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Klimaforandringerne har været det mest centrale emne blandt 
befolkningen i valgkampene til Folketinget og EU-Parlamentet. 
Nu skal arbejdstagere og fagforeninger lægge pres på 
arbejdsgiverne for at sikre bæredygtighed på hver enkelt 
arbejdsplads, lyder det fra den internationale sammenslutning 
af faglige organisationer (ITUC). Bæredygtighed er i fuld gang 
med at ændre virksomheder, påpeger klimaekspert.

KLIMAFORANDRINGER 
FLYTTER IND PÅ 
ARBEJDSPLADSERNE



A rbejdsgivere skal enga-
gere sig med arbejds-
tagere og deres fagfor-
eninger og iværksætte 
planer for at klimasikre 
deres forretning. 

Sådan lyder kravet fra den inter-
nationale sammenslutning af fagli-
ge organisationer (ITUC), som har 
iværksat kampagnen Climate Proof 
Our Work (klimasikr vores arbejde), 
der frem mod den 26. juni 2019 skal 
skubbe medarbejdere til at tale med 
deres chefer om at skabe forandrin-
ger på arbejdspladsen, der hjælper 
til et bedre klima. 

Der er bare 11 år til at stabilisere 
udledningen af CO2 og nå Paris-afta-
lens mål om, at temperaturen i 2030 
højst må være steget 1,5 grader. 

Det er derfor afgørelsens time, 
og derfor skal arbejdstagere nu sør-
ge for, at arbejdsgiverne tager kon-
krete skridt til at klimasikre arbejds-
pladserne og reducere emissionerne 
i driften. Det udtaler generalsekre-
tær i ITUC Sharan Burrow. 

“Vores fremtid afhænger af det, 
og vi har brug for, at hver eneste 
arbejds plads og virksomhed trækker 
sin vægt. Hvis arbejdsgiverne er seri-
øse omkring klimasikring, er vi med 
dem. Hvis ikke, vil fagforeninger-
ne kræve, at de bliver seriøse", sagde 
Sharan Burrow. 

Ifølge ITUC er 72 millioner 
arbejds pladser konkret truet af tem-
peraturstigninger. Klimaaktioner 
er nødvendige fra arbejdspladser til 
parlamenter. 

Hvert bidrag betyder noget, og 
der er brug for akut og ambitiøs 
handling. Der er brug for at kigge 
grundigt på de forretningsmodeller, 
der fik os til dette punkt, forklarer 
Sharan Burrow.

“Afgivelse af ansvar vil ikke læn-
gere blive accepteret. Den internati-
onale arbejdskraftbevægelse er for-
pligtet til at tackle klimaændringer”, 
siger hun og påpeger, at arbejdstage-
re har en fælles bekymring: Vil deres 
job, som det er, overleve overgangen? 
Og hvis ikke, hvilke skridt er nødven-
dige for at sikre, at jobbet overlever? 

“Hvis det sker korrekt  gennem 
dialog og forhandling mellem 
arbejds givere og fagforeninger med 
den nødvendige støtte fra regeringer, 
åbner dette døren for at realisere 
overgange og til at påtage sig den ek-
sistentielle opgave, der står foran os. 
Omkostningerne og konsekvenserne 
af manglende handling er uoversku-
elige”, siger Sharan Burrow.

Fagforeninger kan gøre rigtig meget
Formand i Dansk Magisterforening 
Camilla Gregersen mener, at fagfor-
eninger og deres medlemmer kan 
gøre rigtig meget for at skabe foran-
dringer på danske arbejdspladser, så 
Danmark efterlever FN’s klimamål.

“DM organiserer mange af dem, 
der arbejder med grøn omstilling i 
forskellige brancher på hele arbejds-
markedet. Derfor er DM-medlem-
mer en vigtig del af løsningen på 
klimaudfordringerne. Derfor vil vi 
blandt andet oprette netværk og på 

den måde udbrede medlemmernes 
vidensbaserede løsningsforslag”, si-
ger Camilla Gregersen.

DM har under valgkampen valgt 
at give klimaforskerne en platform, 
hvor de kan sætte deres viden i spil, 
og fagforeningen støtter op om kam-
pagnen “Så er det nu: Gør valget 
grønt” med nogle små film, der sæt-
ter fokus på klima. 
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Når det gælder 
spørgsmålet om at 
skabe mere bære
dygtighed, er virk
somhederne en 
del af løsningerne. 
Det gælder fx vind
mølle industrien, 
forklarer Claus 
Frier fra bureauet 
aREASON, som har 
 mange års erfa
ring i arbej det med 
 klima og miljø. 

“Hvis arbejds giverne er 
seriøse omkring klima

sikring, er vi med dem”.
Sharan Burrow, generalsekretær, ITUC 



Desuden støtter DM det tværfag-
lige initiativ ”Broen til fremtiden” 
iværksat af grønne og sociale bevæ-
gelser og forskere, som bl.a. arbej-
der for, at Danmark er CO2-neutralt 
i  senest 2040. Det skal bl.a. ske ved 
at påvirke erhvervs- og beskæftigel-
sespolitikken, så der skabes nye job 
 inden for grøn omstilling. 

Der bør dog ikke være Interesse-
modsætninger mht. bæredygtige løs-
ninger i de enkelte virksomheder 

mellem fagforeninger og arbejds-
tagere på den ene side og arbejds-
givere på den anden. Det forklarer 
Claus Frier fra aREASON, som har 
mange års erfaring fra bl.a. Miljø-
ministeriet og private virksomheder, 
og som i dag rådgiver virksomheder 
om bæredygtighedsledelse.  

“Kan man derimod som fagfor-
ening lave et tvist og se sig selv ikke 
kun i en arbejdsmarkedssammen-
hæng, men også i en bredere sam-

fundsmæssig sammenhæng, kan 
man måske forestille sig at kunne 
spille en rolle sammen med arbejds-
giverne”, siger Claus Frier. 

Bæredygtighed påvirker 
markedsvilkårene
Claus Frier forklarer, at bæredygtig-
hed lige nu påvirker markedsvilkår for 
alle virksomheder. Nogle er allerede 
en del af løsningen og vil vokse, mens 
andre må omstille sig  eller lukke. 

“Virksomheder kan være en del 
af løsningen, når det gælder bære-
dygtighed. Det er fx vindmølle-
industrien set i forhold til klimafor-
andringer. Andre virksomheder skal 
derimod omstille sig og må ændre 
deres forretningsmodel, hvis de skal 
blive bæredygtige. Her er landbruget 
et eksempel”, siger Claus Frier. 

Han forklarer, at bæredygtig ud-
vikling tidligere var formuleret som 
et relativt abstrakt princip om ”at til-
godese eksisterende generations be-
hov uden at undergrave fremtidige 
generationers muligheder for at få 
opfyldt deres behov”, som det stod i 
Brundtlandrapporten i 1987. 

Det var svært at løbe målrettet ef-
ter. Det var først for alvor i 2015, da 
man fik de 17 mere specifikke ver-
densmål med 169 delmål, at der var 
sket en reel politisk modning, der 
gjorde, at virksomheder nu også har 
fået noget konkret at styre efter. 

“De 17 verdensmål har givet ud-
viklingen momentum, fordi de har 
konkretiseret bæredygtighed. Der 
er sat ord på, og bæredygtighed kan 
blive en del af virksomhedens fortæl-
ling om sig selv. Med verdensmålene 
har virksomhedsledere i langt højere 
grad fundet ud af, hvad bæredygtig-
hed, ledelse og løsninger i den enkel-
te virksomhed konkret handler om”, 
siger Claus Frier og understreger:

“Verdensmålene har gjort bære-
dygtighed håndgribelig, også for dig 
og mig, og det gør borgernes, kun-
dernes, arbejdstagernes osv. forvent-
ninger til virksomhederne om at bli-
ve bæredygtige langt større, fordi vi 
alle ved, hvad temaerne er”. ■
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“De 17 verdensmål har givet 
udviklingen momentum, fordi de 
har konkretiseret bæredygtighed”.
Claus Frier, konsulent og grundlægger, aREASON



 “Safe sushi. Bæredygtig, 
ansvarlig fisk. Er det ud-
tryk for en popkultur 
omkring bæredygtighed? 
Det tror jeg ikke”. 
Jacob Larsen viser et foto 

på sin mobiltelefon, som han for ny-
lig tog af en busreklame i Køben-
havn. Han synes, at reklamen for-
mår at ramme hovedet på sømmet, 
med hensyn til hvad der er blevet 
det politisk nok mest centrale emne i 
valgkampen til både EU-Parlamentet 
og Folketinget. 

At Jacob Larsen tog et foto af en 
reklame med et bæredygtigt bud-
skab, er næppe tilfældigt. Han er til 
daglig divisionsdirektør for forsy-
ning og infrastruktur i Orbicon, som 
er en rådgivningsvirksomhed inden 
for miljø, klimatilpasning, forsyning, 
arbejdsmiljø, infrastruktur, byggeri 
og renovering.  

Orbicon har netop lanceret et 
digi talt dialogværktøj, der skal hjæl-
pe virksomheder til konkret at indar-
bejde tiltag, som ligger i forlængelse 
af FN’s verdensmål og skaber bære-
dygtighed. Værktøjet har fået navnet 
Mylius efter Orbicons ejere, Hedesel-
skabets grundlægger, Enrico  Mylius 
Dalgas, og henviser til den grønne 
innovation, som værktøjet skal være 
med til at skabe.

“Med dette værktøj kan vi som 
rådgivere folde en opgave for en 

 kunde ud, få sat nogle mål og udar-
bejdet nogle handleplaner, der giver 
mening, vel vidende at virksomheden 
også sætter handling ind på bære-
dygtighed, der fører frem til mål, 
som ikke stritter i alle mulige forskel-
lige retninger”, siger Jacob Larsen. 

En del af Orbicons dna er bære-
dygtighed. Det er endda skrevet ind 
i formålsparagraffen for virksomhe-
dens eksistensberettigelse.

Jacob Larsen forklarer, at udfor-
dringen i at arbejde med bæredygtig-
hed er, at begrebet på mange måder 
er ekstremt diffust. Sætter man 500 
ingeniører til at arbejde med bære-
dygtighed, får man nemt 500 for-
skellige løsninger. 

“Men først og fremmest gæl-
der det handling. Jeg tror, det bliver 
svært at overleve som virksomhed 
i fremtiden, hvis man fralægger sig 
det fælles ansvar, som det at udvise 
bæredygtighed er”.  

Et lykkehjul med bæredygtige 
målsætninger
Lea Ravnkilde Møller er projekt leder 
i Orbicon og står sammen med en 
kollega bag udviklingen af værktø-
jet Mylius. Hun forklarer, at det var 
oplagt at knytte FN’s verdensmål til 
Orbi cons ønske om at udvikle et sim-
pelt dialogværktøj, der kan hjæl-
pe andre virksomheder med at blive 
mere bæredygtige. 

“Orbicon har så mange grønne 
ydelser, der ikke altid kommer frem 
i lyset. Det ændrer vi på med Mylius. 
Det er vigtigt, at vi finder de bære-
dygtige løsninger i samarbejde med 
vores kunder, og netop det kan dette 
værktøj”, siger Lea Ravnkilde Møller.

Som dialogværktøj er Mylius 
tænkt som en digital løsning, der 
kan tilgås via en hjemmeside og bru-
ges som en app. Rent visuelt ligner 
Mylius en slags lykkehjul med 17 fel-
ter i forskellige farver. I stedet for 
beløb er der dog indskrevet FN’s 
verdensmål. Ud for hvert felt er des-
uden fem bokse ind mod midten, 
som udgør en slags trappe stige, hvor 
brugerne selv kan indskrive, hvor-

Rent visuelt ligner Mylius en slags lykke
hjul med 17 felter i forskellige farver. I 
stedet for beløb er der dog indskrevet 
FN’s verdensmål. 
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NYT VÆRKTØJ SKAL 
GØRE VIRKSOMHEDER 
BÆREDYGTIGE
Den danske rådgivningsvirksomhed Orbicon har udviklet et digitalt værktøj, 
der på en nem måde skal hjælpe alle typer af virksomheder med at indarbejde 
bæredygtige tiltag, som ligger i forlængelse af FN’s verdensmål. De virksomheder, 
som ikke bliver bæredygtige, overlever ikke i længden, lyder budskabet.
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“Det at skabe bære
dygtighed er en 

forandringsproces 
hos os selv og hos 

vores kunder”. 
Jacob Larsen, divisionsdirektør, Orbicon

hjælp til at løse. Her bliver værktø-
jet en meget simpel måde at arbejde 
med at skabe den forandring på”, si-
ger  Jacob Larsen. 

Tager egen medicin først
Orbicons domicil ligger tæt på 
Høje Taastrup Station. Her har 300 
 ansatte deres daglige gang. Bæredyg-
tighed er en del af både rådgivnings-
virksomhedens daglige arbejdsopga-
ver og de fysiske omgivelser. 

Bygningen har integreret energi-
design og kan derfor næsten opvar-
mes af de mennesker, der opholder 
sig i den. På taget er der opsat solcel-
ler, træet i domicilet er FSC-certifice-
ret, og alle materialerne er valgt på 
baggrund af livscyklusanalyser. Og 
rundt om bygningen har man sørget 
for, at udenomsarealet kan håndtere 
regnvand. Lys- og varmeforhold bli-
ver også automatisk reguleret, så man 
opnår det bedst mulige arbejdsmiljø.

“Orbicon er ikke frelst. Hver-
ken på egne eller på vores kunders 
 vegne. Men vi tager selvfølgelig  vores 
egen medicin først”, siger Jacob Lar-
sen og påpeger, at Orbicon har et 
 ønske om at blive Danmarks mest 
bære dygtige rådgivningsvirksomhed. 

“Derfor prøver vi også at “walk 
the talk”, så de tjenester, vi tilbyder 
vores kunder, dem har vi også byg-
get ind i vores egen baghave. Men vi 
har fuld forståelse for, at det at ska-

be bæredygtighed er en forandrings-
proces hos os selv og hos vores kun-
der”, siger Jacob Larsen. 

Han mener, at bæredygtighed i 
fremtiden i sig selv bliver et konkur-
renceparameter, som alle virksom-
heder skal forholde sig til, hvis de vil 
overleve. 

“Forbrugerne vil følge den folke-
bevægelse, der er mod fokus på at 
skabe et bedre klima. Som virksom-
hed skal man derfor væk fra, at tan-
ken om at indføre bæredygtige løs-
ninger leder til dårlig samvittighed, 
fordi man ikke gør noget eller nok. 
De virksomheder, som i fremtiden 
bliver i stand til at tænke i reel bære-
dygtighed, bliver belønnet, mens de, 
som pynter sig med lånte fjer, bliver 
straffet”, siger Jacob Larsen.  

Han understreger, at Orbicon 
ikke er den første virksomhed, som 
tænker tanken at ville arbejde med 
bære dygtighed eller udvikler et 
værktøj, der skal forbedre arbejdet 
med at skabe bæredygtighed.

“Det, som gør vores tilgang til at 
arbejde med bæredygtighed anderle-
des, er, at vi har udviklet et simpelt 
værktøj, som kan bruges af alle og 
til hvad som helst – om man ønsker 
at etablere en ny bydel eller åbne en 
grillbar. Vi kan ikke redde verden 
som sådan, men med Mylius hjælper 
vi danske virksomheder til at tænke i 
konkrete, bæredygtige løsninger”. ■

Divisionsdirektør 
Jacob Larsen og 
projektleder Lea 
Ravnkilde Møller 
fra rådgivnings
virksomheden 
 Orbicon, som står 
bag udviklingen af 
et digitalt værk
tøj, der skal hjæl
pe  alle slags virk
somheder med at 
blive bæredygtige 
på en nem og hur
tig måde. 

dan man ønsker at arbejde med et 
eller flere af de 17 verdensmål og 
trinvist fra 1 til 5 udvikle sig i en 
mere bæredygtig retning. 

Værktøjet giver på den måde et 
visuelt overblik over arbejdet med 
verdensmålene og delmålene under 
hvert enkelt verdensmål. Udgangs-
punktet er, at værktøjet skal være 
meget simpelt at tilgå, og at alle skal 
kunne bruge det.

“Vi har fx en ambition om, at 
værktøjet skal ud til også folkesko-
ler og gymnasieelever, så de kan lege 
med det. Det er ikke et kommercielt 
software, vi har udviklet for at  tjene 
penge. Det er udviklet for at under-
støtte vores forretning, så vi bli-
ver bedre kvalificeret til at yde en af 
 vores kerneopgaver – nemlig rådgiv-
ning til vores kunder om at gennem-
føre klimavenlige og bæredygtige 
løsninger”, siger Jacob Larsen. 

Det er meningen, at en virksom-
hed med værktøjet sætter sine egne 
målsætninger og arbejder med for-
skellige scenarier og handleplaner, 
der hægtes op på verdensmålene. 
Men der er hverken en bestemt score 
eller et facit, man skal opnå, når man 
anvender værktøjet. Det er dialogen 
og handlingerne, som er i fokus.

“Vi ønsker at få vores kunder til 
at efterspørge bæredygtige ydel-
ser, og det gør vi gennem dialog om-
kring det problem, de ønsker vores 



6  Magisterbladet 6 · 2019 · dm privat og selvstændige 2

BÆREDYGTIGHED Af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · Foto: Mogens Holmgaard

Bæredygtighed behøver 
ikke at ske på bekostning 
af vækst. Det kan den 
danske cementvirksom-
hed Aalborg Portland 
skrive under på. Den har 

igennem 130 år leveret cement til 
kunder over hele verden. En cement, 
der i stigende grad bliver miljøven-
lig. Cementvirksomheden med over 
3.000 ansatte har nemlig haft et sti-
gende fokus på at være bæredygtig. 

“Bæredygtighed behøver ikke at 
ske på bekostning af vækst. Det kan 
gå hånd i hånd”, fortæller energi- og 
miljøchef i Aalborg Portland Henri-
ette Nikolajsen. 

Virksomheden indgår således i 
en cirkulær forretningsmodel med 
andre virksomheder. Den omfat-
ter bl.a. nyttiggørelse af restproduk-
ter og brug af affald som alternativt 

AALBORG PORTLAND 
VIL PRODUCERE 
GRØN CEMENT
Efter årelange store investeringer kan cementvirksomheden 
Aalborg Portland i stort omfang anvende både restprodukter 
og alternative brændsler og forvandle det til grøn cement. 
Med et årligt miljø- og klimaregnskab ønsker virksomheden 
at åbne sig for offentligheden, og det har skabt stor 
synlighed og interesse. 

brændsel, der dækker halvdelen af 
virksomhedens forbrug. 

Kridt udgør 80 procent af indhol-
det i det færdige cementprodukt. Det 
hentes op fra en kridtgrav, der lig-
ger i det ene hjørne af Aalborg Port-
lands 1.200 hektar store grund. Det 
har frembragt en stor sø, som med 
8-12 grader varmt vand fremover 
skal bruges som en naturlig og kli-
mavenlig fjernkøling af det nye Aal-
borg Universitetshospital.

Aalborg Portland har et forsk-
ningscenter, hvor der arbejdes på at 
udvikle cementtyper, som kan frem-
stilles med et lavere energiforbrug 
og mindre CO2-udledning. 

Overskudsvarmen fra produk-
tionen af cementen, som bræn-
des i  store ovne, dækker årligt over 
204.000 Aalborg-husstandes sam-
lede forbrug. Det svarer til, at virk-
somheden dækker 20 procent af Aal-
borg bys varmeforbrug. 

“Bæredygtighed behøver ikke 
at ske på bekostning af vækst. 

Det kan gå hånd i hånd”.
Henriette Nikolajsen, energi- og miljøchef, Aalborg Portland
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“Vi gør produktionen af cement 
grønnere ved at kunne anvende fle-
re alternative brændsler. På miljø- og 
klimaområdet har vi opsat mål om 
at genanvende varme og levere over-
skudsvarme til borgerne i Aalborg. 
Det forbedrer vi løbende. Og så arbej-
der vi på at få etableret en vindmøl-
lepark, så vi fremover forbruger el 
fra vindenergi i stedet for fra elnettet 
som i dag”, siger Henriette Nikolajsen. 

En cementvirksomhed skal bru-
ge både energi og naturlige råstoffer. 
For at kunne blive en mere bæredyg-
tig cementvirksomhed har det derfor 
også krævet store investeringer. Se-
nest 80 mio. kr. i et anlæg, som gør 
det muligt at anvende endnu flere al-
ternative brændsler, når der produ-
ceres cement.

“Det er godt, at vi kan anvende al-
ternative brændsler i stedet for fos-
sile brændsler. Det betyder virkeligt 
noget økonomisk og miljømæssigt. 
Men alternative brændsler er også 
meget uhomogene og derfor kompli-
cerede at bruge. Det kræver derfor 
et stort apparat, som kan håndtere 

dem, og den omlægning har krævet 
store investeringer”, siger Henriette 
Nikolajsen.

Restprodukterne fra forbrændin-
gen af brændslet indgår i sig selv i 
cementfremstilling og mindsker på 
den måde affaldet. Andre alternati-
ve og ikkefossile produkter, der er 
med til at gøre cementen grønnere, 
er bl.a. kød- og benmel, tørret spil-
devandsslam og industrielt affald. 
De alternative brændsler dækker nu 
halvdelen af virksomhedens forbrug. 

Når cementfabrikken graver efter 
kridt og sand, sker det desuden med 
fokus på biodiversitet og på at efter-
lade rekreative arealer af høj værdi, 
forklarer Henriette Nikolajsen: 

“Vi skal sørge for både høj biodi-
versitet og rekreative muligheder på 
de områder, hvor vi har gravet kridt. 
Det er vigtigt at se produktionen i et 
større billede. På den måde bliver et 
tidligere produktionsområde på et 
tidspunkt til rekreative arealer til fx 
sport og kultur, så vi på den måde 
indgår i en større sammenhæng med 
samfundet omkring os”. 

“Et miljø og klimaregnskab 
udtrykker en baseline for 
virksomhedens påvirkning”.
Lis Reker, projektchef, Rambøll

Klimaregnskab er en base
line for bæredygtighed
Aalborg Portland har i en årrække 
udarbejdet et miljø- og klimaregn-
skab en gang om året. Det sættes 
nu op mod FN’s verdensmål. På den 
måde synliggør og systematiserer 
virksomheden sine initiativer for at 
blive endnu mere bæredygtig. 

I det grønne regnskab følges op 
på de bæredygtige tiltag, som Aal-
borg Portland allerede har igangsat. 
For virksomheden følger selv udvik-
lingen meget nøje hver eneste dag.

“Med det grønne regnskab åb-
ner vi jo døren op til virksomheden. 
Det har givet stor synlighed, og vi får 

mange henvendelser fra virksomhe-
der, myndigheder, politikere og stu-
derende, som kommer for at høre, 
hvad vi kan med miljø og energi”, si-
ger Henriette Nikolajsen. 

Når en virksomhed ønsker at bli-
ve mere bæredygtig, bør et miljø- og 
klimaregnskab være første skridt. 
Det forklarer projektchef i Rambøll 
Lis Reker, som har arbejdet med mil-
jøområdet siden 1981 bl.a. i Miljø-
styrelsen, som leder af kommuna-
le afdelinger og som miljøspecialist 
i revisionsfirmaet KPMG. I Rambøll 
har hun bl.a. arbejdet med miljø- og 
klimaregnskaber for kunder som Ny-
kredit, DR, Erhvervsministeriet, Ros-
kilde Festival og Aalborg Portland.  

“Et miljø- og klimaregnskab ud-
trykker en baseline for virksomhe-
dens påvirkning. Det er en forudsæt-
ning, hvis man som virksomhed vil 
måle, hvor bæredygtig man er i dag, 
og hvor meget man kan reducere sin 
miljøbelastning ved hjælp af forskel-
lige initiativer”, siger Lis Reker.

Hun forklarer, at et klimaregn-
skab typisk udarbejdes ud fra Green 

House Protocol (GHP), som også FN 
anbefaler, at man følger. Her indde-
ler man virksomhedens CO2-udled-
ning i tre lag, som undersøges og 
opstilles i et samlet regnskab. Data-
grundlaget i regnskabet bruges til at 
beregne CO2-udledningen og udgør 
grundlaget for at tage beslutninger 
om, hvor og hvor meget man kan be-
grænse udledningen og i det hele ta-
get blive mere bæredygtig. 

“Det afhænger typisk af, hvil-
ken type virksomhed det er, og hvad 
den producerer. Det danner vi os et 
overblik over i samarbejde med virk-
somheden”, siger Lis Reker og på-
peger: 

“Det er oplagt at anbefale indsat-
ser over for virksomhedens egne for-
hold som fx tænd og sluk-ure for be-
lysning, indsætte LED-belysning og 
reducere vandforbrug og affalds-
mængder. Indsatser over for under-
leverandører og outsourcede ydelser 
i form af miljøkrav i kontrakter bør 
dog også indgå, da disse kan dække 
over den største påvirkning”. 

Henriette Nikolajsen forklarer, 
at Aalborg Portland med sit miljø- 
og klimaregnskab skaber et synligt 
overblik over årets miljøpræstation 
og et indtryk af udviklingen over fle-
re år. 

“I forbindelse med regnskabet får 
vi samlet årets indsatser sammen og 
systematiseret oplysningerne i et let-
tilgængeligt format. På den måde gi-
ver regnskabet et godt overblik. Det 
kræver virkelig dygtige ansatte og 
et produktionsapparat, som løben-
de tilpasser sig, når man vil arbejde 
samfundsøkonomisk bæredygtigt. 
Det tager tid at blive en bæredygtig 
virksomhed, men det er den eneste 
vej frem”. ■
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Det er dyrt at have senio-
rer ansat. For dyrt i for-
hold til at have yngre 
ansatte. Det mener ar-
bejdsgiverne ifølge en ny 
svensk undersøgelse fra 

det svenske institut for arbejdsmar-
ked og uddannelsespolitisk analy-
se (IFAU). 

Her fremgår det, at arbejdsgiver-
ne mener, at omkostningerne i for-
bindelse med lønmodtagere stiger 
med lønmodtagernes alder. Især når 
lønmodtagere når alderen 50 til 60 
år, stiger udgifterne. Arbejdsgiverne 
er i det lys mere positive over for at 
have en 30-årig ansat end en 60-årig. 

“Det kan skyldes overbevisninger 
hos arbejdsgiverne om, at udgifterne 
til pensionsindbetalinger er større 
for den ældre gruppe lønmodtagere. 
Men der er risiko for, at de udgifter 
er overvurderet af arbejdsgiverne”, 
siger Sara Martinson, som er kom-
munikationsansvarlig hos IFAU, der 
står bag undersøgelsen.

Hun påpeger, at konklusionen fra 
arbejdsgiverne om, at ældre er for 
dyre, kan være problematisk for æl-
dres muligheder for at fortsætte på 
arbejdsmarkedet, hvilket der jo el-
lers er stort politisk fokus på skal ske 
i de kommende årtier. 

“Vi ved fra tidligere undersø-
gelser, at ældre diskrimineres på 
arbejds markedet og kan have svært 

ved at få et job. Opfattelser af  ældre 
menneskers produktivitet kan være 
en del af det. Samtidig ønsker vi, 
at efterspørgslen efter en ældre 
arbejds styrke skal eksistere, da vi 
står over for et politisk ønske om, at 
vi skal fortsætte med at arbejde læn-
gere”, siger Sara Martinson. 

Hun påpeger, at arbejdsgiverne 
dog samtidig vurderer, at en 60-årigs 
produktivitet faktisk ligger på niveau 
med en 30-årigs. 

“Og det er vel ikke så dårligt”, si-
ger Sara Martinson.

Ansætter gerne perso
ner, som ligner en selv
IFAU’s undersøgelse er foretaget på 
baggrund af en undersøgelse fra 
2016 med omkring 1.400 arbejds-
givere med 50 eller flere ansatte. 

De, der arbejdede med rekrutte-
ring, skulle svare på, hvordan de op-
fattede produktiviteten og beskæfti-
gelsesomkostningerne for potentielle 
medarbejdere. 

Produktiviteten blev estimeret på 
blandt andet følgende: selvkørende, 
kørsel og initiativ, tekniske og fag lige 
færdigheder og lederskabskvalite-
ter. Og ifølge undersøgelsens respon-
denter havde personer i 20’erne den 
laveste produktivitet. Produktivite-
ten stiger til 40-årsalderen og falder 
derefter igen. Det værste fald i pro-
duktivitet oplevede respondenterne 

blandt personer mellem 50 og 60 år. 
En 60-årigs produktivitet falder til 
cirka samme niveau som en 30-årigs. 

Når omkostningerne er relateret 
til værdien af det udførte arbejde, så 
er arbejdsgiverne i det samlede regn-
skab i gennemsnit derfor mere posi-
tive over for de 30-årige end over for 
seniorerne. 

Arbejdsgivernes holdninger over 
for at have ældre versus yngre ansat-
te adskiller sig dog også fra branche 
til branche. Det afhænger typisk af 
aldersstrukturen på den enkelte ar-
bejdsplads, forklarer Sara Martinson. 

“Arbejdsgivere i for eksempel ud-
dannelsessektoren er mere positi-
ve over for de ældre og mindre po-
sitive over for de yngre med hensyn 
til produktivitet, mens det omvend-
te gælder for finans- og ejendoms-
branchen og sundhedssektoren”, si-
ger hun.

Når man ser denne forskel i 
værdi opfattelsen af henholdsvis 
ynge og ældre arbejdstagere fra 
branche til branche, så kan det skyl-
des, at vurderingsperspektivet må-
ske mere handler om, hvem man 
arbejder med, end underbyggede 
faktiske data om værdi. 

“Ja, det er ikke umuligt. Vi har i 
tidligere undersøgelser set, at der er 
en tendens til, at arbejdsgiverne ger-
ne vil ansætte dem, der ligner dem 
selv”, siger Sara Martinson. ■

ARBEJDSGIVERE:
EN 60ÅRIG HAR MINDRE 
VÆRDI END EN 30ÅRIG 
Seniorer på omkring de 60 år har mindre værdi for arbejdsgiverne end en 30-årig, 
der fx lige er blevet færdiguddannet. Årsag: Udgifterne til de ældre lønmodtagere 
er for store. Det viser en svensk undersøgelse. Dette er endnu et eksempel på, at 
ældre arbejdstagere ofte diskrimineres, påpeger forsker. 
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Medarbejdernes 
arbejds tid skal regi-
streres. Det er 
arbejds givernes an-
svar, at det sker. Det 
fastslår en ny dom 

fra EU-Domstolen.   
Ifølge dommen skal alle arbejds-

givere i EU-landene indføre et 
“objek tivt, pålideligt og tilgængeligt 
 system, der gør det muligt at måle 
længden af hver enkelt arbejdstagers 
daglige arbejdstid”. Systemet skal 
nemt kunne kontrolleres.

Tidsregistreringen skal være med 
til at beskytte lønmodtagerne og sik-
re, at arbejdsugen ikke bliver for 
lang, og at hviletidsbestemmelserne 
bliver overholdt. 

Tidligere har det været medar-
bejdernes opgave at bevise det, hvis 
dette ikke blev overholdt. Men med 
tidsregistreringen ligger bevisbyrden 
ikke længere hos medarbejderne.

I Dansk Arbejdsgiverforening (DA) 
er man ikke begejstret for dommen.

“Vi er bekymrede, fordi det er en 
meget vidtgående dom, der udstik-
ker retningslinjer på et område, hvor 
vi i Danmark ikke har særlige udfor-
dringer”, siger Martin Steen Kabon-
go, der er overenskomstchef i DA.

Han påpeger, at det kan blive en 
administrativt tung og svær opgave 

at løfte for arbejdsgiverne på grund 
af det nuværende arbejdsmarked.

“Der findes så mange former for 
ansættelser i dag. Det er egentlig kun 
timeansættelser, der kræver en helt 
nøjagtig registrering. Desuden har vi 
et arbejdsmarked, der bygger på til-
lid mellem parterne, og det kan det 
her være med til at undergrave”.

Registrering skal ikke blive til 
en ekstra opgave i bunken 
Formand for DM Privat og selvstændi-
ge Julia Hunt er tilhænger af dommen.

“Jeg er sådan set tilhænger af alle 
tiltag, der kan skabe mere gennem-
sigtighed omkring den faktiske ar-
bejdstid”, siger hun. 

Julia Hunt påpeger dog, at største-
delen af privatområdet ikke er over-
enskomstdækket. Derfor er det ikke et 
sæt spilleregler, man kan  trække på.

Desuden mener hun, at det er 
“vanvittig vigtigt”, at man i imple-
menteringen af dette tænker med-
arbejderne med ind i løsningerne, 
så registreringen ikke bliver en eks-
tra opgave oven i bunken. ”Vi ved, at 
rigtig mange arbejder meget mere, 
end de får løn for, og selvom det-
te sker med afsæt i at mindske det 
problem, så kunne min bekymring 
være, at det alene tilfører mere ar-
bejde”, siger Julia Hunt.

ARBEJDSTID  Af Martin Ejlertsen · me@dm.dk

EUDOM:
ARBEJDSGIVERE SKAL 
REGISTRERE ARBEJDSTID
Arbejdsgiverne i alle EU-lande skal registrere alle medarbejderes arbejdstid for at 
sikre, at arbejdsugen ikke bliver for lang, fastslår en ny dom fra EU-Domstolen. 

“Jeg er sådan set tilhænger af 
alle tiltag, der kan skabe mere 
gennemsigtighed omkring den 
faktiske arbejdstid”. 
Julia Hunt, formand for DM Privat og selvstændige 

Problemets omfang er ikke kortlagt
I Dansk Magisterforening har man 
ikke kortlagt omfanget af problemet 
med manglende tidsregistrering. 

I privatsektoren er der meget vel-
regulerede arbejdspladser som ek-
sempelvis DSB, Ørsted og Novo 
Nordisk, hvor manglende tidsregi-
strering ifølge Julia Hunt i sig selv 
ikke er et problem. På den anden 
side er der brancher, hvor arbejdet 
i nogen grad også forventes at være 
noget, man bedriver ud fra egen in-
teresse. Det gælder eksempelvis hele 
kulturbranchen, ngo-området og 
mediebranchen. 

”I de brancher kan det være svæ-
rere at skelne imellem arbejde og in-
teresse, og det kan selvfølgelig på-
virke trivslen generelt. Men jeg vil 
nødigt være den, der sætter ligheds-
tegn mellem stringent registrering og 
godt arbejdsmiljø, for der er mange 
andre faktorer, der også kan påvirke 
arbejdsmiljøet”, siger Julia Hunt.

Ifølge dommen er det op til hvert 
enkelt medlemsland, hvordan regi-
streringen af arbejdstiden skal fore-
gå. Julia Hunt mener, at kravet om 
tidsregistrering i de fleste tilfælde 
kan indarbejdes i overenskomstsy-
stemet. Men på de mange tusinder af 
private arbejdspladser, hvor der ikke 
er overenskomster, skal der findes 
andre løsninger. 

“Jeg har lige nu ikke et bud på, 
hvordan det skal ske, men jeg håber, 
at det kan løses på måder, hvor det 
virker meningsfuldt for den enkel-
te medarbejder og organisationen el-
ler virksomheden. Det skal også ger-
ne give anledning til styrket dialog 
imellem ansatte og ledere i forhold 
til rammer og forventninger til ar-
bejdets indhold og udførelse”, siger 
hun. ■
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Når man er færdiguddan-
net, men ikke lige finder 
et fast arbejde, så kan 
det blive svært at finde 
sin rette hylde. Mang-
len på fællesskab og ud-

sigterne til et usikkert arbejdsliv – 
 måske mange år frem i tiden – har 
fået en gruppe løstansatte til at star-
te foreningen Flexwerker. 

De er alle videns- og kulturarbej-
dere, som oplever usikkerhed på 
arbejds markedet. Men som kollek-
tiv opnår de et fællesskab. De afhol-
der workshops og arrangementer 
om det usikre arbejdsliv og alterna-
tive  måder at organisere sig på som 
løstansat. Og nu lancerer kollektivet 
også sit eget magasin om det prekæ-
re arbejds marked. 

Magasinet er et eksperiment, hvor 
løstansatte arbejdstagere i fællesskab 
forsøger at finde fælles løsninger på 
det usikre arbejdsmarked, som er en 
stor del af deres hverdag. 

“Vi havde hver især en følelse af 
at være ladt lidt alene på arbejds-
markedet, men vi havde også en tro 
på, at tingene kan være anderledes. 
I kollektivet har vi en stor nysgerrig-

hed over for, hvad der er ved at ske 
med arbejdsmarkedet, og det ønske-
de vi at undersøge fra alle mulige 
forskellige vinkler med magasinet”, 
siger 31-årige Maja Louise Sørensen, 
som er uddannet cand.mag. i læring 
og forandringsprocesser og en del 
af redaktionsgruppen på otte unge 
kvinder, som står bag magasinet. 

Flexwerker er formentlig det før-
ste magasin på dansk jord, som 
udelukkende sætter fokus på løst-
ansattes forhold på det prekære 
arbejds marked. Det lanceres fredag 
den 7. juni ved en releasefest i kul-
turhuset Union i København.  

Magasinet er et kollektivt produkt 
med bidrag fra over 100 løstansatte – 
eller flexwerkere, som de kalder sig 
– der har turdet drømme og åbne op 
for ideen om, at man kan forandre 
et fragmenteret og usikkert arbejds-
marked med utilstrækkelige organi-
seringsformer. 

“Vi har ønsket at samle alle de er-
kendelser, vi sammen har fået i den 
lange proces, det har været at lave 
dette, for at give løstansatte en fæl-
les stemme. På den måde håber vi 
måske at kunne nå ud til mange flere 
for at skabe mere debat og inspirere 
til handling fra flere kanter omkring 
de udfordringer, vi står over for”, si-
ger Maja Louise Sørensen. 

En ny slags samarbejde mellem 
fagforening og medlemmerne
Magasinet er blevet til i et samarbej-
de med fagforeningen Dansk Magis-

Otte unge  kvinder 
fra kollektivet 
Flexwerker står 
bag magasinet 
af samme navn, 
som sætter  fokus 
på løstansattes 
 usikre arbejds
liv. ”De havde tid
ligere hver især en 
følelse af at  være 
ladt lidt alene på 
arbejds markedet”, 
fortæller Maja 
Louise Sørensen, 
her siddende med 
lys nederdel. 

LØSTANSATTE LANCERER 
DERES EGET MAGASIN 
OM DET PREKÆRE 
ARBEJDSMARKED
Flexwerker er et kollektiv af løstansatte, som lancerer et 
nyt magasin om midlertidige ansættelser og usikkerhed 
på arbejdsmarkedet. Magasinet er støttet finansielt af 
Dansk Magisterforening og er et udtryk for et nyt, direkte 
samarbejde mellem fagforening og medlemmer. 

“Jeg føler, at 
magasinet 
for os som 
gruppe har 

givet os en ro 
og en følelse 

af ikke at 
være så 

særegne”. 
Maja Louise Sørensen,  

cand.mag., Flexwerker
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FLEXWERKER
Flexwerker er et kollektiv af 
 videns- og kulturarbejdere, som 
mødes til workshops og alterna-
tive arrangementer med fokus på 
det usikre arbejdsmarked, som 
løstansatte oplever. 

Kollektivet lancerer den 7. juni 
2019 et magasin, støttet finan-
sielt af Dansk Magisterforening, 
som udforsker prekarisering fra 
de løstansattes egen synsvinkel 
og på egne præmisser.

Ordet flexwerker findes ikke på 
dansk, men er hollandsk og skal 
give konnotationer til det fleksible 
og måske usikre arbejdsliv, som 
mange løstansatte oplever – det 
prekære arbejdsmarked – uden 
fast indkomst, pensionsopsparing 
og ret til ferie, barsel og sygedage 
med løn.  

terforening (DM), som støtter projek-
tet, herunder magasinet, finansielt 
med op til 216.650 kr. i projektperi-
oden 2018 til medio 2019. Det er det 
største beløb, DM nogensinde har 
 givet direkte til et medlemsdrevet 
projekt.

“DM ønsker at være en organise-
rende fagforening. Det betyder bl.a., 
at vi fra foreningens side skal støtte 
de ideer og projekter, som medlem-
merne arbejder med. Og særligt når 
projektets målgruppe netop er andre 
DM-medlemmer”, siger Sine Jensen, 
som sidder i sektorbestyrelsen for 
privatansatte og selvstændige med-
lemmer i DM og til daglig er senior-
rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. 

DM har tidligere støttet et stør-
re forskningsprojekt fra Roskilde 
Universitet om prekarisering af det 
akademiske arbejde, som udkom i 

bogform efteråret 2018. Det konklu-
derede, at en voksende gruppe af 
akademikere – særligt humanister og 
scient.er – står over for et arbejdsliv 
kendetegnet ved løse og korte ansæt-
telser, større arbejdspres og regel-
mæssig arbejdsløshed, som giver en 
tilværelse i permanent usikkerhed. 

Flexwerkers redaktion har af DM 
fået fuld frihed og har ansvar for 
egne aktiviteter og produktioner. Det 
gælder både magasinet og kollekti-
vets ageren på sociale medier. 

Sine Jensen pointerer, at ideen om 
at udgive et magasin, der skal skabe 
identitet for dem, som har det svært 
på arbejdsmarkedet, var meget gen-
nemtænkt og velbeskrevet, da DM’s 
ledelse fik den forelagt af kollektivet. 

“Jeg kan forestille mig, at der er 
en smule tabu omkring dette emne, 
for hvornår skal man fortælle unge 



Jeg modtog projektbeskrivelsen af Flexwerker en 
mørk novemberaften, og den lyste straks op i min 
sofa. Et utroligt velskrevet projekt med en fanta-
stisk ide landede i skødet på mig. Det var vildt, at 
vi i DM havde nogle så kloge og engagerede unge, 
som gerne vil hjælpe andre; men det skulle tage 
nogen tid, før projektet kom på skinner. DM er 
og skal være en organiserende fagforening, der 
under støtter medlemmers ideer og netværk, og 
nu er det første projekt endelig lykkedes.

 Maja Louise Sørensen og Anne Levy har ind-
ført et nyt begreb: flexwerkere – højtuddanne-
de, som har svært ved at få en fastansættelse 
og derfor har nogle alvorlige udfordringer, som 
ikke lige går væk. Begrebet er kommet for at bli-
ve, og den gruppe, der rammes, skal vi i DM in-
teressere os for. 

Organisationer, virksomheder og offentlige 
institutioner vil fortsætte med korte ansættelser, 
som især rammer akademikere, men fortvivl ej. 
Nu kan du læse mere om dette prekære arbejds-
marked skrevet af dem, der ved, hvad det hand-
ler om, vore medlemmer, som står midt i det, i 
det nye magasin Flexwerker, som lanceres den 
7. juni. 

Endvidere er der skabt et rum for flexwerke-
re. Måske er Anne og Majas kræfter sluppet op, 
men vi håber, at nye ideer om fællesskaber vil 
blomstre for mange flere DM’ere. Der er god in-
spiration i bladet her og i det flotte magasin – og 
husk, at der ligger mange frivillige timer bag, og 
det frivillige engagement skal DM hjælpe meget 
mere med i fremtiden.

DM skal også arbejde konkret og målrettet 
med FN’s verdensmål i vores hverdag. DM skal 
ligesom politikere, andre civilsamfundsorgani-
sationer, virksomheder og organisationer tage 
ansvar, hvis vi som globalt fællesskab skal nå i 
mål med FN’s verdensmål. 

Verdensmålene er videns- og forsknings-
baserede og tager udgangspunkt i en samlet til-
gang til bæredygtig omstilling af samfundet, 
hvor både de økonomiske, sociale og miljømæs-
sige aspekter tages i betragtning. Det er en hel-
hedsorienteret og vidensbaseret ambition, som 
har til formål at sikre, at kommende genera-
tioner også vil have et samfund og et arbejds-
marked. Både DM og den enkelte bør erkende 
nødvendigheden af at forpligte sig til at tage dis-
se mål alvorligt og arbejde konkret og målrettet 
med verdensmålene. 

Desværre er der en risiko for, at verdensmå-
lene bliver en slags brandingstrategi, hvor lo-
goerne og overskrifterne bruges til at legitime-
re allerede etablerede holdninger og handlinger 
frem for at blive brugt til at fremme nytænkning 
og ansvarliggørelse. Dette skal DM holde sig for 
god til. 

Derfor skal DM arbejde med verdensmåle-
ne jf. intentionen. Det vil sige ved at dykke ned 
i delmål og indikatorer og gennem foreningens 
og medlemmernes viden og kompetencer søge 
at gøre noget nyt og andet for reelt at fremme en 
bæredygtig omstilling og udvikling. 

Fra flexwerkere til DM og 
bæredygtige verdensmål

er sektorblad  
for privatansatte,  
selvstændige  
og freelancere,  
som er medlem-
mer af DM
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og håbefulde studerende, at de måske får 
et hårdt arbejdsliv? Men projektbeskrivel-
sen var meget gennemtænkt og velargu-
menteret med et konkret produkt: et ma-
gasin, som skulle udarbejdes af og med 
medlemmer, og jeg tror på, at magasinet er 
med til at sætte fokus på området på den 
rigtige måde og skabe noget positiv energi. 
Det skal en fagforening som DM i den grad 
være med til at støtte”, siger Sine Jensen.

Kan forhåbentlig åbne fleres øjne
Ordet flexwerker findes ikke på dansk, men 
er hollandsk og skal give konnotationer til 
det fleksible og måske usikre arbejdsliv, 
som mange midlertidigt ansatte oplever – 
det prekære arbejdsmarked – uden fast ind-
komst, pensionsopsparing og ret til ferie, 
barsel og sygedage med løn.  

Maja Louise Sørensen håber, at magasi-
net vil gøre andre klogere på de udfordrin-

ger, som flexwerkerne står med hver eneste 
dag. Det gælder også fagforeningerne, som 
de ikke i tilstrækkelig grad føler sig repræ-
senteret godt nok af. 

“Vi er medlemmer af en fagforening, for-
di vi tror på faglig organisering, men vi op-
lever også, at klassisk organisering er rettet 
mod fast fuldtidsarbejde, som ikke er tilfæl-
det for os, fordi vi typisk er ansat flere ste-
der samtidig eller på korttidskontrakter”, 
siger Maja Louise Sørensen. 

Maja og en anden flexwerker tog derfor 
kontakt til DM for 1½ år siden med ideen 
om et samarbejde, fordi de ønskede mere 
fokus på dette område. Da kollektivet star-
tede for et halvt år siden, var der ikke me-
get fokus på prekarisering. Nu er der løben-
de kommet mere debat omkring det.  

“Vi spurgte ind til, hvordan DM i den-
ne sammenhæng kunne være en del af et 
mere medlemshandlende fællesskab. Det 

har handlet meget om at se de vilkår, vi 
står midt i, men også om, hvordan man kan 
organisere sig i og uden for fagforeninger-
ne”, siger Maja Louise Sørensen. 

Hun understreger, at flexwerkerne tror 
på, at der findes fælles løsninger på disse 
løse ansættelser, som er en del af en global 
udvikling. Men man skal turde tænke ud af 
boksen. Også når det gælder faglig organi-
sering. 

“Jeg føler, at magasinet for os som grup-
pe har givet os en ro og en følelse af ikke at 
være så særegne. At man kan holde udvik-
lingen ud i en kritisk distance, har været 
fedt. Vi har turdet drømme om at skabe et 
arbejdsmarked, der ser anderledes ud, ved 
at være med til at skubbe til det. Det  håber 
vi, at magasinet nu er første skridt til”, siger 
Maja Louise Sørensen. ■


