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Sif Neldeborg – kort om mig
Senior Konsulent hos Devoteam

• Startede i Devoteam i september 2021

• Arbejdede for IT-Branchen 2015-21, ansvarlig for branchens fælles arbejde med 
bæredygtig omstilling, bæredygtig business case, indkøb, SDG, CSR.

• Styregruppemedlem:  Forum for bæredygtige indkøb under Miljøstyrelsen 2019-21

Stod bag udgivelsen af IT-Branchens 10 anbefalinger til bæredygtig brug af IT (2020), og har 
derudover været sparringspartner i forbindelse med udvikling af Miljøstyrelsens TCO værktøj 
for computere, strategi for Offentlige Grønne Indkøb (okt2020) samt løbende bidrag til POGIs
indkøbskriterier for IT(2021) og rapporter om bæredygtig omstilling af IT (IDA m.fl.).



Hvad laver Devoteam? 
8000 it-konsulenter, ca. 400 i Danmark.
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Vi er i gang med omstilling af vores drift (GHG, scope 1+2).

Derudover arbejder vi hen mod at alle vores ydelser støtter op 
om bæredygtig omstilling af din organisations virke, og at alle 
vores kollegaer agerer så bæredygtigt som muligt i de 
forretningsmiljøer, de befinder sig i ude hos kunder (scope 3).
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Få indblik i 
hvordan du kan 
arbejde med 
bæredygtig brug 
at IT. 

Agenda
1. Hvad er bæredygtig IT?

2. Hvordan arbejder andre med 
bæredygtig brug af IT? 

3. Hvilke elementer er relevante at gå i 
gang med nu? Hvilke krav stiller andre 
til deres leverandører?

4. 10 gode råd til mere bæredygtig IT



Hvad er bæredygtig IT?
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IT har en historisk 
dobbeltrolle
Vi udleder ca. 4 % af det samlede globale Co2e 
regnskab, men vi kan reducere op til 15 % af det 
samlede CO2e regnskab.

Faktisk mener GeSI.org* at tech kunne reducere 
med 20%. 

Hvordan? Ved at skabe digitalt overblik og 
udnytte teknologi til at gøre ting mere effektivt.

*https://www.gesi.org/research/smarter2030-ict-solutions-for-21st-century-challenges



Samlet Earth Overshoot Day: July 29, 2021
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Derfor skal IT 
være mere 
bæredygtigt.

Klimaforandringer kræver CO2e reduktion

➢IT udleder pt 3,7 % af den samlede globale 
udledning af CO2e ifølge The Shift project*

Cirkulært forbrug pga. ressourcemangel

➢ Mangel på microchips

➢ Mangel på metaller

Risikostyring kræves ved lov

➢ Lovkrav for private virksomheder: EU 
Taksonomi + CSRD m.fl.

➢ Regeringens strategi for offentlige grønne 
indkøb m.fl.

*https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/Lean-ICT-Report_The-Shift-Project_2019.pdf



Creative tech for Better Change

IT holder nøglen til at accelerere 
bæredygtig omstilling af organisationen

Vil du bruge kugleramme eller computerkraft?
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Erhvervslivet* skal leve op til:

EU Taksonomien & Corporate 
Sustainability Reporting Directive

Modsvar til greenwashing fra EU

*Inkl. forsyning og andre ‘halv-offentlige’ institutioner
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Erhvervslivet går frivilligt længere:

CO2e neutral/net zero med 
Science Based Targets initiative

Modsvar til CO2 beregner junglen.



Ørsted er blandt de første i verden til at få godkendt deres 
klimaplan af Science Based Targets Initiative.
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Hvad vil det sige at være Co2e neutral?
Eller hvad med net zero?
Her bliver det desværre stadig meget kompliceret.

Men arbejdet skal gøres lige meget hvad, for det hele skal nok komme til at tælle snart.



Typisk CO2equivalent regnskabsfordeling hos jeres leverandører

Scope 1 emissions

Scope 2 emissions

Scope 3 emissions

Standard boundary applied by companies claiming neutrality

Ideal boundary for companies claiming neutrality

Upstream Emissions Corporate Emissions Downstream Emissions

Production of raw materials

Processing of purchased materials

Transportation of purchased materials

Business travel

Employee commuting

Outsourced corporate support services

Product use

Product disposal

On-site fuel combustion

Company-owned vehicles

Production of Electricity consumed Distribution of products

Retail

Følger den internationale standard: Greenhouse Gas (GHG) Protocol



Overblik over hvor vi udleder CO2e fordelt på de 3 ‘scopes’

Scope 1 emissionsScope 2 emissions Scope 3 emissions

Production of purchased 
materials, products & services Contractor-owned vehicles

Waste disposalProduct useEmployee travel

Company-owned vehicles

Fuel combustion

Purchased electricity for own use

CO2 SF6 CH4 N2O HFCS PFCS

Følger den internationale standard: Greenhouse Gas (GHG) Protocol

1. Eks. produktion af IT udstyr

2. Eks. outsorcede
services: datacenter, 
digitale tjenester mm.
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Hvordan kortlægger jeg mit 
Co2e aftryk i IT? 
Start med de regnestykker du kender: lokalt elforbrug, terabyte plads i cloudløsninger, flere?

Lav en plan for hvordan du skaffer de regnestykker du ikke kender.
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Forskellige tilgange til at lykkes med CO2e 
regnskab i IT
Vælg ud fra jeres digitale modenhed og jeres strategiske målsætning (eller lovgivning).



Eksempel 1: brug en skanner 
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Eksempel 2: brug benchmark



Eksempel 3: brug rapporteringsværktøjer



Hvordan arbejder andre 
med bæredygtig brug af 
IT?



Hvad er bæredygtighed egentligt i praksis?

Bæredygtighed er at:

1. Vælge mere bæredygtigt

2. Nudge medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere til 
at vælge mere bæredygtigt.

3. Reducere forbrug af ressourcer, uden at begrænse 
udvikling og vækst i forretningen (eks. grøn vækst)

4. Implementere nye forretningsmodeller og 
indkøbsmodeller og skabe nye services der fremmer 
ressourceproduktivitet.

Den 100 % bæredygtige organisation findes ikke (endnu).

Bæredygtighed i praksis:
‘The carbon productivity challenge’ 
(10x færre CO2e t udledt pr. krone omsat eller tjent)



Eksempler på IT-virksomheder der arbejder strategisk med bæredygtighed.
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Alle starter forskelligt – hvor er I?

1) Vi har en bæredygtighedsstrategi for hele organisationen

2) Vi har en digitaliseringsstrategi for hele organisationen?

3) Vi har en IT strategi som indeholder centrale elementer fra 
ovenstående 2 strategier?

Hvem har en levetidspolitik for it-udstyr?
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Start med 
modenhedsanalyse for 
at sikre du rammer 
rigtigt med dine 
indsatser.

Tip 1
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Hvor moden er 
organisationen i 
arbejdet med 
bæredygtig IT?

Fra Devoteam management 
consulting modenhedsmodel, 
som vi benytter i samspil med en 
digital modenhedsmodel.

3 modenhedsniveauer inden for 
bæredygtig IT

1. Begynder

Vælger energieffektiviserede produkter, og sikrer korrekt 
affaldshåndtering. Indfører levetidspolitik for enheder.

2. Øvet

Stiller krav til bæredygtighed i værdikæden (Vedvarende energi og 
andre international anerkendte standarder) og indfører grønnere 
adfærd og digital ‘way of work’.

3. Leder

Designer og implementerer et ‘digital backbone’ som giver 
mulighed for at skabe nye services (nye indkøbsmodeller, 
processer, data-drevet målopfølgning). Frigiver tid til at udvikle 
bedre mere bæredygtige services til borgerne/ansatte. 

Organisationen kan være:
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Modenhedsanalyse: Den bæredygtige IT organisation
Motto: Digital modenhed skaber bæredygtig brug af IT

Begynder

Manglende viden 
om antal enheder

Manglende viden 
om stand og 

vedligeholdsplan

Mangler 
levetidspolitikker

Ikke digital 
organisation

Mangler overblik 
over dataforbrug

Øvet

Har levetidspolitik
Har overblik over 

enheder

Mangler overblik 
over dataforbrug

Ikke digital 
organisation

Har 
indkøbspolitikker for 
bæredygtig indkøb

Bæredygtighedsleder

Digital organisation
Overblik over enheder, 
stand og vedligehold

Overblik over CO2 
regnskab for IT 
organisationen

Automatiseret 
leverandørstyring med 

levetidspolitik

Digital og bæredygtig 
forbrugsadfærd blandt 

medarbejdere



Hvilke elementer er relevante 
at gå i gang med nu? 

Hvilke krav stiller andre til 
deres leverandører?



(i tilfældig rækkefølge, med * ved typiske steder at starte)

Hvilke elementer kan en rejse mod bæredygtig brug af IT indeholde?

1. Kortlægning af forbrug af datalagring*

2. Kortlægning af forbrug af it-udstyr, inkl. Mobil og tilbehør.

3. Kortlægning af forbrug af netværksydelser.

4. Levetidspolitik for it-udstyr*

5. Kortlægning af værdi og stand af it-udstyr.

6. Kortlægning af indkøbsprocesser: as-a-service og/eller som produkter evt. med tilbage-tagningsordning.

7. Opsætning af leverandørstyring med fokus på bæredygtighedsmål.*

8. Opsætning af monitorering af målopfyldelse på relevante Key Sustainability Performance Indicators(KSPI).

9. Modenhedsanalyse for bæredygtighed i IT-afdelingen eller hele organisationen, hvis digital moden.

10. Opsætte Co2eq regnskab for organisationen (Standard: GHG protocol, scope 1-3)

11. Delelement i lovpligtig CSR rapportering i årsrapporten.

12. Implementering af energy-aware-software-development – eks. undervisning af medarbejdere.
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Lad være med at opfinde 
den dybe tallerken, 
medmindre du skal spise 
suppe i rummet…

Tip 2
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Skab bæredygtighed gennem it-indkøb
og it-kontraktstyring.

Brug digitalisering til at understøtte jeres 
bæredygtighedsmål gennem digital kontrakthåndtering og 
opfølgning.

Især jeres leverandørstyring.

Stærk disciplin, skal hjælpe os sikkert gennem omstillingen.
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4 grunde til at kontraktstyring bliver 
afgørende for at lykkes med bæredygtig 
omstilling.

I kan gøre den helt store forskel for den bæredygtige omstilling

1. Vi er nødt til at uddelegere kontrol og arbejde sammen på tværs af sektorer og brancher.

2. Vi er afhængige af kontinuerlig flow af valid data fra hele leverandørkæden.

3. Vi skal kunne dokumentere og forudse vores bæredygtighedsindsatser med henblik på at 
lykkes med business casen.

4. Vi er nødt til at kontraktstyre vores serviceleverandører i et simpelt setup der bliver 
kontrolleret og vedligeholdt.
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Eksempler på krav til leverandører og anerkendte eco-labels

1. Miljøstyrelsen har udviklet Total Cost of 
Ownership (TCO) værktøjer for 25 
produktområder (findes også på EU niveau).

2. Benyt Sociale og miljømæssige krav i både 
kvalifikationskrav og tildelingskriterier.

3. Fokuser på at stille krav til dokumentation for 
eks. CO2e udledningskompensation der er 
tredjepartscertificeret.

4. Brug tildelingspoint-systemer som giver mulighed 
for at både store og små virksomheder kan byde.

5. Fokuser på at skabe mulighed for at indkøbe 
device-as-a-service, hvor det er relevant.

6. Spørg til leverandørens brug af internationale 
standarder fra EU, FN, Responsible Business 
Alliance, ILO og OECD. 

7. Partnerskabet for offentlige grønne indkøb 
(POGI) udkommer med nye indkøbskriterier for IT 
i okt21.
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Udviklingen i brug af krav til bæredygtighed i it-kontrakter

Grøn IT →

• EU regulerer omkring 
energieffektivitet i IT, 
samt kemi i hardware.

• Producenterne 
konkurrerer på 
hovedsageligt på pris, 
men også 
energieffektivitet gn. 
eco-labels: Energy 
Star, EPEAT, TCO 
Certified m.fl.

CSR →

• Responsible Business 
Alliance opsætter 
code of conduct for 
produktion (tier1).

• Flere og flere benytter 
FNs 10 principper fra 
Global Compact 
initiativet og GRI. 
Senere suppleret med 
FNs 17 verdensmål.

• Fokus på 
konfliktmineraler.

Annex→

• Større virksomheder 
stiller krav til køb af 
vedvarende energi, 
ISO 14.001 og 
dataudveksling.

• Offentlige 
organisationer 
tilslutter sig POGI, 
DK2020 initiativ og 
intensiverer brug af 
eco-labels. 

• Eco-label jungle. 
Undgå greenwashing.

• Science-based targets.

Hvad er på vej?

• Teknologiunderstøttet 
indkøbs- og kontraktstyrings-
strategi.

• Fokus på science-based
målbare reduktioner i forbrug 
og udledning relateret til 
forbrug. 

• Indkøb af IT-som-en-service 
inkl. Kontraktstyring af 
leverandører.

• Implementering af ‘Statens 
grønne regnskab’ baseret på 
fakturadata fra eco-labels.



Gode råd til mere bæredygtig IT



Brug eksisterende internationale standarder – men vær gerne ambitiøs

Find eks. inspiration i IT-Branchens 10 anbefalinger til mere bæredygtig brug af IT

1. Fastsæt en politik for levetiden på jeres IT-udstyr
2. Rejs mod at blive klimapositiv
3. Implementér strategisk brug af klimakode
4. Green-IT-as-a-service: Omstil til cirkulære indkøbsmodeller
5. Tilbyd jeres IT-ansvarlige nye kompetencer
6. Muliggør en bæredygtig digital arbejdskultur
7. Indsatsen skal forankres bredt for at lykkes

8. Stil krav til politik om genbrug og ansvarlig håndtering af 
ressourcer
9. Dokumenter vedligehold af IT-udstyr

10. Sørg for en effektiv international rapportering og 
erfaringsudveksling

https://itb.dk/raadgivning/10-anbefalinger-til-baeredygtigt-it/

https://itb.dk/raadgivning/10-anbefalinger-til-baeredygtigt-it/#anbefaling1
https://itb.dk/raadgivning/10-anbefalinger-til-baeredygtigt-it/#anbefaling2
https://itb.dk/raadgivning/10-anbefalinger-til-baeredygtigt-it/#anbefaling3
https://itb.dk/raadgivning/10-anbefalinger-til-baeredygtigt-it/#anbefaling4
https://itb.dk/raadgivning/10-anbefalinger-til-baeredygtigt-it/#anbefaling5
https://itb.dk/raadgivning/10-anbefalinger-til-baeredygtigt-it/#anbefaling6
https://itb.dk/raadgivning/10-anbefalinger-til-baeredygtigt-it/#anbefaling7
https://itb.dk/raadgivning/10-anbefalinger-til-baeredygtigt-it/#anbefaling8
https://itb.dk/raadgivning/10-anbefalinger-til-baeredygtigt-it/#anbefaling9
https://itb.dk/raadgivning/10-anbefalinger-til-baeredygtigt-it/#anbefaling10
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Mere inspiration til jeres 
bæredygtighedsrejse i IT.

Læs om dem der lykkes i det små og det store.

Devotalk om Bæredygtig Business d. 7. december online (gratis)



Tak for jeres tid.
Kontakt mig gerne på sif.neldeborg@devoteam.com for mere info

mailto:sif.neldeborg@devoteam.com

