig ikke aktivister, men det hele startede med, at vi sammen tog på
HK-kurset ’Klimaaktivisme på arbejdspladsen’,” fortæller Nina Heidelbach og Pia
Olsen, der til hverdag arbejder som indkøbere hos Alfa Laval i Aalborg.
De er begge aktive på arbejdspladsen som henholdsvis tillidsrepræsentant og
arbejdsmiljørepræsentant, og kurset var med til at åbne deres øjne for, hvor
nødvendigt det er at gøre noget for miljøet.
”Der kom nogle fakta på bordet, og det gik op for os, hvordan vores klima reelt
har det. Det blev ret klart, at vi alle har et ansvar, men især også at vi alle kan
gøre noget,” siger Nina Heidelbach.

Satte et strategisk team
De to kvinder var fra starten bevidste om, at de ville være afsted på kurset som
et team, fordi det gjorde det nemmere at skabe handling, hvis de havde nogen at
sparre med, når de kom tilbage til virksomheden.
Allerede mens de var i gang med kurset, begyndte de at lave en kortsigtet plan,
så de havde noget at styre efter, og da de kom tilbage til Alfa Laval, gik de i gang
med at finde nogen, der kunne hjælpe dem. Strategisk udvalgte de fem personer,
som havde adgang til de forskellige afdelinger.
”Vi fik sat et ret godt hold – blandt andet med en smed fra produktionen, én der
er bygningsansvarlig, én der er ansvarlig for indkøb af rengøringsmidler og én der
er kommunikationsansvarlig og som derfor kan hjælpe med at opdatere intranettet og sprede viden,” forklarer Nina Heidelbach. På den måde havde de adgang til
viden og indflydelse rundt om i virksomheden.

\ fortsættes side 8

”

Hvis vi kan, så kan I også.
Nina Heidelback og Pia Olesen, Alfa Laval, Aalborg

\ SIDE 7
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Lavthængende krus
Deres første mål blev at få ændret en helt lavpraktisk vane: At få sænket forbruget af pap-kopper, som bliver brugt overalt til at drikke kaffe
og vand. Men folk smed ofte krusene ud efter hvert møde.
”Det viste sig, at hver medarbejder bruger 1,83 kopper pr dag – året
rundt – selv under coronaen, hvor mange arbejdede hjemme,” fortæller Pia Olesen.
Samlet set blev det til mere end 200.000 kopper om året. Et forbrug,
som nu stort set er forsvundet.
Medarbejderne har nu hver deres personlige krus, som de også bliver
opfordret til at tage med hjem og vaske i opvaskeren derhjemme, så
der ikke skal vaskes ekstra op.
”Vi har nogle få kopper som bliver brugt til gæster, men det er virkeligt
minimalt,” fortæller Pia Olesen.
Next-level: Bio-diversitet
Undervejs har de løbende efterlyst ideer og forslag fra kollegaerne,
og det betyder, at de nu er i gang med en stribe nye initiativer, f.eks.
reducering af papirforbruget ved at printe mindre.
”Vi har også lige fået sat nye el-ladestandere op. Ud over, at det er
med til at understøtte den grønne omstilling, så har det også den
fordel, at det er et medarbejdergode. Det er nemmere at fastholde
medarbejderne, når de kan få ladet deres el-bil op på arbejde,” siger
Pia Olsen.
De har også fået anlagt et bed med vilde blomster ved virksomheden
og er nu i gang med at undersøge om de kan opsætte insekthoteller.
Siden de begyndte arbejdet, er det væltet ind med opmærksomhed
fra andre virksomheder og fagforeningsfolk, der har bedt dem om at
dele deres viden. Det har næsten overvældet dem.
”Vi har kun mødt opbakning – både fra kollegaer og fra direktøren,
hvor vi kan mærke, at det betyder noget. Vi har selvfølgelig et arbejde
der skal passes, men det giver en masse god energi til det daglige
arbejde, at vi får så megen positiv respons,” siger Pia Olesen.
”Hvis vi kan, så kan I også”
De er meget bevidste om, at de løsninger de får skabt på Alfa Laval
ikke nødvendigvis kan kopieres 1:1 i andre virksomheder, men de mødes meget gerne med andre for at udveksle viden.
Grundlæggende har de erkendt, at det faktisk ikke er så svært at
skabe små og store forandringer.
”Hvis vi kan, så kan I også,” lyder rådet fra Nina Heidelbach og Pia Olsen, der helst ikke vil kaldes miljøaktivister – selv om de er ret aktive,
når det kommer til at gøre noget for miljøet.
\

Nina Heidelbach og Pia Olesen er gået til arbejdet som et team, og det har gjort
det meget nemmere for dem at skabe resultater og holde det fælles miljøprojekt
i gang.
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SE DEN
GRØNNE
OMSTILLING
SOM EN
SUPERTREND
Presset for at gøre en forskel for den grønne omsætning
kommer alle steder fra, understreger Jeppe Engell, faglig
sekretær og daglig leder af SAMDATA\HK’s sekretariat.
Lige fra studerende til investorer kræver handling. Også i
SAMDATA er man i fuld gang med at give medlemmer redskaberne til at gøre en forskel i deres hverdag på jobbet.
Hvordan kan man få bæredygtighed ind i uddannelserne til de nye
datamatikere eller IT-teknologer?
Det spørgsmål bliver diskuteret på mange erhvervsakademier.
”I de syv uddannelsesudvalg, jeg er medlem af på erhvervsakademier
rundt om i landet, har det været på dagsordenen de sidste måneder,
hvor vi har holdt møder,” siger Jeppe Engell.
”Det er et super godt spørgsmål i sig selv… men det er interessant at
høre, hvorfor det presser sig på. Rigtigt mange undervisere oplever, at
de studerende selv kommer og spørger til, hvordan det nu lige er med
bæredygtighed på deres uddannelser. Hvordan kan jeg som programmør tænke bæredygtighed ind i det, jeg koder?”
En supertrend, som kommer alle steder fra
For Jeppe Engell understreger, at man tager fejl, hvis man forfalder til
mentalt at verfe bæredygtighed og den grønne omstilling lidt væk som
modefænomener, som med tiden og nye overskrifter vil glide ud af
vores bevidsthed ad åre.
”I stedet kan vi tydeligt se, at det er en supertrend, som gør sig
gældende alle steder i vores samfund. De store virksomheder skal alle
sammen i deres årsberetninger afrapportere, hvad de har gjort for at
blive mere bæredygtige og grønne. Det er jo klart, at det er med til at
sætte dem under et pres fra investorer og aktionærer. Studerende og
medarbejdere presser på nedenfra, ikke bare fordi de tror, at det vil
andre gerne høre, men fordi det er en del af formålet med at arbejde,
også med IT,” siger han.
Allerede i dag er der redskaber, som man kan anvende til at måle,
hvor meget CO2-trækket er på en hjemmeside, understreger Jeppe
Engell. Man ved godt, hvor mange linjers kode, der skal til for at udføre
bestemte funktioner hurtigt. Når du søger på nettet efter noget, vil
systemet også lige afsøge, hvad du ellers kunne være interesseret i som
reklamer. Alt sammen inden for ekstremt kort tid.
”Men vil du, Peder, kunne leve med, at der i stedet går to sekunder i
stedet for under et sekund, før du får svar fra Google, hvis det gør
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noget godt for miljøet? Det er nogle overvejelser, som vi som brugere skal
begynde at gøre os sammen med de IT-professionelle, som laver apps, software og systemer.”
Mange små tiltag gør en forskel
Jeppe Engell understreger, at selv om det måske kan synes som meget lidt,
at bekymre sig om, skal vi vænne os til, at selv de mindste forbedringer kan
gøre store forskelle, når det gælder den grønne omstilling. Det er som HK
Danmarks næstformand, Mads Samsing, også pointerer i denne udgave af
magasinet (se side 3-4), nemlig at når man lægger alle de mange små tiltag
sammen, får de en enorm positiv effekt.
”Der er ikke noget, som er for småt til, at man ikke skal tage det alvorligt. Vi
er nødt til at optimere på alle parametre,” siger Jeppe Engell.
Men selv om bevidstheden om vigtigheden af den grønne omstilling er
kommet for at blive, er det ikke det samme som, at nu er der styr på retning,
mål og midler. At vi kan læne os tilbage bag hæve-sænkebordet og rette
opmærksomheden mod noget andet. Tværtimod. Der udestår mange ubesvarede spørgsmål, understreger Jeppe Engell. Alle famler efter, hvordan de
som medarbejdere bedst muligt kan være med til at gøre en forskel, når det
gælder bæredygtighed og den grønne omstilling.
”I dag har jeg set et konkret eksempel, nemlig Sparekassen Nordjylland, som
har bestemt, at den vil sende alle 750 medarbejdere på et bæredygtighedsforløb på IBA i Kolding (IBA Erhvervsakademi, red.).”
Rigtig godt tænkt
Ifølge sparekassen foregår undervisningen i Spar Nords ESG (Environmental,
Social og Governance) over to forløb á to dage, hvor det første forløb handler
om virksomhedens mål, struktur og det andet i forhold til bæredygtighed. Her
er bæredygtighed forstået som mere end miljøet, hvorfor man også medtager
emner som diversitet. I løbet af det næste to dages forløb sætter undervisningen fokus på, hvad det betyder for konkrete forretningsområder.
”Og det er rigtigt godt tænkt, fordi skal vi gøre en reel forskel i forhold til
bæredygtighed, er vi også nødt til at være meget specifikke. Vi har som
det første brug for en fælles jakke, så vi ved, hvor vi skal hen, hvad visionen
er. Når vi har formålet klart, kan vi som det andet sætte det i relation til de
arbejdsopgaver, vi sidder med i dagligdagen,” siger Jeppe Engell.
Han fortsætter:
”Jeg synes, at det er et godt eksempel på, at vi alle sammen har godt af at få
frisket op, hvorfor vi egentlig går på arbejde hver dag. Særligt lige nu oven på
corona, hvor vi har vænnet os til at arbejde hjemmefra.”

”

Almindeligt husmandsfornuftigt
Jeppe Engell fremhæver som eksempel, at arbejdspladser kan puffe medarbejdernes adfærd til at blive mere bæredygtig og grøn. Man kan forestille sig,
at man gerne vil fremme grønnere transportformer frem for dieselbilen ved at
lade adgangen til at arbejde hjemmefra eller på kontoret afhænge af det.
”Reelt set er det noget, alle virksomheder og andre arbejdspladser kunne gøre. Man skal heller ikke overse, at det i det hele taget er almindeligt
husmandsfornuftigt at se, hvor stort ens træk på ressourcerne er. Ikke alene
sparer det penge, det trækker også i den rigtige retning, når det gælder klima
og bæredygtighed.”
Her kommer Jeppe Engell til den sidste pointe, nemlig vigtigheden af at
kunne dokumentere, hvor bæredygtig man egentlig er. Det er ikke nok at
påstå, at man sparer så og så meget CO2. Man skal også kunne bevise det.
Både medarbejdere, chefer, aktionærer og politikere forventer, at man kan
dokumentere det.
”Her har IT-folk en række kompetencer, fordi de er vant til at kunne dokumentere de systemer, de arbejder med. Her kan vi være med til at bidrage til
den grønne omstilling ved at levere systemer, som kan levere det overblik og
den dokumentation.”
\

Vil du, Peder, kunne leve med, at der i stedet går to sekunder i
stedet for under et sekund, før du får svar fra Google, hvis det
gør noget godt for miljøet?”
Jeppe Engell
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Vi er gået over til 100 procent
hjemmearbejde. Vi kalder
det remote first. Det giver
mening for os, for det giver
mindre transport. Vi socialiserer selvfølgelig nogle gange, men på den her måde er
vores klimaaftryk mindre. Det
er en måned siden jeg sidst
har været i samme lokale som
mine kollegaer.
Víðir Valberg Guðmundsson
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“DET ER MENINGSFULDT
AT GØRE VERDEN MERE GRØN”
Programmeringssproget Python kan bruges til mange ting og af mange mennesker: Fra websites til databehandling i forskningssammenhænge. Víðir Valberg Guðmundsson bruger det til at hjælpe delebilsbrugere med at vælge den grønneste bil.

Grøn omstilling har mange ansigter. Et af dem er Víðir Valberg Guðmundssons.
Han er 33 år gammel, autodidakt full stack developer og en af nøglefigurerne
bag flådestyringssystemet LetsGo Fleet, der bruges af delebilsforeninger og
kommuner landet over.
“Det er et udtalt mål at guide brugerne til at træffe grønne valg, men hvis brugeren har brug for en bil, der har anhængertræk, og det er en benzinsluger, så er
det jo ikke, fordi vi skal sige nej,” fortæller han og griner.
Når python-programmøren Víðir Valberg Guðmundsson kalder sig autodidakt, er
det ikke helt rigtigt. Han har gået halvandet år på datamatiker-uddannelsen, et
år på IT-teknolog og tre år på datalogi på KU, men ingen af uddannelserne har
han færdiggjort. Det skyldes først og fremmest, at han hurtigt fik øjnene op for
de muligheder, arbejdsmarkedet bød på. Over en periode på ti år har han derfor
været central i udviklingen af det flådestyringssystem, som bl.a. delebilsforeningen LetsGo, der opererer i landets tre største byer, er bygget på. Et system, der
nu sælges som kommerciel tjeneste til private virksomheder og aktører i det
offentlige.
“En ven viste mig python-frameworket Django, og så søgte jeg bare på ‘django’
på JobIndex. Der faldt jeg over jobbet hos LetsGo, hvor jeg startede i 2012 på
deltid, mens jeg studerede. Jeg kunne stå inde for det fagligt, fordi det var Django, og jeg synes, at det er meningsfuldt at gøre verden mere grøn,” fortæller Víðir
Valberg Guðmundsson.
Flådestyring
Bag delebilsordningen LetsGo står den erhvervsdrivende fond Delebilfonden
LetsGo, som har til formål at udbrede delebiler og grøn mobilitet. Målet er at gøre
det lettere for byboere at få adgang til bil, når de havde brug for det uden at
skulle købe én.

“Hvis man ikke har brug for at pendle dagligt, så er det en mulighed for at have
adgang til bil uden at skulle tænke på forsikring, vedligeholdelse og den slags.
Man betaler kun for den tid, man bruger og de kilometer, man kører,” forklarer
Víðir Valberg Guðmundsson. Tanken er, at variationen i flåden – fra små bybiler
over større stationcars til varevogne – skal kunne udfylde det konkrete behov, en
byboer har.
Og det gør faktisk en grøn forskel. Københavns Kommune beregner, at én delebil
med fast stamplads, dvs. at den altid hentes og afleveres det samme sted, i
praksis erstatter mellem fem og ti privatbiler.
“Det er en genvej til færre biler,” konstaterer Víðir Valberg Guðmundsson.
I starten arbejdede han direkte med LetsGos reservationssystem, men i dag er
IT-udviklingen udskilt i et særskilt datterselskab, fordi systemet nu sælges på
kommercielle vilkår til andre delebilsforeninger og en række kommuner.
“De bruges vores system til at se, hvad belægningen er, og hvor meget bilerne
holder stille, hvilket kan bruges til at optimere antallet af biler. De bruger det også
til at optimere flowet, så medarbejderne kan bippe sig direkte ind i den valgte bil
med deres medarbejderkort i stedet for at skulle hente en nøgle i en reception et
andet sted,” forklarer han.
Grønne praksis
Víðir Valberg Guðmundsson understreger, at selvom LetsGos overordnede målsætning er fokuseret på grøn omstilling, så er der store dele af dagligdagen, der
ikke handler om bæredygtighed.
“Der er masser af housekeeping, som alle IT-projekter skal lave, der ikke har noget med klimaet at gøre. Dér, hvor man kan mærke det grønne, er, når vi udvikler
nye features. Det kan f.eks. handle om, at vi hjælper brugeren med at vælge den
mindst forurenende bil eller den el-bil, der er mest opladt, så nabo-bilen kan stå
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“DET ER MENINGSFULDT AT GØRE VERDEN MERE GRØN”
op lade op, mens strømmen er billigst. På den måde prøver vi at påvirke brugsmønstrene, så de bliver mere grønne, og der i sidste ende bliver udledt mindre
CO2,” fortæller han.
På samme måde forsøger han og kollegaerne også at være opmærksomme på
de interne systemers klimaaftryk.
“Vi taler selvfølgelig om at optimere vores eget ressourceforbrug: Hvor meget
eller lidt computerkraft bruger vi til at drive et system? Er der servere, der laver
for lidt i forhold til, hvor meget strøm de bruger? Men det er en svær balance,
det er jo et cost-benefit-spørgsmål, om det giver mening, at vi bruger vores tid
på at justere på den slags, der måske kun giver små gevinster, for vores arbejdstid er jo en af de største udgifter,” lyder det.
I kølvandet på pandemien er medarbejdernes egne transportudledninger også
blevet grønnere.
“Vi er gået over til 100 procent hjemmearbejde. Vi kalder det remote first. Det
giver mening for os, for det giver mindre transport. Vi socialiserer selvfølgelig
nogle gange, men på den her måde er vores klimaaftryk mindre. Det er en måned
siden, jeg sidst har været i samme lokale som mine kollegaer,” siger Víðir Valberg
Guðmundsson.

FAKTA

DJANGO OG PYTHON
Det meste af virksomheden LetsGos kodebase er bygget i kodesproget Python, primært i webframeworket Django.
“Med Python kunne jeg bare komme i gang med det samme. Det
er superfleksibelt. Hvis jeg har brug for struktur, så kan jeg lave en
klasse, og ellers så komponerer jeg bare funktioner,” forklarer Víðir
Valberg Guðmundsson.
Python er et af de programmeringssprog, der er vokset mest det
seneste årti, og bruges i dag både til webudvikling, men også af
mange forskere, fordi der er solide biblioteker til behandling og
analyse af gigantiske datasæt.
“Det er et virkelig fedt sprog, der hele tiden bliver udviklet, og den
nyeste version er faktisk også noget hurtigere end før. Det er også
et sprog, der har ry for at have et meget inkluderende community
for udviklere, hvor alle er gode til at tage imod nye,” siger han.
Han er jævnligt på konferencer for Python- og Django-udviklere,
hvor han bliver inspireret.
“Det tekniske er fedt, men det fedeste er faktisk de mere bløde
talks om hvordan vi forhindrer burnout og stress, hvordan vi
behandler hinanden godt, og hvordan vi laver bæredygtig open
source-udvikling,” siger han.
Hvis du selv har lyst til at snuse til Python, så udbyder SAMDATA
et gratis onlinekursus for medlemmer. Det hedder “Python for
begyndere 1” og du kan læse om det på SAMDATA’s kursusoversigt på hjemmesiden.
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Grønne visioner
At netop de interne procedurer og organiseringsformen også er en del af den
grønne omstilling skyldes, at LetsGo som organisation er sat i verden med netop
et grønt formål.
“Vi arbejder helt grundlæggende for at understøtte FN’s verdensmål, der bl.a.
handler om at nedbringe CO2-udledningen drastisk. Vores mål er at accelerere omstillingen mod bæredygtig mobilitet. Derfor vil vi udbrede delebilisme og
understøtte flere grønne biler. Det er en del af vores selvforståelse. Vi kunne
godt tjene mere, hvis vi arbejdede i en anden type virksomhed, men her passer vi
vores arbejde med en god smag i munden og sætter aftryk på vores omverden,”
siger han og fortsætter:
“I hverdagen er det ikke altid, at vi snakker om de grønne aspekter og løsninger,
men det dukker jo op, når vi konstaterer, at der er servere, der kan nedskaleres
eller slukkes for at spare strøm eller sættes på standby om natten, når der ikke er
brugertrafik. Koden i sig selv er jo ikke grøn.”
Fra non-profit til investering
Som nævnt startede virksomheden som en non-profit forening, der havde
rygstøtte fra Delebilfonden. Efter udskilningen af LetsGoFleet for et par år siden,
er der for nylig kommet et større investorindskud. Det betyder vækst, og at Víðir
Valberg Guðmundsson snart skal have flere kollegaer.
“Vores vækst har været forsigtig. En del af konkurrenterne er underskudsforretninger, hvis underskud er større end vores samlede omsætning. Nu ekspanderer
vi, men vi gør det ikke for ekspansionens skyld. Det er vigtigt at det forbliver
bæredygtigt, både økonomisk og for miljøet,” lyder hans dom.
Víðir Valberg Guðmundsson har en opfordring til andre udviklere, der gerne vil
bidrage til den grønne omstilling, men som ikke ved hvordan.
“Jeg tror, at det er vigtigt at tænke i data, data, data. Du kan se på elpriserne
lige nu og få dine apparater til at køre i de tidsrum, hvor strømmen er grønnest.
Det er det den vej, vi kommer til at gå i fremtiden. Det tror jeg, vi kommer til at
se meget mere af. Når vi indsamler data, så bliver det nemmere at udnytte de
grønne muligheder.”
\

”

Det er et udtalt mål
at guide brugerne til
at træffe grønne valg,
men hvis brugeren har
brug for en bil, der har
anhængertræk, og det
er en benzinsluger, så
er det jo ikke fordi vi
skal sige nej.
Víðir Valberg Guðmundsson
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VIL DU VÆRE MED I NETVÆRK
OM GRØN IT, SEND EN MAIL
TIL SAMDATA@HK.DK

SAMDATA LANCERER
MEDLEMSNETVÆRK
OM GRØNT IT

MEDLEMSNETVÆRK

GRØN IT

Med tre nye tilbud om at deltage i faglige netværk, vil SAMDATA give medlemmerne muligheder for at dele ideer, erfaringer og viden.
Du behøver blot at sende en mail til samdata@hk.dk for at blive medlem af netværkene om grøn IT, om sårbare unge og om voksne
samt IT-sikkerhed.
Mange hoveder tænker bedre end få. Sammen kan vi komme frem til endnu
bedre ideer end, hvis vi hver især sad alene. Ganske som man på Twitter og
Facebook kan få nye svar på spørgsmål, man må være i tvivl om.
Meget simpelt sagt er det visionen bag de tre nye netværk, som SAMDATA nu
tager initiativ til.
Inden vi kommer til de to andre netværk, lad os se på det første netværk om
netop grøn IT, som er temaet for denne udgave af magasinet.
”Vi har brug for, at flere sætter sig sammen for at tale sammen og gøre noget
inden for grøn IT, hvor vi – når vi har fundet de rigtige mennesker til at hjælpe os
med det – gerne vil gøre det muligt for medlemmer f.eks. selv at kunne beregne
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deres families CO2-regnskab,” siger Jeppe Engell, faglig sekretær og daglig leder
af SAMDATA’s sekretariat.
”I netværket vil man kunne få at vide, hvilke data er det egentligt, man skal bruge
for at kunne lave sit eget CO2-regnskab. Her kan man fint begynde med ens
egen familie. Hvad bruger man egentlig i strøm og varme? Hvor tit flyver vi?
Hvor meget kører familien i bus, tog eller bil? Alt det der skal til for at finde ud af,
hvilke negative og positive konsekvenser det har.”
Selv om CO2-regnskabet for det derhjemme i sig selv kan være komplekst nok,
bliver det endnu mere indviklet, når man så kigger på ens egen arbejdsplads.

Hvilke teknologier er bedst?
Her kan netværket om grøn IT være et nemt sted at udveksle erfaringer både
om, hvordan andre SAMDATA-medlemmer er gået til opgaven, og hvilke teknologier, som har gjort en forskel for dem.
”Her er der en masse kloge mennesker, som har nørdet rundt i brugbare teknologier og gadgets. Det kan f.eks. være digitale termostater eller dimser til at
overvåge vandforbruget. Du kan være helt sikker på, at der er SAMDATA-medlemmer, som har fundet på alle mulige smarte løsninger derhjemme, som de
kunne dele ud af,” siger Jeppe Engell.
Netværket kunne også være omdrejningspunktet for kontakt til eksperter, som
kan hjælpe med at finde de rigtige data på arbejdspladsers CO2-forbrug. Måske
kunne man også finde frem til de virksomheder, som har arbejdet meget med at
nedbringe deres CO2-forbrug og få dem til at bidrage med deres erfaringer. Eller
måske kunne man få fat i nogle af de eksperter, som hjælper arbejdspladser med
at blive klima-klare.
”Der er simpelthen så mange muligheder, som medlemmerne kan bruge netværket til. Det er helt op til dem,” understreger Jeppe Engell.
Jeppe Engell understreger, at det skal være så nemt som muligt for medlemmerne at anvende netværket. Måske har man tid en tidlig morgen til at deltage i et
webinar eller overvære et oplæg fra en i netværket. Måske har man tid til at tage
et møde virtuelt over Zoom eller til at mødes fysisk i en HK-afdeling for at nørde
lidt sammen.
”Det eneste man skal gøre, er at sende en mail til samdata@hk.dk med besked
om, at man gerne være med i et af de tre netværk,” siger Jeppe Engell.
De to andre netværk
Netværket om grøn IT er blandt de tre første, som SAMDATA tilbyder medlemmerne i forlængelsen af den vedtagne IT-politiske strategi.
”Det andet netværk koncentrerer sig om den del af vores strategi, hvor vi har
vedtaget en indsats for at hjælpe sårbare unge og voksne, altså de mange studerende på skolerne og de mange kolleger ude på arbejdspladserne, fordi de har
en diagnose. Vi kan se, at der kommer flere og flere af dem på uddannelserne og
på arbejdspladserne,” siger Jeppe Engell.
Men selv om de, meget imponerende, har formået at klare sig igennem, kan de
stadig have brug for en hjælpende hånd videre, understreger han. Ideen med
dette netværk er at dele de bedste erfaringer fra uddannelsesinstitutionerne
og arbejdspladserne. Hvem har været bedst til at inkludere de sårbare unge og
voksne, og hvad kan andre bruge af deres erfaringer?
”Det er utroligt vigtigt. Ikke alene gør vi en forskel for andre mennesker, vi har
også virkeligt brug for de mennesker ude på arbejdspladserne. Vi har en enorm
stor mangel på IT-medarbejdere overalt. Hvis vi skal finde de nødvendige hænder, er vi nødt til at hjælpe de sårbare mennesker til også at kunne fungere godt i
et arbejdsfællesskab,” understreger Jeppe Engell.
- I det netværk vil vi prøve at skabe alliancer med andre foreninger og eksperter
på det område. Vi skal prøve at komme skridtet videre,” tilføjer han.
Netværk om IT-sikkerhed
Det tredje netværk skal koncentrere sig om et emne, som bliver stadigt mere
vedkommende, nemlig IT-sikkerhed. Både almindelige mennesker og arbejdspladser er udsatte mål for IT-kriminelle og andre ubehagelige typer, som forsøger, og
desværre nogle gange lykkes med, at trænge ind i deres digitale systemer for at
stjæle eller ødelægge.
”HK Privat og mange andre faglige organisationer er gået ind i det arbejde, fordi
det også handler om at beskytte vores medlemmers jobs. Vi har nemlig et kæmpe problem med, at de små og mellemstore virksomheder ofte er meget sårbare,
fordi de ikke har ressourcerne til at beskytte sig selv,” siger Jeppe Engell.
Med netværket er det ideen, lige som med grøn IT-netværket, at dele erfaringer
og få nye input til at modvirke angrebene på IIT-sikkerheden.
”I HK har vi mange medlemmer, som har en masse viden om IT-sikkerhed. Det
skal vi have fundet ud af, hvordan vi får delt på en god måde. Der er heller ikke
nogen tvivl om, at netop IT-sikkerhedsmedarbejdere er nogle af dem, som er
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Du kan være helt sikker på, at der er SAMDATA-medlemmer, som har fundet på alle
mulige smarte løsninger derhjemme, som de
kunne dele ud af.
Jeppe Engell

rigtigt gode til at dele viden, fordi der før i tiden ikke var deciderede uddannelser
på feltet. Det skal vi have draget nytte af i netværket, siger Jeppe Engell.
Meget mere på vej
Han understreger, at de tre første netværk vil blive fulgt op af flere netværk, der
også er bundet op på SAMDATA’s IT-politiske strategi.
”Vi begynder med de her tre, fordi det vil være lidt for stor en mundfuld at begynde med hele syv netværk. Senere kommer vi med initiativer til flere netværk,”
siger Jeppe Engell.
I første omgang vil medlemmer, der melder sig til de tre netværk, få uforpligtende tilbud om at deltage i online arrangementer om emner, der vil være relevante
for det pågældende netværk.
- Lige nu skriver man sig bare op til at få et interessant tilbud. Men vi håber på
sigt, at det udvikler sig, fortæller Jeppe Engell.
\
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50 NUANCER
AF GRØNT

Ned med CO2’en og op med genbrugen. IT-medarbejdere på tværs af sektorer har skarpt fokus på at gøre en grøn forskel.
Der er stort fokus på den grønne omstilling i IT-sektoren. Fra både medarbejdere, ledelse og kunder bliver de klimavenlige løsninger efterspurgt for at bidrage
til målene om at nedbringe CO2-udledningen.
Men hvordan gør man det konkret? På de følgende sider kan du møde to medarbejdere i forskellige dele af branchen, der på hver sin måde bidrager til at
give klimaet en hjælpende hånd. Derefter kan du finde gode idéer og inspiration, hvis du selv vil i gang.
\
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“ALLE HAR FORSTÅELSE
FOR, AT DET ER VIGTIGT”
Mark Møller Olsen er teamleder i servicedesken i IT-afdelingen i Kolding Kommune. Han kommer fra en baggrund som elektriker og
AV-tekniker, men har været i leder af teamet de seneste fire år. Sammen med sine kollegaer har han fokus på at give IT-udstyr og dets
emballage nyt liv, når det ikke længere skal bruges i kommunen.

“Grøn omstilling fylder mere, end man skulle tro. Vi gør meget for at tænke grønt
i alle de valg, vi foretager. De statslige indkøbsaftaler har fået større fokus på
grøn omstilling, men allerede før det købte vi altid de produkter, vi kunne i bulk,
så det ikke var enkeltindpakninger. Når vi har udkørende opgaver, så strukturerer
vi ruterne, så vi bruger mindre brændstof. Det samme gælder den leverandør,
der kommer og klarer reklamationer på vores IT-udstyr. Dér har vi købt den til at
komme hele eller halve dage for at mindske brændstofsforbruget, når de kører
til os. Vi har også lavet en aftale med vores trykkeri, der laver kommunens tryksager, hvor de overtager de papkasser, som de kan bruge til at pakke i. På den
måde bliver de genbrugt.
Vi gør meget ud af at levetidsforlænge vores udstyr. Tidligere hed det, at
grænsen var tre år og to måneder, nu er det blevet en variabel grænse, hvor det
ofte bliver fire-fem år. Vi sælger en del af udstyret via SpecialMinds, der er et
socialøkonomisk projekt for unge med autisme. De køber udstyret, før det bliver
værdiløst, renser det for data, og sælger det videre til private. Det er win-win
hele vejen rundt.
Vi har også en proces, hvor vores aflagte emballage til f.eks. iPhones og iPads
bliver afleveret til “Skatkammeret”, der sørger for, at institutioner i kommunen
kan bruge materialet til kreative projekter for børn.
Jeg synes, at medarbejderne er gode til at have øje for mulighederne for at
lade noget cirkulere i stedet for at smide det ud. Alle har forståelse for, at det er
vigtigt. Når man først får inspiration, så begynder man jo at reflektere over, hvilke
muligheder man støder på. Vi skal have ny teknikerbil snart, og det første forslag
fra kollegaerne var, at det bliver en el-bil. Det kommer jo fra en erkendelse af,
at det er godt at bruge færre fossile brændstoffer, og at en bil, der har mange
koldstarter og kører korte ture, forurener mere.

Vores primært arbejdsredskab i kommunen er Lenovo-computere. Sådan en
maskine belaster jo klimaet med en bestemt mængde CO2 i løbet af sin levetid,
men nu er vi begyndt at klimakompensere for CO2-udledningen, så det går i
nul. Det er en tjeneste, som Lenovo leverer, hvor både produktion, levering og
drift medregnes i den samlede CO2-udledning og derefter kompenseres med
investering i grøn energi. På den måde anerkender vi, at det udstyr vi bruger, har
et klimaaftryk.”
\
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Jeg synes, at medarbejderne er gode til at have
øje for mulighederne for at lade noget cirkulere
i stedet for at smide det ud. Alle har forståelse
for, at det er vigtigt.
Mark Møller Olsen
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Savner du inspiration til den
grønne omstilling på din arbejdsplads?

På thegreenwebfoundation.org kan du tjekke om jeres hosting er
drevet af grøn energi. Med den viden kan I overveje at søge efter en ny
udbyder eller bede jeres nuværende om at skifte til grøn energi.

På sparenergi.dk har Energistyrelsen samlet en lang række konkrete råd
og forslag til, hvordan I sparer el og varme på kontoret. Hvis du klikker
ind under ‘Erhverv’ kan du finde en række meget brugbare tjeklister,
der kan danne udgangspunkt for jeres arbejde. Der er f.eks. tjeklister til
køling af serverrum og indkøbsanbefalinger til serverudstyr.
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FRA IT-SUPPORTER
TIL CO2-JÆGER
Casper Ginderskov er Business Development Manager i IT-giganten
Atea, hvor han blandt andet arbejder med grønne automatiseringsløsninger baseret på big data.

“Mit arbejde handler om at finde modeller for, hvordan vi kan optimere verden
med teknologi. Det kan være ved genanvendelse af ressourcer, eller at minimere
CO2-udledning fra bygninger. Jeg startede med at blive uddannet IT-supporter
på TEC i Ballerup. Jeg har altid interesseret mig for teknologi, og droppede ud af
10. klasse for at gå på TEC. Jeg har bevæget mig fra kundesupport hen over serverdrift til at arbejde med kundeoplevelser. Jeg har hele tiden kunnet mærke, at
jeg ville noget mere, at jeg ville bygge ovenpå dét, som jeg allerede kunne. Derfor
er jeg nu endt som Business Development Manager. Min holdning er lidt, at hvis
man er nysgerrig og viser engagement, så er der rigtigt mange muligheder.
Mit arbejdsområde er forretningsudvikling indenfor data, IoT (Internet-of-Things,
red.), AI (Kunstig intelligens, red.) og automatisering. Det handler konkret om,
hvordan vi kan få data fra de mange datakilder og IoT-sensorer til at give den
nødvendige indsigt, så vi kan tage datadrevne beslutninger og derved forbedre
hverdagen.
Hos Atea arbejder vi meget med bygningsdrift: Hvordan gør man det intelligent,
og hvordan kan bygninger bidrage til den bæredygtige agenda? Bygninger har
et stort ressourceforbrug, som er estimeret til at udgøre helt op til 30 procent
af Danmarks CO2-udledning. Det undersøger vi grundigt for at kunne finde
besparende tiltag.
Det seneste område, jeg har arbejdet med, er, hvordan vi baseret på sensorer
og dataintegrationer til bygningers CTS-systemer, el- og vandmålere, kan skabe
et overbliksbillede af bygningens ressourceforbrug. På den måde kan vi opdage
forhøjede forbrugsmønstre, som virksomheden skal agere på. De data kan på sigt
blive indsamlet og brugt til bygge en digital kopi af bygningen til virksomheden.
I dag oplever jeg, at mange blot gør, hvad de altid har gjort, og at deres beslutninger ikke støttes op af reelle data. Der ligger et kæmpe optimeringspotentiale.
Ikke kun indenfor drift af bygninger, men ligeledes indenfor produktion, retail,
sportsverdenen og så videre.

Grøn omstilling og bæredygtige løsninger fylder en hel del i Atea. Vi har to bæredygtighedsansvarlige, der er gode til at få budskabet ud internt i firmaet og hos
kunderne. Vi snakker meget om bæredygtighedsmål, og er en del af en større
sammenhæng sammen med vores kunder og partnere. Vi vil gerne være ledende
indenfor bæredygtighed.
Jeg havde ikke forestillet mig det her, da jeg sad på TEC i Ballerup. Dengang
tænkte jeg, at jeg måske skulle sidde og vedligeholde en masse servere, og
måske kunne jeg blive månedens medarbejder. Jeg anede ikke, at jeg ville gå den
her vej, men jeg har haft en masse gåpåmod og udfordret mig selv.”
\
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Bygninger har et stort ressourceforbrug, som
er estimeret til at udgøre helt op til 30 procent
af Danmarks CO2-udledning. Det undersøger vi
grundigt for at kunne finde besparende tiltag.

Savner du inspiration til den
grønne omstilling på din arbejdsplads?
Bliv grøn agent. Grøn Agent er et målrettet uddannelsestilbud for dig,
der vil gå forrest i den grønne omstilling og skabe samarbejde om at
forankre bæredygtighed på tværs på dit job. Uddannelsen er udviklet af
HK og Erhvervsakademi Aarhus og består af to akademifag: Bæredygtig
forretningsforståelse og Procesfacilitering, som er de fag, der giver de
vigtigste handlingskompetencer inden for den grønne omstilling. Du kan
læse mere om det på HK’s hjemmeside ved at søge på “grøn agent”.
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Arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri har et større tema på deres
hjemmeside om hvordan lige netop din virksomhed kan finde forretningspotentiale i den grønne omstilling. Gå ind på danskindustri.dk og
søg på “grønne forretningspotentialer” for at finde temaet.

\ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net .

GRØN IT GØR EN FORSKEL \

ÅBNE DATA SKAL GØRE
DANSK ENERGI GRØNNERE
Hvis Danmark skal have en reel mulighed for at gøre strømmen fra alle landets stikkontakter grønnere, kræver det åbne data om den
danske energiforsyning. Over de næste fem år vil regeringen sammen med branchen skubbe på for at gøre data på energiforsyningen
tilgængelige for alle, der kan udvikle nye digitale metoder til at udnytte energien bedst muligt.

Tykke kabler til vand og til lands forbinder vindmøller og solcellerne med alle, der
skal bruge strøm, uanset om det er til en Tesla eller en håndmixer.
Vi kan se dem. Vindmøllerne tårner sig op i landskabet og ude til havs. Vi kører
forbi marker med solceller. Eller passerer et af de få gammeldags kraftværk, der
er tilbage.
Men hvad vi ikke kan se, er det digitale net, som binder det hele sammen, så vi
har strøm i vores stikkontakter. De store mængder data fra dette vidtforgrenede
forsyningsnet vil regeringen sammen med energibranchen arbejde på at indsamle
og gøre tilgængelig for alle, der kan være med til at gøre vores energiforsyning
mere grøn og billigere. Men inden vi kommer til den indsats, skal vi lige have
sammenhængen med.

Inden for de sidste årtier er den digitale infrastruktur blevet stadigt mere vigtig i
landets energiforsyning, fordi Danmark ikke længere kun får sin energi fra nogle
få store kraftværker, der brænder olie og kul. I dag kommer energien fra langt
flere og meget forskellige kilder. Vindmøller og solceller fordelt ud over store dele
af Danmark leverer sammen med kraftværkerne strøm til stikkontakterne.
”Vi er gået fra at have syv-otte centrale kraftværker til at få vores strøm hovedsageligt fra vedvarende energikilder som vindmøller og solceller og nogle enkelte
kraftværker, der mest leverer varme i dag. Den transformation fra få til mange er
meget sværere at styre,” siger Jørgen Spangsberg Christensen, direktør for
\ fortsættes side 20
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ÅBNE DATA SKAL GØRE DANSK ENERGI GRØNNERE
Green Power Denmark, der måske stadig er mest kendt under sit gamle navn
Dansk Energi. Organisationen repræsenterer godt 1.500 medlemmer fra alle dele
af den danske energisektor, lige fra Vestas Wind Systems, en af verdens største
producenter af vindmøller, til lokale energiselskaber som f.eks. Bornholms Energi
& Forsyning.
”De næste 10 år skal vi fordoble vores forbrug”
Jørgen Spangsberg Christensen nævner bl.a., at netop fordi systemet er så
svært at styre, er man nødt til hele tiden at forsøge at forudsige, hvor meget
energi, der vil være brug for de næste timer eller døgn frem, så produktionen
hele tiden holder trit med efterspørgslen. Altså om man kan skrue ned for kraftværkerne, så vi udnytter den grønne energi fra vindmøllerne maksimalt.
”Vi er gået fra at anvende fossile brændstoffer til grøn energi. Og de næste 10
år vil vi nok fordoble elforbruget i Danmark. De sidste 40 år er elforbruget steget
med en halv til en hel procent om året. De næste 10 år skal vi fordoble vores
forbrug,” siger han.
Dette bliver en kæmpe udfordring for den danske infrastruktur. Ja faktisk mere
end en udfordring.
”Det kan fysisk ikke lade sig gøre. Vi kan ikke fordoble netkapaciteten på 10 år.
Der er simpelthen ikke arme og ben nok til f.eks. at grave kabler ned. I alle andre
lande, vi sammenligner os med, er man også i gang med det her, på samme tid
som os. Så vi skal i stedet være meget bedre til at udnytte vores bestående
infrastruktur,” siger Jørgen Spangsberg Christensen.

Her er det, at regeringens digitale strategi kommer ind i ligningen. Visionen om
at gøre data om energiforsyningen tilgængelige er nummer 36 af de 61 initiativer,
som indgår i den 72 sider lange rapport, Danmarks Digitaliseringsstrategi, offentliggjort i foråret af Finansministeriet.
Skal vi kunne udnytte energi bedst muligt, kræver det et endnu bedre overblik end nu. Ifølge både Jørgen Spangsberg Christensen og Sidsel Horsholt,
kontorchef i Center for forsyning, Energistyrelsen, forudsætter det nye digitale
systemer.
”Og de digitale løsninger kræver, at der arbejdes mere systematisk med indsamling og adgang til data fra alle dele af vores energisektor,” siger hun.
”Forsyningsselskaberne skal bruge de data til bedre udnyttelse af infrastrukturen
og levering af forsyningsydelser, som el, varme og vand. Vi som forbrugere kan få
gavn af data, så vi i fremtiden – automatisk – kan få digitale signaler om, hvornår
det er billigst at oplade vores Tesla. Og data kan understøtte udviklingen af innovative løsninger, som kan skabe grobund for eksport af danske digitale løsninger,”
siger Sidsel Horsholt.
Så langt så godt. Men data er ikke bare data. Nok har de forskellige selskaber og
andre indtil nu indsamlet data, men det er mestendels sket til eget brug, som har
varieret meget fra selskab til selskab.
”Nogle forsyningsselskaber indsamler systematisk og struktureret data. Andre
gør ikke. Det er et meget differentieret landskab, både fra selskab til selskab og
i de forskellige sektorer. Elselskaberne er f.eks. vant til at arbejde med elmålere,
som måler time for time, mens der i varmeselskaber ikke er et krav om det. Hvis
det ene selskab indsamler på dagsbasis og det andet på månedsbasis, kan det
være lidt svært at anvende de data sammen,” siger Sidsel Horsholt.
Lige som med MobilePay
Så udover at indsamle de enorme mængder af data rundt om i sektoren, skal
man også have gjort de data sammenlignelige og tilgængelige, så de kan anvendes af innovative virksomheder på sikker vis, lyder hendes pointe.
”Her ligger en klar udfordring for os.”
Ud over at skabe et større overblik for de nuværende virksomheder og myndigheder i energisektoren, vil åbenhed om de danske energiforsyningsdata have
en anden fordel; det vil gøre det muligt at udvikle nye digitale systemer, som
virksomheder, forbrugere og andre kan bruge til at få mest muligt ud af den
energi, de anvender. Håbet er bl.a., at man måske kunne finde forbilleder og ideer
fra andre dele af samfundet, hvor der tidligere er blevet tænkt nyt.
”Vi har brug for nye smarte løsninger på energiområdet. På det finansielle
område har man f.eks. fået løsninger som MobilePay, og det er sådan nogle ting,
som vi gerne vil skabe afsættet til med det her ved at arbejde med frisættelse af
forsyningsdata til rådighed,” siger Sidsel Horsholt.
Som et eksempel på mulighederne for at optimere systemerne peger Jørgen
Spangsberg Christensen på, at den absolutte spidsbelastning i elnettet er, når
det store flertal af almindelige mennesker kommer hjem fra arbejde, børnehave
og skole. Så skal der laves mad, ses fjernsyn og mere til.

”
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Vi kan ikke fordoble netkapaciteten på 10 år.
Der er simpelthen ikke arme og ben nok til
at grave kabler ned.
Jørgen Spangsberg Christensen

HER FINDER DU FORSYNINGSDATA
På forsyningsdataportalen.dk kan interesserede finde de første
offentlige datasæt. Foreløbigt er der kun to datasæt, nemlig energiproducenttælling (el- og/eller varmeproducerende enheder i Danmark
fraregnet vindkraft og solceller) og økonomiske nøgletal for de danske
monopolselskaber.
På siden kan man også finde hjælp til at hente data og links videre til
andre offentlige data.
Bag portalen står en række offentlige
instanser, bl.a. Energistyrelsen.

”Vi tror ikke, at vi kan ændre folks vaner på det punkt, men hvis man f.eks. har
en elbil, sætter man den normalt, uden at tænke så meget over det, til at lade op,
inden man går ind for at lave mad. Den behøver egentlig ikke at lade op lige de to
timer, hvor du laver mad. Den øger bare belastning på elnettet, og kræver, at vi
skal have meget større kabler i jorden. Så det ligger lige til højrebenet, at elbilen
venter med at lade op til bagefter,” siger Jørgen Spangsberg Christensen.
Elbilen sørger selv for at lade op
Så hvad nu, hvis dem, der laver elbiler, eller andre IT-virksomheder lavede et
smart stykke software, måske en app, der automatisk sørgede for, at elbilerne
begynder at lade op senere på aftenen eller om natten.
”I gamle dage vil man nok være tilbøjelig til at tro, at det kunne elnettet sørge
for. Nu går tankerne i retningen af mere decentrale systemer, hvor elselskabet
sender en pris for at bruge elnettet, som er høj i netop de to timer, hvor alle laver
mad. Så sørger elbilen selv for at lade op, når strømmen er billig,” siger Jørgen
Spangsberg Christensen.
Om natten vil der som oftest være ledig kapacitet i elnettet og billigere strøm fra
vindmøllerne ude på Nordsøen, fremhæver han.
”Vi forestiller os, at der kommer nogle virksomheder, der vil tilbyde den slags
løsninger. Og de har behov for data fra forsyningsnettet for at kunne finde ud af,
hvor der kunne være kunder, som måtte være interesserede i den slags services.”

”Så her kunne det måske betale sig at gøre en ekstra indsats for at markedsføre
den slags grønne løsninger lige i det område.”
Jørgen Spangsberg Christensen tilføjer:
”Eller tag de elkabler, som blev lagt ned for måske en 40-50 år siden. Dem skal
vi være i stand til at overvåge meget bedre, hvis alle i det nabolag skal have
varmepumper og elbiler. Man kan også forestille sig, at forsyningsselskaberne kan
bruge den type data til at finde ud af, hvor de får mest ud af at grave nye kabler
ned.”
Kort sagt:
”Hvis vi både skal have folk til at skifte gasfyret ud med elektriske varmepumper
og dieselbilen med en elbil – og det skal vi – så bliver det simpelthen en for stor
udfordring for elnettet. Det bliver også meget dyrere, hvis vi bliver tvunget til at
grave flere kabler ned i jorden, i stedet for at løse opgaven med smart digitalisering,” siger Jørgen Spangsberg Christensen.
\
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Vi har brug for nye smarte løsninger på
energiområdet. På det finansielle område
har man f.eks. fået løsninger som MobilePay, og det er sådan nogle ting, som vi
gerne vil skabe afsættet til med det her ved
at stille forsyningsdata til rådighed.
Sidsel Horsholt

At gøre en ekstra indsats
Jørgen Spangsberg Christensen understreger, at der her er tale om et forholdsvist simpelt eksempel. Hvilke services eller tilbud, virksomheder kan komme frem
til ved at arbejde med den type data, er uvist. Og dermed er det også for tidligt
at kunne sige noget klart om, hvilke kompetencer, som der bliver brug for, når de
nye løsninger skal bygges.
”Vi stiller blot data til rådighed, som andre så kan anvende. Men umiddelbart kan
jeg forestille mig mange muligheder. Nu i Ballerup, hvor jeg bor, er der f.eks. mange med elbiler, som kunne være interesserede i den slags. Mens ude i Herlev er
der måske ikke den samme interesse. Eller også begynder de at få varmepumper,
hvor der så er brug for et endnu mere avanceret system til at overvåge forbrug
og priser på energi,” siger han.
Et andet eksempel kunne være, at data på et villakvarter kunne, selv i anonymiseret form vise, at her mangler mere end halvdelen at udskifte deres oliefyr med
varmepumper.
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UDEN ENGAGEMENT
– INGEN ARBEJDSGLÆDE
Engagement er ikke noget, man kan klistre oven på ens arbejdsopgaver. Det er hele fundamentet for, at man trives på
arbejdet, fortæller psykolog Susanne Ploug Sørensen, der har forsket i netop engagement.
Hvis man skal opnå vedvarende forandringer i en organisation, er man helt
afhængig af medarbejdernes engagement. Ellers løber tingene hurtigt ud
i sandet.
Det fortæller Susanne Ploug Sørensen, der er autoriseret organisationspsykolog. Hun har en ph.d. i netop engagement, og ser det som et helt
afgørende element, som ledelsen bør have fokus på.
Giv ansvaret til medarbejderne
Selv om det som hovedregel er ledelsen, der sætter mål og rammer for
arbejdet, så er det vigtigt, at ledelsen inddrager medarbejderne, så de
føler et ansvar og et engagement i opgaverne.
Hun arbejder løbende med at hjælpe organisationer, der skal gennem
omstillinger, og hun ser gentagne gange det samme mønster.
”Der hvor projekter, fungerer bedst er, når ledelsen fra starten distribuerer
ansvaret ud til medarbejderne, så de kan udleve deres engagement. De
skal sætte rammen - og så give slip.”
Det betyder ikke, at ledelsen så skal være usynlig. Tværtimod kræver det
løbende opfølgning.
”Lederne skal indgå en psykologisk kontrakt med medarbejderne, der skal
føle sig set og anerkendt af ledelsen. Pointen er, at hvis medarbejdernes
engagement ikke bliver set, så forsvinder deres motivation.”
Hun understreger, at engagement er en helt grundlæggende ting her i
livet – ikke bare på arbejde.
”Engagement er et spørgsmål om at finde meningen med livet. Det store i
det små. Det er dét, der giver mening for det enkelte menneske: At være
optaget af noget uden for sig selv, om det så er børn, arbejde eller grøn
omstilling.”

”

”Engagement handler om at have en relation – både til kollegaer, ledere
og konkrete opgaver, så man kan inspirere hinanden, udveksle ideer og se
værdien af det man laver.”
Danmark er bygget på engagement
Hun peger på, at Danmark er bygget på tillid og engagement i et omfang,
så det har været med til at definere os som nation.
”Se på hele andelsbevægelsen, fagbevægelsen, kvindebevægelsen og
fredsbevægelsen, der alle startede med et engagement hos folk, og som
var med til at udvikle samfundet,” siger Susanne Ploug Sørensen.
Desværre ser hun ofte, at det går galt, når ledelsen ikke er nærværende. Hun arbejder ofte med undervisningssektoren, og her er lederne alt
for ofte fokuseret op mod topledelsen på Rådhuset og på at overholde
bestemte målkrav.
Det betyder, at det efter hendes vurdering mister synlighed ude på de enkelte institutioner, især hvis de skal være synlige på tværs af flere institutioner. Dermed mister de nemt det lokale nærvær, så medarbejderne står
alene med opgaverne. Hun betegner engagementet på arbejdspladsen for
så afgørende for trivslen på arbejdspladsen, at det er en bedre indikator
for et godt arbejdsmiljø end de sædvanlige trivselsundersøgelser.
”Du er nødt til at brænde for noget for at være engageret og for at have
et godt arbejdsliv. Alternativet er at være udbrændt,” opsummerer Susanne Ploug Sørensen.
\

Du er nødt til at brænde for noget for at være engageret
og for at have et godt arbejdsliv. Alternativet er at være
udbrændt.
Susanne Ploug Sørensen, Autoriseret organisationspsykolog
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DANSK INDUSTRI:

DET SKAL AFMYSTIFICERES, AT
GRØN OMSTILLING ER SVÆRT
Foto: Dansk Industri

Dansk Industri sætter ind for at gøre virksomheder klar til den grønne omstilling. Det sker i led med regeringens målsætning om, at
Produktionsdanmark skal være klimaneutralt i 2030. Også for den IT-professionelle er der karrieremuligheder i den grønne dagsorden,
mener Dansk IT.

Inden udgangen af 2025 skal alle danske produktionsvirksomheder kunne beregne deres CO2-udledning og have strategier til at kunne reducere det. Det er målet, som ligger bag den indsats, som hedder ‘Klimaklar produktionsvirksomhed’,
som Dansk industri står i spidsen for. Idéen er, at virksomheder, som deltager i
indsatsen får adgang til viden og værktøjer, så de kan beregne virksomhedens
egen CO2-udledning og lægge en plan for, hvordan de kan reducere det.
Line Gry Knudsen, der er programleder i ‘Klimaklar produktionsvirksomhed’ hos
Dansk Industri fortæller også, at indsatsen udspringer af et behov fra virksomhedernes side.

“Vi oplevede efterspørgsel. Den grønne omstilling er stadig en jungle for mange
virksomheder. Der er både et behov for mere viden om klimadagsordenen bredt,
og for konkrete værktøjer til at kunne lave CO2-regnskaber, sætte reduktionsmål
og handle på dem”, siger Line Gry Knudsen.
Dansk Industris klimaindsats er koblet sammen med Regeringens Klimapartnerskab for Produktionsvirksomheder, der har meldt en ambitiøs målsætning ud om,
at Produktionsdanmark skal være klimaneutralt i 2030.
\ fortsættes side 24
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Store virksomheder kalder på grøn dagsorden
Line Gry Knudsen forklarer, at der var flere konkurrencemæssige bevæggrunde
for at lave programmet ‘Klimaklar Produktionsvirksomhed’, der på sigt skal
inkludere 8.500 produktionsvirksomheder.
“Der er forskellige dynamikker i markedet, som gør at flere kan se, at der bliver
kaldt på en grøn dagsorden. Store virksomheder som Novo Nordisk og LEGO
siger allerede nu, at deres underleverandører skal producere på grøn strøm, og
det påvirker Produktionsdanmark.”, fortæller Line Gry Knudsen.
Digital læringsplatform
Før den den nuværende indsats med fokus på produktionsvirksomheder havde
Dansk Industri initieret ‘Klimaklar SMV’, hvor 50 SMV’ere (små og mellemstore
virksomheder) arbejdede med at reducere deres CO2-udslip.
En af læringerne fra projektet ‘Klimaklar SMV’ har ifølge programlederen været,
at der var behov for fleksibilitet for virksomhederne, der deltager, Derfor er
metoden i den nuværende indsats, at virksomhederne bliver en del af en digital
platform, hvor de kan tilgå den, når det passer dem, samtidig med at de kan få
fysisk rådgivning og deltage i aktiviteter med netværk og begivenheder.
“Vi har ingen illusioner om, at alt kan foregå på en digital platform alene, men det
er en vigtig rygrad, der fungerer i samspil med rådgivning og videndeling”. siger
Line Gry Knudsen.
En plan er første skridt
Men selvom der er interesse i den grønne omstilling fra flere kanter, betyder det
ikke, at det ikke også kan være udfordrende for virksomhederne. En ting, som
Line Gry Knudsen fortæller, at virksomhederne har til fælles, er, at de tror, det er
meget tidskrævende og svært.
“Men når de først kommer i gang, er det ikke så omfattende, som de tror. Jeg
har hørt fra en deltager, at det tog omkring en uge at finde data og lave regnskab. Så det skal afmystificeres lidt, hvad det handler om, og at det ikke er så
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krævende”, siger hun.
Line Gry Knudsen forklarer, at det er afgørende, at virksomhederne kan tage
et skridt ad gangen, når de skal bruge den data, de har fået indblik i til at lave
ændringer, som reducerer deres CO2-udledning.
“Start i det små og få lavet en god reduktionsplan, der giver overblik over, hvor
man bør starte. Det kan være indkøb af stål vejer meget, mens chefens firmarejser ikke gør. Bare at få lavet planen er altid et skridt”, fortæller hun.
Brian Elmegaard der er professor og sektionsleder i termisk energi på DTU mener
også, at det er en god idé, at virksomhederne til en start kan få de nødvendige
redskaber til at få et overblik over deres CO2-udledninger.
“Energi kan jo være alt fra el til lys, maskiner, pumper og ventilatorer og gas, man
bruger i produktionen og olie, man bruger i transporten. Der er mange steder,
man kan sætte ind og man kan blive forledt til at tage fat nogle steder, hvor det
måske ikke har den største effekt”, siger Brian Elmegaard.
Han mener også, at de virksomheder, som går forrest i den grønne omstilling bør
få økonomiske fordele, som får andre til at følge trop.
“Der kan også herske en konservatisme omkring at bruge noget andet, end det,
man allerede ved, virker. Men der giver det også mening, at man kan lave lovgivning som f.eks. skattefordele eller andre gulerødder, som kan være incitamenter
for at gøre noget.”
Danmark er foregangsland
Brian Elmegaard peger også på, at det kan være, at omstillingen ikke kun er
udfordret på grund af manglende velvilje hos politikere eller virksomheder, men
simpelthen på det teknologiske niveau.
“Den grønne omstilling kan blive udfordret af flaskehalse såsom teknologiens
niveau. Jeg kan jo godt sidde på DTU og undersøge, hvordan man teknisk set
kan lave pasteurisering af fødevarer med infrarødt lys eller mikrobølger, men hvis
der ikke er en leverandør med teknologien til rådighed, er det en udfordring i
industriens praksis.”

Forskeren tror i praksis, at det kan være svært at opnå regeringens målsætning
om, at alle produktionsvirksomheder skal være klimaneutrale i 2030, men mener,
at det alligevel er positivt.
“Det er godt at have nogle ambitiøse målsætninger. Og Danmark har jo været
foregangsland, når det kommer til grøn energi. Det kan man se med f.eks. vindmøller”, forklarer Brian Elmegaard.
Alle medarbejdere skal bakke op
Line Gry Knudsen nævner til gengæld også, at den grønne omstilling er noget,
der kræver opbakning fra både ledelse, drift og produktion.
“Det kan ikke kun være et strategiprojekt hos ledelsen eller en afgrænset indsats
i regnskabsafdelingen”, siger hun.
Samtidig peger hun på, at det er en forretningsmæssig fordel, at virksomhederne
kan fortælle historien om, at de bekymrer sig for samfundet, og dermed får en
gevinst ved at være en ansvarsbevidst virksomhed.
“Virksomheden kan vise overfor medarbejdere, samfund og investorer, at de har
et langt sigte og ikke kun tænker på at tjene penge i år eller næste år, men også
om fem år,” fortæller hun.
Ifølge programlederen fra Dansk Industri er der lige nu fokus på produktionsvirksomhederne, da de er de største udledere, men på sigt håber de også, at det kan
blive bredt ud til at gælde fagområder såsom IT, service og handel.
Klima er også relevant for den IT professionelle
Men selvom IT-branchen ikke nødvendigvis er fokus for Dansk Industris indsats
for den grønne omstilling, kan den IT-professionelle stadig tænke over, hvordan man kan få en individuel gevinst og samtidig bidrage med deres faglighed i
forhold til klimaet.
Det mener Kim Stensdal, der er chef for kommunikation og viden i Dansk IT.
“Mange IT-professionelle tænker måske, at det ikke har så meget med dem at
gøre, men det udgør jo en fantastisk karriereplatform. IT-professionelle har en
nøglerolle, da de kan levere de konkrete løsninger og har styr på ting såsom data,
AI (kunstig intelligens, red.), machine learning og automatisering”, siger han.
Ifølge Kim Stensdal kan den danske IT-branche og IT-professionelle spille en rolle i
spørgsmålet om grøn omstilling.

”

Det skal afmystificeres lidt, hvad det handler om, og at grøn omstilling ikke er så
krævende.
Line Gry Knudsen, programleder ‘Klimaklar produktionsvirksomhed” DI.

FAKTA

KLIMAKLAR
PRODUKTIONSVIRKSOMHED:
Programmet vil sikre, at alle danske produktionsvirksomheder
inden udgangen af 2025 får adgang til viden og værktøjer, der
gør dem i stand til at forstå og beregne egen CO2-udledning og
reduktionsmuligheder med henblik på at styrke deres konkurrenceevne.

“Alle virksomheder og ledere har forståelse for konkrete resultater, tal på bundlinjen. Det betyder også, at hvad enten du er supporter, webudvikler, programmør
eller IT-medarbejder, kan du få ørenlyd, hvis du banker på døren hos topledelsen
med en idé om, hvordan man kan levere på CO2-regnskabet.”
Kim Stensdal siger også, at der er et stort uudnyttet potentiale hos fagforeningerne i at italesætte den fordel, der er for deres medlemmer i at have en
faglighed, der går i spænd med klimadagsordenen.
“Alle, der arbejder med IT, skal huske, at der er et stort pay off i det her på et
individuelt plan. Fagforeninger bør italesætte og hjælpe deres medlemmer i at
erkende, at klima er en megatrend i forhold til karriereliv og arbejdslivsmuligheder.
Kan du opbygge nogle kompetencer og viden i det her felt og kombinere det
med din IT-faglighed vil du stå godt på arbejdsmarkedet. De her temaer vil være
omsiggribende nu og i resten af vores levetid.”
\

Op til 8.500 danske produktionsvirksomheder skal blive i stand til
at udarbejde og opdatere klimaregnskaber, sætte mål og få tilpasset vejledning til reduktionstiltag.
Programmet løber i fire år og er finansieret af Industriens Fond.

Kilde: DI
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VIRKSOMHEDER DER LAVER
GRØN OMSTILLING FÅR
KONKURRENCEFORDEL
FlowCon International har brugt deres indsigt fra DI’s Klimaklar-forløb til at gøre deres virksomhed mere bæredygtig. Beskeden fra virksomheden er entydigt positiv: “Man har en forpligtelse over for kloden. Samtidig kan man spare penge og få en konkurrencefordel, what’s
not to like”, siger Christina Cohr fra FlowCon.

Det kan måske virke overvældende for en mindre virksomhed at skulle gennemskue, hvilket CO2-aftryk, man sætter i verden, og hvad man skal gøre for
at ændre det. Men hvis man vil være tidssvarende og leve op til efterspørgslen
på virksomheder, der tager ansvar for fremtiden, så er beskeden fra en af de
virksomheder, der har prøvet det, at det er bedre at starte nu end senere.
Christina Cohr er Chief Commercial Officer i FlowCon International, der arbejder
med ventiler til køle- og varmeregulering af bygninger. Virksomheden har 30
ansatte i Danmark og kunder over hele verden.
De er en af de 50 SMV’er (små og mellemstore virksomheder), der deltog i
DI’s pilotprojekt Klimaklar SMV, der er et rådgivningsforløb for virksomheder
om CO2-beregning og klimastrategi. FlowCon International begyndte at få
forespørgsler fra kunder primært i Europa om klimamål, og der var også nogle
forhandlere, som synes det var vigtig information.
“Vi fornemmede, at det ville blive et kundekrav. Og inden kunder begyndte at
bede om, at vi skulle levere klimatal, kunne vi lige så godt tage bolden up front og
begynde på det her arbejde, så vi er forberedt og klædt på til markedet. Det er
bare en ekstra benefit, at det giver en konkurrencefordel lige så meget, som det
er for at honorere kundekrav”, siger hun.
Christina Cohr fortæller SAMDATA Magasinet om erfaringer og udfordringer ved
de nye klimatiltag i virksomheden, som de har taget efter, de har været med i
Klimaklar SMV.

Hvordan gik I fra at bruge den viden, I fik i Klimaklar SMV om jeres CO2-aftryk til at lave ændringer i virksomheden?
”Vi startede med at indsamle data om vores CO2-aftryk, og vi fik kvantificeret
det, som vi tror bliver et kundekrav på sigt. Vi skulle også have styr på fagtermer
såsom, hvad Paris-aftalen er, hvad scope 1, 2 og 3 betyder, og hvad er halvanden
graders opvarmning.
Det er en helt ny ordbog. Derudover er alt vores lys på vores kontorer og i vores
produktion lavet om til LED-styret belysning, som er dagslys- og bevægelses
sensorstyret. Vi har fået tidsstyring på vores ventilationsanlæg, fået en energirigtig kompressor og en varmeflade med gas, der er skiftet til vandbårent system i
produktionsområdet. Vores sælgere kører derudover i hybrid- og elbiler.
Da vi fik vores første klimaregnskab, havde vi overvejelser, om vi skulle sende
leverancer med skib eller fly. Men som produktionsvirksomhed ville det batte
mere, hvis vi kunne optimere produkterne og bruge mindre materiale, hvilket
selvfølgelig har fået endnu mere fokus.”

FN’S VERDENSMÅL
De Forenede Nationers Verdensmål blev vedtaget i 2015 og sætter en række mål for
den globale udvikling i verden, hvor bæredygtighed tænkes bredt. De forpligter alle lande
til arbejde for at afskaffe fattigdom og sult helt i verden, sikre god uddannelse og bedre
sundhed til alle og skabe mere bæredygtig og økonomisk vækst samt anstændige jobs.
Målene skal frem til 2030 sikre en fælles kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både
mennesker og jorden.
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”

Man har en forpligtelse over for kloden.
Samtidig kan man spare penge og få en
konkurrencefordel, what’s not to like”
Christina Cohr, Chief Commercial Officer i FlowCon International

Hvilken rolle har medarbejderne spillet i den omstilling?
”Det er rigtig vigtigt, at man tager alle medarbejderne med. Det kan være, man
kan sidde ved et skrivebord og kigge på tal, men går man ned og taler med en
produktionsmedarbejder, som har en helt anden hverdag og kontaktflade, og
som kan komme med gode idéer om, at leveringer f.eks. skal komme i en plasticpose i stedet for to, og kan råbe vagt i gevær om alle de små ting. Det er ikke
alt, man kan lave om med det samme, men man kan notere tingene og tale med
leverandørerne på sigt.”
Hvordan finder man ressourcer til at arbejde med det her fokusområde i en
mindre virksomhed?
”Særligt for en SMV’er, er det altid en udfordring at finde ressourcer til ændringer, men spørger du mig, skal det prioriteres, for man har en forpligtelse over for
kloden. Samtidig kan man spare pengene og få en konkurrencefordel, what’s not
to like. Så må man finde ressourcer og ansætte en konsulent eller ny medarbejder til at varetage opgaven.”
Hvordan har det her sat aftryk i jeres virksomhed?
”Klimaregnskabet viser tydeligt, at der er en forskel. Selvfølgelig var der noget
corona, som betød, at der ikke blev rejst så meget. Produkterne og produkternes funktionalitet betyder stadig mest, men vi har også puttet information ind i
salgsmaterialet om FN’s verdensmål, og der er en fane på vores hjemmeside om
bæredygtighed.
For et halvt år siden, sagde vores direktør, at der i vores LinkedIn-opslag ikke
længere står nørdede fagtekniske detaljer som l/h, men nu er det konverteret
om til CO2-reduktion. Så vi har også fået en anden vinkel, når vi kommunikerer.”

CO2-REDUKTION I FLOWCON

Hvilken rolle har digitalisering i jeres grønne omstilling?
”Vi har lært af corona, at man godt kan vinde kontrakter og have kundemøder
og få sager lukket, selvom møder foregår online. Og så har vi prøvet VR (Virtual
Reality, red.) i forbindelse med reklamationsbehandling og træning. Man kan
gøre det virtuelt, og det gør det meget mere levende. Samtidig kan man spare
transport.
Vi er også i gang med et data mining-projekt, der kigger i vores CRM-system.
Det bliver udbygget således, så vi ser på, hvad sandsynligheden er for, at et
tilbud bliver vundet, og så kan vi styre vores lager ud fra det.”
\

Fra 2018 - 2030 forpligter virksomheden sig til at reducere deres egne
udledninger i scope 1 og 2, som er parametre som varebiler og gas til opvarmning og brugen af el til f.eks. opvarmning og køling med 30 procent.
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ANTROPOLOGEN: MINDRE

PRÆK
– MERE HJÆLP TIL HANDLING
Det giver mere effekt at hjælpe folk til at tage de rigtige valg end at prædike om, hvor vigtigt miljøet er, siger antropolog Tanja Sørensen,
der til daglig arbejder med netop at få danskerne til at tage de rigtige miljøvalg.
Hvordan motiverer man egentlig folk til at gøre noget godt for miljøet?
Skal man udnytte, at frygt er et kraftigt virkemiddel? Skal man rose dem, som
gør noget godt? Eller skal vi skippe prædikenerne og fokusere på at skabe
handlemuligheder?
For antropologer er det en af fagets standard-diskussioner, fortæller Tanja
Sørensen, der arbejder for Renosyd – der er fælles affaldsselskab i Skanderborg
og Odder Kommune.
”Vi diskuterer ofte, om vi bedst skaber adfærdsændringer ved at fortælle om,
hvor vigtigt miljøet er - eller om vi skal gå den anden vej rundt, og fokusere på at
gøre det nemt for folk at træffe nogle valg, som reelt gør en forskel.”

Frihed til at vælge løsninger
Hendes arbejde handler både om, at få borgerne til at handle mere miljøvenligt,
men også at skabe den rigtige bevægelse ude på offentlige institutioner.
Men det er ikke afgørende for hende, om de grønne initiativer starter hos medarbejderne eller hos ledelsen. Kontekst og involvering er til gengæld afgørende.
”Der skal selvfølgelig være en leder, som tager ansvaret for retningen, men vi
arbejder meget med at involvere medarbejderne og tage udgangspunkt i deres
hverdag, så de får en frihed til at tilpasse løsningerne. På den måde kommer tilta-

Foto: Renosyd

Budskabet er forstået
Hun mener, at der egentlig ikke er brug for helt så meget fokus på at overbevise
folk længere. Budskabet er sunket ind.
”Langt de fleste ved jo godt, at vi står over for store klimaproblemer, og at bæredygtighed er en vigtig dagsorden. Folk ved også godt, at der er nogle ting, der
skal laves om, så det er ikke viden, der mangler.
I stedet bør man gå direkte til at skabe handlingsmuligheder.
”Det er jo lige meget, om man synes, det er godt at genanvende affald, hvis
man ikke har sat spande op, som gør det nemt for folk at sortere,” siger Tanja
Sørensen.
Lige nu arbejder hun sammen med kollegaerne med at få folk til at sortere mere
affald på genbrugspladserne. Her er der en tendens til, at folk smider mere i

’småt brændbart’ end der egentlig er meningen. Det betyder, at for mange
ressourcer går til spilde.
”Vi har sat et sorteringsbord op ved netop den container for at signalere, at man
ikke bare skal smide alt i containeren, og så har vi omdøbt ’småt brændbart’ til
’rest efter sortering’.”
Tanja Sørensen har selv været hjemme hos et dusin borgere, for at få indblik i,
hvordan de helt konkret sorterede mælkekartoner, pap og makreldåser. Det giver
uvurderlig viden, når afdelingen skal hjælpe borgerne til sortere bedre.
Egentlig stiger mængden af affald hos danskerne generelt, men i det konkrete
forsøg lykkedes det at reducere mængden af restaffald til forbrænding hos
familierne med hele 40 procent, alene fordi man har hjulpet folk med personlig feedback og konkret vejledning. Selv om man ikke kan rådgive alle borgere
individuelt, så kan man bruge den viden, man har fået til at skabe f.eks. digitale
værktøjer, der hjælper borgerne.

Som antropolog tager
Tanja Sørensen gerne ud ’i
marken’ for at se, hvordan
tingene fungerer hos
slutbrugerne. Her er hun på
genbrugspladsen for at se,
hvordan man kan forbedre
sorteringsmulighederne.
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get til at fungere bedre i den konkrete kontekst og arbejdsgangene, når der f.eks.
skal sorteres affald på en skole.”
Brug det formelle system
Hos DeltagerDanmark har man specialiseret sig i at hjælpe medlemsorganisationer med at engagere borgere, medarbejdere eller medlemmer i fælles handlinger.
Det har givet en indsigt i, hvad der fungerer ude i virkeligheden.
”Jeg synes, at det er en rigtig god ide at gå igennem det formelle indflydelses-system med samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Det kan ofte give det afgørende momentum i forhold til ledelsen,” siger
Flemming Andersen, der er chef for Bæredygtighed hos DeltagerDanmark.
Han peger på, at det også giver den afgørende fordel, at man kan udnytte medarbejdernes viden om det konkrete forbrug på arbejdspladsen.
”Det er dem, der har det bedste overblik over alt fra ressourceforbruget, hvordan
vi kan gøre tingene anderledes, og som har direkte kontakt til kunderne,” siger
Flemming Andersen.
”Miljøomlægninger er jo tit en fælles sag, fordi det forbereder virksomheden på
nogle udfordringer, der kommer uanset hvad.”
Han peger dog på, at der kan være ret forskelligt, hvad der passer på den enkelte
virksomhed – alt efter hvordan medarbejderne opfatter klimaproblemerne.

”

Langt de fleste ved jo godt, at vi står over
for store klimaproblemer og at bæredygtighed er en vigtig dagsorden”
Tanja Sørensen, Antropolog, Renosyd

”

Udnyt endelig den ægte motivation som
ildsjælene byder på, ved at inddrage dem i
arbejdet. Det kan også have den fordel, at
man får nogle yngre generationer involveret
i fagforeningsarbejdet.
Flemming Andersen, Chef for Bæredygtighed, DeltagerDanmark

”Hvis medarbejderne er bekymrede for, om de kan beholde jobbet, så kan det
være, at man skal starte en samtale om både bekymringer og muligheder i den
grønne omstilling – inden man går videre til en mere innovationsagtig tilgang,
hvor man udvikler konkrete klimahandlinger.”
”Det er et af de steder, fagforeningen kan spille en kernerolle ved at sørge for, at
man ikke bare får lyttet til dem, der er forhippede på at gøre noget for miljøet,
men også inddrager dem, der frygter, at de mister jobbet. Måske skal man starte
med et fagligt møde, hvor man involverer medarbejderne i ’Hvordan får vi bevaret vores arbejdspladser’?
Ildsjæle er afgørende
Han lægger vægt på, at det kan være ret afgørende at have en ildsjæl ombord,
for hvis ikke tillidsrepræsentanten er engageret i sagen, kan det godt være, at
man skal trække på ildsjælene, selv om de ikke har en formel position.
”Udnyt endelig den ægte motivation som ildsjælene byder på, ved at inddrage
dem i arbejdet. Det kan også have den fordel, at man får nogle yngre generationer involveret i fagforeningsarbejdet,” siger Flemming Andersen.
\
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\ SAMDATA\HK KURSER

BLIV SKARPERE – KURSER OG ARRANGEMENTER
Som medlem af HK kan du melde dig til alle de arrangementer og kurser, du vil – uden at det koster dig andet end din tid.
Så kan du både styrke dine kompetencer, deltage i debatter og få masser af inspiration.

ONLINEKURSER
Velkommen til SAMDATA\HKs univers af onlinekurser.
Her kan du dygtiggøre dig, når du har tid og lyst og i dit eget
tempo.
Se kurserne nedenfor.

IT-SIKKERHED OG DATABASE

ANDET

Cloud-databaser for begyndere

Introduktion til Microsoft Teams

Din personlige IT-sikkerhed

Studieteknik på videregående uddannelser

NoSQL

Wordpress

Sikkerhed og kryptering
SQL

JEPPE ENGELL ER IT-FAGLIG
KONSULENT I SAMDATA\HK
OG DEN DAGLIGE LEDER AF
SAMDATA\HK SEKRETARIATET

Har du spørgsmål, gode ideer,
kritik eller ønsker, så hold dig
ikke tilbage fra at kontakte Jeppe:

MOBIL +45 40728990
jeppe.engell@hk.dk
dk.linkedin.com/in/engell/
twitter.com/jeppeengell

\ LÆS MERE OG TILMELD DIG HER WWW.HK.DK/AKTUELT/KALENDER
HAR DU SPØRGSMÅL?
\ FIND MERE INFO OM SAMDATA\HK PÅ		
SEND EN MAIL TIL: SAMDATA@HK.DK
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CERTIFICERING

PROGRAMMERING

93011 Windows Server 2019 Administration

App-udvikling i C#

96040 Managing Sharepoint and OneDrive in Microsoft 365

Bash - Linux scripting

Administration af Windows Server 2012 - (70-411)

Blazor for begyndere

Avanceret konfiguration af Windows Server 2012 - (70-412)

C# - Grundkursus 1

AZ-104 - Introduktion til AZ - Bliv Azure administrator

C# - Grundkursus 2

Enabling Office 365 Services (70-347)

C# programmering med Michell Cronberg

Implementering Microsoft Azure Infrastructure Solutions (70-533)

Dataanalyse i Python

Installering og konfiguration af Windows Server 2012 - (70-410)

HTML og CSS

MCP 120035 Introduktion til Microsoft Power Automate

Jave - Grundkursus 1

MD 101 Managing Modern Desktops

JavaScript og jQuery

Microsoft Azure Infrastructure and Deployment (70100)

Machine learning i Python

Microsoft Azure Integration and Security (70101)

Overblik over grundlæggende webudvikling

Microsoft: Installing, Maintaining and Protecting Windows 10

PHP

PL-100 Microsoft Power Platform App Maker

Python - Grundkursus 1

PL-900 Microsoft Power Platform Fundamentals

Python - Grundkursus 2

PowerShell

RESTful webservices i.NET Core med C#

SCCM - Administrering System Center Configuration Manager

Visuel programmering for begyndere

SCOM - Administrering System Center Operations Manager

WebAssembly

\ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ
HTTP://KORTLINK.DK/2G9BG

\ SIDE 31

\ STUDERENDE

\ Som fortalt til Laura Na Blankholm, laurana.blankholm@gmail.com

Studerende bidrager til et
mere klimavenligt internet
Mathias Jensen læser Web Development på KEA. Den 27-årige studerende fortæller, hvordan man kan bygge hjemmesider, der
udleder mindre CO2 og dermed tage ansvar for klimaet. IT-branchen og fagforeninger bør også udbrede mere viden om internettets CO2-udledning, mener han.
“Da jeg lavede min BA (Bachelor, red.) kiggede
jeg på, hvordan man kan lave mere bæredygtige
hjemmesider. I bund og grund handler det om,
hvordan man kan gøre CO2-aftrykket pr. besøg
lavere. Man kan gøre det på mange måder, men
det handler om at sende så lidt data som muligt
til klienten. Det er særligt videoer og billeder,
som udleder meget CO2. Der er også de ting,
man prøver at gøre i forvejen i forhold til at
målrette hjemmesiden som f.eks. at optimere
filstørrelsen, så siden loader hurtigere eller sætte de rigtige cache-indstillinger. Og gør man det
lidt mere, end man plejer, så bliver hjemmesiden
grønnere.
Man bør derfor tænke over, hvad brugeren
virkelig skal have ud af et site, om det er nødvendigt, at der f.eks. er en video med autoplay,
hvis det ikke er nødvendigt”.
Præcis med søgeord
”Jeg læste i en bog, at internettet udleder lige
så meget CO2 som hele Tyskland og som flyindustrien. Det er noget, som gør det håndgribeligt for mig.
SEO (søgemaskineoptimering), som jo er
noget, alle går op i, har også en indvirkning på
hjemmesidens CO2-aftryk. Hvis man er mere
præcis med sine søgeord på siden, så er der
heller ikke en masse irrelevante brugere, der
havner på siden.
Det er ikke så alment kendt, at internettet
har et så stort CO2-aftryk, så måske er en
bæredygtig hjemmeside ikke et selling point
endnu, men det er performance og SEO til
gengæld, som er sideeffekter af en mere grøn
hjemmeside.
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Den store udfordring er selvfølgelig medier som
Instagram, TikTok og YouTube, der indeholder
sygt meget videomateriale, og hvor folk sidder
og bladrer det igennem. Vi kan gøre nok så
meget på mindre hjemmesider, men det er
et sandkorn på en strand i forhold til de her
giganter. Men en del af det er også brugerens
opførsel, og vi kan tænke over at ændre vores
adfærd. Vi affaldssorterer også uden at stille
spørgsmål. Jeg er ikke en typisk mediebruger,
da jeg ikke bruger så mange sociale medier,
men det er ikke, fordi jeg er frelst”.
Er selv 27 år
”Men jeg tænker mere over, hvordan jeg selv
kan udvikle noget og føre nogle tanker ud i et
projekt, hvor man har bidraget til det store bille-

”

de ved f.eks. at optimere et site en smule mere.
Jeg er selv 27, men mine klassekammerater er
den generation, som føler, at det er alle dem og
deres børn, klimaforandringerne går ud over.
Og de vil tage et ansvar på alle parametre, de
ved eksisterer. Der er en ufrivillig uvidenhed om
de har spørgsmål, og jeg har oplevet, at da jeg
fortalte om internettets CO2-udledning, at der
var stor interesse.
Derfor kunne det være godt, hvis IT-branchen
også kunne være med til at kommunikere til
brugere omkring CO2-udledning. Det er ikke et
stort fokus i branchen nu, men omvendt ved
jeg, klima og grøn omstilling er noget mange
tænker over, og går op i.”
\

Det er ikke så alment kendt, at internettet har et så stort CO2-aftryk, så måske
er en bæredygtig hjemmeside ikke et
selling point endnu, men det er performance og SEO til gengæld, som er en
sideeffekt af en mere grøn hjemmeside.
Mathias Jensen, KEA”.

