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Abstrakt 

Grön IT är ett område som är aktuellt och vi ville därför undersöka området utifrån metoder 

och ramverk samt strategier och drivkrafter. I studien belyser vi vilka metoder våra fallföretag 

har använt sig av vid införandet av Grön IT. Vi analyserar också vilka strategiska aspekter 

och drivkrafter som påverkar organisationer i sitt arbete med IT och miljö.  

 

Resultatet i studien är baserat dels på en enkätundersökning dels på intervjuer. I 

enkätundersökningen får vi dels en indikation på hur långt företagen har kommit inom Grön 

IT men också deras inställning till Grön IT i grova drag. Medan intervjuerna mer i detalj 

belyser strategiska aspekter och drivkrafter.  

 

I vår slutsats kan vi konstatera att begreppet Grön IT är otydligt för många. Vi kan också se 

att ett införande av Grön IT oftast leder till kostnadsbesparingar och positiva miljöeffekter. 

Innovativa smarta lösningar är och kommer att bli efterfrågade och företag som lyckas ta fram 

produkter och tjänster av denna karaktär kommer att vara konkurrenskraftiga. Corporate 

Social Responsibility är ett fenomen som funnits ett tag och kommer att spela en stor roll i det 

framtida miljöarbetet. 
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1 Inledning 

 

Miljödebatten och klimatfrågor i synnerhet är ett ämne som tar stor plats i dagens samhälle. I 

debatten kan vi följa hur klimatet, till följd av växthuseffekten, påverkas som en konsekvens 

av människans användning av fossila bränslen som kol, olja och gas med mera. Som ett led i 

debatten har konsumenter börjat ställa krav på fler produkter som tar hänsyn till miljön och 

främjar hållbar utveckling. Vi kan se frågeställningar kring miljön leta sig in på nya områden. 

Om vi ska bygga ett nytt hus eller köpa ny bil så finns där miljöaspekter med i valet. Även om 

vi tittar på förbrukningsvaror, som t ex livsmedel, finns det fler och fler kravmärkta produkter 

i sortimentet. 

 

Miljöperspektivet har också allt mer börjat synas inom IT där Grön IT är ett begrepp som är 

högaktuellt.  

 

”I dag står it- och telekombranschen för två procent av världens 

koldioxidutsläpp” (Malmqvist, 2007)  

 

vilket ger en fingervisning om att det finns potentiella miljövinster att göra inom IT-sektorn. 

Datacenter, pc, skärmar och annan IT-utrustning, med sin energiförbrukning, är självklart 

bidragande till det globala koldioxidutsläppet. Dock bör tilläggas att de två procenten i form 

av tekniska lösningar inom andra områden rimligtvis bidrar till att minska miljöpåverkan 

totalt sett. Men Grönt IT handlar inte bara om energiförbrukning. Vi kan t ex ersätta många 

fysiska möten med telefonmöten vilket minskar resandet, papperssystem kan ersättas med 

elektroniska lösningar etc.  

 

I vår uppsats fokuserar vi på att ta reda på vilka incitament och drivkrafter i företagsvärlden 

som gör att Grön IT kan bli ett prioriterat område. Om dessa är tillräckliga eller om det 

kommer att krävas politiska initiativ och lagstiftning för att få till stånd ett hållbart agerande 

utifrån miljöperspektiv vad gäller IT-strukturer.  Vi kommer också att analysera om dessa 

drivkrafter kan påverkas i någon riktning utifrån omvärldens agerande eller oförutsedda 

händelser i omvärlden, exempelvis den senaste finanskrisen. 

 

I rapporten kommer vi att belysa ett företags effektivitet både utifrån den inre och yttre 

effektiviteten som utgör företagets totala effektivitet och hur dessa kan påverka ett företag att 

driva igenom förändringar inom IT-verksamheten i sin organisation vad avser 

miljöförbättringar (Bruzelius et al., 1995, s. 108). Vi kommer att lägga fokus på den yttre 

effektiviteten eftersom IT redan idag är en naturlig del av den inre effektiviteten framförallt i 

form av systemstöd i syfte att effektivisera alla interna processer och därmed minska 

utnyttjandet av resurser, då även resurser med miljöpåverkan. CSR (Corporate Social 

Responsibility) är ett begrepp kopplat till yttre effektivitet, som innebär att företag tar 

miljömässiga och sociala hänsyn bortom lagar och regler i sitt agerande i syfte att långsiktigt 

maximera vinsten (European Commission, 2007). 

 

Inom flera andra branscher och områden har utvecklingen gått för långsamt och politiker har 

fått ta till lagstiftning och skatter för att få fart på företagens ambitioner att finna alternativa 

miljövänliga lösningar och effektivisering av processer i form av processutveckling och 
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investeringar. Gäller detta även för IT branschen eller är de eventuella potentiella vinsterna av 

införandet av en miljöstrategi i IT-verksamheten tillräckligt stora?  

 

Vi kommer att belysa politiska initiativ tagna i Sverige, men eftersom miljöproblemet är 

globalt måste man även beakta politiska initiativ tagna i andra delar av världen. Vi kommer 

att avgränsa oss i detta avseende. Dock finns det ett uppenbart problem med politiska initiativ 

som inte är globala när det gäller miljöfrågor. Dels att effekten blir begränsad men också 

risken för konkurrensbegränsningar då alla organisationer inte spelar efter samma regler. Det 

skulle också kunna innebära att företagen förlägger sin verksamhet i mer gynnsamma regioner 

med mindre konkurrenshämmande lagstiftning (Dober et al., 1997, s.73). Verksamheter i den 

offentliga sektorn styrs till stor del av politiska beslut där även mål och ramverk för 

verksamheten ingår. Det innebär att politikerna genom sina beslut har möjlighet att påverka 

den offentliga sektorns miljöavtryck.  

 

 

1.1 Problemställning  

Nedan följer några relevanta frågeställningar som utgör det avgränsade perspektiv vi anlagt på 

temat IT för ett hållbart samhälle. 

 Vilka metoder och ramverk använder våra utvalda företag sig av när de inför Grön IT i 

sin verksamhet? 

 Vilka drivkrafter och strategier ligger till grund för arbetet med Grön IT? 

För att kunna genomföra denna analys kommer vi först att försöka definiera vad Grön IT är 

samt identifiera vilka lösningar och modeller som finns tillgängliga idag och ur ett 

framtidsperspektiv. Detta kommer att ligga till grund för vår frågeställning kring metoder och 

ramverk. I vår definition av Grön IT kommer vi att tillämpa ett inifrån och ut perspektiv, d v s 

vi går från tekniska lösningar och plattformar till lösningar i verksamhetens olika processer 

och därifrån vidare till individens beteende. Kotler beskriver detta som en push-metod, d v s 

man trycker ut lösningar i organisationen (Kotler et al.,1996, s.473). 

I vårt teoretiska material har vi som ett underlag för att kunna identifiera tänkbara drivkrafter 

valt att analysera strategiska aspekter kopplat till Grön IT. De strategiska aspekterna kommer 

vi att belysa ur ett utifrån och in perspektiv, d v s vi går från omvärldens påverkan på 

verksamheten till verksamhetens processer som i sin tur har påverkan på omvärldens syn på 

organisationen. I detta fall kommer vi in på pull-effekter, d v s ett dragande system där kunder 

och potentiella kunder direkt eller indirekt ställer krav på en organisation att agera på ena eller 

andra sättet (Kotler et al.,1996, s.473). 

 

1.2 Syfte 

 

”Enligt Gartner kommer 50 procent av it-organisationerna ha en 

miljöstrategi i slutet av 2008.” (Malmqvist, 2007) 

 

Ovanstående påstående ledde in oss på vårt uppsatsämne och bidrog till vårt syfte med 

uppsatsen. Huvudsyftet med vår uppsats är undersöka vilka orsaker som ligger till grund för 



  IT för ett hållbart samhälle     Alm & Andersson

                  

6 

 

ett införande av Grön IT. Vi har en misstanke om att det finns en otydlighet i vad Grön IT är 

och vilka effekter som kan uppnås genom ett införande av Grön IT i verksamheten. 

Otydligheter brukar förtydligas genom ramverk och metoder. Därför vill vi undersöka vilka 

metoder och ramverk de organisationer som infört Grön IT använt eller använder sig av. Vi 

vill också undersöka vilka drivkrafterna är för ett införande av Grön IT, vilka strategier som 

använts samt vilka effekter som uppnåtts på våra fallföretag i syfte att öka förståelsen av vad 

ett införande av Grön IT kan innebära. 

 
 

1.3 Avgränsningar 

 

Uppsatsen kommer att fokusera på det strategiska planet och utelämnar därmed detaljerade 

beskrivningar av olika tekniska lösningars effekter. Exempelvis tas ingen hänsyn till huruvida 

en server av typ A är mer energisnål än en server av typ B. Vi går inte heller in på individers 

påverkan på miljön såvida den inte har en koppling till arbetsplatsen. Politiska initiativ 

redogör vi endast för på en övergripande nivå och kopplat till drivkrafter. Underlaget till 

undersökningen är endast kategoriserat utifrån privat och offentlig sektor och är inte baserat 

på branschindelning eller andra relevanta kategoriseringar. Detta hade annars komplicerat vår 

undersökning avsevärt. I rapporten behandlar vi till viss del uppföljning av Grön IT policy 

men utelämnar däremot mätetal och eventuella andra detaljer. Vi ämnar inte heller att göra en 

utförlig beskrivning av den pågående miljödebatt, utan kommer enbart att fokusera på 

miljöfrågor ur ett IT perspektiv. Undersökningen är baserad på svenska organisationer. 

 

 

1.4 Rapportens struktur 

 

Vår uppsats är uppdelad i två huvuddelar, där den första delen är ett rent teoretiskt avsnitt. 

Denna del börjar med att beskriva vad som innefattas i Grön IT. Då utgår vi ifrån tillgängliga 

lösningar, teoretiska modeller och tänkbara framtida potentiella utvecklingsområden inom 

Grön IT. Därefter belyser vi de strategiska aspekterna en organisation påverkas av utifrån ett 

teoretiskt perspektiv.  

 

Den andra delen av uppsatsen består till huvuddelen av empiriskt material. I detta material 

ingår en enkätundersökning som vi genomfört på en population om hundra företag och 

fördjupande intervjuer med företag som valt att satsa Grön IT. Resultatet av den empiriska 

studien kommer att presenteras utifrån samma struktur som vi använder i den teoretiska delen 

av uppsatsen, vilket innebär att vi går från att belysa ramverk och definitioner till strategier 

och drivkrafter. I analysen kommer vi även att behandla och jämföra med tidigare eller 

pågående undersökningar i ämnet. 
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2 Litteraturstudie 

 

Vår litteraturgenomgång har vi valt att utforma utifrån en teoretisk referensram som växte 

fram genom vår insamling av litteratur. Vår modell som beskriver vad Grön IT är består av tre 

delar som vi belyser ur ett inifrån och ut perspektiv. Som första del i modellen kommer vi att 

behandla tekniska lösningar och plattformar. Med tekniska lösningar och plattformar menar vi 

konsolidering, virtualisering, grön-el o s v. Därefter fortsätter vi med IT-lösningar i 

verksamheten som syftar på virtuella möten, optimering av utskrifter m m. IT-lösningar tjänar 

också ett syfte att effektivisera verksamheten. Den tredje delen i vår modell utgör individens 

beteende. Här handlar det om att medvetandegöra individen om individens miljöpåverkan. I 

den andra delen av vår  teoretiska referensram beskriver vi de strategiska aspekterna kopplade 

till Grön IT och drivkrafter för ett införande av Grön IT. Detta gör vi ur ett utifrån och in 

perspektiv. 

 

 

2.1 Vad är grön IT? 

 

Om du ställer frågan, Vad är Grön IT?, till olika IT-chefer kommer du troligtvis få olika svar. 

För vissa innebär det att införskaffa utrustning med ny teknik som är mindre energikrävande 

för att ersätta den gamla utrustningen (Velte et al., 2008, s.3). En del påstår att det handlar om 

att reducera antalet servrar i en datorhall för att minska användandet av elektricitet. Medan 

andra menar att man ska köpa hårdvara som är sammansatt av miljövänliga komponenter. 

Någon annan hävdar att man måste se på hårdvarans end of life, att skrotning sker på ett 

korrekt sätt. Men vilka svar är rätt? Alla svar är korrekta (ibid). Grön IT är inte vidare 

väldefinierat och det råder en otydlighet i begreppet. Det finns en del framlagda studier som 

delvis behandlar ett förtydligande av definitionen av Grön IT. Stadsledningskontoret (2009) 

för Stockholm har tagit fram ett dokument, Grön IT - Strategi för Stockholms stad, där de 

menar att Grön IT är ett begrepp som sammanfattar de lösningar och åtgärder som används 

inom IT för att minska miljöpåfrestningar. De pekar på två huvudområden för Grön IT, där 

det första handlar om att använda informationsteknik för att reducera organisationens 

miljöpåverkan inom de verksamhetsområden som IT stöder eller kan stödja. Det andra 

handlar om att IT-sektorn måste minska energiförbrukningen och miljöpåverkan för att få en 

mer hållbar IT-användning (ibid).  

 

Grön IT handlar alltså om att reducera energiförbrukningen, transporter och avfall samt att 

återvinna avfallet på ett korrekt sätt. För att uppnå dessa mål finns det konkreta IT-lösningar 

att tillgå, vilka kommer att redogöras kortfattat för i detta kapitel. Men det handlar inte bara 

om konkreta IT-lösningar utan också om att förändra medarbetarnas beteende (Kristiansson, 

2008). 

 

 

2.1.1 Tekniska lösningar  

 

I första delen av modellen beskrivs de tekniska lösningar och plattformar som finns 

tillgängliga. En stor del av IT-avdelningens arbete, i avseendet Grön IT, går ut på att reducera 
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energiförbrukningen. I regel finns där en datorhall som konsumerar stora mängder energi. 

Datorhallen behöver i sin tur ordentlig kylning för att hålla nere värmeutvecklingen som 

skapas från utrustningen. På kontoren finns också medarbetarnas datorer som konsumerar 

energi, och som i vissa fall är igång dygnet runt och förbrukar energi i onödan. Det finns en 

del konkreta lösningar att tillgå för att reducera energiförbrukningen. (Velte et al., 2008, s.65) 

 

Konsolidering handlar om att minimera mängden hårdvara. Minskandet av antalet servrar 

innebär en reducering av energiförbrukning vilket i sin tur bidrar till minskat koldioxidutsläpp 

och dessutom en kostnadsbesparing för företaget. I datorhallen kan det finnas servrar som inte 

används till sin fulla kapacitet och genom konsolidering utnyttjas resurserna bättre. En teknik 

för att möjliggöra konsolidering kan vara virtualisering. Det finns olika typer av 

virtualisering. De vanligaste är servervirtualisering, PC-virtualisering och 

lagringsvirtualisering. Virtualisering av servrar innebär att man kör flera självständiga 

virtuella operativsystem på en enstaka fysisk dator. Om denna teknik används innebär det att 

man kan fördela och utnyttja serverns kapacitet bättre. Enligt ITF används endast 5-10% av 

serverns kapacitet och genom virtualisering kan istället 60-80% resursutnyttjande uppnås. 

Virtualisering underlättar också det administrativa arbetet för IT-avdelningen. Att sjösätta en 

ny server kan ta ett par minuter istället för ett par dagar. Tilldelning av resurser kan i viss mån 

ske dynamiskt. Servern behöver inte stängas ner för underhåll av hårdvara. I slutändan uppnås  

också mer plats i datorhallen genom virtualisering och konsolidering. (ITF, 2009) 

 

Ett alternativ till en traditionell PC är en tunn klient. En tunn klient utnyttjar servern för att 

utföra arbetet och används i huvudsak som input och output till servern. En tunn klient 

innehåller vanligtvis en webbläsare eller en remote mjukvara (Velte et al., 2008).  När det 

gäller strömförbrukning drar en tunn klient ungefär 25W per timme och en traditionell PC 

förbrukar 100W (ITF, 2008). Fördelarna är många vid användandet av tunna klienter. Man 

uppnår en lägre administrationskostnad eftersom tunna klienter underhålls i huvudsak på 

servern - mindre risk för hårdvarufel. När det gäller säkerhet, så kan data inte sparas på den 

tunna klienten eftersom den inte har någon hårddisk. Detta gör den mindre stöldbegärlig. Man 

uppnår också lägre hårdvarukostnad eftersom tunna klienter är billigare än en traditionell PC 

då de inte innehåller några hårddiskar, har större mängd RAM och kraftiga processorer. De 

har också längre livslängd innan de behöver uppgraderas eller blir obsoleta. En annan fördel 

är bättre resursutnyttjande. I en vanlig PC går CPUn till stor del av tiden på tomgång. Med en 

tunn klient utnyttjas resurserna bättre. Slutligen uppnås också en lägre energiförbrukning 

eftersom tunna klienter kräver mindre energi än en PC (Velte et al., 2008, s.159-160 ). 

 

På elmarknaden finns det också möjlighet att köpa grön el. Naturskyddsföreningen sätter upp 

vilka kriterier som måste finnas för att en produkt ska få märkas med Bra miljöval, och det 

gäller även vid framställning av el. El som är klassificerad med Bra miljöval måste vara 

framställd utifrån sol, vind, vatten eller biobränsle. (Björkqvist et al., 2008) 

 

 

2.1.2 IT-lösningar i verksamheten 

 

I andra delen av modellen beskrivs IT-lösningar i verksamheten. Dessa lösningar kan vara 

både applikationer som stödjer verksamheten eller framtagna processer för verksamheten.  

 

Världen konsumerar allt mer elektroniska produkter för varje år. Mobiltelefoner, datorer, 

skrivare, tv-apparater och ljudanläggningar byts ut mer frekvent än tidigare vilket leder till ett 
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ökat elektronisk avfall. Elektronisk utrustning innehåller giftiga kemikalier och tunga metaller 

som måste hanteras på ett korrekt sätt vid återvinning annars är det miljön som får betala 

priset (Velte et al., 2008, s.127). En del av utrustningen som företagen skrotar kan 

återanvändas, exempelvis exporteras mycket av gammal utrustning till U-länder. Genom 

återanvändning kan man förlänga en produkts livslängd (Kristiansson, 2008). Dessvärre 

medför all export utsläpp vid transporten. På marknaden finns det många företag som erbjuder 

tjänster för att ta hand om skrotningsprocessen. Atea (2009) är ett exempel på ett företag som 

erbjuder denna tjänst. När det gäller återvinning har de tagit fram ett koncept de kallar för 

GOITLOOP. Det är ett system som tar hand om uttjänt it- och elektronisk utrustning från 

företag och organisationer (Atea, 2009).  

 

Det finns även skillnad på servrar när det gäller miljöpåverkan. En del servrar förbrukar mer 

energi än andra. Därför är det viktigt att ta hänsyn till miljöperspektiv vid inköp av hårdvara. 

Det finns olika hjälpmedel, i form av certifieringar för produkten, som inköparen kan utgå 

ifrån. EPEAT är ett system som värderar en produkts miljöegenskaper. En produkt kan bli 

certifierad med brons-, silver- eller guldmärkning utifrån vissa kriterier. En annan certifiering 

är ENERGY STAR, som kan återfinnas på elektroniska produkter. Märkningen innebär att 

produkten uppfyller vissa kriterier för en effektivare energiförbrukning. En tredje 

miljömärkning är TCO för IT-produkter. Certifieringen innebär att produkten är utformad för 

användarens och miljöns bästa. (Kristiansson, 2008) 

 

Det har länge talats om det papperslösa kontoret, men vi är långt ifrån där. Istället har 

papperskonsumtionen ökat på kontoren den senaste tioårsperioden fram till förra året. 

Anledningen till avstanningen tros ha en koppling till finanskrisen (Myrén, 2009). Papper 

kostar pengar för företaget och träd för naturen. Avskogningen har en stor miljöpåverkan och 

beräknas stå för upp till 20 procent av de globala utsläppen av växthusgaser (Greenpeace, 

2009). Enligt Kristiansson (2008) bör man se till att använda sig av duplexutskrift. 

Duplexutskrift innebär att utskriften sker på papprets båda sidor vilket ger en 

pappersbesparing på 50 procent. IT-avdelningen bör se till att skrivarna är inställda på 

duplexutskrifter som standard, lågenergiskrivare används och att konsolidera mängden 

skrivare om möjligt. När det gäller återvinning är det inte bara papper som kan återvinnas 

utan även toner och färgpatroner (ibid).  

 

Organisationen kan använda sig av en EDI-lösning. EDI innebär att dokument utväxlas 

mellan leverantörer och andra intressenter elektroniskt. Faktura i elektroniskt format är en 

lösning allt fler företag erbjuder deras kunder. Med elektronisk faktura sparar man både 

pengar och papper. En annan aspekt är att elektroniska fakturan även ger en tidsvinst i 

hanteringen. (Velte et al., 2008, s. 123, 112 ) 

 

Pappersarkiv kan ersättas av elektronisk lagring. Även om elektronisk lagring kan innebära en 

ökning av energiförbrukning, eftersom serverparken eventuellt behöver utökas, så ger det en 

större vinst i miljöpåverkan. Däremot måste det finnas någon form av reglering så att 

information inte överlagras. Information måste rensas ut och endast en kopia av ett dokument 

är tillräckligt. Enligt en utredning som företaget Deloitte har gjort ser det ut som att företag 

allt mer kommer att välja att lagra sin information externt hos företag som inriktat sig på 

lagring. (Wilczek, 2009) 

 

Tillväxt genom globalisering blir allt vanligare och de fysiska avstånden mellan olika delar i 

organisationen kan givetvis påverka miljön. Det blir därför viktigt att utnyttja teknologier 

inom telekommunikation för att skapa det virtuella kontoret. Detta gäller även för individer i 
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organisationen och deras möjlighet att arbeta mobilt. Genom att installera 

kommunikationssystem för Tele- och videokonferenser går det att minska resandet för den 

anställde. Att låta anställda arbeta på distans minskar även resandet från och till jobbet samt 

spar tid och pengar. Med rätt IT-lösningar på plats kan den anställde vara uppkopplad mot 

kontoret hemifrån. (Harris, 2008,  s.58). 

 

 

2.1.3 Förändra individens beteende 

 

Om organisationer ska implementera Grön IT i verksamheten kommer det troligtvis att 

innebära en hel del förändringsarbete. Att driva förändringsprocesser i organisationer är svårt 

eftersom förändring i allmänhet och systemförändring i synnerhet ofta möter motstånd i 

verksamheten - en ovilja att lämna den så kallade komfortabla zonen. Implementering av 

Grön IT kommer därför att ställa höga krav på organisationen avseende förmågan att driva 

förändringsprocesser. Det handlar inte bara om att förändra processer och system utan också 

om beteendeförändringar hos de personer som är involverade i processerna och som hanterar 

systemen. (Harris, 2008, s.48) 

 

För att förändra medarbetarens beteende är det lämpligt att ta fram en policy. Enligt Gartners 

(2007) handlingsplan med 10 steg vid införande av Grön IT ska man definiera en policy och 

strategi. Öka kunskapen och engagera medarbetarna i Grön IT. Datorer och annan utrustning 

som inte används bör stängas av. Se till att skärmsläckare går igång automatiskt. Köp in 

godkända IT-produkter utifrån miljöperspektiv och energieffektivitet. Se till att IT-utrustning 

har rätt inställning för energisparläge. Minimera resor och antalet fysiska möten. Att gå mot 

ett papperslöst samhälle handlar i mångt och mycket också om att förändra individens 

beteende. Kan jag läsa dagstidningen på nätet? Behöver jag skriva ut ett dokument eller kan 

jag läsa det på skärmen (ibid)? 

 

Även om det finns en framtagen IT-policy eller miljöstrategi så behöver det inte innebära att 

den efterlevs. Uppföljningar och mätningar av IT-policyn bör ske kontinuerligt. För att 

företaget ska komma igång med sitt arbete med Grön IT måste nuläget kartläggas. En 

nulägesanalys är nödvändig för att i förlängningen kunna mäta och följa upp de miljömål eller 

den miljöstrategi som tas fram. I början av 2008 lanserade IT och Telekomföretagen ett nytt 

verktyg, Grön IT-index, för mätning av hur långt företag och organisationer har kommit i sitt 

arbete med Grön IT. Genom att svara på enkäten får företaget ett GITindex som kan jämföras 

med GITindex i Sverige. Områden som belyses i undersökningen är insikt, handlingsplan, 

efterlevnad och utvärdering. (IT & Telekomföretagen, 2008) 

 

Det talas ofta om ett företags miljöavtryck. Det finns ingen klar definition på vad som 

innefattas i begreppet miljöavtryck. I vissa fall återspeglar det koldioxidutsläppen och i andra 

växthusgasutsläppen. När ett miljöavtryck för ett företag ska räknas ut måste det bestämmas 

vad som ska ingå och därmed mätas. Ponera att organisationens miljöavtryck avspeglar 

växthusgasutsläppen, då bör områden som fastigheter, verksamheten, transporter, resor och 

inköp undersökas. När organisationen har skaffat sig en uppfattning om sitt miljöavtryck kan 

de börja arbeta för att reducera det med hjälp av olika IT-lösningar. Att kontinuerligt mäta 

miljöavtrycket ger organisationen en överblick av deras förbättringar i syfte att bli grönare. 

(Velte et al., 2008, s. 10-13) 
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En organisation kan ha ett miljöledningssystem i syfte att garantera överensstämmelse med 

visa föreskrifter (Johansson et al., 2008). Miljöledningssystemet ska underlätta miljöarbetet i 

organisationen (Erhardsson et al, 1997). Det är också ett verktyg för att identifiera, utvärdera, 

organisera, kontrollera och följa upp organisationens miljöarbete (Kolk, 2000, s.103). EMAS 

(Eco Management and Audit Scheme) och ISO 14001 är exempel på miljöledningssystem. 

ISO-standarden är framtagen av International Organization Standardisation (ISO) (Johansson 

et al., 2008). ISO 14001 kräver att företag tar ansvar för att förhindra föroreningar av miljön 

samt även att de åtar sig ständiga förbättringar som en del av ledningens normala verksamhet 

(SIS, 2006). ISO 14001 består av tre delar där det första har ett syfte att införa, underhålla och 

förbättra ett miljöledningssystem för att ge överensstämmelse med företagets miljöpolicy. Det 

andra innebär att ett företags miljöpolicy är grunden för att forma en miljöstrategi. Slutligen 

det tredje handlar om att planering av miljöarbetet är ett dynamiskt verktyg som fokuserar på 

förbättringsarbetet i miljöverksamheten (ibid). EMAS är utvecklat av den europeiska unionen 

och vars syfte är att effektivisera och ständigt förbättra miljöarbetet i organisationen samt att 

förmedla ett trovärdigt budskap till marknaden om resultatet av miljöarbetet genom en 

granskad och godkänd miljöredovisning (EMAS, 2009). ISO har även tagit fram standarder 

för ett kvalitetsledningssystem, ISO 9000 som syftar till att tillhandahålla standards för att 

försäkra att kvalitetskrav efterlevs samt att kundens tillfredsställelse förstärks i kundrelationen 

genom kontinuerlig utveckling av organisationens metoder och processer (Johansson et al., 

2008).  

 

Det finns externa lösningar som en individ kan använda sig av. Med externa lösningar menas 

lösningar som företaget marknadsför gentemot individen. Volvo IT har tagit fram ett koncept 

som de benämner Commute Greener. På detta community kan du bl a ladda ner en applikation 

till en mobiltelefon. Applikationen går ut på att man sätter upp personliga mål för att reducera 

sitt miljöavtryck. Genom uppföljning av sina mål ser man sin utveckling som man kan välja 

att dela med sig av på sociala nätverk som Facebook och LinkedIN. Troligtvis kommer vi att 

se fler initiativ till liknande lösningar i framtiden. (Volvo , 2009) 

 
Tabell 2.1 Ovanstående avsnitt kan sammanfattas i följande modell. 

Faser Exempel 

Steg 1: Tekniska lösningar  Konsolidering 

 Virtualisering 

 Tunna klienter 

 Drift av IT 

 Grön el 

Steg 2: IT-lösningar i 
verksamheten 

 Återvinning 

 Inköpsstyrning 

 Papperslösa kontoret 

 Elektronisk arkivering 

 E-faktura, Edi 

 Videokonferenser 

 Produkter & tjänster 

Steg 3: Individens beteende  Policy 

 Miljöavtryck 

 Certifiering 

 Externa lösningar 
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2.2 Strategiska aspekter 

 

 

En av de första definitionerna på strategi kom från Chandler (1962): 

- The determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise.  

- The adaption of courses of action. 

- The allocation of recourses necessary for carrying out these goals. 

   (Dobers et al., Miljöstrategier, 1997, s.14) 

 

Vad har miljön med företag att göra? Alla företag använder sig av naturliga resurser för att 

producera eller förädla produkter och tjänster och de har dessutom en roll i samhället såsom 

arbetsgivare och producenter av miljöbelastande eller miljöanpassade produkter. Inget 

företag, oberoende hur de rangordnar och hanterar miljöfrågor kan frånsäga sig att ta ställning 

i frågan. (Dobers et al., 1997,  s.19)  

 

Yttre effektivitet avser den effektivitet med vilken ett företag hanterar relationer med 

omvärlden (Bruzelius et al., 1995, s. 108). Medan inre effektivitet avser hushållandet med de 

resurser som utnyttjas. Yttre effektivitet handlar om att göra rätt saker och inre effektivitet om 

att göra dem på rätt sätt. Dessa båda tillsammans representerar företagets totala effektivitet. 

Yttre effektivitet har ofta definierats som kundvärde, d v s i vilken grad företagets prestationer 

motsvarar kundernas krav. Medan inre effektivitet ofta mäts i termer som kostnadseffektivitet 

och produktivitet och åsyftar förmågan att hushålla med resurser när en vara eller tjänst ska 

produceras (ibid). Vi kommer att belysa de strategiska aspekterna baserat på ett utifrån och in 

perspektiv, d v s vi börja med yttre effektivitet och avslutar med inre effektivitet. 

 

Företag interagerar med olika grupper och individer i omvärlden, s k stakeholders eller 

intressenter (Kolk, 2000, s.133). De aktiviteter som organisationen driver påverkar dessa 

intressenter på olika sätt. Därför blir deras åsikter av stor betydelse för organisationen. Det 

innebär att företagen måste förhålla sig till intressenternas åsikter och inte bara de egna målen 

när man utformar sin strategi (Ax et al., 2005, s.38). D v s att man maximerar vinsten utifrån 

ett långsiktigt perspektiv snarare än ett kortsiktigt. Begreppet, CSR (Corporate Social 

Responsibility), innebär att ett företag integrerar miljömässiga och sociala hänsyn i sin 

verksamhet och i sitt interagerande med sina intressenter på frivillig basis (European 

Commission, 2009). Kortfattat kan man säga att det handlar om att koordinera alla 

intressenters intressen snarare än att maximera utdelningen till aktieägarna. Kolk (2000, 

s.135) delar in intressenterna i två olika kategorier, primära respektive sekundära, beroende på 

hur viktiga de är för företaget. De primära intressenterna är kunder, anställda, finansiärer, 

aktieägare, leverantörer och myndigheter. Medan exempelvis miljöorganisationer kan klassas 

som sekundära. Dock behöver företaget även ta hänsyn till de sekundära intressenterna 

eftersom de i sin tur påverkar de primära intressenterna. 

 

En del företag associerar Grön-IT med investeringar och kostsamma utvecklingsprojekt i 

befintliga produkter, vilket i många fall kan vara sant (Harris, 2008, s.34). Men samtidigt kan 

de långsiktiga affärsmässiga effekterna överstiga kostnaderna för att implementera Grön-IT. 

Miljömedvetenheten hos slutanvändaren och allmänheten växer och blir mer och mer 

påtaglig, vilket kan bidra till en stor potential vad gäller gröna IT-lösningar. Grön IT blir en 

del av varumärket, vilket kan stärka konkurrenskraften gentemot konkurrenter som inte tagit 

hänsyn till detta (ibid). En direkt effekt av att arbeta utifrån socialt ansvar är att företaget kan 

attrahera kunder, investerare och kompetenta medarbetare som i förlängningen bidrar till ökad 

produktivitet enligt Fox (2007). En annan följd är att man håller aktivister och myndigheter på 
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avstånd. Indirekt bidrar denna strategi till en ökad marknadspotential och i slutändan ökade 

intäkter och lönsamhet (ibid). Det finns också ett flertal organisationer som arbetar med att 

öka miljömedvetenheten hos konsumenter och slutanvändare och som kan ge omdömen om 

företaget med negativ påverkan på företagets konkurrensförmåga. Å andra sidan en väl 

genomförd marknadsstrategi och positionering av företaget och dess produkter kan leda till 

goodwill som i sin tur kan leda till ökade kundmassor och intäkter (Harris, 2008, s. 77). 

 

Grön-IT kan anses vara en växande sektor och att utnyttja detta faktum kan i hög grad 

förbättra ett företags marknadsposition (Harris, 2008, s. 34-35). Genom att erbjuda produkter 

eller tjänster som är utvecklade med miljöhänsyn kommer företagets konkurrensförmåga att 

stärkas och i förlängningen ge ökad omsättning. Marknadsföringsstrategier inriktade mot 

denna marknadssektor tillsammans med produktinnovationer kommer därför att spela en 

avgörande roll för företagets framgång inom den gröna marknadssektorn (ibid). En ökad 

efterfrågan bidrar till ett ökat utbud (Axelsson et al., 1998, s.164-165). Konkurrens och 

efterfrågan bidrar till ökade insatser för att utveckla nya och bättre produkter och tjänster 

(Kotler, 2003, s.52-55). Ett ökat utbud av miljövänliga smarta IT-produkter och IT-lösningar 

förenklar för alla organisationer att införa Grön IT i sin verksamhet. 

 

Tidigare har vi tagit fasta på den tydlig koppling som råder mellan Grön IT och yttre 

effektivitet. Men det finns även kopplingar till företagets inre effektivitet. 

 

Supply Chain Management handlar om att koordinera hela företagets varuflöden i syfte att 

förbättra lönsamheten och öka effektiviteten. Ett företags inköpsstrategier är en del av detta 

tillsammans med logistiska strategier. (Harris, 2008, s. 174) 

 

Velte, Velte & Elsenpeter (2008, s.82-84) skriver att i syfte att uppnå gröna IT-effekter med 

hjälp av inköpsstrategier måste företaget utvärdera sina egna inköpsprocesser, ta fram policies 

och få organisationens stöd i arbetet att genomföra förändringen. I policyn bör det ingå en 

utvärdering av leverantörerna utifrån ett grönt perspektiv. De kravspecifikationer som tas 

fram bör ta hänsyn till gröna effekter och regler för hur dessa ska utformas kan lämpligen 

innefattas i inköpspolicyn. Kommunikationen med leverantörerna är också en viktig faktor 

dels för att tydliggöra vad som förväntas av båda parter, dels för att möjliggöra användandet 

av ny teknologi i ett så tidigt skede som möjligt för att uppnå miljövinster. Det innebär också 

att man tillsammans måste följa utvecklingen av nya teknologier och problemställningar inom 

miljöområdet (ibid). Enligt Gadde et al. (1993, s35-36.) påverkar leverantörer köparna genom 

sitt agerande. När det köpande företaget söker nya arbetsformer kan leverantörerna ha svårt 

att anpassa sig till det nya arbetssättet. Tekniska restriktioner eller låsningar kan hejda 

utvecklingen mot nya samarbetssätt. Ett sätt att kringgå detta är att arbeta med 

leverantörsutveckling (ibid).  

 

Som en del av Supply Chain Management kan logistiska lösningar också bidra till 

miljövinster och ökad effektivitet i ett företag. Just-In-Time är ett koncept som kan leda till 

minskade lager och därmed minskad risk för inkurans och de kostnader som detta medför 

både miljömässigt och ekonomiskt (Velte et al., 2008, s. 82-84). Dock bör tilläggas att det kan 

medföra fler transporter som måste läggas till på minussidan utifrån miljöperspektivet. 

Konceptet kan också bidra till att minska working capital i form av minskade lager. Här kan 

IT bidra med lösningar för att förenkla införandet av en sådan process. Fredholm (2006, s. 91-

93) påtalar att nästan all effektivisering påverkar miljön i positiv riktning och att det går att 

arbeta parallellt med lönsamhetsmål och miljöförbättringar. Ytterligare lösningar inom 

logistik som kan åstadkomma sådana effekter kan vara att med IT-stöd öka fyllnadsgraden i 
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transportfordonen. Mobilkommunikation med transportenheterna förenklar ruttplaneringen 

med effekten att antalet onödiga körningar kan minskas. Transportfordon kan förses med 

datorer som hjälper föraren köra så energisnålt som möjligt. En del större transportföretag har 

system för att följa upp miljöfrågor, som en del av företagets kvalitetssystem. Indata kommer 

bland annat från anslutna åkerier som rapporterar in uppgifter om antal körda mil, 

bränsleåtgång och utsläpp. Även stora transportköpare markerar att de anser det viktigt att 

deras leverantörer av transporttjänster arbetar aktivt med miljöfrågorna och de ställer allt 

större krav på att kunna följa upp på mål och utfall (ibid). 

 

Inom produktion finns det möjligheter att låta Gröna IT-lösningar bidra till ökad produktivitet 

och kostnadseffektivitet, exempelvis genom att eliminera onödiga interna transporter, 

överförbrukning eller andra icke värdeskapande aktiviteter. Lean Production är ett 

paraplybegrepp för ett antal olika principer samt metoder kopplade till dessa principer som 

åsyftar att komma tillrätta med detta. Den kanske mest utmärkande principen är att identifiera 

och eliminera slöseri, allt som inte adderar värde till produkten. Delar i detta är 

lagerreduktion, ställtidsreduktion, förebyggande underhåll i syfte att reducera stopptider, 

reduktion av interna transporter och minska kassation och upparbetning. Även i detta fall kan 

effektivisering och produktivitetsökning gå hand i hand med positiva miljöeffekter där IT-stöd 

kan spela en avgörande roll. Inom många företag som inte uttalat arbetar med Grön IT 

åstadkoms ändå gröna effekter med hjälp av IT exempelvis genom effektivisering och 

produktivitetsökning. (Åhlström, 1997, s. 21-23) 

 

Inom administration förekommer det mycket datorer och annan utrustning som förbrukar en 

hel del energi. Även hög pappersförbrukning kännetecknar den administrativa delen av ett 

företag i förhållande till övrig verksamhet. Tillgängliga tekniska lösningar tillsammans med 

beteendeförändringar hos individer i verksamheten kan få stor effekt. (Velte et al. , 2008,  

s.105)  

 

Förändringen mot en grön organisation måste sanktioneras av ledningen i organisationen. Att 

leda gröna företag kräver nya färdigheter och kunskaper inom gällande miljötekniska 

standards. Det betyder att planeringen inom företaget måste inkludera investeringar i 

ledarskapsutbildning och installering av verksamheter som stödjer utvecklingen av produkter 

som följer alla miljötekniska lagar och regleringar. Ledningen kan också genom 

utbildningspaket för medarbetare, kommunikation och införande av 

beteendeförändringsåtgärder få till gröna effekter. (Harris, 2008, s. 62-63) 
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Tabell 2.2 Grön IT utifrån yttre- och inre effektivitet 

 Gröna strategier inom Potentiella positiva effekter 

Yttre effektivitet  Varumärke 

 Företagets kärnvärden och 
image 

 Marknadsföring 

 Produkter & tjänster 

 Innovationer 

 Intäktsökning 

 Förbättrad lönsamhet 

 Konkurrensfördelar 

Inre effektivitet  Projektstyrningsmodeller 

 Produktion 

 Logistik & planering 

 Administration 

 Inköp 

 Ledning 

 Kostnadsbesparing 

 Effektivitetsökning 

 Produktivitetsökning 

 

Tabellen visar kopplingen mellan det teoretiska materialet och forskningsfrågan - Vilka 

drivkrafter och strategier ligger till grund för arbetet med Grön IT?Ovanstående potentiella 

positiva effekter leder till företaget stärker sin position på marknaden och detta bidrar till 

kontinuitet och långsiktig verksamhet. 

 

 

2.3 Politiska initiativ 

 

”I regeringsförklaringen uttrycks att miljöfrågorna är prioriterade. Målet för 

IT-politiken är att Sverige ska vara ett hållbart informationssamhälle för alla. 

Ett delmål är att IT ska användas för att främja hållbar tillväxt”.  

    (Näringsdepartementet, 2008) 

 

 Näringsdepartementet beställde en förstudie i syfte att ta fram en översiktsbild över vad som 

görs på området IT och miljö idag samt förslag på framtida initiativ. I den rapporten skriver 

man bland annat att genom att dra nytta av de möjligheter som IT medför inom resurs- och 

energiförbrukning, ökad effektivitet, möjlighet till förändrade livsmönster kan Sverige i form 

av att vara en framstående IT nation skapa positiva effekter inom både ekologi och ekonomi. 

Vidare anser man att nya incitamentsstrukturer och metoder krävs i det politiska ledarskapet 

för att sätta mål och följa upp dem inom området IT och miljö. Om beslutsfattare på alla plan 

och användarna är medvetna om de potentiella effekterna finns det stora möjligheter att det 

fattas beslut som leder till en positiv miljöutveckling i informationssamhället. Kopplingen 

mellan IT och miljö är inte längre en framtidsvision utan existerande lösningar kan bidra till 

att minska kostnader och öka effektiviteten. Det gäller att koppla energiförbrukning och 

energieffektivitet till budgetansvar och ekonomifunktioner inom såväl offentliga som privata 

organisationer. (Näringsdepartementet, 2008)  

 

Det finns även flera internationella initiativ kopplade till IT och miljö. De flesta är kopplade 

till energieffektivitet, men det förekommer även projekt kopplade till transportstyrning, 

distansarbete, elektronisk e-handel, e-avfall och återvinning. Näringsdepartementets rapport 

lyfter fram förslag på framtida initiativ och åtgärder inom offentliga sektorns IT-användning, 

intelligenta transportsystem och hållbara städer. Här framhålls att regeringen måste sätta upp 

tydliga mål för den egna verksamheten och sina myndigheter gällande hur mycket energi som 

sparas med hjälp av IT inom ett visst antal år. (Näringsdepartementet, 2008)  
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Eftersom organisationer i den offentliga sektorn inte drivs av vinstmål utan av mål uppsatta 

genom politiska beslut kan även regionala och lokala politiska beslut bidra till miljöeffekter 

kopplade till IT. Politiska beslut och mål är drivkrafter för offentliga organisationer. 
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3 Metod 
 

Den deduktiva respektive induktiva ansatsen är två olika förhållningssätt till hur man kan 

samla in data om verkligheten. Där den deduktiva ansatsen innebär att man utifrån tidigare 

teorier och empiri bygger sin verklighetsuppfattning. Utgångspunkten i denna strategi är att 

det bästa sättet att ta sig an sitt forskningsarbete är att först skaffa sig vissa förväntningar om 

hur världen ser ut och därefter samla in data för att se om förväntningarna stämmer överens 

med verkligheten. Nackdelen med denna ansats är att den kan leda till att man endast söker 

den information som stödjer det förväntade resultatet och därmed ger en skev bild av 

verkligheten. Den induktiva ansatsen bygger på det motsatta förhållandet. D v s först samlas 

all relevant data in, därefter systematiseras den för att slutligen utmynna i teorier. Kritiken 

mot denna ansats är att människan inte har kapacitet eller förmåga att samla in och bearbeta 

all relevant information utan att avgränsa informationen på något sätt. (Jacobsen, 2002, s. 34-

35) 

 

 

3.1 Val av metod 

 

Vi har i vår uppsats i huvudsak använt oss av ett deduktivt angreppssätt. Vårt val av metod är 

baserat på att undersökningen är liten till omfattningen och att möjligheten för oss att utveckla 

egna teorier utifrån empiri därmed utgör en i praktiken omöjlig uppgift. En deduktiv strategi 

innebär att vi kan utnyttja oss av existerande teorier och undersökningar i ämnet vilket i och 

för sig kan påverka resultatet eftersom våra förväntningar baseras på dessa teorier, men å 

andra sidan gör det praktiskt möjligt för oss att nå ett resultat över huvudtaget.  

 

Även om den deduktiva ansatsen ligger till grund för vår strategi finns det induktiva inslag i 

vår metod. Exempelvis använder vi empiriskt material för att bygga på och utöka tidigare 

teorier inom båda våra huvudområden, definitioner och ramverk samt strategiska aspekter.  

 

Om man belyser vårt metodval utifrån kvalitativa respektive kvantitativa metoder kan man 

säga att vi använder oss av båda. Den enkätundersökning som ingår i undersökningen är av 

kvantitativ karaktär beroende på att frågorna är fasta och svarsalternativen i stor utsträckning 

var givna. D v s det är en sluten ansats där vi kategoriserar informationen innan vi samlar in 

den. En kvalitativ metod är mer öppen för ny information, vilket är fallet i vårt 

intervjuunderlag. Frågorna är av öppen karaktär där vi låter intervjupersonen tala öppet kring 

frågeställningen. Generellt för båda metoderna är att ingen av dem ger en objektiv 

verklighetsbeskrivning utan bidrar enbart med olika tolkningar av verkligheten. Men å andra 

sidan spelar det ingen roll vilken metod som används eftersom tolkningar ingår som en 

naturlig del i alla steg i processen, från intervjuobjektets tolkning till intervjuarens tolkning 

och avslutningsvis den tolkning som görs när materialet ska analyseras. (Jacobsen, 2002, s.58-

59) 

 

Under vårt arbete med uppsatsen har vi fått erfara att det råder en viss otydlighet om vad Grön 

IT är. Det har inte funnits en entydig bild i befintligt teoretiskt material. Detta har inneburit att 

vi successivt har byggt upp en bild kring definitioner och ramverk utifrån såväl teoretiska som 

empiriska källor.  
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Vår undersökning är i huvudsak beskrivande. Vi gör en tvärsnittsstudie där vi beskriver 

definitioner, ramverk och strategiska aspekter vid en given tidpunkt. Dock är vår utformning 

på arbetet till viss del också förklarande eftersom vi frågar våra respondenter om historisk 

information, s k retrospektiv utformning (Jacobsen, 2002, s.114). Vidare kan man tillägga att 

undersökningen till viss del också är prognostiserande eftersom den belyser Grön IT utifrån 

ett framtidsperspektiv.   

 

 

 

3.2 Litteraturstudie 

 

Vi har i huvudsak använt oss av sekundärdata som referenser i vår litteraturstudie, men det 

förekommer även vissa kopplingar i vårt empiriska material. I inledningsskedet av vårt arbete 

valde vi att först söka efter litteratur och artiklar via Internet. Vi sökte i Ekonomihögskolans 

elektroniska söktjänst OLLE och på www.uppsats.se efter tidigare akademiska arbeten inom 

Grön IT. Där hittade vi ett antal nypublicerade uppsatser. Referenser från dessa uppsatser har 

också utgjort en del av vårt referensmaterial. Eftersom vår undersökning också har stark 

koppling till CSR (Corporate Social Responsibility) gjorde vi även en sökning på detta ibland 

tidigare utgivna akademiska publikationer. Litteratur i bokform införskaffades via en 

Internetbokhandel. 

 

Vi har också hämtat in en del information via Internetsidor med olika hög tillförlitlighet. Detta 

tar vi hänsyn till i vår källkritik. Anledningen till att vi valt att även utnyttja denna källa är att 

Grön IT är ett relativt nytt fenomen och att ämnet är högaktuellt med tanke på den rådande 

samhällsdebatten rörande miljöfrågor och koldioxidutsläpp i synnerhet. 

 

 

3.2.1 Källkritik 

 

Avsikten med källkritik är att mäta huruvida källorna kunnat användas för sitt syfte. Det vi 

gör är att granska källornas validitet och reliabilitet. Med validitet menar man om vår 

undersökning mäter det vi avser mäta, att det vi mäter uppfattas som relevant och att det vi 

mäter för några få också gäller för flera (Jacobsen, 2002, s.21). Reliabilitet eller tillförlitlighet 

innebär i uppsatssammanhang att undersökningen måste gå att lita på. 

 

Den litteratur som finns skriven kring vad Grön IT är torde vara objektiv. Däremot 

beskrivningar av karaktären fördelar och nackdelar med att införa Grön IT kan innehålla 

subjektiva värderingar. Rent generellt är det viktigt att granska författarens objektivitet, 

kvalifikationer och syften. (Rieneckers et al., 2008, s.258) 

 

Vi har använt oss av en del information distribuerad via Internet. Denna information kan vara 

besvärlig ur validitetshänseende och man måste vara extra kritisk mot källorna. Det är relativt 

enkelt att sprida information via Internet, därför är kontrollen av informationens tillförlitlighet 

läsarens ansvar. De hemsidor vi använt oss av är i huvudsak framställda av välkända 

organisationer och myndigheter, vilket torde borga för en relativt god tillförlitlighet. 

 

 



  IT för ett hållbart samhälle     Alm & Andersson

                  

19 

 

3.3 Empirisk studie 

 

3.3.1 Urval 

 

I vår enkätundersökning, som representerar den kvantitativa ansatsen av vår uppsats, valde vi 

att skicka ut enkäten till 100 organisationer med verksamhet i Sverige med en viss fördelning 

på privata respektive offentliga organisationer och med en viss fördelning på antal anställda. 

På grund av arbetets omfattning kunde vi inte göra undersökningen i ett större format. I vårt 

sökande efter företag utgick vi från tre kriterier när det gäller företagets storlek, <500 

anställda, 500-1000 anställda och >1000 anställda. Vi ville också göra en indelning mellan 

privat respektive offentlig sektor. Vi har valt att göra dessa indelningar i syfte att kunna göra 

intressanta och relevanta jämförelser i vårt resultat kopplat till enkätundersökningen. De 

respondenter vi i huvudsak eftersökte till vår enkät var lämpligtvis en IT-chef, IT-strateg eller 

någon i organisationen som arbetar med miljöfrågor ur ett IT-perspektiv. 

 

 

3.3.2 Datainsamling 

 

I vårt arbete med enkäten behövde vi hitta företag att skicka till. Vi började med att söka efter 

potentiella företag på Sydsvenska Industri och handelskammaren. Det fanns dock inga 

kontaktuppgifter i deras företagsregister, i bästa fall fanns där en länk till en hemsida där vi 

kunde söka vidare efter kontaktuppgifter. Vi undersökte även olika aktielistor på Internet för 

att hitta företag. Slutligen använde vi oss också av Eniros sökregister. Vi skickade enkäten till 

100 organisationer i Sverige. Vi utformade enkäten i ett pdf-formulär och distribuerade den 

via e-post. Att distribuera enkäten via e-post var ett val vi gjorde för att påskynda 

insamlingsprocessen. Vi valde också att samla in data utifrån en kvalitativ metod, nämligen 

telefonintervjuer, och vi hade som mål att genomföra minst fyra intervjuer för att få ett djup i 

vår undersökning.  

 

För att kunna göra en vettig analys insåg vi ganska snart att vi behövde göra en kvalitativ 

undersökning. Dock stod vi inför ett annat problem. Vi visste inte var vi kunde finna lämpliga 

respondenter till en intervju eftersom vi inte visste vilka organisationer som infört Grön IT i 

sin verksamhet. Därför kom vi fram till att vi dessutom skulle göra en kvantitativ 

undersökning i form av en pdf-enkät som vi skickade via e-post till potentiella respondenter. 

Utifrån de svar vi fick in valde vi sedan ut fyra olika organisationer där vi gjorde en något 

djupare analys i form av en telefonintervju. Vi valde två offentliga respektive två privata 

organisationer som implementerat Grön IT. Den intervjuteknik vi valde att använda kallas den 

semi-strukturerade intervjun. Denna metod innebär att intervjupersonen får tala ganska fritt 

utifrån ett tema vilket kan leda till information vi förbisett kommer fram (Bryman, 2002). 

Under den semi-strukturerade intervjun kan respondenterna ge mer uttömmande svar i form 

av tankar och reflektioner samtidigt som intervjuaren har en möjlighet att följa upp svaren 

med följdfrågor (Bryman, 2002), vilket inte är fallet i samband med en enkätundersökning. 

Nackdelen med den här typen av intervjuer är att de är resurskrävande, vilket i sin tur innebär 

att antalet intervjuer blir begränsat i en undersökning av den här omfattningen. Förutom 

tidigare omnämnd anledning beträffande vår enkätundersökning ville vi också med hjälp av 

enkätundersökningens resultat försöka dra generella slutsatser kopplade till vår 

problemformulering. 
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Tabell 3.1 Förhållandet mellan forskningsfrågorna och intervjufrågorna. 

Forskningsfråga Intervjutema Intervjufrågor 

Vilka metoder och ramverk 
använder våra utvalda företag 
sig av när de inför Grön IT i sin 
verksamhet? 
 

Metoder och ramverk 
 

 Har ni använt Er av någon metod 
eller något ramverk vid införandet 
av Grön IT? I så fall vilken och hur 
ser den ut i grova drag? 

 

 Vilka positiva respektive negativa 
effekter har ni identifierat i 
samband med Ert arbete med 
Grön IT? 

 

 Vilka är utmaningarna vid ett 
införande av Grön IT? 

 

Vilka drivkrafter och strategier 
ligger till grund för arbetet med 
Grön IT? 

 

Strategier och drivkrafter 
 

 Vilka är de drivkrafterna som gör 
att Ni vill satsa på Grön IT? 

 

 Kan Ni säga något om hur er 
strategi inom Grön IT ser ut? 

 

 Vad tror Ni krävs för att Grön IT 
ska få ett större genomslag i 
näringslivet? 

 

 Ser Ni några risker med att inte 
införa Grön IT i en verksamhet? 

 

 

 

3.3.3 Databearbetning 

 

I vårt kvantitativa empiriska material hade vi redan gjort en viss kategorisering av 

informationen då vi framställde enkäten. Detta utnyttjade vi oss av vid analysarbetet. Vi 

avkodade informationen och registrerade den utifrån ett givet ramverk in i en form av databas. 

Därefter kunde vi skapa ett grafiskt material som hjälpte oss i analysen. Vi kunde snabbt dra 

egna slutsatser och testa olika kombinationer av frågor och svar i syfte att göra ytterligare 

iakttagelser som i slutändan kunde bidra till fler slutsatser. 

 

Även i vårt kvalitativa empiriska material hade vi gjort en viss kategorisering av 

informationen innan vi började insamlandet i form av en klassificering av våra frågor utifrån 

den struktur vi använt i vår teoretiska referensram. Dock sker inte insamlandet i samma 

strukturerade form då våra frågor var av öppen karaktär, vilket innebär att intervjuobjekten 

kunde tala fritt med resultatet att de kom in på områden som var kopplade till andra 

frågeställningar i intervjuunderlaget. Detta faktum gör det något svårare att avkoda 

informationen i analysfasen, men å andra sidan bidrar den här typen av datainsamling enklare 

till att ny information hämtas in och att nya vinklingar av problemställningen belyses 

(Jacobsen, 2002, s.140-141). 

  

Jacobsen (2002) menar att det är bra att göra en förenkling av det transkriberade materialet 

genom att samla ihop intervjupersonernas svar i fördefinierade intervjutema för att på så vis få 

en bättre överblick över det insamlade materialet. Denna metod gör det enklare att leta efter 
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samband som vi kan styrka eller motsäga med hjälp av vårt teoretiska ramverk. Eftersom vi 

transkriberade våra intervjuer omedelbart kunde vi fånga upp eventuella frågeställningar eller 

vinklingar som vi sedan kunde använda i senare intervjuer.  

 

  

3.3.4 Studiens validitet och reliabilitet 

 

Wiedersheim-Paul (1991) definierar validiteten som förmågan hos ett mätinstrument att mäta 

det man avser att mäta. Validiteten kan ses utifrån två perspektiv, inre och yttre validitet. Den 

yttre validiteten anger hur väl enkätsvaren stämmer överens med det verkliga utfallet. 

Eftersom Grön IT är ett relativt nytt fenomen kan det innebära att många organisationer ännu 

inte tagit ställning i denna fråga, d v s de är inte tillräckligt informerade. Det är troligt att 

resultatet kommer förändras över tiden. När det gäller den inre validiteten kontrollerar den hur 

väl mätinstrumentet, enkäten, mäter vad det är avsett att mäta. Eftersom vi utifrån svaren i 

enkäten kunde svara på vår uppsats frågeställning anser vi att kriterierna för inre validitet är 

uppfyllda till en adekvat nivå.  

 

Det faktum att vi endast fick in ca 25% av enkäterna kan eventuell utgöra en negativ påverkan 

på resultatets validitet. Vi har dock Grön IT index, som är en liknande undersökning som den 

vi har genomfört, att jämföra med i syfte att till viss del säkerställa validiteten i vår 

undersökning. En anledning till den låga svarsfrekvensen beror på att många av de 

organisationer vi skickade ut enkäten till hade vi inte lyckats hitta en e-post till en faktisk 

person, utan e-posten kunder exempelvis vara info@foretag.se. När enkäten hade varit ute i 

drygt en vecka insåg vi att antalet inkomna svar var för lågt. Därför var vi tvungna att ringa 

upp ett tjugotal av företagen för att hitta potentiella respondenter.  

 

Med facit i hand kan vi konstatera att ett par misstag gjordes i utformningen av enkäten. I 

fråga  3 borde vi ha haft ett svarsalternativ för "inget", men i de flesta fall var respondenten 

uppfinningsrik och utnyttjade vårt kommentarsfält "annat" för att redogöra för det 

svarsalternativet. Vi har dock kodad om i resultatet för att kunna använda svarsalternativet 

"inget" i analysen. 

 

I vårt intervjuunderlag försökte vi undvika att lägga in egna värderingar i frågorna för att inte 

snedvrida undersökningsresultatet. Det åstadkom vi genom öppna frågor (Jacobsen, 2002, 

s.269-270). Vi har i vår undersökning endast 4 intervjuer vilket kan påverka resultatets 

validitet. Vi anser dock att enkät och intervjuresultatet tillsammans utgör en rimlig nivå på 

empirin. 

 

Vi kan inte garantera att våra respondenter har kunnat eller velat ge korrekta svar. Vi kan inte 

heller garantera att inga bearbetningsfel har begåtts, men vi antar att de är så pass ringa så de 

inte har någon påverkan på resultatet av undersökningen. 
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4 Resultat 
 

 

I följande kapitel redovisar vi den empiri vi har erhållit från enkätundersökningen och 

intervjuerna. Vi börjar med att gå igenom resultatet från enkäterna och avslutar med 

intervjuerna. Enkäten innehåller 6 frågor samt en del där respondenten kunde välja att 

kommentera fritt kring Grön IT. Enkätfrågorna redovisar vi genom ett diagram samt en 

förklarande text. Vi genomförde fyra intervjuer baserat på vår temastruktur. I kapitlet kommer 

vi att presentera resultatet från intervjuerna enligt samma struktur. En sammanställning av 

intervjusvaren för alla fallföretagen redovisas utifrån våra teman i intervjuunderlaget. 

 

 

4.1 Enkätundersökningen 

 

4.1.1 Enkätundersökningens problemställning och syfte 

 

I syfte att få svar på de frågor som vi ställer upp i uppsatsens problemställning valde vi, att i 

brist på tillgängliga undersökningar om svenska organisationers inställning till Grön IT, 

genomföra en egen enkätundersökning. De undersökningar som är gjorda avser mer huruvida 

organisationer har inkorporerat Grön IT i sin verksamhet och inte hur de ställer sig till Grön 

IT. Ett bra exempel på detta är Grön IT index, som syftar till att undersöka hur långt svenska 

företag har kommit när det gäller införande av Grön IT i verksamheten 

(IT&Telekomföretagen, 2008). Ett andra syfte med enkäten var för oss att hitta lämpliga 

kandidater att intervjua för att få en djupare förståelse kring deras inställning till Grön IT. De 

två första frågorna i vår enkätundersökning är dimensionsbegrepp som vi använder oss av i 

analysen av det empiriska materialet. I tabell 4.1 nedan beskriver vi hur de övriga frågorna i 

enkäten är kopplade till vår problemställning och vårt syfte. 
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Tabell 4.1 Förhållandet mellan forskningsfrågorna och intervjufrågorna. 

Forskningsfråga Enkätfråga Varför? 

Vilka metoder och 
ramverk använder våra 
utvalda företag sig av 
när de inför Grön IT i sin 
verksamhet? 

 

 

Har Er organisation en 
policy för Grön IT? 

Frågan är kopplad till vår frågeställning om 
metoder och ramverk, eftersom policys generellt 
sett är en del av ett ramverk. Samtidigt får vi 
möjlighet att ifrågasätta Gartners påstående att 
hälften av IT-organisationerna kommer att ha en 
miljöstrategi i slutet av 2008, vilket belyses i vårt 
huvudsyfte. 

Vilket miljö- och 
kvalitetssystem 
utnyttjar ni Er av? 

Denna fråga är även kopplad till metoder och 
ramverk av samma anledning som ovanstående 
fråga. 

Inom vilka områden 
har Ni definierat mål i 
Er policy/strategi för? 

I vår teoridel, i kapitlet Vad är Grön IT?, belyser 
vi svarsalternativen i denna fråga. 

Vilka drivkrafter och 
strategier ligger till 
grund för arbetet med 
Grön IT? 

Markera de alternativ 
som överensstämmer 
med Er uppfattning om 
Grön IT? 

Denna fråga är framförallt kopplad till drivkrafter 
genom sina svarsalternativ. Dessutom ger 
frågan svar på hur Grön IT upplevs hos de 
tillfrågade organisationerna. 

 

 

I vissa avseenden finns det möjlighet att jämföra vårt resultat med andra studier. Då främst 

kopplat till hur långt organisationerna i Sverige har kommit inom området IT och miljö. Den 

studie vi valt att jämföra vårt resultat med är Grön IT index. Grön IT index lanserades av IT 

och Telekomföretagen i februari 2008. Den baseras på Exido/IT barometern och syftar till att 

belysa hur svenska företag och organisationer arbetar med att minska den negativa påverkan 

IT har på miljön samt hur IT används som miljöteknik, d v s för att minska organisationens 

övriga miljöpåverkan. 

 

 

4.1.2 Enkätresultat 

 

Fråga 1: Organisationens storlek 

För att vidga möjligheten till jämförelser i slutresultatet inkluderades frågan om 

organisationens storlek som en ytterligare dimension. Vi valde i vår enkät att begränsa oss till 

tre olika storlekar för en organisation. 

 
Diagram 4.1 Svarsfördelning baserat på organisationernas storlek 

 
 

När enkätresultatet var sammanställt kunde vi konstatera att vi endast erhållit ett svar från 

företag med storleken 500-1000 anställda. Därför valde vi att gruppera om organisationer med 
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anställda på 500-1000 till grupperingen <1000. Trots att vi i vårt urval gjorde en jämn 

fördelning mellan de olika företagens storlek fick vi en tydlig övervikt på företag med >1000 

anställda. Vi lägger inte någon större vikt på detta resultat utan ser det mer som en 

tillfällighet. 

 

 

Fråga 2: Vilken sektor tillhör Er organisation? 

Fråga 2 har egentligen samma syfte som fråga 1, d v s att få fler dimensioner att mäta och 

jämföra på i resultatet. Jämförelsen mellan privat och offentlig sektor tror vi också kunna 

bidra med intressanta aspekter huruvida grön IT tillämpas mellan de olika sektorerna, 

exempelvis med hänsyn till drivkrafter. 

 
Diagram 4.2 Svarsfördelning mellan privat och offentlig sektor. 

 
 

Resultatet visar liksom i fråga 1 en ojämn fördelning. En anledning till detta är att i urvalet 

var merparten företag ur den privata sektorn, vilket i och för sig återspeglar fördelningen av 

organisationer i Sverige med hänsyn till sektortillhörighet. 

 

 

Fråga 3: Har Er organisation en policy för Grön IT? 

I fråga 3 undersöks i vilken fas organisationer befinner sig vad beträffar införande av en Grön 

IT policy. I de fall respondenterna svarade nej på om de hade en uttalad Grön IT policy hade 

de möjlighet att svara på tre olika nivåer, vilket visas tydligt i diagram 4.3 nedan. 
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Diagram 4.3 Grön IT policy, svarsfördelning baserat på organisationens storlek 

 
 

I organisationer med <1000 anställda visar resultatet att hälften har inga planer på att etablera 

någon policy för Grön IT medan inga större företag i undersökningen har besvarat frågan med 

detta alternativ. Hälften i gruppen <1000 har svarat att miljöpolicyn för IT-verksamheten 

innefattas i den övergripande miljöpolicyn eller att de är på väg att etablera en policy för Grön 

IT. I gruppen >1000 har ca 90% en policy, varav ca 25% har en uttalad Grön IT policy. 

 

 
Diagram 4.4 Grön IT policy, svarsfördelning per sektor 

 
 

I ovanstående diagram 4.4 görs en jämförelse mellan offentlig och privat sektor. I båda 

sektorerna visar resultatet att alternativet där miljöpolicyn för IT-verksamheten ingår i den 

övergripande miljöpolicyn är dominerande. I den privata sektorn har nästan dubbelt så många 

en uttalad Grön-IT policy i förhållande till den offentliga sektorn. Alla offentliga 

organisationer i vår undersökning har infört eller har planer på att införa en Grön IT policy, 

medan ca 15% i den privata sektorn inte avser etablera en Grön IT policy. 
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Fråga 4: Vilket miljö- och kvalitetssystem utnyttjar ni Er av? 

Avsikten med fråga 4 var att se om det fanns någon koppling mellan hur långt en organisation 

kommit inom Grön IT och de kvalitetssystem organisationen utnyttjar sig av? Miljö- och 

kvalitetsledningssystem är av övergripande karaktär och kan därför även innefatta Grön IT, 

vilket återspeglas i våra svarsalternativ. Fråga 4 har inget eget syfte utan måste kopplas 

samman med fråga 3 för att vara relevant. X-axeln i diagram 4.6 återger svarsalternativen från 

fråga 3 medan serierna är hämtade ur fråga 4. 

 
Diagram 4.5 Grön IT policy, total svarsfördelning 

 
 

I diagrammet 4.5 ovan belyses den totala svarsfördelningen på fråga 3 där mer än hälften 

hänvisar att deras Grön IT policy ingår i deras övergripande miljöpolicy. 
 
Diagram 4.6 Förhållandet mellan Grön IT policy och miljö- och kvalitetsstyrningssystem 
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Av de organisationer som har en uttalad Grön IT-policy använder samtliga ISO14000-serien 

som sitt miljöledningssystem. Av de som har svarat att de inte har några planer på att etablera 

en policy för Grön IT är det över 60% som inte har något miljö- och kvalitetsledningssystem. 

I fråga 3 hade över hälften svarat att deras Grön IT policy innefattades i deras övergripande 

miljöpolicy men en stor andel har svarat att de inte vet vilket miljöledningsystem de använder. 

Därför kan validiteten  i dessa svar ifrågasätta då respondenterna menar att det ingår i deras 

miljöpolicy medan de inte vet vilket miljö- och kvalitetsledningssystem de använder sig av. 

Här misstänker vi en snedvridning i resultatet. 

 

 

Fråga 5: Inom vilka områden har Ni definierat mål i Er policy/strategi för Grön IT? 

Syftet med denna fråga är att få en uppfattning om vilka områden organisationen prioriterar 

när de satsar på Grön IT. Resultatet visar dessutom i vilken fas organisationer befinner sig i 

återkopplat till den teoretiska modellen i avsnittet Vad är Grön IT?.  

 
Diagram 4.7 Grön IT områden baserat på organisationernas storlek 

 
 

De kommentarer som inkommit under kategorin annat saknar relevans för frågeställningen. 

Vår tolkning av dessa kommentarer likställer vi med svaret "inget", d v s inget ytterligare i 

förhållande till de övriga svarsalternativen man redan angett. I organisationer med <1000 

anställda visar resultatet en lägre andel som implementerat Grön IT i förhållande till 

organisationer med >1000 anställda. Däremot de som har påbörjat sitt arbete med Grön IT har 

kommit ungefär lika långt oavsett om man kategoriseras som ett stort eller litet företag i 

undersökningen.  

 

Fråga 6: Markera de alternativ som överensstämmer med Er uppfattning om Grön IT. 

Upplägget i fråga 6 valdes utifrån att identifiera eventuella drivkrafter för ett införande av 

Grön IT i svenska organisationer. Eftersom vi själv uppfattade en viss otydlighet kring vad 

Grön IT är ville vi se i vilken grad vår uppfattning stämde överens med respondenternas 

uppfattning.  

 

För att förtydliga överskådligheten redovisas svarsalternativen utanför diagrammet. 
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 Investeringar i Grön IT påverkas mer negativt under lågkonjunktur än 
investeringar generellt sett. 

 Miljöaspekten är viktigare än ekonomiska besparingar vid val av investeringar 
i Grön IT. 

 Miljömedvetenheten hos konsumenten och allmänheten påverkar 
organisationer att satsa på Grön IT. 

 Det finns en otydlighet om vad som innefattas i begreppet Grön IT vilket gör 
det svårt att införa i verksamheten. 

 Det krävs lagar och regler för att Grön IT ska bli prioriterat. 

 De som satsar på Grön IT nu kommer att ha ett försprång gentemot sina 
konkurrenter eftersom Grön IT kommer att bli obligatoriskt på lång sikt. 

 Investeringar i Grön IT sker i takt med att man ersätter gamla lösningar och 
inte som rena gröna investeringar. 

 De organisationer som inför Grön IT kommer att få positiva ekonomiska 
effekter till följd av detta. 

 
Diagram 4.8 Åsikter om Grön IT 

 
 

Var tredje respondent anser att det finns en otydlighet kring vad Grön IT är. I diagrammet kan 

vi påvisa att konsumenternas miljömedvetenhet är en drivkraft och detta gäller även i fallet 

långsiktiga positiva ekonomiska effekter. Investeringar i Grön IT påverkas inte i nämnvärd 

utsträckning av konjunkturläget. Det vi också kan säga är att investeringar i Grön IT ofta sker 

i samband med att man ersätter gamla lösningar och inte som rena gröna investeringar. Det är 

få som förespråkar lagar och regleringar som en drivkraft för införandet av Grön IT.  

 

 

Kommentarer 

Kommentarer från respondenterna i enkätundersökningen redovisas nedan. 

 

 

kommentar 1: 

Grön IT kommer att bli en viktig konsumentfaktor framöver, på samma sätt som KRAV-

märkta produkter i affären. Virtualisering och konsolidering är två stora huvudrubriker för 

grön IT, men även områden som smartare drift med nerklockning av inaktiva system, 
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expanderbara driftsmiljöer vid behov, smartare applikationer o s v kommer att få högre fokus 

i framtiden. Områden för effektivare driftsmiljöer med återvinning av värme och samt varm-/ 

kallzoner i datahallar kommer också att få högre fokus i framtiden. Drivande för företag att 

investera sig till grönare IT kommer att bygga på konsumentefterfrågan och 

kostnadsbesparingar. Drivande för leverantörer att skapa dessa lösningar är givetvis samma, 

dessutom med fler samordnade och effektiva tjänster i molnet. 

 

kommentar 2: 

IT är en integrerad del av verksamheten, varför IT  även ur ett miljöperspektiv måste vara en 

integrerad del i verksamhetens ambitioner och  konkreta miljöarbete.  Att försöka att särskilja 

IT, t.ex. genom att prata "Grön IT", skapar bara förvirring och leder till ett mindre effektivt 

miljöprogram för verksamheten. Att arbeta för bättre resursutnyttjande och mindre 

miljöpåverkan från IT är en självklarhet för ett företag som arbetar för en hållbar utveckling. 

Begreppet "Grön IT" är däremot inget annat än en konsultfloskel, i syfte att skapa en säljande 

"produkt". 

 

kommentar 3: 

Grön IT i sig själv tror jag inte blir en drivkraft. Den verkliga drivkraften ligger i reell 

lönsamhet för gröna alternativ och där är vi redan på många områden. Kostnad för energi, 

kyla och utrymme driver på virtualisering. Kostnad för avfallshantering driver på återbruk av 

gammal utrustning. Kostnad för energi driver fram strömsnåla alternativ. Kostnad för resor 

driver fram bra videokonferensutrustning. 

 

kommentar 4: 

Grön IT är en hygienfaktor, och när man gör nyinvesteringar och byter ut gammalt mot nytt 

sker det oftast mot mer miljövänligt och hållbart. 

 

kommentar 5: 

Det där med är lika otydligt som när det gäller annan miljöpåverkan. T ex Bilindustrin där 

regler för fördelar ändras hela tiden. Detta gör att Grön IT måste bli klarare definierat så att 

man inte investerar i något som inte kallas Grön IT om något år. För oss är det viktigt då vi 

har långa cyklar på våra investeringar. 

 

kommentar 6: 

Det finns en otydlighet om vad som innefattas i begreppet Grön IT 

 

kommentar 7: 

Har ingen åsikt i frågan. Den är för liten för oss, som vi ser det. Har inte hört begreppet förrän 

ni skickade ut den här enkäten. 

 

 

4.1.3 Tidigare/pågående undersökningar 

 

I den senaste undersökningen från 2009 som är baserad på Grön IT-indexet redovisas att 

insikten har ökat successivt. Det finns allt fler leverantörer på marknaden som erbjuder gröna 

lösningar. Resultatet visar att det är något fler företag som är på väg att etablera en Grön IT 

policy det senaste halvåret. De företag som redan har en Grön IT policy etablerad uppmäts till 

21%.  Det som ingår främst i de framtagna policies är krav på leverantörer och teknik vid 

inköp av utrustning. Resultatet visar att ungefär 79% av dem betonar inköp av hårdvara. I 
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policyn ser man också en kraftig ökning på att använda Grön IT som miljöteknik för att 

reducera organisationens miljöpåverkan. Efterlevnaden har också ökat, d v s det tas större 

hänsyn till ITs miljöpåverkan genom främst IT-drift. 60% av företagen tar hänsyn till 

virtualisering i sin drift. (IT & Telekomföretagen, 2008) 

 

 

4.2 Intervjuer  

 

 

I denna del av resultatet presenterar vi den empiri som vi erhållit i intervjuerna. Syftet med 

intervjuerna är att utveckla resonemanget bakom de svar vi fått fram i enkätundersökningen. 

Vi vill också få en fördjupad förståelse kring organisationernas syn på Grön IT utifrån vår 

problemställning. Nedan sammanställer vi resultatet från de fyra intervjuer vi genomfört. 

Strukturen är utformad enligt de ramverk vi använt oss av i den teoretiska delen i uppsatsen. 

 

 

4.2.1 Presentation av fallföretag och respondent 

 

Organisation A 

Organisationen består av drygt 90 000 anställda där IT engagerar ungefär 6000 personer. 

Personen vi intervjuade är ansvarig för en verksamhet som heter "Commute greener" och är 

därmed väl insatt i ämnet. Organisationen började sitt arbete med miljöfrågor 1972 i samband 

med FNs första klimatkonferens. Under de senaste 30 åren har de arbetat för att utveckla 

miljövänliga lösningar i sin verksamhet vilket även inkluderar IT-verksamheten. 

Organisationen har arbetat med ett inifrån och ut perspektiv i verksamheten, där de startade 

med att utveckla produktionsverksamheten för att sedan utveckla produkter med miljöhänsyn 

till att idag även koppla in individers beteende i organisationen. Intervjupersonen menar att 

det inte räcker med att ha en bra produktion och bra produkter utan man måste även höja 

medvetandet hos individen med hänsyn till miljöperspektivet eftersom det också har stor 

påverkan på miljön. 

 

Organisation B 

Intervjupersonen arbetar i en organisation med 250 anställda som tillhör den offentliga 

sektorn. Personen i fråga har rollen som applikationsansvarig. Organisationen har varit 

miljöcertifierade sedan år 2000 och har sedan dess ett miljöledningssystem.  

 

Organisation C 

Organisationen tillhör den offentliga sektorn och har 2300 anställda. Intervjuobjektet har en 

roll som chef för IT-infrastrukturen i verksamheten. Grön IT valde organisationen att satsa på 

med start 2007. 2008 tog hela branschen ett stort steg inom området Grön IT och i samband 

med det blev det enklare för dem att implementera nya lösningar kopplade till IT och miljön. 

 

Organisation D 

Den avslutande organisationen består av 32 000 anställda. Intervjupersonen arbetar med IT-

strategier. Enligt intervjuobjektet har de uppgifter om policies kring Grön IT från mitten av 

90-talet. Sedan 2001 började de med att mäta effektivitet i sina datacentraler med avseende på 

kapacitet och elkonsumtion. Enligt intervjupersonen finns det fyra olika anledningar till varför 

man började med ett införande av Grön IT - kostnadsbesparing, direktiv och ramverk från EU 
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kopplat till "Corporate social responsibility", säljargument eftersom de själv säljer IT-

lösningar bör de själv vara gröna och avslutningsvis att IT-lösningar som de säljer är gröna i 

sig. 

 

 

4.2.2 Metoder och ramverk 

 

Organisation A 

Organisationen använder sig av ISO 14000 som stöd för sina IT-operationer. De har även en 

projektstyrningsmodell som innefattar en hållbarhetsanalys av IT-lösningarna i projektet, en 

så kallad Life cycle analysis. Organisationen har funnits i snart ett sekel och de har insett att 

de är en stor del av problemet, att det de gör orsakar koldioxidutsläpp . De har därför insett att 

de måste vara en del av lösningen. Man har därför startat upp ett projekt som kallas 

"Commute greener" som är ett nytt innovativt koncept som syftar till att förändra individers 

beteende. I deras definition av Grön IT har de fokuserat mer på användandet av IT och 

konsekvenserna av användandet. Det är ofta där man har den största effekten om man mäter 

över hela livscykeln. När man redan har tagit hand om material och har en god återvinning av 

PC-burkar samt produkter, då är det trots allt avgörande av hur man investerar, sett ur ett 

hållbarhetsperspektiv, som kommer att bli mer och mer konkurrensavgörande. Då är det 

viktigt att individerna är beredda på att utnyttja investeringarna. 

 

Intervjupersonen väljer att fokusera på individens beteende och menar att positiva effekter lätt 

kan uppnås genom enkla åtgärder. Exempelvis om man väljer att inte ta bilen till jobbet en 

dag i veckan resulterar detta i en reducering av koldioxidutsläpp med 20%. Multiplicerar man 

det med antalet individer som gör samma sak kan det få relativt stor effekt. Tanken är att man 

med hjälp av sociala nätverk ska sprida sina resultat som i sin tur ska ge ringar på vattnet. En 

annan positiv effekt är att Grön IT är en bra affär, eftersom utbudet av bra lösningar för att 

ändra en individs beteende är väldigt få och efterfrågan däremot är väldigt stor. Vidare 

beskrivs negativa effekter utifrån att vårt eget mindset är en bromskloss, d v s att IT och 

affärsutvecklare inte har insett potentialen inom gröna IT-lösningar. 

 

Den största utmaningen är att inte se IT som en separat verksamhet utan som en integrerad del 

av affärsverksamheten annars är risken att man bara arbetar inom de områden där man känner 

sig bekväm. Vilket i sin tur innebär att man inte får ut den fulla effekten av sina lösningar med 

hänsyn till miljön. 

 

 Organisation B 

Organisationen har inget eget ramverk för Grön IT utan det är integrerat i deras övergripande 

miljöledningssystem. Miljöledningssystemet handlar om att arbeta med ständiga förbättringar 

för att minska påverkan på miljön inom alla områden. Det innebär allt från inköp till 

skrotning, till arbetssätt lokalt på arbetsplatserna. Det positiva för organisationen har varit att 

leverantörer kommit långt i sin satsning på miljön både med avseende på energiförbrukning 

och på återvinningsbarhet. Med hjälp av inköpsstyrning ser organisationen till att inköpen blir 

rätt från början med hänsyn till miljöaspekter, det gäller både produkter och tjänster. De ska 

även göra hållbarhetsanalyser när de inför nya IT-lösningar. Organisationen har jobbat med 

individens beteende, exempelvis har de haft kampanjer för allmänna kommunikationsmedel 

till och från jobbet.  
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Organisation C 

Organisationen har inte använt sig av någon specifik metodik utan de har istället varit ute och 

lyssnat väldigt mycket på företag och olika lösningar som har presenterats. Vid inköp av olika 

system har Grön IT valet vägt ganska tungt, den har fått ha ett pris när de tittat på lösningar. 

När det gäller individens beteende försöker de påverka individen att tänka på hur de använder 

utrustning, exempelvis stänga av datorn när de går hem. En del av deras produktionssystem 

tar nästan en halv dag att starta upp på grund av sin komplexitet. Därför tittar på de lösningar 

som innebär att man klockar ner hela systemet för att minimera energiförbrukningen under 

natten och att man klockar upp systemet på morgonen innan systemet ska gå i full drift. 

 

De positiva effekter som de funnit är att man framför allt har ifrågasatt olika systemlösningar. 

Samtidigt som man ska bli grönare vill man också hitta färre och smartare system. Allt från 

kod till systemdesign och arkitektur påverkar energiförbrukningen. Negativa effekten kring 

Grön IT är än så länge att gröna IT-lösningar ofta kostar lite mer än andra lösningar. 

 

Utmaningar utifrån ett globalt perspektiv kan t ex vara mängden datorhallar och datordrift. 

Färre och färre bolag kommer att sköta driften av sina egna system, istället kommer man att 

slå samman datorhallar till större och effektivare enheter. 

 

Organisation D 

Organisationen har inte använt sig av någon specifik metod för införande av Grön IT utan 

hänvisar till ISO certifieringar. De positiva effekterna är kostnadsbesparingar i form av 

reducerad energiförbrukning. Om man sen kopplar det i förhållande till kapacitet har 

organisationen haft en extremt bra utväxling. I övrigt arbetar de med inköpsstyrning i syfte att 

minska miljöpåverkan. Vid införande av nya IT-lösningar måste en hållbarhetsanalys göras 

med hänsyn till miljön. Däremot kan de inte se några negativa effekter. De stora 

utmaningarna ligger i att förändra individens beteenden. De har jobbat med att minska 

resandet de senaste åren, och en del av lösningen har varit att använda sig av virtuella 

mötestjänster. Skärmsläckaren på användarnas datorer upplyser användaren om att inte 

glömma slå av utrustningen när de inte använder den.  

 

 

4.2.3 Strategier och drivkrafter 

 

Organisation A 

Organisationen har funnits i 85 år och vill finnas i 85 år till därför är kontinuitet och 

långsiktighet viktiga parametrar i deras strategi. Om de tittar 85 år framåt utifrån forskning 

kommer hela marknaden Mauritius och stora delar av Bangladesh vara borta om inget görs åt 

växthuseffekten. Om man jobbar med lösningar som är miljövänliga kommer det i slutändan 

betyda att det kommer att finnas mer marknad att verka på. En annan aspekt är att deras  

miljöstrategi påverkar viljan att investera i företaget på ett positivt sätt. Det handlar också om 

att deras potentiella kunder väljer att köpa deras produkter och tjänster istället för 

konkurrenternas, vilket därmed bidrar till lönsam tillväxt. 

 

Organisationens Grön IT-strategi bygger på att när man utvecklar lösningar till olika delar i 

verksamheten ska man ta hänsyn till miljön. De använder sig också av ett slags balanserat 

styrkort för att följa upp verksamheten och i den ingår även Grön IT. 
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För att Grön IT ska få ett större genomslag i näringslivet menar intervjupersonen att man 

måste medvetandegöra människor på att de har möjlighet att påverka miljön genom sitt 

beteende. I den vardag vi nu befinner oss i kan det ofta handla om kostnader och 

nedskärningar. Respondenten menar att det kan vara en bra idé att utnyttja modern teknik och 

på ett roligt sätt införa lösningar som tilltalar människan. Lagar och regleringar behövs men 

det är framför allt innovationer och nytänkande tillsammans med investeringar som möjliggör 

den största genomslagskraften. Om man inte inför Grön IT kommer verksamheten inte att 

fortgå, vilket gäller både långsiktigt och kortsiktigt. För att få en trovärdighet är det viktigt att 

företaget börjar med plattformar, tekniska lösningar i verksamheten och fortsätter utifrån det 

med individens beteende. 

 

Organisation B 

De strategiska drivkrafterna är baserade på politiska beslut eftersom organisationen tillhör den 

offentliga sektorn. Satsningen måste vara sanktionerad av ledningen eftersom det är ledningen 

som tillsätter de ekonomiska resurser som krävs för ett genomförande. Strategin består av att 

hitta de bästa alternativen vid inköp, skrotning och smarta IT-lösningar, t ex utnyttja 

fjärrstyrningsprogram i syfte att minska teknikernas resor ut till användaren. För att Grön IT 

ska få större genomslag i  näringslivet krävs politiska beslut enligt intervjupersonen. Men det 

finns också besparingar att göra och om man lyfter upp värdet av dem skulle fler välja att 

satsa på Grön IT. De som inte tar hänsyn till hållbar IT riskerar att tappa i konkurrenskraft. 

 

Organisation C 

Huvuddrivkraften är lönsamhet och tillväxt. I grund och botten ligger konsumenternas 

efterfrågan på produkter och tjänster. Intervjupersonen menar att det handlar om att bygga och 

marknadsföra varumärket utifrån ett miljöperspektiv och utnyttja det som en 

konkurrensfördel. Det kommer också att ändra på förutsättningar och kommer att skapa andra 

dimensioner av jobb i framtiden, vilket kommer att vända upp och ner på ganska mycket. Idag 

ser vi kanske det första steget av det. I deras strategi kombinerar de kostnadseffektivitet med 

miljöhänsyn. De har som mål att virtualisera upp till 90% av deras serverfarm.  

 

För att Grön IT ska få ett större genomslag i näringslivet kommer konsumentkraften att spela 

en avgörande roll hävdar intervjupersonen. Idag finns det ingen märkning av Grön IT men det 

är inte omöjligt att det kommer framöver. Det är också viktigt att företag tar hänsyn till 

miljöaspekten vid sina inköp. I grund och botten kommer inte lagar och regleringar 

genomföra Grön IT snabbare utan konsumentkraften är det som styr. Men för de som väljer 

att inte bli gröna kommer kostnaderna antagligen dra iväg i form av energiskatter och annan 

beskattning. Om man inte inför Grön IT i verksamheten kommer kostnaderna påverkas 

negativt 

 

Organisation D 

Respondenten hävdar att drivkrafterna är kopplade till organisationens strategi och de fyra 

delar som ingår i den - kostnadsbesparing, socialt engagemang, lönsamhet och 

konkurrensfördelar. De har jobbat mycket med att minska energiförbrukningen, och detta har 

skett i samband med byte av utrustning och förbättrad teknik vid kylning av datorhallar. De 

tycker att det är en positiv inställning till Grön IT i dagens samhälle, vilket gör det väldigt 

tacksamt att jobba med frågan. Eftersom de säljer gröna IT-lösningar får det också en positiv 

effekt på deras lönsamhet. För att få ett större genomslag i näringslivet är en metod att 

publicera goda exempel på sina hemsidor som både fungerar som marknadsföring och som 

hjälper andra. Intervjupersonen tror inte lagar och regleringar har en effekt på intresset att 

införa Grön IT. Om man inte inför Grön IT är det risk att energikostnaderna ökar. 



  IT för ett hållbart samhälle     Alm & Andersson

                  

34 

 

 

 

4.2.4 Framtiden 

 

Organisation A 

Grön IT kommer troligtvis att upplösas som begrepp. För 10 år sedan satte man "e" framför 

olika koncept och idag sätter man "g" framför. Forskningen pekar på att gränserna mellan IT 

och verksamheten håller på att lösas upp. IT kommer att betraktas som en självklar 

beståndsdel av verksamheten. 

 

Organisation B 

Grön IT kommer att öka rent allmänt. Om man går ut på företags hemsidor ser man att de 

flesta är miljöcertifierade. Verksamheten måste ställa krav på leverantörerna. Det är viktigt att 

politikerna påverkar genom lagar och förordningar, men det måste vara rimligt så det är 

genomförbart. 

 

Organisation C 

För tillfället ligger USA en bit efter Europa när det gäller ett införande av Grön IT. När de väl 

har insett hur mycket pengar de kan tjäna internt kommer Grön IT ta fart. Det kommer att 

utvecklas fler smarta tekniska lösningar som kommer att främja kostnadseffektivitet. Smarta  

gröna lösningar kommer också tas fram på andra områden där energiutnyttjandet behöver 

reduceras. Exempelvis kommer det att finnas hus som justerar värmeproduktionen beroende 

på om någon är hemma. 

 

Organisation D 

Det gynnar utvecklingen när företag arbetar med Grön IT och ställer krav på leverantörer. Det 

kommer att resultera i att fler miljövänliga lösningar utvecklas. Grön IT betalar sig självt 

vilket vi tydligt har sett i vårt fall i och med den bidragande kostnadseffektiviteten genom vår 

satsning av Grön IT. Även mindre företag kommer att tjäna på Grön IT. 
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5 Analys och diskussion 

I följande kapitel kommer vi att resonera kring det resultat vi har fått fram i hela vår 

undersökning. Analysen är uppdelad enligt den temastruktur vi har använt oss av i våra 

intervjuer och som speglar vår frågeställning. I detta kapitel knyter vi ihop vårt empiriska 

material med vår teoretiska referensram kopplat till våra delsyften. 

 

5.1 Metoder och ramverk 

 

Det finns en otydlighet kring Grön IT vilket vi har fått bekräftat vid ett flertal tillfällen i vår 

undersökning. Ett av våra delsyften med uppsatsen är att förtydliga vad Grön IT är. Redan i 

litteraturstudien kunde vi se indikationer på detta i form av att informationen var fragmenterad 

och hade ingen metodisk uppbyggnad. En tredjedel av respondenterna från 

enkätundersökningen påtalar att det finns en otydlighet om vad som innefattas i begreppet 

Grön IT. Även ur respondenternas svar i vår intervjuundersökning kan vi konstatera att de har 

olika fokusområden. Intervjuperson 3 beskriver att de har arbetat mycket med att reducera 

energiförbrukningen i deras datorhall i samband med att köpa in lösningar som klockar ner 

deras servrar under natten. För Intervjuperson 4 har energireduceringen också varit ett stort 

fokusområde där de har uppvisat bra resultat, vilket har uppnåtts genom byte av utrustning i 

deras datorhallar samt att de utnyttjat förbättrad teknik vid kylning av datorhallar. Däremot 

framkom från Intervjuperson 1 att de fokuserar mer på individens beteende. Respondenten 

menar att de historiskt sett under lång tid redan har arbetat med Grön IT, där de har minskat 

energiförbrukningen genom att reducera antalet servar i datorhallen, återvinning, köpa grön el 

och införa tekniska lösningar i verksamheten, men nu lyfter de fram vikten av individens 

beteende och Intervjuperson 1 hävdar att positiva effekter lätt kan uppnås genom enkla 

åtgärder. Enligt vår empiri kan vi konstatera att för de flesta är det självklart att det handlar 

om energiförbrukning, medan andra har passerat detta steg och fokuserar mer på smarta gröna 

lösningar och individers beteende.  

 

Vår litteraturstudie resulterade i en modell (Tabell 2.1) med en logisk utgångspunkt kopplad 

till en push-metod, d v s baserat på ett inifrån och ut perspektiv. Anledningen till att vi 

skapade modellen var att förtydliga för oss själva och andra vad Grön IT egentligen är. 

Modellen beskriver de olika stegen i processen vid ett införande av Grön IT. När vi applicerar 

modellen på de resultat vi har samlat in i vårt empiriska material får vi en bild av hur långt 

respektive organisation har kommit i processen.  

 

Enligt Kolk (2000, s.103) är ett miljöledningssystem ett verktyg för att identifiera, utvärdera, 

organisera, kontrollera och följa upp organisationens miljöarbete. Organisation A har inget 

eget ramverk för Grön IT utan använder sig av ISO 14000 som stöd för sina IT-operationer. 

Intervjuperson 2 lyfter också fram deras miljöledningssystem där Grön IT är integrerat och 

menar att deras miljöledningssystem handlar om att ständigt arbeta med förbättringar för att 

minska påverkan på miljön inom alla områden. Inte heller Intervjuperson 4 har någon specifik 

metod utan hänvisar till ISO certifieringar. Intervjuperson 3 belyser däremot att de har lyssnat 

mycket på andra företag och olika lösningar som har presenterats när de har infört Grön IT. 

Ingen av de organisationer vi intervjuade har använt sig av någon specifik metod när de infört 

Grön IT i sin verksamhet, utan merparten har använt sitt miljöledningssystem som ramverk. 

Däremot har leverantörer som säljer Grön IT-konceptet som en tjänst tagit fram sina ramverk 
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men dessa har inte blivit standardiserade på marknaden. Det kan bero på att Grön IT befinner 

sig i startskedet av sin evolution, vilket också Intervjuperson 3 påpekade.  

 

Grön IT index indikerar att insikten om Grön IT har ökat och att det är allt fler som är på väg 

att etablera en Grön IT policy. Det framkom också i Grön IT index att 21% hade en uttalad 

Grön IT policy, vilket vi även kan avläsa i vår enkätundersökning bland de större företagen 

med en siffra på 25%. Ett annat värde som korrelerar mellan vår enkät och Grön IT index är 

inköp av hårdvara, som ingår som ett mål i Grön IT policyn. I vårt enkätresultat kan vi avläsa 

att drygt 70 % har definierat inköp av IT som ett mål i sin Grön IT policy medan Grön IT 

index visar 79%. Det framkom från Intervjuperson 2 att de arbetar med inköpsstyrning för att 

se till att inköpen blir rätt från början med hänsyn till miljöaspekter. Även Intervjuperson 4 tar 

upp att de jobbar med inköpsstyrning. Inköp verkar till att vara en betydande faktor i arbetet 

med Grön IT och är en del som oftast ingår i en Grön IT policy.  

 

Utöver de frågeställningar som stämmer överens med Grön IT-index frågeställningar har vi 

även försökt hitta samband mellan organisationers miljöledningssystem och deras eventuella 

policy för Grön IT. Det finns ett ganska tydligt samband. De organisationer som har en uttalad 

Grön IT-policy använder i samtliga fall ISO14000-serien som sitt miljöledningssystem. Av de 

som har svarat att de inte har några planer på att etablera en policy för Grön IT är det över 

60% som inte har något miljö- och kvalitetsledningssystem.  

 

Intervjuperson 1 framhåller vikten av att inkludera en hållbarhetsanalys utifrån miljöhänsyn i 

sin projetmodell när man utvecklar nya lösningar. Övriga intervjupersoner håller med om att 

det är viktigt men verkar inte ha kommit lika långt eftersom de i intervjuerna inte betonade 

hållbarhetsanalysen lika mycket. I vår intervju kom det fram att det är lika viktigt för en 

organisation att ta fram nya smarta produkter och tjänster som att utnyttja sig av andra 

leverantörers. Ett sådant beteende ger ringar på vattnet och kan generera avsevärda positiva 

miljöeffekter. 

 

I tredje steget i vår modell spelar indivdens beteende en avgörande roll. Som tidigare nämnts 

arbetar Organisation A i stor utsträckning med individens beteende i sitt arbete med Grön IT 

och miljöfrågor i allmänhet. I teorin (Gartner, 2007) belyser vi hur organisationer genom sin 

policy kan förändra individers beteendemönster för att reducera miljöpåverkan. Organisation 

B ger certifieringar för sitt miljöledningssystem till sina anställda, vilket intervjuperson 2 

menar har ett inflytande på individens beteende när det gäller miljöaspekten. Intervjuperson 4 

hävdar att de stora utmaningarna ligger i att förändra individens beteende och de har under de 

senaste åren försökt minska resandet genom att införa virtuella mötestjänster. Respondenten 

nämner också att de har infört en skärmsläckare som upplyser användaren om att inte glömma 

slå av utrustningen när de inte använder den. Intervjuperson 3 framhåller också att de försöker 

påverka de anställda till att stänga av sin utrustning när de avslutar arbetsdagen. 

Sammanfattningsvis visar vår empiri att organisationerna infört lösningar eller regelverk som 

driver mot att användaren ska stänga av sin dator när den inte används. Även minskat resande 

var en önskvärd beteendeförändring. I båda exemplen uppnår organisationen 

kostnadsbesparingar och positiva miljöeffekter.  

 

Velte et al. (2008) menar att organisationer kan även påverka sina anställdas privata 

miljöpåverkan. Det håller på att utvecklas tekniska lösningar som ska påverka individer att 

förändra sitt beteende. Det kan röra sig om exempelvis att man mäter det personliga 

fotavtrycket för koldioxidutsläpp. Intervjuperson 1 berättar om commute greener som ett 

exempel på en smart lösning som ska bidra till att förändra individers beteende och menar att 
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det är något som flera organisationer kommer att satsa på. Idag bidrar många organisationer 

med stöd för rökavvänjning för anställda. Intervjuperson 2 betonade att de bl a använt sig av 

kampanjer för att minska transporter för de anställda till och från arbetet. Man kan även tänka 

sig att organisationer kan välja att bidra med kostnaden för ett medlemsskap i communities 

som syftar till att minska det personliga miljöavtrycket och därmed också organisationens 

totala miljöavtryck. Eftersom individer kan välja att redovisa sina resultat på sociala nätverk 

som Facebook, Youtube och LinkedIn kan fler individer påverkas vilket kan leda till stora 

effekter eftersom effekterna ska multipliceras med antalet individer som går med.  

 

 

5.2 Strategiska aspekter och drivkrafter 

 

Företag drivs framförallt av lönsamhet. Lönsamhet har två huvudkomponenter, vilka är 

intäkter och kostnader. Vi väljer att belysa dessa faktorer baserat på ett utifrån och in 

perspektiv eftersom vår teoretiska referensram är uppbyggt på detta sätt. Intäktssidan har en 

stark koppling till företagets omvärld med fokus på de primära intressenterna och kunderna i 

synnerhet. Medan kostnadssidan har en stark koppling till effektivitet och produktivitet. Hur 

kan Grön IT påverka dessa två huvuddelar i begreppet lönsamhet? Huvudsyftet med vår 

uppsats är att undersöka vilka orsaker som ligger till grund för att införa Grön IT och 

lönsamhet är en huvudkomponent i detta avseende. 

 

Det som påverkar intäktssidan är förenklat antalet kunder och den försäljningsvolym dessa 

kunder köper in samt priset på de produkter och tjänster försäljningen avser. Därför är det 

viktigt att företaget skaffar sig konkurrensfördelar, dels i syfte att utöka sin marknadsandel 

och dels i syfte att påverka marknadspriset på sina produkter . Det som intervjuperson 1 tog 

upp i samband med marknaden är att dess totala storlek minskas om inte vi kan förändra 

klimatbilden, d v s stora landområden försvinner. Enligt (Ax et al., 2005) påverkas ett företags 

intressenter också av omvärlden och den rådande debatten kring klimathotet är högaktuell, 

vilket kan bidra till att potentiella kunder tar med detta i sina avväganden när de gör sina 

inköp. Även den allmänna synen på ett företag, dess image, varumärken, produktsortiment 

och tjänster påverkar köpbeslutet. Därför har på senare tid begreppet Corporate Social 

Responsibility blivit alltmer vanligt förekommande. Detta begrepp innebär att företag tar 

miljömässiga och sociala hänsyn bortom lagar och regler i syfte att maximera sina vinster på 

lång sikt (European Commision, 2009). I våra intervjuer betonade intervjuperson 4 detta 

begrepp och företaget som personen representerade har tagit fram policies kring CSR med 

Grön IT som en del. Vår enkätundersökning visar på att ungefär hälften av respondenterna 

hade svarat att miljömedvetenheten hos konsumenten och allmänheten påverkar 

organisationer att satsa på Grön IT, vilket tyder på att det är en drivkraft.  

 

Vi återgår till företagets produkter och tjänster och vilka effekter de kan få på intäktssidan om 

miljöhänsyn beaktas. Intervjuperson 4 som är en del av en organisation som säljer gröna IT-

lösningar påpekar att krav från kunderna påverkar vilka produkter som tas fram, d v s trycket 

ökar att ta fram miljöanpassade produkter. Intervjuperson 1 menar också att det finns en 

efterfrågan på gröna IT-lösningar som åsyftar att förändra individers beteende. Respondenten 

har varit med om att lansera konceptet Commute Greener och hävdar att den här typen av 

lösningar kommer att ha en stark efterfrågan. Yttre effektivitet handlar om att tillgodose 

kundens förväntningar. Om kundens förväntningar har en stark koppling till miljövänliga 

produkter har de företag som satsat på denna typ av produkter en konkurrensfördel, enligt 

Harris (2008). Det är också så att om efterfrågan på denna typ av produkter stiger så stiger 
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också priset på dem enligt regeln om priselasticitet (Kotler et al., 1996, s.350). Detta i sin tur 

bidrar till ökade intäkter. Kotler (2003) menar även att innovationer har en effekt på priset 

eftersom en innovation ofta tillför kundvärde till produkten, ett kundvärde som kunden kan 

vara beredd att betala för. Om så är fallet bidrar också det till ökade intäkter. Kopplat till Grön 

IT innebär detta att innovativa gröna lösningar eller produkter kan förstärka ett företags 

konkurrenskraft och ett skifte i produktmixen mot den här typen av produkter kan öka ett 

företags intäkter avsevärt. Intervjupersoner 2 och 3 som enbart är köpare av Gröna IT-

lösningar betonar att de efterfrågar smarta miljöanpassade IT-lösningar, men även 

Intervjuperson 1 och 4 som är säljare och köpare efterfrågar den här typen av produkter. 

Eftersom vår empiri visar att  efterfrågan verkar vara stor på Gröna IT lösningar anser vi att 

detta är en drivkraft. I vår enkätundersökning svarar en tredjedel att de som inför Grön IT 

kommer att ha ett försprång gentemot sina konkurrenter eftersom Grön IT kommer att bli 

obligatoriskt i framtiden, vilket gör det till en drivkraft för dessa. Men å andra sidan är det inte 

en drivkraft för två tredjedelar av respondenterna.  

 

Kostnadssidan har en stark koppling till kostnadseffektivitet och produktivitet. Lägre 

kostnader ökar lönsamheten och därmed också konkurrenskraften. Lönsamhet över tiden 

bidrar till kontinuitet och får långsiktiga effekter som kan trygga en framtida existens. Därför 

är det viktigt att ett företag arbetar med aktiviteter för att påverka detta. Intervjuperson 4 

menar att deras satsningar på Grön IT har fått en positiv effekt på energiförbrukningen, d v s 

de har fördubblat sin kapacitet med en bibehållen förbrukning. Därigenom har man lyckats få 

till en rejäl kostnadsbesparing. Intervjuperson 3 hävdar att för varje förbrukad watt i din 

datorhall kostar det ungefär en och en halv gånger så mycket att kyla förbrukningen. 

Respondenten anser att om man inte hänger med i utvecklingen kommer IT-driften att bli för 

dyr vilket kommer att leda till att IT-driften blir outsourcad. Kostnaden för energi är hög och 

att arbeta med en minskning av energiförbrukningen är en metod som snabbt ger resultat i 

form av kostnadsbesparingar.  

 

Grön IT kan också påverkas av de strategier en organisation tar fram inom exempelvis 

områden som inköp, logistik, planering och ledarskap. I enlighet med ett av våra delsyften 

belyser vi detta. Inom inköpsstrategier handlar det mycket om att ställa krav på leverantören 

men också att hjälpa till att utveckla sina leverantörer. Intervjuperson 2 menar att det är 

viktigt att det blir rätt från början, d v s deras inköpare har krav på sig att införskaffa 

utrustning med krav på miljöaspekten. Intervjuperson 3 betonar också att när de ska köpa in 

utrustning så får Grön IT väga ganska tung i valet. Detta gäller även för Intervjuperson 4. 

Velte (2008) hävdar att det gäller att utnyttja leverantörssamarbetet i syfte att skapa smarta 

gröna lösningar, som man sedan kan använda i sina affärsprocesser längre fram i affärsflödet.  

Intervjuperson 1 nämner att de använder sig av en projektstyrningsmodell som tar hänsyn till 

miljöaspekter utifrån ett IT-perspektiv, d v s man gör en hållbarhetsanalys. Respondenten 

menar att det är en viktig del i deras modell för att förbättra implementeringen av nya 

lösningar med hänsyn till miljöaspekten. Inköpsstrategier, logistik och planering är 

delområden i Supply Chain Management och är i många fall IT-intensiva, men eftersom 

lösningar inom detta område funnits tillgängliga under lång tid kan man tänka sig att en 

hållbarhetsanalys inte alltid funnits med vid utvecklingstillfället. Det är inte orimligt att även 

här finns en potential med avseende på miljöaspekter och eftersom utvecklingen ständigt går 

framåt är vi övertygade om att även kostnadsbesparingar kan göras med nya lösningar.  

 

Intervjuperson 2 betonade att beslut från ledningen är avgörande för att ett införande av Grön 

IT ska lyckas i verksamheten. Som alltid när man ska införa nya idéer måste ledningen vara 

involverad och sanktionera de initiativ som tas. Ledningen måste se till att de olika stöd som 
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behövs i organisationen i form av resurser, utbildning, kompetens etcetera finns tillgängliga 

och att man kommunicerar på ett tydligt sätt att det är ett prioriterat område, vilket Harris 

(2008) lyfter fram. Vi anser att ledningens beslut i sig är en drivkraft för övriga individer i 

organisationen.  

 

Politiska initiativ kan också vara en drivkraft. Genom lagar, regler och beskattning kan 

politiker driva igenom ett förändrat beteende i samhället. Men det råder en viss tvekan bland 

våra intervjupersoner inför frågeställningen. Intervjuperson 3 tror inte att lagar och regler är 

något som bidrar till att Grön IT införs snabbare utan tror mer på konsumentkraften. Däremot 

anser Intervjuperson 2 att det krävs politiska beslut och att företag måste satsa på Grön IT 

utan att det finns en besparingsaspekt med i bilden. Intervjuperson 1 menar att en kombination 

av både regleringar och konsumentkraft bidrar till förändring avseende miljö och IT. 

Intervjuperson 4 är emot ytterligare beskattning eftersom respondenten anser att det inte 

åstadkommer någon effekt. Vi menar att miljöbeskattningen på energi gör att effekten av 

minskad energiförbrukning blir större. Det är också inom detta område man gjort tidiga 

förändringar i sitt arbete med Grön IT. Kostnadsbesparingar blir relativt enkelt att få till med 

ny teknik vad beträffar energiförbrukning, vilket gör det till en s k low hanging fruit. D v s 

med relativt små insatser har en relativt stor effekt uppnåtts. Den offentliga sektorn består av 

många organisationer som är politiskt styrda. Inom denna sektor är politiska beslut den stora 

drivkraften och inte lönsamhet och tillväxt som i näringslivet. Politiska beslut kan spela en 

avgörande roll för utfallet inom Grön IT i dessa organisationer.  

 

Vi anser att den fokusering som råder inom miljöområdet i flera olika forum borde rimligtvis 

kunna ha en effekt på hur organisationer agerar. Dels utifrån ett moraliskt perspektiv där 

individer i organisationer driver på för att få igenom miljövänliga åtgärder. Dels utifrån ett 

socialt och ekonomiskt perspektiv där en ökad miljömedvetenhet hos allmänheten kan 

påverka framtida intäkter negativt om man agerar miljövidrigt.  

 

Grön IT och IT utifrån ett generellt perspektiv bör ses som en integrerad del i verksamheten. 

IT har i sig inget egenvärde utan drivs av affärsmässiga krafter i syfte att öka effektivitet och 

lönsamhet (Holmqvist, 2007). Många företag arbetar med inre effektivitet utan att ta hänsyn 

till Grön IT. I kapitlet Vad är Grön IT? belyser vi hur man med rent IT-tekniska lösningar kan 

uppnå positiva effekter inom miljö och ekonomi. IT-avdelningen är en del av den inre 

effektiviteten och kan därför direkt bidra med detta. Vi menar att historiskt sett har IT indirekt 

bidragit med kostnadseffektiva lösningar i övriga delar av verksamheten kopplat till inre 

effektivitet. Framgent borde även miljöeffektiva lösningar kunna inkorporeras med koppling 

till inre effektivitet.  

 

 

5.3 Framtiden 

 

I vår undersökning har vi indikationer på att Grön IT är ett område som kommer att öka allt 

mer, vilket även bekräftas av våra intervjupersoner. Organisationer ställer idag redan krav på 

leverantörer vid inköp av IT. Därför kommer det utvecklas fler smarta tekniska lösningar som 

kommer att främja kostnadseffektiviteten. I vår enkätundersökning redovisas också att nästan 

hälften av organisationerna anser att de verksamheter som inför Grön IT kommer att få 

positiva effekter till följd av detta. Troligtvis kommer vi också att se andra smarta gröna 

lösningar i vår vardag där IT agerar som ett stöd för lösningen, t ex smarta hus som agerar 

utifrån ett visst inlärt mönster för värmeproduktionen. Commute greener är ett annat exempel 
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på en smart grön lösning som vi kan använda oss av för att påverka individens beteende. 

Genom förändrat beteende kan vi göra stora landvinningar. Dock visar resultatet i vår 

undersökning att de flesta organisationer inte befinner sig i det steget än. Steg 3 i vår modell 

som handlar om att förändra individens beteende  kommer vi att se mer av i framtiden när 

organisationerna har genomgått de första faserna. Intervjuperson 1 menar att för 10 år sedan 

såg vi en våg av lösningar som innehöll prefixet "e-" men de har integrerats i andra lösningar 

och har därmed lösts upp något. Idag och en tid framöver kommer vi troligtvis att se lösningar 

inom miljöområdet som använder sig av prefixet "g-". Så småningom kommer de också att 

försvinna eftersom dessa lösningar kommer att integreras i andra lösningar - gröna lösningar 

kommer att bli generiska. 
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6 Slutsatser 

 

I vår uppsats har vi utgått dels från metoder och ramverk kopplat till Grön IT, dels från 

drivkrafter och strategier som ligger till grund för arbetet med Grön IT. I kapitlet Vad är Grön 

IT? definierar vi vad Grön IT är. Denna definition var nödvändig för att vidare kunna svara på 

våra frågeställningar. Det som framkommit i vår undersökning är att det råder en viss 

otydlighet kring vad Grön IT är. Ett delsyfte  med vår uppsats har varit att till viss del 

förtydliga begreppet. I vår modell som vi beskriver i vårt teoretiska ramverk försöker vi 

beskriva på en övergripande nivå de olika faserna som ingår i begreppet Grön IT.  

 

Vid ett införande av Grön IT har vi undersökt, utifrån vår första frågeställning, vilka metoder 

och ramverk som har använts. I vår empiri kan vi utläsa att inga av de organisationer vi 

intervjuade har använt sig av någon specifik metod när de infört Grön IT. De har däremot 

utnyttjat sig av sitt miljöledningssystem som ramverk. I vår enkätundersökning får vi en 

tydlig indikation på att samtliga som har en uttalad policy för Grön IT är certifierade i ISO 

14000. Det verkar som att ISO 14000 är en katalysator för framtagandet av en specifik Grön 

IT policy. Det är anmärkningsvärt att inga av de organisationer vi intervjuat har använt sig av 

ett specifikt ramverk för sin implementering av Grön IT, utan utnyttjat det generella 

ramverket ISO-standarden. Det vi också kan konstatera är att svenska organisationer har 

kommit olika långt i sitt arbete. I undersökningen och andra liknande undersökningar kan vi 

utläsa att drygt 20% har en Grön IT policy och att således ett flertal organisationer troligtvis 

har ett arbete framför sig. I vår modell utgår vi från att de tekniska plattformarna är 

implementerade i det första steget. En förutsättning för att komma vidare är att man har 

grunden på plats, man bygger inte taket först när man bygger ett hus. Därefter bör man titta på 

olika IT-lösningar i verksamheten samt ta miljöhänsyn i sin produktion och 

produktutveckling. Det är först när dessa två steg är beaktade som organisationen kan arbeta 

med individens beteende, vilket är tredje steget i vår modell. Det handlar om att skapa en 

trovärdighet hos individen annars blir det svårt att genomföra en beteendeförändring hos 

medarbetarna. Utifrån det teoretiska och empiriska materialet har vi skapat denna modell, d v 

s det är vår tolkning av materialet. 

 

I frågeställningen som berör drivkrafter och strategier kunde vi utläsa att både i vårt teoretiska 

och empiriska material finns ett tydligt samband, att ett införande av Grön IT leder till 

kostnadsbesparingar och positiva miljöeffekter. När vi initierade vår undersökning misstänkte 

vi att Grön IT inte var så etablerat i svenska organisationer som Gartner förutspådde, vilket 

också vår enkätundersökning och Grön IT-index undersökning visar. Det är till viss del 

förvånande med tanke på de positiva effekter de företag som infört Grön IT erhållit. Dock bör 

tilläggas att många företag genomfört åtgärder som exempelvis virtualisering och 

konsolidering med positiv miljöeffekt som resultat, men utan en Grön IT strategi som bas. Vi 

anser dock att en genomtänkt strategi alltid leder till ett bättre slutresultat . Vi hade också en 

misstanke om att Grön IT skulle bli nedprioriterat till följd av den rådande lågkonjunkturen. 

Vårt resultat i undersökningen motbevisar vårt antagande i detta avseende.  

 

Corporate Social Responsibility, som vi tidigare nämnt,  är en faktor som framför allt stora 

företag har svårt att utelämna i sin strategi. Miljöaspekten är en stor del i CSR och i de företag 

vi intervjuade har man ett tydligt fokus på detta. Om organisationerna inte beaktar att om inte 

insatser görs på området kommer stora landområden försvinna enligt forskningen, vilket 
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kommer att resultera i minskade marknader. Således blir CSR en självbevarelsedrift för 

företagen. Förutom minskade marknader kan en avsaknad av miljöstrategi leda till sämre 

konkurrenskraft och minskade marknadsandelar. I slutändan påverkar det lönsamheten och 

kan leda till sämre framtidsutsikter och i värsta fall att verksamheten upphör. 

Konsumentkraften är också en pådrivande faktor för att företagen ska satsa på Grön IT. 

Miljömedvetenheten hos slutanvändaren och allmänheten växer och blir mer och mer 

påtaglig, vilket kan bidra till en stor potential vad gäller gröna IT-lösningar. Grön IT blir en 

del av varumärket, vilket kan stärka konkurrenskraften gentemot konkurrenter som inte tagit 

hänsyn till detta. Därför är det viktigt att företagen förhåller sig till intressenternas åsikter och 

inte bara de egna målen när man utformar sin strategi. Det är troligt att konsumenter har 

förväntningar på miljövänliga produkter, vilket innebär att de företag som satsat på denna typ 

av produkter kommer att få en konkurrensfördel, både i form av en ökad efterfrågan och en 

förbättrad lönsamhet på produkterna. Det innebär att innovativa lösningar premieras och 

därmed ger leverantören ett försprång gentemot konkurrenterna. Konsumentkraften och 

kundens förväntningar är en av de starkaste drivkrafterna för företag och därför kommer detta 

att bli en avgörande faktor. 

 

En annan stor drivkraft är kostnadsbesparingar som har påvisats både i det teoretiska 

ramverket och i empirin. Kostnadsbesparingar kan exempelvis uppnås genom minskad 

energiförbrukning. Organisationerna börjar oftast i denna ände då det är enkelt att genomföra, 

mäta och följa upp och ger ett snabbt resultat. En annan viktig och relativt enkel metod är 

utnyttjandet av virtuella möten i syfte att minska resandet. Det ger både en 

kostnadsreducering och minskad miljöpåverkan. Det är viktigt att företaget inför policies för 

möten och resor för att åstadkomma detta. Enligt IT & Telekomföretagen har TeliaSonera i 

Sverige minskat sitt koldioxidutsläpp med 70% mellan åren 2001 och 2007 (IT & 

Telekomföretagen, 2008). Detta har de åstadkommit genom att bl a minska tjänsteresandet, 

öka användningen av virtuella möten, minska kontorsytan, minska den totala 

energiförbrukningen samt enbart använda sig av grön el. Resultatet är sänkta resekostnader 

med ungefär 130 miljoner per år samt en oförändrad elförbrukning trots en expansion. Det 

visar tydligt på att det finns besparingar att göra inom området Grön IT.  

 

Hälften av våra intervjupersoner betonade att genom att lära av varandra och utnyttja goda 

exempel kan vi åstadkomma effekter som sprider sig till andra organisationer. Gröna initiativ 

som Commute greener är viktiga för att förändra individens beteende. När vi väljer att 

publicera vårt resultat på sociala nätverk som Facebook och LinkedIN kan detta leda till att 

flera individer blir engagerade och motiverade till att ta egna gröna initiativ. På så sätt 

minskar individen sitt personliga miljöavtryck. 

 

Det finns risker med att införa Grön IT i verksamheten. T ex bör man tänka på att som vid alla 

investeringar göra noggranna bedömningar och överväganden så att man inte felinvesterar, 

vilket kan påverka företagets resultat negativt. En annan begränsning är vårt eget mindset som 

kan sätta hinder i vägen för att ta fram innovativa lösningar. Både vi och våra intervjupersoner 

har svårt att hitta några ytterliggare negativa effekter. 

 

Enligt klimatforskarna kommer vi få avsevärda konsekvenser på vår planet om vi inte 

reducerar vårt koldioxidutsläpp globalt, d v s hela världens totala miljöavtryck. Om vi inte 

åstadkommer någon förändring, spelar det då någon roll om vi är lönsamma eller inte?  
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De fem viktigaste slutsatserna 

 

 Begreppet Grön IT är otydligt. 

 Ett införande av Grön IT leder oftast till kostnadsbesparingar och positiva 

miljöeffekter. 

 Innovativa smarta gröna lösningar är och kommer att bli efterfrågade. De företag som 

lyckas ta fram produkter och tjänster med denna karaktär kommer att vara 

konkurrenskraftiga. 

 Corporate Social Responsibility är ett fenomen som funnits ett tag och kommer att 

spela en stor roll i det framtida miljöarbetet. 

 Alla måste bidra, våra beteendemönster  måste förändras och IT kan hjälpa till. 
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Bilaga 1: Intervjuunderlag 

 

 

Inledning 

1. Hur många anställda är ni på Ert företag? 

 

2. Vilken roll har Ni på Ert företag? 

 

3. Vid vilken tidpunkt valde Ni att införa Grön IT och varför? 

 

Metoder och ramverk 

4. Har ni använt Er av någon metod eller något ramverk vid införandet av Grön IT? I så fall 

vilken och hur ser den ut i grova drag? 

 

5. Vilka positiva respektive negativa effekter har ni identifierat i samband med Ert arbete med 

Grön IT? 

 

6. Vilka är utmaningarna vid ett införande av Grön IT? 

 

Strategier och drivkrafter 

7. Vilka är de drivkrafterna som gör att Ni vill satsa på Grön IT? 

 

8. Kan Ni säga något om hur er strategi inom Grön IT ser ut? 

 

9. Vad tror Ni krävs för att Grön IT ska få ett större genomslag i näringslivet? 

 

10. Ser Ni några risker med att inte införa Grön IT i en verksamhet? 

 

Avslutning 

11. Vad tror Ni om Grön IT i framtiden? 

 

12. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2: Intervju 1 

 

Björn: Hur många anställda är ni på Ert företag? 

Intervjuperson 1: På hela koncernen är vi drygt 90 000 och IT engagerar ungefär 6000 

personer. 

 

Björn: Vilken roll har Ni på Ert företag? 

Intervjuperson 1: Jag är ansvarig för en verksamhet som heter commute greener. 

  

Björn: Vid vilken tidpunkt valde ni att satsa på grön IT och varför? 

Intervjuperson 1: Det officiella datumet från företaget är 1972 i samband med FNs första 

klimatkonferens, UN conference on human sustainability. Då antog företaget sitt tredje 

kärnvärde, miljöomsorg till säkerhet och kvalitet. Vi har under de här 30 åren jobbat för att 

utveckla, vi har gått från produktion där allt från typen av IT-avtal, miljörevisor till att 2005 ta 

initiativet till världens första kolidioxid neutrala fabrik. Det var det ingen som trodde vi skulle 

kunna göra men det har vi gjort, så från produktion till produkter, alltså med alternativa 

bränslen, med IT-system för emballagepooler som återvinner emballage, till nu när vi 

fokuserar på individ. Så från produktion och produktionsorienterad verksamhet till produkt, 

som i och för sig inte nått sina kunder, tills att nu mer och mer fokuserar på individens 

beteende och commute greener som jag är ansvarig för. Commute greener är just en sådan bit 

som handlar om individens beteende. Det räcker inte att ha en jättebra produktion och det 

räcker inte att ha jättebra produkter, vi måste få till ett medvetande hos personer eftersom det 

också har påverkan på miljön. 

 

Björn: Om vi tittar på metoder och ramverk, har ni använt er av någon metod eller något 

ramverk vid införandet av Grön IT? I så fall vilken och hur ser den ut i grova drag? 

Intervjuperson 1: Sedan lång tid, om vi tittar på 80-talet när företaget kom ut med sin första 

miljöredovisning och i den också pekade på system som IT har varit en viktig del av. Sen när 

det började komma standards som ISO14000 så har vi anammat det och även på vår IT-

operation. Vi har haft grön el under lång tid i våra datacentraler och de här klassiska bitarna. 

Men det vi ligger före väldigt många andra nu är projektstyrningsmodeller. När man har en 

projektstyrningsmodell så har man ofta en gate, och i gaterna talar man om tid och kostnad 

och eventuellt datasäkerhet. Men vad vi även har i de här gaterna är att vi tittar på att IT-

lösningen i sig har en hållbarhetsanalys, en life cycle analysis, att den typen av aspekter är 

med. Vi har inte haft det så många år men det är vi fortfarande väldigt unika med. Se till att 

säkerställa att lösningarna vi utvecklar är utvecklingsmässigt och metodmässigt gjorda på ett 

bra sätt, inte att man bara kollar produkten och produktionen.  

 

Kenneth: Så i och med att ni har haft med er det under lång tid så har ni inte behövt göra den 

här omställningen så att säga, utan det gör ni redan när ni inför nya lösningar? 

 

Intervjuperson 1: Exakt, vi har funnits under en långt tid och insett att vi är en stor del av 

problemet. Det vi gör orsakar mycket koldioxidpåverkan, så vi har insett på ett tidigt stadium 

att vi måste vara en del av lösningen. Det är framför allt det commute greener handlar om. 

Commute greener är ett helt nytt innovativt koncept för att skapa gröna lösningar t ex finns 

där en stegräknartävlingar där varje individ sätter sitt personliga reduktionsmål till sin 

pendling, och sen ser till att nå det målet och sen dela med sig av de erfarenheterna på 
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Facebook eller Linked In för att uppnå sociala nätverkseffekter, just för att hur kan jag 

förändra beteende. 

 

Kenneth: Vilka är initiativtagare till commute greener? 

Intervjuperson 1: Det är vi. Jag har skrivit under några år på IT innovation center, men sen 

några månader tillbaka valde vi att starta det här, det är helt nytt, det har bara varit upp i en 

vecka ungefär. Ni kan se en del videos där, det finns en youtubekanal. Grön IT handlar ju 

väldigt mycket bara om hårdvara, datacentraler och hur man tar hand om PC. Vi har i vår 

definition hela tiden tagit ur ett hållbart perspektiv och utveckling och användandet, vi 

fokuserar väldigt mycket mer på användandet, och konsekvenser av användandet. Det är där 

man ofta under livscykeln har den allra största påverkan i sig. När vi redan har tagit hand om 

material och har en god återvinning av PC-burkar och produkter, då är det trots allt i 

användningen av hur man spenderar, sett ur ett hållbarhetsperspektiv, som kommer att bli mer 

och mer konkurrensavgörande och då det viktig man har individer som vill använda det. 

 

Björn: Vilka positiva respektive negativa effekter har ni identifierat i samband med Ert arbete 

med Grön IT? 

Intervjuperson 1: Jag har väldigt många områden att prata om. 

Om man tittar på positiva respektive negativa effekter på commute greener. Jag nämnde om 

en stegräknare, alltså motsvarande en stegräknare som man sätter sitt mål, t ex att reducera 

koldioxid 20% kan vara mitt personliga reduktionsmål. Sen kan man tänka att jag kan i alla 

fall en dag i veckan cykla till jobbet eller  jag kan i alla fall en dag i veckan ta bussen istället 

för bilen, då reducerar man i princip 20%. Sen när användaren upptäcker de här andra 

transportsätten som är bra för hälsan och ekonomin så blir det dessutom ännu bättre för miljön 

när man når det faktiska värdet över 30%. Så det är positivt och där är redan städer och 

företag som kommer att köpa den här Gröna IT lösningen. Så Grön IT, en annan positiv effekt 

för Grön IT är att det är en bra affär. Eftersom utbudet av bra lösningar för att förändra en 

individs beteende är väldigt få och efterfrågan är väldigt stor. Väldigt många vill göra 

någonting och vill ta tag i det här och vad IT ofta hjälper till med det är att what gets 

measured gets done.  

 

Negativa bitar kan vara framför allt i vårt eget mindset, att vi som IT och affärsutvecklare inte 

tillräckligt har insett potentialen. Om vi inte har börjat inse potentialen är det svårt att komma 

ut med och erbjuda någonting. Alla vet att efterfrågan är hög men få vet hur de ska 

konkretisera den. Man kan säga att vårt eget mindset är ofta vårt största hinder. 

 

Kenneth: Man ska ut ur boxen så att säga, lite grann 

Intervjuperson 1: Exakt, hur väljer jag en lösning till det här. Det var lite så vi såg paralleller 

till stegräknaren. Med stegräknaren fick alla ett begrepp om, t ex vad 8000 steg är eller 10 000 

steg, så vi försökte pusha till att det är de här små koldioxidutsläppen till och från jobbet i ett 

repetitivt resande som påverkar. Om jag kan få ett grepp om vad 300 gr koldioxid eller 800 gr 

är och sen kan börja relatera till det, om vi bara pratar på övergripande på företag eller stats, 

landsnivå 10 000 tals ton eller så, människan får inget grepp på det. Det är bara något som 

låter fruktansvärt och det vill man inte lyssna på. Men om man kan få något direkt i sin 

mobiltelefon som man kan se, så inser man vilken skillnad det blir mot att ta bussen istället 

för bilen. 

 

 

Björn: Vilka är utmaningarna vid ett införande av Grön IT? 
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Intervjuperson 1: De största utmaningarna är att inte se IT som en separat verksamhet för då 

hamnar man lätt in i det här med bara datacentral eller bara den fysiska datorn, för den står 

ofta för väldigt lite, ni har säkert sett de här siffrorna med 2% men att de 2% påverkar i mångt 

och mycket de övriga 98% av utsläppen. Om man är på IT-området början man alltid där man 

står eller vid det man kan... man vågar lite nå ut. Utmaningen är att IT inte är en separat 

verksamhet, utan verksamhet och IT kan inte leva utan varandra.  

 

Björn:  Vilka är de drivkrafterna som gör att ni vill satsa på Grön IT? 

Intervjuperson 1: Den ultimata drivkraften, om man börjar lite filosofiskt med strategier, 

våra kärnvärden är säkerhet, kvalitet, omtanke om miljön - är en utgångspunkt. En annan 

utgångspunkt är att vi har funnits i 85 år, vi vill ju naturligtvis finnas i 85 år till. Om vi tittar 

på de 85 åren så är hela marknaden Mauritius borta, en stor del av Bangladesh är borta... alltså 

det här är forskning, nu behöver vi hålla oss till fakta. Så om vi kan göra lösningar som 

kommer att efterfrågas, som gör att det finns mer marknad, så är det för oss ett utbud och en 

efterfrågebit. Våra värderingar med varför finns vi, vi finns för säkerhet, kvalitet och omtanke 

om miljön, det är våra tre bitar. Det är därför alla våra anställda, en majoritet av våra anställda 

känner en relation till det här med. Därför en investerare, på aktiemarknaden eller så, väljer att 

låna ut pengar eller investera pengar i oss. Och det är därför våra kunder i slutändan väljer att 

köpa vår tjänst som commute greener, eller våra produkter för att vi är bättre på de här tre 

aspekterna. Det är våra strategiska drivkrafter. 

 

Björn:  Kan Ni säga något om hur er strategi inom Grön IT ser ut? 

Intervjuperson 1: Om jag driver en tes, min forskning pekar på att man behöver arbeta för att 

få bort de här konstruerade gränserna mellan IT och verksamhet. Då är det fortfarande så att 

vår verksamhet är uppdelad i fem huvudprocesser product development, sales to order, order 

to delivery och delivery to repurchase och de stöds av en femte som heter business 

administration som är allt från finans, HR, kvalitet och allt sådant. Våra IT-system och våran 

IT-strategi pekar exakt på de här områdena. När vi tittar på Grön IT, då tittar vi på vad vi kan 

göra på produktutveckling. På sales order tittar vi på hur vi kan göra marknadsföring mer 

online. I vår Order to delivery tittar vi på exempelvis emballagesystemet och mäter och har 

kpi:er på de bitarna, på hur de här ska kunna utvecklas successivt. I delivery to repurchase har 

vi mjukvaror och reservdelar, och det är också på det området som commute greener kom in. 

Det är ett sätt att förankra, hur vi omsätter strategierna, hur vi organiserar strategierna, hur vi 

organiserar utifrån verksamhetsområden med måltal och nyckeltal, det blir som en helhet då 

när man tittar på alla delarna ihop, det blir ett balanserat styrkort i sig. Inom business 

administration gör vi allt som alla andra också gör, virtualiserar servrar, tittar på antalet 

virtualiserade möten där vi ser att vi sparar mer än 900 ton i månaden tack vare att vi mäter 

hur många virtuella möten per fysisk som anställda personer har. 

 

 

Björn:  Vad tror Ni krävs för att Grön IT ska få ett större genomslag i näringslivet? 

Intervjuperson 1: Exempelvis är Commute greener ett tydligt exempel på hur man får in 

någonting i människors medvetande på ett naturligt sätt. Man ser också att det här ett location 

based community, så att man använder modern, det mobila Internet, samtidigt som man gör 

det på ett roligt sätt. Ofta handlar det bara om kostnader och nedskärningar och den typen av 

mer gneta på. Det är svårt att hitta de här stimulerande bitarna, det har varit vår utgångspunkt 

när vi började jobba med individbeteende. 

 

Kenneth: Vad tror du om regleringar och lagar och annat? 
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Intervjuperson 1: Det är också viktigt. Vår allra högsta miljödirektör talar om att FN har 

klargjort att det behövs innovation, nya idéer och nytänkande och investeringar, att det behövs 

lagar och regleringar. Men i grund i botten är det såna som ni, som gör ett ex-jobb om det här, 

och jag som ger ut en modell, ett praktiskt verktyg och tillvägagångssätt. Det är det som gör 

den stora förändringen. Vi har hittills försökt ligga före lagstiftning för att skapa 

konkurrenskraft. Javisst, det behövs fortfarande också regleringar, det är inte så att man kan 

satsa på bara en lösning. Sen säger ni att man ser en nisch just nu eller ett stort behov av att 

jobba med individers beteende eftersom vi har väldigt mycket av de andra på plats. Det är 

ingen idé att börja med individbeteende om jag inte har produkter och produktion på plats. 

 

Björn: Ser ni några risker med att inte införa Grön IT i verksamheten? 

Intervjuperson 1: Verksamheten kommer inte att fortgå, så är det bara 

 

Kenneth:  långsiktigt kan man säga är det ett måste, va? 

Intervjuperson 1: det är både långsiktigt och kortsiktigt 

 

Kenneth:  men för dom som befinner sig i startskede utav det här? 

Intervjuperson 1: då måste man först börja med sin produktion, säkerställa att man har rätt 

typ av el och använder virtualisering och den typen av bitar, innan man börjar med beteende, 

annars blir man inte trovärdig. 

 

Björn: sista frågan, vad tror ni om Grön IT i framtiden? 

Intervjuperson 1: På ett sätt tror jag det kommer upplösas som begrepp, t ex att man sätter 

grön framför allting nu, som för 10 år sedan när man satte "e" framför allting och nu är det lite 

"g". Det tror jag kommer att minska. Den relativa betydelsen kommer att öka, och 

forskningen pekar på att gränserna mellan IT och verksamhet håller på att lösas upp, eller får 

en förutsättning att lösas upp i och med fler personer ser IT som en självklar beståndsdel av 

verksamheten, man pratar ju inte om el idag.  
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Bilaga 3: Intervju 2 

 

Björn: Hur många anställda är ni på Ert företag? 

Intervjuperson 2: ca 250 

 

Björn: Vilken roll har Ni på Ert företag? 

Intervjuperson 2: Jag är applikationsansvarig 

  

Björn: Vid vilken tidpunkt valde ni att satsa på grön IT och varför? 

Intervjuperson 2: Hela regionen är miljöcertifierad, eller håller på att bli miljöcertifierad och 

det genomsyrar hela organisationen, oss också. Man kan säga att man har börjat redan runt år 

2000...och vi är själva miljöcertifierade eller utan vi har ett miljöledningssystem. 

 

Björn: Har ni någon specifik policy för Grön IT?  

Intervjuperson 2: Man ska egentligen välja leverantörer som uppfyller kraven för 

miljöledningssystem och miljöcertifieringar. 

 

Kenneth: Är det ett speciellt miljöledningssystem, är det ISO eller någonting? 

Intervjuperson 2: Miljöledningssystemet är första ledet egentligen sen kan man 

miljöcertifiera sig också men om man har ett miljöledningssystem då commitar man sig för att 

följa dom regler och lagar och förordningar som finns för en bra miljö... och ständiga 

förbättringar hela tiden. 

 

Björn: Ja, då kan vi gå till nästa avsnitt metoder och ramverk. Har ni använt er av någon 

metod eller något ramverk vid införandet av Grön IT, och i så fall vilken och hur ser den ut i 

grova drag. 

Intervjuperson 2: Vi kallar inte det Grön IT egentligen utan vi kallar det helt allmänt ett 

miljöledningssystem som vi infört för att minska påverkan av miljön, på alla områden. Så då 

gäller det alltså från inköp till skrotning och till när man jobbar lokalt på arbetsmarknaden. 

Det är ungefär samma sak, vi kallar inte det Grön IT. 

 

Kenneth: Det är integrerat i det övergripande miljö... 

Intervjuperson 2: Precis, det ska vara integrerat i det övergripande miljötänket som 

organisationen har. 

 

Kenneth: Vilka positiva respektive negativa effekter har ni identifierat i samband med ert 

arbete med Grön IT? 

Intervjuperson 2: Om vi återgår lite till förra frågan om ramverk, så kan vi säga att vi följer 

organisationens ramverk för miljöcertifiering. Det finns ramverk för det på regionsnivå. Om 

vi går till nästa fråga som du nämnde här... 

 

Björn: Ja med positiva och negativa effekter... 

Intervjuperson 2: Det positiva var att vi upptäckte redan från början att våra leverantörer har 

satsat på miljö, alltså miljömässigt redan från början på pusha maskiner som drar mindre 

ström t ex maskiner som köptes in början av år 2000 drog 40% mindre än dom PCs från åren 

innan och så ser dom till också att materialet är återvinningsbart, vilket också hanteras när 

man skrotar PCs, då får man dela upp det i stationer så att de behandlas på rätt sätt. Och 
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egentligen de vi själva kan se här... är att det blir rätt in från början, just när det gäller inköp, 

och att våra inköpare ser till att man köper rätt från början med krav just på miljön, de ingår i 

deras beskrivning, befattning. 

 

Björn: ja, en inköpsstyrning kan man säga  

Intervjuperson 2: ja, det är där det börjar. Sen när det gäller skrotning så hanterar vi inte 

dom bitarna, men när vi valde våra leverantörer som tar hand om skrotningen så ska dom 

också vara miljöcertifierade, och i detta fall är det HP som tar hand om vårat gammalt skit och 

då ska det hanteras på rätt sätt. Man kan säga att vi kunde identifiera redan från början dom 

här punkterna så att det blev rätt från början till slut. Sen själva hanteringen också, hos oss, vi 

är en stor organisation som finns i hela Skåne från Kristianstad till Ystad och då innebär det 

att allting ska hanteras på orterna och mellan orterna, då får man se till att, det blir ju mycket 

transporter och då har vi identifierat våra bilar som har mycket transporter, det var den 

viktigaste punkten där, att man byter till miljöbilar så man kör gas eller etanol. Försöka köra 

mindre och utnyttja miljövänliga alternativ. Det är dom här effekterna som vi kunde uppnå då 

med rätt verktyg kan man säga och även när det gäller PC och annat som också ska vara 

miljövänliga. 

 

Kenneth: Har ni tittat någonting på individers beteende och så också försöka påverka deras 

vardag så att de jobbar mer med miljötänket. 

Intervjuperson 2: Ja naturligtvis, vi har genomgått utbildning över hela linjen. Det ingick 

också i införandet av miljöledningssystemet, då ingick det utbildning till alla medarbetare 

naturligtvis. I samma veva har vi, på varje ort,  skaffat rabattkort på tåg och buss så dom som 

kan ta sig fram med dom allmänna kommunikationsmedel som buss och tåg. Det är också ett 

sätt att spara på miljön. Sen finns det kampanjer om att man ska gå och cykla och sådana 

grejer. Men man kan säga att rent allmänt inom IT vi inte har likadana problem som på andra 

områden, t ex som på lasarettet att de har både strålande material och olika vätskor som är 

hälsofarliga, vi har inga sådana problem eller sådana grejer att ta hand om utan vi är en 

organisation som redan från börjar hanterar material som ska vara rätt från början och rätt på 

slutet och de som jobbar med det ska också hantera saker och ting på rätt sätt.  

 

Kenneth: När ni inför nya IT-lösningar gör ni hållbarhetsanalyser då också, miljöpåverkan 

osv? 

Intervjuperson 2: Ja, det ska man göra. 

 

Kenneth: Vilka har utmaningarna varit vid ert införande av Grön IT? 

Intervjuperson 2: Största utmaningen var egentligen på personalsidan, liksom att få folk till 

att vara för just miljön och miljöfrågor. För sen centralt kan man styra inköp och skrot på rätt 

nivå. Sen gäller det medarbetare också... och i miljötänket. 

 

Björn: Vi går över till strategier och drivkrafter. Vilka är de drivkrafterna som gör att ni vill 

satsa på Grön IT? 

Intervjuperson 2: Naturligtvis så är det viktigast att tillhöra en organisation som är redan 

certifierad inom miljöområdet och då är det beslutat att i andra organisationer ska ha 

motsvarande tänk och införa motsvarande miljöstrategi. Så man kan säga att det är både ett 

krav och ett måste. Finns det inga pengar skulle arbetsgivaren inte satsa på det va, då skulle 

det inte hända någonting och det är på alla områden likadant det måste fattas ett beslut högre 

upp. 

 

Björn: Ok, så drivkrafterna är... 
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Intervjuperson 2: Det är egentligen ett politiskt beslut... och det är där direkt det ifrån 

kommer. 

 

Björn: Kan ni säga något om hur er strategi inom Grön IT ser ut? 

Intervjuperson 2: Du menar nu eller framåt i tiden? 

 

Björn: Nu 

Intervjuperson 2: Strategin är egentligen det som jag berättat innan att försöka hitta det 

mesta eller bästa alternativen hela tiden, både inköp och skrotning och även när man arbetar 

ute hos kunderna. Om man pratar om man framtiden så ska man satsa på en lösning som gör 

att man kan styra alla PCs utifrån en central så mycket som möjligt utan att medarbetare 

behöver köra ut och göra saker och ting på plats. Utan man ska försöka ha en distansstyrning i 

så hög grad som möjligt. 

 

Björn: Vad tror Ni krävs för att Grön IT ska få ett större genomslag i näringslivet? 

Intervjuperson 2: Som jag ser det handlar det om beslut, och fatta dom på rätt nivå. Om det 

är näringslivet så tänker du på privata näringslivet? 

 

Björn & Kenneth: Ja 

Intervjuperson 2: Som jag ser det krävs det politiska beslut. Företag måste börja satsa på 

saker och ting utan att det är någon besparing eller morot bakom. Men oftast ligger det 

faktiskt besparingar i det också. Om man lyfter upp värdet av att satsa på Grön IT då tror jag 

fler skulle satsa på det. 

 

Kenneth: Där finns ju även konkurrensaspekten med, och konsumentens syn på produkter 

och annat. 

Intervjuperson 2: Precis, det är mycket viktigt för de flesta företag går ut idag med att dom 

miljöcertifierade och att de har ett miljöledningssystem, så är det bara, som en 

konkurrensåtgärd eller så va. Och alla företag som väljer leverantör idag, och när vi valde var 

det en viktig punkt här att just det företaget var miljöcertifierade... och skulle det inte ha varit 

det hade de redan fått avslag. Så det är en liten konkurrensfråga också. Jag tror ändå många 

satsar på det. 

 

Björn: Ser Ni några risker med att inte införa Grön IT i en verksamhet? 

Intervjuperson 2: Ja om det är en mindre verksamhet som ändå har sina kunder och ja, så 

kanske de inte satsar. I dagens läge, alla leverantörer av IT-system satsar på det, jag ser inte 

några som inte gör det. Man försöker ta fram material och varor som är rätt utifrån 

miljösynpunkt. Företag som köper IT-system får IT-system som är egentligen rätt ur 

miljösynpunkt, rätt material och rätt plaster och så. Men om de inte satsar direkt på sina 

medarbetare på rätt sätt, det är en annan grej, men större företag gör det ändå... ur 

konkurrenssyfte som sagt, annars anlitas inte dom. 

 

Kenneth: Avslutningsvis, vad tror ni om Grön IT i framtiden? 

Intervjuperson 2: Jag tror att det kommer att öka rent allmänt. Om man går ut på webben 

och kollar deras hemsidor så har näst in till alla är miljöcertifierade, jag tror det slår igenom 

allt mer och mer i dagens samhälle. Det är ett måste idag, så det kommer att öka. Men kraven 

ska öka också från verksamheten som anlitar leverantörer, för det ska inte vara så lätt att man 

miljöcertifierar sig utan att man verkligen inte visar upp något. Kanske där kommer in lite 

lagar och förordningar också, om man blir miljöcertifierad så följer man vissa lagar och 

förordningar, det ska man göra. Det åligger politikerna att de ska skärpa de här lagarna, alltså 
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på rätt sätt, inte så det blir omöjligt att följa. Men det måste göras för det finns exempelvis 

vissa plaster som man egentligen inte bör använda längre för de är så farliga... 

cancerframkallande, osv. Det är ett stort arbete. 

 

Björn: Har du något mer du vill tillägga? 

Intervjuperson 2: Nej, jag har nog jag sagt det mesta. 

 

Björn : Ok, tack för att du tog dig tid  
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Bilaga 4: Intervju 3 

 

Björn: Hur många anställda är ni på Ert företag? 

Intervjuperson 3: 2300 

 

Björn: Vilken roll har Ni på Ert företag? 

Intervjuperson 3: Jag är chef på vår IT-infrastruktur 

 

Kenneth: Vid vilken tidpunkt valde ni att satsa på grön IT och varför? 

Intervjuperson 3: Det har skett stegvis med start 2007. Dels är det så att företaget som säger 

2007 valde att satsa på att bli mer miljömedvetna vilket gjorde att vi var tvungna att börja titta 

på olika gröna alternativ. Sen kan man säga att 2008 så tog ju hela branschen ett skutt in i att 

börja titta rätt mycket på grön IT lösningar. Då har vi ju fått många tåg att hoppa på grattis så 

att säga. 2007 började vi. 

 

Björn: Ja, då kan vi gå till nästa avsnitt metoder och ramverk. Har ni använt er av någon 

metod eller något ramverk vid införandet av Grön IT, och i så fall vilken och hur ser den ut i 

grova drag. 

Intervjuperson 3: Vi har, det är så många dimensioner med IT, men man kan säga att vi har 

lite olika målsättningar med vår IT-verksamhet. Dels är det att vara så kostnadseffektiva som 

möjligt och att ha en så pass redundant driftsmiljö som möjligt, så billigt och 

tillgänglighetskritiskt för affären och det är det som är viktigast för oss. När man tittar 

lösningarna för att uppnå dom huvudmålen för våran IT-verksamhet, då tittar man på att 

försöka hitta så effektiva metoder som möjligt. Vi har inte använt oss av någon specifik 

metodik utan det vi har gjort är att vi har varit ute och lyssnat väldigt mycket på företag och 

olika lösningar som har presenterats. Så fort vi ska bygga ett nytt nätverk har vi varit runt och 

tittat på olika lösningar och då vid inköp av olika system så har grön IT vägt ganska tungt, den 

har fått haft ett pris när vi tittat på lösningar, men ingen specifik metod för att göra det. 

 

Kenneth: Hur är det med beteende, har ni jobbat med det, hos användare och era anställda?  

Intervjuperson 3: Ja, det har vi gjort sen tidigare tillbaka också. Det är sådana saker som att 

slå av datorn när man går hem knäppa av skärmen osv. Det är en sådan grej som tekniken i sig 

kommer att hitta bättre lösningar för. En grej som vi tittar på just nu som exempel, på våra 

produktionssystem där vi driftar hela ombudsterminalsnätet och hela internetfarmen, för 

produktionssystemet så har vi fem testmiljöer till som egentligen är en replika av 

produktionsmiljön. Det är för att vi ska kunna hitta upp till fem olika parallella projekt vi 

jobbar med. För våran del är time-to-market är så viktigt för att hitta nya lösningar i 

spelbranschen. Det är ju så att testsystemen kan man inte bara slå av när man går hem för 

natten för då kommer det att ta halva nästa dag att starta upp för att det är så pass komplext 

med spelmotor och transaktionsmotor och frontendar. Så det vi tittar på just nu är att hitta 

lösningar för att nerklocka hela systemet, HP har en lösning där man på bladservrar kan 

klocka ner klockfrekvensen på servrar så den drar minimal mängd ström och så att systemet 

håller sig igång och fungerar men det är knappast möjligt att arbeta på det. Sen när man 

kommer på morgonen kan man klocka upp allting igen och köra vidare och det är exempel på 

en smart lösning som man kan införa som inte påverkar verksamheten. 

 



  IT för ett hållbart samhälle     Alm & Andersson

                  

54 

 

Kenneth: Vilka positiva respektive negativa effekter har ni identifierat i samband med ert 

arbete med Grön IT? 

Intervjuperson 3: Det positiva tycker jag framförallt är att man har ifrågasatt olika 

systemlösningar, samtidigt som vi ska bli grönare så innebär det också att vi ska ha färre och 

smartare system. Det är allting från skriva kod, skriver man fulkod som kostar väldigt mycket 

CPU-tid då kostar det väldigt mycket pengar ur grönt IT perspektiv också så att från den 

nivån hela vägen till att man ifrågasätter hela systemdesignen med antalet servrar om de 

verkligen måste vara fysiska eller om de kan vara virtuella osv. De tror jag har varit den mest 

positiva grejen att man har fått vända på alla stenar för att hitta smarta lösningar. Det har gett 

en bra ekonomisk aspekt i det också. Den negativa effekten kring grön IT är än så länge att 

grön IT lösningar kostar lite mer än andra lösningar kan göra idag. 

 

Björn: Vilka har utmaningarna varit vid ert införande av Grön IT? 

Intervjuperson 3: Idag så står ju IT i världen för lika mycket koldioxidutsläpp som flyget gör 

vilket är ungefär 2% av den totala mängden i världen. Det är klart att där finns det väldigt 

mycket att göra. Det finns ingen anledning till att IT ska dra så pass mycket energi i världen. 

Globalt sett tror jag mängden datorhallar och datadrift kommer att minska de närmaste 5-10 

åren. Jag tror färre och färre bolag kommer att drifta sina egna system, därför att man kommer 

att klumpa ihop det till större och mer effektiva lösningar. Redan nu tittar man mycket på när 

man bygger datorhallar så att man kyler med havsvatten osv. Jag tror att konkurrensen när det 

gäller grön IT kommer att vara stenhård framöver och det kommer också att bli ett ganska 

kraftig försäljningsvapen för alla outsorcingfirmorna som kommer att firmas. Därför de stora 

outsourcing firmorna kommer kunna bygga stora lösningar som är svårt att konkurrera för in-

house drift av olika datasystem, som t ex vi har idag. Därför tror jag att som företag när man 

driftar system internt är det en enorm utmaning att verkligen att hänga med så bra det går, 

därför det kommer verkligen kunna vara bu eller bä i framtiden. 

 

Kenneth: Då gör vi över till strategi och drivkrafter. Vilka är de drivkrafterna som gör att ni 

vill satsa på Grön IT? 

Intervjuperson 3: Ytterst ur ett företagsperspektiv kan man säga är det för att företaget ska 

tjäna på det. ICA har ju miljövalsgrejer därför de tjänar pengar på det för att konsumenten vill 

ha det. Så det yttersta är ju för att tjäna pengar. Sen har vi så klart personligen var och en av 

oss en medvetenhet därför att vi också i grund och botten också är konsumenter men jag tror 

framför allt det är ur ett företagsperspektiv som vi tjänar på att vara miljömässiga. 

 

Kenneth: Att bygga varumärket och marknadsföra det och ha det som en konkurrensfördel 

Intervjuperson 3: definitivt, det finns ju en på miljömässigt och satsa helt och hållet på grön 

IT och allting runt omkring, det för ju mer sig förändringar och skapar jobb och skapar andra 

dimensioner av jobb i framtiden, vilket jag tror kommer vända upp och ner på ganska mycket, 

idag ser vi kanske första steg av det. 

 

Björn: Kan ni säga något om hur er strategi inom Grön IT ser ut? 

Intervjuperson 3: Det gäller att kombinera smarta IT-lösningar som gör att saker och ting 

blir kostnadseffektivt och se till att vi samtidigt också är så miljömedvetna som möjligt. Tittar 

man  på virtualisering så är strategin att vi ska virtualisera upp till 90% av vår serverfarm. Det 

är ett ganska högt satt mål och det tror jag vi kommer nå inom ungefär ett och ett halvt år. 

Virtualisering är ju ett väldigt bra exempel på något man spar pengar på. 

 

Kenneth: Vad tror Ni krävs för att Grön IT ska få ett större genomslag i näringslivet? 
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Intervjuperson 3: Framför allt så tror jag konsumentkraften är väldigt viktig. Idag finns det 

ingen märkning för grön IT men det skulle inte förvåna mig om det kommer framöver, precis 

som alla andra produkter. Jag tror ju mer konsumenten söker sig till sådana produkter, och om 

jag som företag köper en IT-tjänst någonstans att jag också ställer krav på att den IT-tjänsten 

ska vara miljömärkt, då kommer det får riktigt moment framöver.  

 

Kenneth: Vad tror du om lagar och regleringar? 

Intervjuperson 3: Jag tror egentligen i grund och botten inte på att lagar och regleringar är 

någonting som ska genomföra grön IT snabbare utan jag tror på konsumentkraften, allting 

som vi gjort hittills påvisar ju det. Så jag tror det finns ingenting som lagar och regleringar 

skulle kunna göra bättre, mer än möjligtvis en hyfsad miniminivå på vad man ska konsumera, 

men det tror jag sker genom att är man inte grön så kommer man kosta genom energiskatt osv 

så det kommer inte löna sig att inte vara grön. 

 

Björn: Ser ni några risker med att inte införa Grön IT i en verksamhet? 

Intervjuperson 3: Ja definitivt, det är ett tåg som man inte kan låta bli att va på. Dels därför 

det är ekonomiskt hållbart att satsa på grön IT. För varje watt som förbrukas i datorhallen 

kostar det ungefär en och en halv gånger den kostanden att kyla den watten i datorhallen. 

Vilket betyder att om man har en datorhall som drar 100 kW så kostar det 150 kW för att kyla 

ner det systemet. Kostnadsmässigt gör ju att, hänger du inte på kommer kostnaden för din IT-

drift bli för dyr så du kommer att blir outsourcad inom ganska snar framtid i så fall. 

 

Kenneth: Där kan finnas risker kanske också på intäktssidan? 

Intervjuperson 3: Ja, det är klart, när man bygger system. För att vara grön på IT-sidan så 

innebär det att du använder dina system så effektivt som möjligt, virtualisera serverparken är 

ett exempel på det där du kanske snittar en belastning på ett virtuellt system på ungefär 60-

70% belastning hela tiden, vilket gör att du riskerar sämre SLA. SLA är ett service level 

agreement och är något som kunden skriver mot IT där man säger att i det här system vill vi 

ha såna här svarstider, så här många hits per seconds ska ett system klara av. Du riskerar ju 

sämre svarstider och sämre tillgänglighet i systemen när du klumpar ihop dem och ska 

försöka så bygga dom så energieffektiva som möjligt och det är ju en utmaning i att bygga 

såna här system. Oftast har du inte samma marginaler som du hade förut när man hade en 

känsla av att, el, det  är något som är gratis det är inte det som kostar med en server. Att bara 

införa smarta gröna effektiva IT system innebär också att du måste vara smartare när du 

driftar dem också. 

 

Kenneth: Avslutningsvis, vad tror ni om Grön IT i framtiden? 

Intervjuperson 3: Jag tror det här steg ett vi ser just nu, det finns många ställen där man ser 

man kan göra saker ting och bättre. Man ska veta att den störste producenten av IT-system är 

amerikaner, och alla vet ju hur pass "långt" amerikaner har kommit med Grön IT. De stora 

företagen HP och Cisco som fyller våra datorhallar, de ligger egentligen några år efter jämfört 

med europa när man tittar på grön IT och gröna lösningar osv, så jag tror det blir ett riktigt 

moment när de inser framförallt internt i USA hur mycket pengar man kan tjäna på att göra 

smarta gröna IT-lösningar. Jag tror ännu fler smarta lösningar och mycket fler smarta tekniska 

lösningar som gör att det blir så kostnadseffektivt som möjligt kommer att komma framöver 

väldigt mycket. Sen tror jag det kommer att komma många smarta grön IT-lösningar som 

löser kanske problem på energislösande  andra delar runt omkring oss också. Precis som 

insprutningsdelen på en vanlig bil, när man gick till att sätta en elektronisk insprutning 

sparade man väldigt mycket bensin.  Det är ett exempel på en datorkomponent som kan göra 

något  väldigt mycket smartare. Jag tror det finns många andra delar runt om i samhället där 
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man kan göra samma saker, t ex ett vanligt hus där huset känner av ifall någon är hemma eller 

inte och kan sänka värmen osv, huset lär sig när du går på morgonen och när du kommer 

tillbaka och anpassar sig automatiskt värmemässigt. Jag tror det kommer många såna smarta 

gröna IT-lösningar som ett stöd i samhället för att göra saker och ting bättre 

 

Björn: Har du något annat du vill tillägga? 

Intervjuperson 3: Jag kan generellt säga att jag träffar mycket leverantörer, och  iväg för 

några veckor sedan med Gartner på ett stort symposium och man kan säga att det pratas 

väldigt mycket om grön IT i branschen och framförallt i europa är det väldigt stort kring 

kostnadsmässigt. Jag träffade Cisco för ett halvår sedan och tittade på deras system, och de 

har också börjat ta ett jätte moment, all el de konsumerar inom koncernen kommer från 

vindkraftverk osv, så det visar på att leverantörerna har insett att det finns pengar att tjäna, att 

visa upp att man är miljövänlig och har smarta miljövänliga lösningar.  

 

Kenneth: Då tackar vi så mycket 

Intervjuperson 3 Tack själva 
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Bilaga 5: Intervju 4 

 

Björn: Hur många anställda är ni på Ert företag? 

Intervjuperson 4: totalt 32000, men på det bolaget jobbar på är vi ungefär 2000 

 

Björn: Vilken roll har Ni på Ert företag? 

Intervjuperson 4: jag jobbar med IT-strategier 

  

Kenneth: Vid vilken tidpunkt valde ni att satsa på grön IT och varför? 

Intervjuperson 4: Det som jag har hittat, vi har bra mätningar på t ex elkonsumtion, där vi 

har tittat på efficiency i våra datacentraler från 2001. Men redan i mitten på 90-talet har jag 

fått uppgifter om att vi har haft policies kring grön IT. Jag har en länk jag kan skicka till er för 

att vi har ett offentligt dokument kring det. Jag tror det är från 95, 97 som man började.  

 

Björn: ok 

Intervjuperson 4: Vi har bra mätningar och vi har följt upp det här med energiförbrukningen 

på datacentraler sen 2001. 

 

Björn: varför började man med det egentligen? 

Intervjuperson 4: man kan säga att det finns fyra olika anledningar till varför vi började med 

det här. För det ena så spar det pengar. Det är genom att minska vår energianvändning som vi 

kan spara rätt mycket pengar. Sen måste vi följa reglerna och lagarna, det är en annan 

anledning. En viktig anledning egentligen är att det är bra med gröna IT-lösningar, vi säljer 

det egentligen, det är en del av vår produkt och det har med IT att göra. Om vi kan använda de 

här miljöargumenten som säljargument så är det väldigt bra för oss, och då måste vi också 

kunna visa själva att vi kan spara genom att använda IT och genom på ett klokt sätt använda 

IT för att se till att våra IT-lösningar är effektiva från energisynpunkt. 

 

Björn: Ja 

Intervjuperson 4: Sen har vi också en corporate av social responsibility policy som vi också 

måste följa. Så, följa lagarna, för att spara pengar och för corporate social responsibility. Det 

är bra för oss att kunna visa att vi kan spara pengar genom IT och genom grön IT. Därför när 

vi säljer lösningar till andra företag så kan de också spara pengar. 

 

Björn: När du nämner lagar, vad tänker du på för... finns det några specifika lagar? 

Intervjuperson 4: Enviromental regulations, det som står på ett av våra papper. Jag har fått 

fram att vi var en av de första, det är ingen lag men ett ramverk, som skrev på EUs "code of 

conduct on energy consumption of broadband equipment". Sen syns det på en annan 

gruppering av network corporators i etno, där det finns environmental charter och den skrev vi 

på i mitten av 90-talet. Så den har funnits ganska länge.  

 

Kenneth: Har ni använt er av någon metod eller något ramverk vid införandet av Grön IT, 

och i så fall vilken och hur ser den ut i grova drag. 

Intervjuperson 4: Jag har inte hittat något sånt, men jag har sett vi har hänvisningar till ISO 

certifieringar. Men jag tror inte speciellt mycket Grön IT ingår där, men man hänvisar till 

dem.  
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Björn: Vilka positiva respektive negativa effekter har ni identifierat i samband med ert arbete 

med Grön IT? 

Intervjuperson 4: Vi har sparat rätt mycket pengar och vår energiförbrukning i våra 

datacentraler har minskat. Om man tittar på utvecklingen av vår energiförbrukning och hur 

utvecklingen av det vi levererar i kapacitet, så är den otrolig. Om förbrukningen hade ökat i 

proportion till kapaciteten så skulle vi haft betydligt högre elräkningar än vad vi har nu. Vi har 

lyckats hålla energiförbrukningen ganska stabil trots att kapaciteten i våra datacentraler, antal 

servrar, har ökat. En hel del av vår infrastruktur i nätet kan man klassificera som IT också, 

och den har också vuxit. Vi har lyckats hålla nere energiförbrukningen. En av de positiva 

effekterna är att vi har kunnat spara pengar, vi har fått en hel del bra publicitet för vår grön IT 

satsning och även environmental satsning överhuvudtaget också. Negativa effekter, jag vet 

inte, jag har pratat med ett par andra personer och vi har inte hittat något negativt i det här. Jag 

vet att man har lyckats, det här kanske går in lite på nästa fråga. Vi har ju verksamhet i flera 

olika länder och vi har kommit olika långt. Vi började tidigt i Sverige att följa upp och mäta 

olika parametrar. Men vi har inte kommit lika långt i Danmark och Finland med den 

systematiska uppföljningen. Däremot har man haft bra aktiviteter i Finland, t ex för kylning i 

ett par av våra datacentraler där man använder vatten för kylningssystem. Så vi har en del 

andra intressanta aktiviteter och därför har man inte på ett lika systematiskt sätt följt upp 

energiförbrukning. Det som vi också har gjort är att när vi köper in vår utrustning så ställer vi 

krav på vår inköpsavdelning, de har krav på sig att kolla upp energieffektivitet, att t ex 

utrustningen kan gå in i energisparlägen och att PC är miljömärkta. 

 

Vi har, nu är jag också in på nästa del det här med strategi och drivkrafter. Vi har 6 st IT-

principer som corporate IT publicerar och som vår CIO står bakom. En av dessa är om grön 

IT och där står det att "environmental values should be taken into account in any decision 

change or development activity". Så alla beslut som rör IT utveckling eller förändring så ska 

man tänka på det här med miljön och enviromental impact. Så man tittar ju inte enbart på 

energisynpunkten även om det är den man tänker på först. 

 

Björn: Om vi avslutar delen med metoder och ramverk, vad har utmaningarna varit vid ert 

införande av Grön IT? 

Intervjuperson 4: En del av de aktiviteter vi har försökt att göra är att förändra folks 

beteende, det kanske låter lite trivialt egentligen, men du ska försöka få folk till att stänga av 

datorerna när de lämnar dem. Det kanske inte är lika lätt att göra. De stora sakerna har gått 

väldigt bra med våra mätningar och man har märkt ständiga förbättringar, men att få folk att 

bete sig lite annorlunda, det krävs lite mer om du ska försöka få 32 000 personer att stänga av 

sina datorer när de lämnar dem. 

 

Kenneth: Använder ni någon metod för att försöka genomföra detta eller? 

Intervjuperson 4: genomföra detta? 

 

Kenneth: genomföra ett förändrat beteende 

Intervjuperson 4: En följd som man har gjort, vi har standardarbetsplatser och vi får inte 

installera vad vi vill på våra datorer, och bl a har de haft ett meddelande på screensavern, när 

den går in, där det står "kom ihåg att stänga av din dator när du inte använder den". Det har 

varit en konkret sak vi försökt göra. 

 

Björn: Har ni haft några kampanjer om t ex gå till jobbet, och har man försökt förändra 

transporter? 
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Intervjuperson 4: Det ser jag egentligen inte som grön IT, men naturligtvis har vi haft egna 

sparkampanjer där vi har minskat resandet väldigt mycket som i en del i det här med att spara 

pengar, men det är också bra för miljön. Jag tror att det är 70% vi har dragit ner på våra resor 

under det senaste året så det är våldsamma besparningar som vi lyckats göra på resandet. Men 

där måste jag erkänna att motiveringen är inte enbart miljö utan motiveringen är delvis att nu 

måste vi spara pengar och hur ska vi göra det på bästa sätt. Vi säljer också tjänster som gör 

det möjligt att jobba och mötas i virtuella team. Vi har ju telemötestjänster som vi använder 

själva och som vi säljer till andra också som gör att man kan minska resandet. 

 

Björn: Om går vidare till strategi och drivkrafter. Vilka är de drivkrafterna som gör att ni vill 

satsa på Grön IT? 

Intervjuperson 4: Då är det här som vi tagit upp tidigare, varför valde vi satsa på grön IT. Vi 

har ju de olika anledningarna, dels att spara pengar och dels enviromental regulations och sen 

corporate social responsibility.  

 

Björn: Kan ni säga något om hur er strategi inom Grön IT ser ut? 

Intervjuperson 4: Det som vi har gjort är att vi har moderniserat genom att byta ut en del 

utrustning för servrar och telecomutrustning.  Vi kan ju spara energi om vi använder nyare 

varianter. Så vi har gjort en del av det. Vi har också nya sätt att kyla.  

 

Björn: Är det något man gör efter hand eller bytar ni ut många servrar på en gång eller ni tar 

det under en lång period? 

Intervjuperson 4: Det pågår ständigt men vi tittar på vilken utrustning som dyker upp för 

förnyelse, och ur energiperspektiv väljer man en bra ersättare. Det finns också en del 

information på vår hemsida. 

 

Kenneth: Vad tror ni krävs för att Grön IT ska få ett större genomslag i näringslivet? 

Intervjuperson 4: Ja, just nu är det den här positiva vågen kring miljön, det är en väldigt 

tacksam tid att jobba med grön IT nu för miljöfrågor får rätt mycket positiv uppmärksamhet 

och det är bra för oss som företag att visa att vi jobbar med det. Det är bra för våra tjänster 

också att andra företag jobbar med grön IT. Men vad är det som krävs för att det ska få större 

genomslag? Ja, om man tittar på siffrorna som vi har om energiförbrukningen, jag tycker att 

det är en motiveringen i sig att man arbetar med det. Att publicera det här som goda exempel 

är väldigt viktigt. Vi använder det här i vår marknadsföring. Men generellt på annan nivå så 

vet jag inte. 

 

Kenneth: Om man ser lagar, regler och beskattning. Skulle det kunna vara ett sätt också 

kanske? 

Intervjuperson 4: Jag vet inte då vad man skulle beskatta? 

 

Kenneth: Där finns ju beskattning på elen redan i och för sig 

Intervjuperson 4: Jag tycker vi betalar så mycket på el redan, nä jag vet inte. Det är klart, om 

man ökar priset på el så får du folk till att använda det mindre men det är inte nödvändigtvis 

det här med grön IT, IT är ju bara en viss del av energiförbrukningen i företag. Jag tror inte att 

energiskatt generellt skulle hjälpa. 

 

Kenneth: Ser ni några risker med att inte införa Grön IT i en verksamhet? 

Intervjuperson 4: Att energikostnaderna ökar, om vi inte vi hade agerat kraftigt så hade vår 

energiförbrukning ökat väsentligt mer än vad den har gjort, ökade kostnader.  
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Björn: Avslutningsvis, vad tror ni om Grön IT i framtiden? 

Intervjuperson 4: Vi kommer fortsätta med att jobba med det här och följa upp och ha det 

som targets i våra verksamhetsplaner för enheterna. Vi använder den i inköp och andra 

beslutssituationer och det kommer vi definitivt att göra framöver. Det är väldigt bra att vi och 

andra företag jobbar på det här sättet och ställer krav på våra leverantörer för det innebär att 

de kommer ta fram mer environmental friendly IT-lösningar i deras hårdvaruutrustning som 

kommer att vara mer energisnål än vad det är idag. I och med att vi ställer krav på bättre 

miljöanpassade produkter kommer leverantörerna att jobba vidare med att anpassa 

produkterna. Jag tror också att den betalar sig själv, det är så tydligt att de här satsningarna 

bidrar till kostnadseffektivitet som verksamheter som våran, men som många andra företag så 

behöver det inte vara stora företag utan även mindre, de tjänar pengar på det också, så jag tror 

framtiden är väldigt bra för det här. 

 

Björn: Tack för att du tog dig tid 

Intervjuperson 4: Tack, hej 
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Bilaga 6: Enkät 
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