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Abstrakt: 
Grön-IT är ett relativt nytt begrepp inom IT-sfären och i denna uppsats behandlas 
problematiken kring vilka definitionerna är, hur arbetssättet baserat på definitionerna går 
tillväga och identifieringen av olika faktorer som bidrar till vad Grön-IT består utav. I min 
uppsats har jag valt att undersöka den svenska regeringen, Malmö stad och Lunds kommun 
och deras förhållningssätt till begreppet genom att utföra kvalitativa intervjuer. 
Intervjuerna ger en unik inblick kring vad och hur offentliga organisationer förhåller sig till 
detta fenomen. Resultaten har gett varierande utslag beroende på utvecklingsfasen som 
varje organisation har uppnått och därmed även deras förhållningssätt till begreppet. Det 
har även framkommit att det saknas en gemensam och enhetlig Grön-IT policy i de 
svenska offentliga verksamheterna.

2



InnehållsförteckningInnehållsförteckning.................................................................................................................................. 31. Inledning, bakgrund & problem........................................................................................................ 42. Teoretisk referensram ......................................................................................................................... 83. Metod........................................................................................................................................................ 234. Empiri och analys................................................................................................................................. 304.6 Empiriska finningar.......................................................................................................................... 445. Slutsatser................................................................................................................................................. 47Bilagor........................................................................................................................................................... 49Referenser................................................................................................................................................... 68

3



1. Inledning, bakgrund & problem

1.1 Inledning 

Idag omnämns Grön-IT flitigt i både massmediala sammanhang, samt bland IT-företag och 
organisationer som försöker ge en positivare syn, så kallad image av sin verksamhet. 
Miljöfrågor har ur olika perspektiv kommit högt upp på den politiska agendan och 
konsumenter har blivit allt mer medvetna om de påfrestningar som jorden utsätts för. Krav 
ställs därför i en allt högre grad på att företag och organisationer tar sitt samhälls- och 
miljöansvar gällande hållbarhet och utveckling av ”gröna” produkter och tjänster (Hobby 
et al, 2009). En del i detta sammanhang är satsningar på så kallad Grön-IT, som är fokus i 
denna studie.

Enligt en rapport gjord av Forrester (Mines et al, 2008) beräknas det att företag och 
organisationer kommer att göra satsningar på Grön-IT till ett värde av cirka fem miljarder 
US-dollar mellan 2008–2014. Enligt samma rapport kommer hälften av de ekonomiska 
satsningarna att komma från länder baserade i Europa. Detta är i linje med de mål som den 
Europeiska Unionen har satt upp – att utsläppen av växthusgaser ska minska med över 20 
procent till år 2020. Hur centrala dessa frågor kommit att bli framgår också av politiska 
beslut i Sverige: regeringen här har i sin strävan att bidra till en mer hållbar värld satt upp 
ett ännu mer ambitiöst mål. Fram till 2020 ska utsläppen av koldioxid här minska med 40 
procent (Näringsdepartementet, 2010).  

Grön-IT är idag inte bara en del av en snar framtid, den är här för att stanna. Detta framgår 
av att regeringen sedan 2007 gjort intensiva satsningar på att försöka arbeta med de 
lösningar och möjligheter som finns, men även de problem som IT ger upphov till. I en 
studie utförd av Exido (2010) har det visat sig att svenska kommuner kan komma göra 
besparingar på minst sju miljarder kronor per år bara genom att använda IT som 
miljöteknik (ibid). Denna analys visade att det finns stora besparingar som företag och 
organisationer kommer att kunna göra inom IT-sektorn om denna angrips på rätt sätt och 
analyseras utefter de korrekta förutsättningarna. 

Samtidigt förhåller det sig på så sätt att en tredjedel av de svenska företagen och 
organisationerna inte vidtagit policyåtgärder för införande av Grön-IT (GITindex, 2010). 
Regeringen, Malmö stad och Lunds kommun är i fokus inför denna uppsats och hur 
respektive organisation lyckats uppnå de olika faserna gällande den gröna omställningen – 
i alla fall om de olika organisationerna ska utgå ifrån deras egen insikt – och det är av 
intresse att studera hur och varför dessa organisationer gjort satsningar på denna typ av 
frågor. Det är också intressant att undersöka diskrepansen mellan de tre tidigare nämnda 
organisationernas olika visioner och hur det förhåller sig i verkligheten samt hur de 
förhåller sig till detta fenomen och arbetar med det. 
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1.2 Bakgrund 

”Alla politikområden måste bidra för att vi ska nå dessa högt satta klimatmål. IT har  
potential för miljöförbättringar inom flera samhällsområden, framförallt inom byggande,  
energi och transporter” (Torstensson, s .3, 2010). Förhoppningarna på den tekniska 
innovationen är stora och många, trots att fenomenet Grön-IT är relativt nytt. Det verkar 
dessutom verkar råda en begreppsförvirring. Molla (s.754, 2009) skriver: ”Green IT is  
neither a well defined concept, nor a single innovation, nor a uniformly accepted set of  
practices or technologies”. 

Olika ekonomiska satsningar har gjorts inom olika delar av olika företag och 
organisationer som har gått under namnet Grön-IT (Exido, 2010), men otydligheten har 
bidragit till att det varit svårt att jämföra och därmed förbättra dessa ansträngningar. Flera 
olika forskare som bl.a. Molla och Murugesan har diskuterat vikten och behovet av att 
utveckla en mer generell definition som förenklar inför implementationen av Grön-IT. Det 
handlar också om att en sammanhållen definition skulle skapa förutsättningar för att kunna 
mäta och därmed utvärdera de gröna IT-satsningar som görs (Molla, 2009). Detta gäller i 
högsta grad för den svenska regeringen och kommunerna vars mål är att spara i form av 
ekonomi och resurser som inkluderar energi, papper och arbeta aktivt med återvinning, för 
att nämna några faktorer. 

Otydligheten är förstås förståelig, då Grön-IT är ett relativt nytt fenomen och precis som 
för all annan teknologi och andra definitioner behöver det tid för att skapa samstämmighet. 
Som tidigare nämnts finns det emellertid åtgärder implementerade i företag och 
organisationer som syftar till att göra ett försök till att skapa en medvetenhet kring Grön-
IT, dess innebörd samt dess många fördelar som det för med sig. 

En sökning på termen Grön-IT i Nationalencyklopedins sökmotor ger följande resultat: 
”Informationstekniska åtgärder med avsikt att minska miljöbelastningen i samhället” 
(National Encyclopedin, 2011). En annan term som omnämns och som är högst relevant 
gällande Grön-IT är Green-Computing (Murugesan, 2008). Termen har en identisk 
innebörd men precis som Grön-IT är begreppet inte helt utvecklad och är därför svår att 
jämföra med Grön-IT. Trots detta använder sig akademiker, företag och organisationer av 
olika begreppsuttryck för att beskriva samma – eller snarlika – fenomen. Detta är en fråga 
om tycke vilket av uttrycken man använder, men behovet är stort av att ha en klar 
definition av ett begrepp som kommer handla om miljarder. Detta för att, som tidigare 
beskrivits, möjliggöra för företag och organisationer att sätta upp tydliga policyn och 
riktlinjer samt att kontinuerligt och tydligt kunna följa uppsatta mål.  

För att kunna skapa en mer sammanhållen definition är det strategiskt fördelaktigt att utgå 
från de erfarenheter som kommunerna redan nu har fått i samband med deras arbete med 
Grön-IT. Genom att jämföra svaren från de ledande personerna inom de kommunala 
förvaltningarna, deras tankar, deras kunskap och idéer kring Grön-IT och tillsammans med 
det rådande teoretiska samtalet inom akademin, är min förhoppning med detta arbete att 
kunna bidra till en ökad förståelse för fenomenet Grön-IT. 
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Jag vill även här göra klargöra att med begreppet organisation syftar jag på regeringen och 
kommunerna i helhet (och mer specifikt Malmö stad och Lunds kommun), eller den 
offentliga sektorn med andra ord. Med begreppet företag menar jag företag som har 
kommersiella vinstintressen, eller multinationella bolag som SonyEricsson, Nokia, 
Samsung, Sony m.fl. Det finns flera teorier kring dessa begrepp men för enkelhetens skull 
har jag valt att definiera begreppen på detta sätt, då uppsatsens syfte är att främst behandla 
ämnet Grön-IT och inte skillnaden mellan begreppet organisation och företag.

1.3 Problemformulering

Den svenska regeringen har ambitiösa mål gällande Grön-IT och är villiga att satsa stora 
resurser för att få bukt med de problem som finns idag. Regeringens målsättningar skickar 
tydliga signaler till landets cirka 180 myndigheter (Näringsdepartementet, 2010). Genom 
att regeringen antagit uttalade Grön-IT mål går regeringen i bräschen för att visa att de 
menar allvar med sitt engagemang. Redan idag måste alla statliga myndigheter enligt 
förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (ibid) (2009:907) följa de 
miljörekommendationer som staten hänvisar till. Men om Sverige ska nå upp till ett av de 
många Grön-IT delmål som satts upp, t.ex. att minska koldioxidutsläppen med över 40 
procent till 2020 går det inte att göra detta med hjälp av enbart de egna statliga 
myndigheterna som lyder under förordningen. Även landsting och kommuner måste vara 
engagerade och delaktiga i processen och hjälpa till för att uppnå dessa mål. Till skillnad 
från statliga myndigheter, som direkt lyder under förordningen, tar kommunerna egna 
beslut gällande olika frågor inom den egna verksamheten, vilket även gäller inom Grön-IT. 
Det har då varit intressant att undersöka hur definitionen av Grön-IT har påverkat deras 
målsättningar och hur implementeringen av Grön-IT gått till hos de olika organisationerna. 
Med detta som bakgrund så lyder mina forskningsfrågor som följande:  

Vad innebär Grön-IT för regeringen, Malmö stad och Lunds kommun?

1.4 Syfte

Genom att försöka och lyfta fram de definitioner som tillämpas inom den akademiska 
sfären och jämföra det med den syn som finns bland företrädare för två svenska kommuner 
samt regeringen, är mitt syfte med denna uppsats att bidra till att skapa en ökad 
medvetenhet kring Grön-IT. Ett viktigt led i detta blir att undersöka hur organisationer i 
Sverige förhåller sig till begreppet Grön-IT och hur de arbetar med det i praktiken. Min 
målsättning är därutöver också att öka förståelsen kring varför det är så viktigt att ha en 
tydlig och klar Grön-IT definition. Genom att identifiera olika begrepp och faktorer 
kommer jag också ge ett förslag på hur svenska organisationer kan fortskrida med arbetet 
kring med fenomenet. 6



1.5 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till den svenska regeringen, Malmö stad och 
Lunds kommun, samt deras förhållningsätt till Grön-IT. Huvudanledningen till mitt val av 
kommuner i Skåne är den geografiska tillgängligheten och möjligheten till att kunna utföra 
muntliga intervjuerna direkt med de ansvariga. Jag har även valt Malmö och Lund då dessa 
båda kommuner profilerat sig vad gäller miljöfrågor. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Grön i IT 

Thomas A. Pollack (2008) diskuterar i sin studie Green and Sustainable Information 
Technology; A Foundation for Students vikten av att det finns distinkta skillnader mellan 
vad ordet green (grön) innebär och hur det definieras: ”Green is generally understood to  
mean friendly to the environment and energy effecient.” (s.63, 2008) Pollack menar i 
samma studie att begreppet green ibland förväxlas med ordet sustainable (hållbar) som 
enligt författaren bör definieras som: ”Sustainable implies planning and investing in a 
technology infrastructure that serves the needs of today as well as the needs of tommorrow 
while conserving resources and saving money” (s.63, 2008) 

Pollacks synsätt och perspektiv stämmer väl överens med Molla (2008) som förutom att 
diskutera begreppet green i liknande ordalag även nämner begreppet eco-sustainability 
som en annan potentiell möjlighet som kan inneha samma innebörd som tidigare nämnda 
termer. ”Greening refers to a process towards sustainability” (s. 755, 2008) skriver Molla 
och menar att begreppet green går mot att vara ett första steg gentemot att skapa 
sustainability. Dessa teoretiska diskussioner synliggör att det initiala steget för företag och 
organisationer är att först bli gröna, för att sedan utveckla ett tänkande mot en 
hållbarhetsstrategi och utveckling. 

Två ytterligare definitioner som är värda att lyfta fram är följande:  

”Ecological sustainability is generally concerned with minimising emissions, waste and  
water, improving efficiency and minimising the total environmental footprint of a business”  
(Hart, 1995). (Molla, s.755, 2008)

”There are number of measures of Greeness. The four most common one are reduction in e-
waste, reduction in energy consumption, reduction in Green House Gas Emissions and  
reduction in water” (Walley & Taylor, 2005, Hart 1995).  (Molla, s.755, 2008)

Dessa två citat har relativt snarlika definitioner och synliggör att begreppen överlappar: det 
finns inget exklusivt i någon definition eller knivskarp skillnad mellan terminologier, utan 
begreppen kan mycket väl vävas ihop och användas för att beskriva samma typ av 
problemområde.

För att få en uppfattning om hur Green används i olika sammanhang har Molla (2008) i sin 
studie sammanställt en översiktsbild över hur ordet Green används i olika vetenskapliga 
artiklar. Genom att försöka att kategorisera nyckelord som omnämnts i ovanstående 
definitioner har Molla skapat en tabell bestående av frekvensen av återkommande ord i 8



terminologin Green.  

Tabell 2.1: Representation of “Green” in the Green IT Research (Molla, 2008)
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En annan definition kring ordet Green är att det manifesterar sig som ett uttryck av diverse 
så kallade ”best practices”, med andra ord skulle dessa ”green practises” inom den tekniska 
delen täcka in flera faser av en IT-produkts livscykel, vilket skulle inkludera alltifrån 
inköpsstadiet till det slutliga avskaffande av en IT produkt (Bachour, Chasteen, 2010). 

Sammanfattningsvis ser vi att Grön-IT är ett begrepp som kan manifestera sig som en del 
olika begreppsuttryck. IT som ett heltäckande ord för dator, mobil, nätverk etc. idag är ett 
accepterat begrepp. Ordet grön har liksom IT haft många år på sig att utvecklas och 
bearbetas och definieras och kan kort uttryckt innebära ord som kretsar kring teman 
hållbart och miljövänligt. Grön-IT är däremot ett ord som ska fungera som en fusion av två 
olika inriktningar satt ihop till ett. Enligt den teori som presenterats kan vi dra slutsatserna 
att medan det ena begreppet försöker att premiera utveckling och produktion menar den 
andra att skapa en återhållsamhet och ett miljö- samt kretslopptänk. Detta förklarar varför 
nästa stycke är så viktig, nämligen hur ordet Grön-IT definieras enligt den akademiska 
sfären.  

2.2 Vad är Grön-IT – en definitionsfråga 

Ett ord och dess innebörd är inte mer än summan av sina definitioner och jag kommer här 
redogöra för en del olika definitioner som nämns i de artiklar som jag studerat i min 
fördjupning av området. I tidigare stycke har jag presenterat vad ”Green” innebär i ”Green-
IT” och då är nästa naturliga följdfråga: vad är då Grön-IT egentligen? 

”Green IT, also known as Green Computing, refers to the study and practice of designing,  
manufacturing, and using computer hardware, software, and communication systems  10



efficiently and effectively with no or minimal impact on the environment. Green IT is also  
about using IT to support, assist, and leverage other environmental initiatives and to help  
in creating green awareness” (Murugesan, s. 4, 2010).  

Enligt denna definition av Grön-IT är det inte bara en fråga om att vara Grön (Green) ur ett 
hållbart perspektiv, det handlar minst lika mycket om att skapa initiativ för att skapa ett 
grönare medvetande kring fenomenet. 

En annan definition som Molla (s. 757, 2009) presenterar är:  

”Green IT is a systematic application of ecological-sustainability criteria (such as  
pollution prevention, producy stewardship, use of clean technologies) to the design,  
production, sourcing, use and disposal of the IT technical infrastructure as well as within  
the human and managerial components of the IT infrastructure in order to reduce IT,  
business process and supply chain related emissions, waste and water use; improve energy  
efficiency and generate Green economic rent.”  

Molla menar här med sin definition att han täcker in två så kallade dimensioner. Den första 
dimensionen refererar han till som ”Green IT Reach” vilket i praktiken innebär hur ett 
företag inkluderar det miljömässiga tänket från produktens skapande till nyttjande under 
dess livstid för att sedan återvinnas i slutet av sin livscykel. I den andra dimensionen som 
benämns som ”Green IT Richness” beskrivs mognadsgraden av hur pass långt ett företag 
har kommit i sin medvetenhet kring miljöansvar, vare sig det är via ledningen som har 
skapat policy kring införandet, eller om det har uppstått via rutiner som har kommit att bli 
en naturlig del av företaget som ska ta hänsyn till miljön eller om det redan finns 
implementerat redan som en del av informationssystemen eller i övrig teknologi.     

Definitionerna är lika många som personerna som formulerar dem. Grön-IT betyder olika 
saker för olika människor (Corbitt, Molla & Pittayachawan 2009). Grön-IT är inte bara en 
fråga om uppfattningar. Det finns även andra motiverande faktorer förutom de traditionella 
gröna initiativen som hållbarhet, återvinningsprocess och effektivare användning etc. Det 
finns fler aspekter till varför Grön-IT är så pass intressant för företag, förutom de 
vinningarna som kan göras ur ett miljöperspektiv finns det även ett rent ekonomiskt 
perspektiv. Nästa stycke kommer därför att behandla Grön-IT ur ett mer 
företagsekonomiskt perspektiv. 

Grön-IT är ett initiativ för att ge företag, organisationer och även enskilda individer bättre 
förutsättningar för att öka deras medvetenhet kring besparingar som kan göras på miljön 
och samtidigt ge dem bättre förutsättningar för att möta det allt större klimathotet på ett 
bättre sätt (Hobby et al, 2009). Ett dilemma som företag ständigt måste hantera är 
kundernas krav på allt högre prestationsförmåga från IT-produkter kontra miljövänlighet: 
ett exempel som Hobby et al (2009) nämner är att kunder vill ha allt högre upplösning på 
sina datorskärmar samt kortare responstider och processorer som måste jobba allt snabbare 
för att hinna alstra detta, å andra sidan kräver samma konsument att det ska vara 
miljövänligt och ett grönt alternativ.  

I en rapport från Forrester återfinns en egen definition av Grön-IT: 

”Consulting services that help enterprise IT organizations reduce their companies'  11



environmental impact by assessing, planning, and implementing initiatives that make the  
procurement, operation, and disposal of IT assets more environmentally  
responsible” (Mines et al, 2008). 

Denna definition skiljer sig från de tidigare nämnda definitionerna i den bemärkelsen att 
den fokuserar mer på Grön-IT ur ett företag- och försäljningsperspektiv. Den är framtagen 
för att sälja in Grön-IT som ett koncept hos företag. Denna syn gäller generellt i hela IT-
industrin. Det är ett område där både ekonomi i form av investering och avkastning möter 
miljön och hållbarhet. Inte att förglömma så är det också för att hjälpa till att i företag ge 
råd samt dela med sig av sin expertis i frågor gällande Grön-IT. Mines et al (2008) 
förutspår att Europa kommer gå i bräschen i både form av tillämpning och köp av tjänster 
från konsultföretag. De menar också att Europa kommer nå höjden av sitt investerande av 
Grön-IT 2013 på ett estimerat värde av 2.1 miljarder USD.  

Grön-IT har trots en del olika definitioner och tolkningar kommit att bli en del av 
branschen. Termen har börjat förankra sig i alltfler företag och organisationer (Exido, 
2010). Vi kan se genom de olika teorier som presenterats att det finns en del kvar att önska 
gällande förtydligande av definitionen. Förvisso finns det alltid olika typer definitioner och 
det finns inget rätt eller fel i form av definitioner utan det är helt beroende på vem som 
argumenterar för vilken del av Grön-IT. Därför är det enligt mig viktigt att kategorisera 
Grön-IT i olika områden såväl teoretiskt som praktiskt. En tydligare kategorisering- och 
perspektivdiskurs skulle ge de problemområden som Grön-IT behandlar en mer 
sammanhållen diskussion, och också ge bättre resultat av svaren som kan jämföras mellan 
de olika kategoriseringarna och perspektiven. Grön-IT som diskurs är ett viktigt begrepp 
att diskutera men även hur det appliceras. Därför kommer jag att i nästa stycke diskutera 
för hur företag använder sig av Grön-IT ur ett strategiskt perspektiv. 

2.3 Grön-IT som strategi 

I sin rapport The Dawn Of Green IT-services gör Mines et al (2008) på begäran av 
Forrester en överblick av hur företag och organisationer i en trestegsfas kommer övergå till 
Grön-IT. De tre stegen är assessment, planning och implementation (utvärdering, planering 
och implementering). I det första stadiet menar de (ibid) att organisationer måste formulera 
ett översiktligt och övergripande mål för ett införande av Grön-IT i sitt företag. Beroende 
på vad ett företag vill uppnå med sin satsning menar de (ibid) att vissa satsar på enbart ett 
specifikt område medan andra företag har en annan approach (tillvägagångssätt) och 
menar på att det är att ha ett holistisk synsätt på Grön-IT. Alltså Grön-IT ur ett 
helhetsperspektiv. I de övergripande målen skulle prioriteringar ligga i minskade 
koldioxidutsläpp, energi effektivisering och olika typer av besparingar. Detta menar de 
kommer ligga till grunden för hur organisationer kommer välja att arbeta med de mål de 
har satt upp i ett initialt skede. Mines et al beräknar att detta kan ta 2–10 veckor och kosta 
alltifrån 30 000–100 000 dollar.

Andra steget i planen innefattar att bygga vidare på de tidigare mål som respektive företag 
har har satt upp och gå från idéstadiet till att börja välja ut mer specifikt vad företaget vill 
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åtgärda i verksamheten. Företag drar upp olika riktlinjer för policyn och börjar förhandla 
med ”gröna” återförsäljare samt planera för återvinningsprocessen i företaget med bättre 
uppdelning och uppföljning kring farligt avfall som IT-utrustning innehar. Denna fas 
beräknas ta 6–20 veckor med beräknade investeringar kring 50 000–400 000 dollar. Den 
tredje och sista fasen handlar om att införskaffa den planerade utrustningen samt att 
installera och implementera den. Den tredje fasen kan också handla om att skapa nya 
processer, policyn och ökade kunskaper (genom kunskapsspridning) och 
attitydförändringar kring Grön-IT. De (ibid) menar att det t.o.m kan vara den svåraste 
delen i sista fasen, att skapa nya attityder och förklara vikten av att spara in på olika 
resurser. Denna fas är den mest kostsamma och den som tar mest tid att applicera. I grova 
siffror beräknar Forrester rapporten att det kan ta alltifrån 30–100 veckor och priser kan 
variera mellan 300 000–2 miljoner dollar.

Initialt verkar det inte vara stora summor det handlar om för att satsa på att hyra in 
konsultbolag, men om företagen undersöker närmare och studerar hur pass många IT-
verksamma företag det finns, så inser företagen genast den stora potential ett sådant 
initiativ kan ge upphov till. Företag är väldigt måna om sin image och idag är 
miljöaspekten en minst lika viktig aspekt i företagen som de övriga verksamheter ett 
företag innehar. Det är viktigt att ta i beaktande att de stora företagen jämfört med de små 
och medelstora företagen har mycket mer att förlora på att inte profilera sig som ”gröna”. 
Därför är det inte förvånande att vi enligt den senaste statistiken från 
Greenpeace (Greenpeace, 2011) hittar företag som Nokia, SonyEricsson, Philips och HP i 
topp på listan över de företag som mest aktivt försöker att följa upp de ”gröna” målen som 
har satts upp av diverse auktoriserade organisationer som utfärdar miljöcertifikat 
(Naturvårdsverket, 2011) eller med andra ord uppmanas företagen att ta sitt Social 
Corporate Responsibility (SCR) (UN, 2007) De multinationella bolagen gör sitt yttersta för 
att implementera Grön-IT strategier och här är Sveriges regering, enligt Gartner, en bra bit 
efter: ”Det finns ingen miljöstrategi för IT att minska miljöpåverkan”, skriver man och 
föreslår att regeringen ”Utarbetar en strategi för att minska energiförbrukningen och  
CO2-utsläpp från datorcentraler, klientdatorer, nätverk, utskrifter o.s.v.” (Gartner 
Scorecard, s. 43, 2009). 

Murugesan (2008) föreslår ett annat tillvägagångssätt för att implementera Grön-IT. Han 
delar också upp Grön-IT strategi i tre delar men talar istället om nivåer eller närmande till 
att bli ”grönare”. I ett första skede som han kallar för ”Tactical incremental approach” 
(Taktiskt inkrementell ansats) ska företag utöka sin verksamhet i små enkla steg. Ett första 
steg kan vara att börja förhålla sig till att ha en policy och använda den. Det kan röra sig 
om att minska energikostnader på ett enkelt sätt till exempel genom att sätta datorn i 
viloläge när den inte används eller att använda sig av energisnåla lampor och finna ett 
optimalt förhållande gällande temperaturer i rummet så att inte onödig energi går åt. Han 
menar att dessa är enkla små steg som kan ge direkta och märkbara resultat utan att det 
kostar betydande summor att investera för att dra ner på kostnader. Men det är viktigt att 
påpeka att dessa är kortsiktiga mål och företag bör eftersträva att utvecklas långsiktigt.

Den andra nivån kallas kort för ”Strategic approach” (Strategisk ansats). Med ”Strategic 
approach” ska ett företag först revidera och granska sin verksamhet mer djupgående och 
utveckla en övergripande plan för att hitta de bästa lösningarna för att bli ännu mer 13



”gröna”. Företag bör även utveckla och bearbeta nya policydokument som håller en hög 
standard. Förutom att som tidigare, minska kostnader och CO2-utsläpp, ingår även här som 
mål att försöka att utveckla en image och en klar marknadsföringsstrategi för att visa upp 
sitt företag som inspirerande. Den tredje och sista nivån kallar Murugesan för ”Deep green 
approach” (Djup grön ansats). I detta läge ska företaget ”förädla” tidigare nämnda koncept 
men gå ett steg längre med innovativa idéer som att till exempel köpa energi från 
producenter av enbart förnybara källor och plantera träd, alltså ge tillbaka direkt. Dessutom 
ska personalen bli uppmuntrade att ta gröna initiativ och det kan te sig i form av att 
plantera träd t.ex. Företaget kan uppmuntra detta angreppssätt genom att erbjuda gratis 
”power management programs” och provisioner/fördelar till dem som återvinner sina 
datorer. 

Genom kalkyler som Gartner gör har de estimerade beräkningar som de och andra företag 
kan utgå från när de planerar sina strategier och lägger upp sina långsiktiga mål. Vi ser att 
olika företag arbetar utifrån olika förhållningssätt när det gäller Grön-IT. Mines et al 
(2008) ser Grön-IT ur ett ekonomiskt perspektiv med siffror som helst ska ge ekonomiska 
avkastningar i slutet av processen som är väldigt viktigt för företagen. Den andra aspekten 
är att se Grön-IT strategi ur vilka nivåer som kan uppnås och vad de kan vara i form av 
handlingsplaner som ger företagen en guide att kunna följa för att åtgärda problem både i 
det långa loppet men även kortsiktigt. 

”Most Green IT projects generate a fast return on investment, because they enhance  
efficiency, reduce waste thus reduce operational costs. However some Green IT projects  
might not be financially justified if taken alone. Appraisal should be done by taking a  
holistic view on the whole program or even portfolio, the business, the corporate strategy  
and the long term financial and non financial benefits generated” (Bachour, Chasteen, s.5,  
2010). 

 
För att återkoppla till tidigare stycken är det därför viktigt för företagen att ha en klar 
definition av Grön-IT och vilken del av lösningen de vill titta på. Viktigt att påpeka är att 
båda sätten går att kombinera och att de överlappar varandra indirekt, för om företagen inte 
gör ”assess-management”, kan de inte se efter vilka delar i företaget som bör ses över och 
vad summan kan bli för införandet av de olika delarna. Därför kan det te sig som sådan att 
företagen har blivit smartare gällande sina investeringar och är mer förutseende och inser 
att bara för att möjligheterna till att implementera Grön-IT finns där är det inte så att 
företagen genast måste uppfylla alla krav samtidigt utan kan stegvis och taktiskt 
implementera Grön-IT som klart framgår i ovanstående stycke. Grön-IT som strategi är 
övergripande och ger inte en detaljerad plan över vilka komponenter som stegvis ska 
implementeras. Kommande stycke kommer att belysa just vad dessa implementeringar 
handlar om och försöka ge en djupare inblick kring de konkreta åtgärder som omnämns i 
teorin. 

2.4 Problemen och de gröna lösningarna 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för några av de viktigaste faktorerna konkret 
gällande Grön-IT som implementationen av strategierna innebär. Dessa är faktorer som jag 14



kommer att dela upp i egna kategorier baserade på vad jag anser vara vitala delar som 
bildar Grön-IT per definition. Jag kommer i detta stycke även att redogöra för de problem 
som finns inom Grön-IT, men ser dessa som faktorer inte som problem i egentlig mening, 
då Grön-IT ska vara lösningen på problemen. Molla (2008) har också diskuterat 
kategorisering och refererar det som tre olika ”drivers”. Jag tolkar det som faktorer eller 
drivkrafter, som lyder enligt följande: ekonomiska-, reglerande- och etiska faktorer.

Viktigt att påpeka i detta avsnitt är att jag inte nämner alla de problem som finns inom hela 
fältet av Grön-IT då det inte finns någon enhetlig definition, utan jag har valt ut de mest 
vitala delarna och de problemområden som omnämns mest i litteraturen. Här har jag utgått 
från Mollas modell i ”The Reach and Richness of  Green IT” (se avsnitt 2.1) och utgått den 
med faktorer som jag anser är av värde inför denna uppsats. 

2.4.1 CO2-utsläpp 

2007 gjorde Gartner Group (Gartner, 2007) en studie som visade på att IT-konsumtionen 
står för mer än två procent av de totala koldioxidutsläppen i hela världen. Till en början 
kan det verka som en mindre betydande mängd, men för att sätta detta i perspektiv kan det 
jämföras med flygplansindustrins totala utsläpp av koldioxidutsläpp som är motsvarande 
siffra. Det är således en signifikant summa, som är ohållbar enligt rapporten. Accenture 
(2008) påpekar i sin rapport att datacenters och servrar årligen konsumerar över 1,5 
procent av USA:s totala energikonsumtion och har en driftkostnad på över 4,5 miljarder 
dollar. Den summan är jämförbar med elförbrukningen hos cirka sex miljoner hushåll i 
USA. Men det viktiga att ta i beaktande i dessa siffror är att detta är siffror som har mer än 
fördubblats sen 2000-talets början. ”The increase in energy consumption results in  
increased greenhouse gas emissions as most of the electricity is generated by burning 
coal, oil, or gas” (Murugesan, s. 4, 2010). 

En av faktorerna som bidrar till denna utveckling är datacenters. Idag använder människor 
datorer och IT-utrustning för att i princip utföra alla sina uppgifter. Dessa uppgifter 
inkluderar även möjligheten till att kunna lagra filer av varierande slag och storlek. Banker 
som utför alla sina ärenden och tjänster med hjälp av datorer, hela flygindustrin, 
forskningsvärlden med alla rapporter som måste lagras är bara några exempel på områden 
som ligger utanför IT-sfären men som ändå använder sig av datorer till en stor del för sitt 
arbete, det vill säga det digitaliserade samhället kräver helt enkelt mer i form av 
lagringsmöjligheter. Hitintills har det inte varit något större problem, men då mängden 
serverutnyttjande nästan har fördubblats mellan 2000-2006 (Accenture, 2008) så är det en 
oroväckande mängd energi som går åt att förse dessa servrar med elektricitet, och med allt 
större video- och musikfiler så verkar inte denna trend att vända inom en snar framtid.

Koo och Wati (2010) har i sin studie kommit fram till att ett sätt att motverka denna 
negativa trend är att göra som Sonys japanska division, då de har börjat undersöka 
möjligheterna kring att köpa in energi från vindkraftverk som en alternativ lösning. Även 
Samsung och andra IT- och Teleföretag har börjat fundera kring dessa banor, och tittar 
också på andra förnybara källor som finns tillgängliga. Detta är i linje med EU:s direktiv: 
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”Förnybara energikällor – vindkraft, solkraft (solvärme och solceller), vattenkraft,  
vågkraft, jordvärme och biomassa – är viktiga alternativ till fossila bränslen. De gör det  
inte bara möjligt att minska utsläppen av växthusgaser från energiproduktion och  
energiförbrukning, utan minskar dessutom EU:s beroende av importer av fossila  
bränslen”. (Europa Legislation, 2011)

2.4.2 Virtualisering, konsolidering och kylning

Why is virtualization such a great thing? ”Because most computers do not fully utilize the  
resources (memory, CPU, disk, network) that they have which is very wasteful. Would you  
rather have 10 computers that are all using less then 20% of their total resources, or three  
computers that are using 70% of their resources?” (IT Knowledge Exchange, 2009)

En annan lösning relaterat till CO2-problemen samt energiförbrukningen är att använda sig 
av smartare lösningar genom virtualisering, sammanslagning och kylning (Pollack, 2008). 
Det finns mängder med artiklar och uppsatser kring dessa fenomen så jag kommer inte här 
ge någon djupare förklaring kring ämnet. I principen innebär virtualisering att det finns en 
möjlighet att emulera datorer på servrar och på så sätt använder mindre mängder med 
servrar för att lagra information, då hårdvaran virtualiseras. Detta gynnar naturen i form av 
att företag slipper investera i nya servrar och behovet av att införskaffa nya servrar 
kringgås. Dessutom ger det en annan ekonomisk fördel genom att företag slipper använda 
stora utrymmen av datorer för att förvara sina servrar (konsolidering) och på så vis slipper 
hyra för mer utrymme till olika fastighetsägare (Molla, 2008). Dessa servrar alstrar enorma 
värmenivåer som måste kylas ned genom diverse mer eller mindre avancerade tekniker: 

”Cooling equipment typically involves fans, pumps, and chillers. Most systems today 
produce and deliver the cool air to the IT and power delivery equipment by lowering the  
air temperature and then using fans to push the air to the equipment. Other technologies,  
such as direct water or refrigerant cooling, should deliver more efficient results.” 
(Accenture, 2008) 

Detta är också en del som regeringen jobbar aktivt med. Dock har regeringen istället valt 
att slå ihop dessa egenskaper tillsammans med andra begrepp och kalla det för just dessa 
delar för Drift (Näringsdepartementet, 2010). I begreppet drift ingår förutom de tre tidigare 
begreppen också:

 tunna klienter – enklare terminaler utan egen hårddisk som kopplas upp till en central server (ibid)
2.4.3 Återvinning

”The Three R:s” – Reuse, Refurbish, Recycle (Återanvändning, Upprustning, Återvinning) 
(Murugesan, 2008) är ett tema som belyser de olika aspekterna av återvinning. Murugesan 
ger i sin fråga samtidigt ett svar på om återanvändning: ”Why do we need to buy new 
computers for each and every project or once every two or three years?” (Murugesan, s 
30, 2008). Detta stämmer in på väldigt många företag och organisationer. Gartner har 
bland annat kommit fram till att ”Regeringskansliet har 6000 stationär PC, 2500 bärbara 16



PC och 2333 skrivare för 4100 användare vilket är anmärkningsvärt mycket” (Gartner 
Scorecard, s. 11, 2009). 

Nascio som är ett organ som representerar alla CIO's (Cheif Information Officers) i USA 
har i sin rapport (2008)  gett förslag på hur företag ska försöka utöka livslängden på sina 
produkter och kan genom återvinning ”spara” in på miljön. Rapporten föreslår att bara för 
att en IT-produkt har fullgjort sitt syfte är det inget som hindrar den ifrån att användas 
inom andra fält, t.ex. kan utrustningen doneras till skolor eller andra områden där nya 
högpresterande datorer inte har samma krav som inom IT-aktiva områden. På så vis slipper 
företagen återvinna samt slipper behovet av att skapa nya datorer och utnyttja ännu mer av 
vår planets ansträngda naturresurser.

Upprustning (Refurbish) av datorer är ett mer komplicerat ämne än återanvändning: för att 
kunna köra de allt nyare och tyngre programmen som kräver mer av hårdvaran krävs det 
nyare datorer. Men Murugesan (2008) menar att organisationer ska försöka att uppgradera 
i längsta möjliga mån för att spara på miljö då uppgraderingar inte kräver lika stora 
mängder av nyproducerat material. Att byta ut några komponenter är mycket mindre 
krävande.

Återvinning (Recycle) är ett av de områden som utmärker sig mest inom Grön-IT. Det är i 
det området som många företag kan göra förbättringar inom. I Nascios rapport (2008) 
beskrivs återvinning som ett kretslopp: 

”Once a product has reached the point of being unusable in any capacity, working to  
incorporate best practices for the disposal of electronic waste – commonly refered to as e-
waste – is a major issue...” (Nascio, 2008).  

Detta påstående backas upp av siffror i form av: 

”Enterprises and consumers are expected to replace more than 800 million PCs worldwide  
from 2007 to 2012. An estimated 64 % will be disposed of, while nearly 73% of these will  
end up in landfill sites or stored, instead of being recycled E-waste” (Bachour, Chasteen, s.  
2,  2010). 

Detta leder inte bara till problem i form av placeringen av datorer. I dessa används farliga 
ämnen som inte är lätta att göra av sig med. Många företag arbetar idag mer aktivt med att 
avlägsna dessa miljöfarliga ämnen ur sina produkter, men fortfarande så finns det mycket 
kvar att arbeta med enligt Bachour och Chasteen som skriver: 

”Fast obsolescence of high-tech products increases e-waste generation. In the US, e-
wastes account for 2% of the country’s generated trash in landfills, but 70% of its toxic  
garbage” (Bachour, Chasteen, s. 2, 2010).  

2.4.4 E-government

Ett initiativ till Grön-IT som har bidragit till att minska användandet av naturresurser, och 
främst användningen av papper, är regeringars och myndigheters attityder gentemot 
digitalisering och nyttjande av dess potential (Nascio, 2008) . Idag kan vi precis som 17



bankärenden utföra många myndighetsärenden direkt på deras hemsida. Via nätet går det 
att deklarera skatter, skaffa id kort, ta reda på fakta om olika lagar och regler etc. Detta ger 
även vinster i form av tid och det går även att spara in på miljön i form av att användaren 
inte behöver resa till och från platsen utan kan sköta alla sina ärenden hemifrån.  

2.4.5 Attityd och kunskap en utveckling mot policyn 

Det är viktigt att företag erkänner och ger Grön-IT det utrymme det förtjänar. Att nämna 
det som en punkt i förbifarten vid sammanträden ger ingen insikt om hur viktigt det är för 
företag att börja tänka på Grön-IT ur ett kunskapsperspektiv. IT branschen är väldigt 
trendkänslig, men att inte ge Grön-IT den uppmärksamhet som krävs redan idag för att 
sätta saker och ting i perspektiv kan leda till att företag och organisationer blir förlorare, 
inte bara ur ett miljöperspektiv men även ur det ekonomiska perspektivet. Det är viktigt att 
de som befinner sig på topp-nivå inom management är delaktiga och engagerade samt 
bidrar till att Grön-IT projekt förverkligas och följs upp, inte minst eftersom detta 
möjliggör för att: ”review plans and options against future situations, early detect  
problems and identify risks, initiative corrective action and authorize further work” 
(Bachour, Chasteen, s. 5, 2010). 

Andra initiativ utifrån ett organisationsperspektiv kan vara att utse en s.k. Grön-IT 
ambassadör/champion som ska vara ansvarig och utbildad inom Grön-IT och har som 
uppgift att leda och styra arbete kring Grön-IT relaterade frågor och ge insikt och kunskap 
till övriga medlemmar i organisationen (ibid).

En fråga som en Grön-IT ambassadör/champion, enligt Hobby et al (2009) kan utreda, är 
att en användares skrivbord (desktop) konsumerar 65 procent mer energi än vad som är 
nödvändigt och enkla beteendeförändringar hos användaren kan drastiskt spara på energi 
användningen och på så sätt även dra in på C02-utsläpp som genereras.

Enligt Gartner (2009) Grön-IT-scorecard har fyra personer inom regeringskansliets IT-
enhet genomgått någon form av miljöutbildning. Samma studie påpekar att om 
uppföljningar görs kommer det leda till 25 procent minskning av IT-relaterad 
energiförbrukning. Gartner påpekar också vikten av att skapa dokument om de anställdas 
personliga ansvar, vilka beteenden som förväntas och hur organisationen stödjer dessa 
initiativ. Kommunikationen angående de uppsatta målen är väldigt viktiga och att visa med 
hjälp av grafer, tabeller och andra mätbara instrument hur mycket de anställda verkligen 
påverkar miljön (ibid) och ger de anställda indikationer om hur de aktivt kan vara med och 
hjälpa till att minska miljöbelastningen. Detta betyder att på längre sikt kommer det finnas 
ett behov av dokument och policyn som vägleder miljöprocessen samt att de finns tydligt 
uppsatta mål inom verksamheten utifall det skulle finnas några oklarheter gällande rutiner, 
regler och lagar.

De svenska organisationerna och myndigheterna följer till möjligaste mån de ramavtal som 
regeringen handlar fram men Näringsdepartementet (2010) menar i sin rapport att;

 Andelen offentliga upphandlingar med välformulerade miljökrav bör öka18



 Andelen statliga ramavtal med välformulerade miljökrav bör öka
 Andelen myndigheter inom stat, kommun och landsting som regelbundet ställer välformulerade miljökrav bör öka.

Och att kunskapen och kraven kring dessa områden bör öka för att skapa bättre 
förutsättningar för att kunna bättre hantera IT-utrustnings livscykelprocesser. I samma 
rapport framkommer det att enligt Naturvårdsverket att vid den senaste pc-upphandlingen 
hade ställt höga krav men att att efterfrågan på sådana produkter var för låg. Detta menar 
de berodde på att information var bristfällig och otydligt och att det skulle förbättras inom 
området att hjälpa avropare att lättare hitta de bästa miljöalternativa produkterna och följa 
upp miljökraven.

2.5 Grön-IT: en fråga om policy och certifiering

”Green IT poilicies are at an embryonic stage” skriver Molla (s. 9, 2009), som menar att 
det fortfarande krävs mer arbete kring utvecklingen gällande Grön-IT. Policyn uppdateras 
och utvecklas och nya standarder kommer med jämna mellanrum i samband med att Grön-
IT blir ett alltmer komplex fenomen. Enligt Exido (2010) har arbetet med att ta fram och 
utveckla en policy ökat markant, mellan hösten 2009 och hösten 2010 har andelen företag 
som säger sig ha en Grön-IT policy ökat med över 50 procent. Regeringskansliet har 
kommit långt inom detta fält. Gartner (s. 38, 2009) påpekar att ”Regeringskansliet kan ses  
som en relativt mogen organisation avseende hanteringen av gröna policyn.”, men 
hänvisar samtidigt i samma stycke att det saknas formella miljöpolicies för IT och att det 
saknas konkret utarbetade miljöpolicies för IT som är kopplad till överordnade policies 
(ibid). Så därför blir frågan om hur arbetet går till med Grön-IT och gällande dess 
definitioner än mer intressant. Regeringen har enligt Gartner klara mål och kommit långt i 
sitt arbete gällande IT och miljö men de kopplar inte ihop dessa policies specifikt till 
ämnesområdet Grön-IT, utan definierar det separat som IT och miljöpåverkan.  

I denna uppsats kommer jag inte redogöra i ett djupare perspektiv för de olika 
miljöcertifieringarna och direktiv som finns, utan jag anser att det räcker med att nämna de 
certifieringar som förekommit i litteraturgenomgången och överlämnar djupare 
faktainsamling och bedömning till läsaren då denna uppsats inte primärt ska handla om 
policyn och direktiv. Viktigt att notera är att dessa certifieringar inte nödvändigtvis är 
relaterade till Sverige (då Grön-IT är ett globalt begrepp som används över hela världen, 
t.ex. i fallet med EPA som enbart är gällande i USA eller WEEE direktivet som gäller för 
Europa). 

• WEEE Directive (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) 

”EU legislation restricting the use of hazardous substances in electrical and electronic  
equipment (Directive 2002/95/EC) and promoting the collection and recycling of such  
equipment (Directive 2002/96/EC) has been in force since February 2003. The legislation  
provides for the creation of collection schemes where consumers return their used e-waste  
free of charge. The objective of these schemes is to increase the recycling and/or re-use of  
such products. It also requires heavy metals such as lead, mercury, cadmium, and  19



hexavalent chromium and flame retardants such as polybrominated biphenyls (PBB) or  
polybrominated diphenyl ethers (PBDE) to be substituted by safer alternatives” 
(European Commission Environment, 2011)

• RoHS (Restrictions on Hazardous Substances) 

”RoHS stands for the “restriction on the use of certain hazardous substances in electrical  
and electronic equipment”. It is a European Directive aiming to control the use of certain  
hazardous substances in the production of new electrical and electronic equipment (EEE).  
It is a partner directive to the WEEE Directive (Waste in Electrical and Electronic  
Equipment) that controls the disposal and recycling of EEE” (National Measurment 
Office, 2011)

• EPA (Environmental Protection Agency) 

”The EPA has primary responsibility for enforcing many of the environmental statutes and  
regulations of the United States. As such, the Agency is granted explicit enforcement  
authority in environmental statutes. Sometimes, however, that authority needs to be  
further refined or explained. In such cases, EPA may develop and implement policies and  
write guidance. In addition, EPA sometimes issues policy or guidance to encourage  
compliance with environmental requirements” (EPA, 2011)

• Energy Star 
”ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the  
U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through  
energy efficient products and practices” (Energystar, 2011)

• ISO 14000 samt ISO 14001 och ISO 9000 

”ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa  
standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den  
befintliga verksamheten” (ISO, 2011)

• Naturvårdsverket  

”Naturvårdsverket tar fram föreskrifter, fördelar bidrag och utvecklar ekonomiska  
styrmedel samt system för miljöledning. Vi vägleder myndigheter som ger tillstånd och  
utför tillsyn” (NAturvårdsverket, 2011)

Policy och certifiering är ett sätt försöka och införa samt vägleda företag och 
organisationer till ett mer ”grönt” förhållningsätt. Molla (2008) menar att det kan även 
finnas fördelar med att införa istället lagstadgar som kan motivera organisationer och 
företag att mer aktivt anamma minimalistiska Grön-IT strategier även om det skulle 
förhålla sig som sådan att de inte önskar införa det, och menar att det då hade varit en 
garanti för företag och organisationer att de hade infört Grön-IT som en del av processen 
att bli mer aktivt ”gröna” i sitt förhållningssätt och bemötande gällande fenomenet. 
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2.5.1 Teoretiskt ramverk av Grön-IT

Nedan följer en sammanfattning av den teoriansats som legat till grund för denna uppsats. 
Jag har valt att presentera detta som fyra olika områden gällande Grön-IT och använder 
mig av vitala nyckelord inom respektive område. Detta för att ge läsaren en övergripande 
bild över teorin som han eller hon lätt ska kunna återkoppla till vidare genom uppsatsen.  

Grön- IT ur ett Kunskapsperspektiv (kap. 2.1-2.2)
o Definitionen
o Kunskapsspridning
o Medvetenhet 

o Grön-IT ur ett strategiskt perspektiv (kap 2.3)
o Avkastningar
o Investeringsmöjligheter
o Långsiktiga Strategier
o Mätbara förluster/vinningar i siffror 

(Strategi- (Ekonomiska lösningar)  och Klimatperspektiv går att kombinera och 
tillsammans kan de skapa mätbara resultat som är viktiga ur både ett miljömässigt och 
ekonomiskt perspektiv.)  

• Grön-IT ur ett klimatperspektiv (kap 2.4)
o Energi
o Hållbarhet
o Effektivitet
o CO2 minskning
o Återvinning
o Kretsloppstänk – Livscykel
o E-Waste
o E-Governing
o Virtualisering
o Kylning 

• Grön-IT ur ett Policyperspektiv (kap 2.5)
o Lagstiftning
o Certifiering
o Policy 

2.6 Sammanfattning av teoridiskussion 

Avslutningsvis för att summera det som har beskrivits i teorin hänvisar jag till Bachour och 
Chasteen som sammanfattar Grön-IT och dess olika områden som berörs på följande sätt:  
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”Whether to reduce environmental footprint, increase profit, maximize reliability, or  
market a good corporate image, Green IT globally answers all above issues faced in  
today’s IT infrastructures. Green IT projects create business opportunities, by selling more  
due to their appeal. Nowadays, competition is no more based on processor speed or energy  
consumption within organizations. Instead, market players compete on their intelligent  
setup for optimized consumption, using cleaner energies and adopting green initiatives.  
The key is to accept that there is no one-fit-all solution, and to seek and fund green projects  
that best meet an organization’s strategy” (Bachour, Chasteen, s. 3, 2010).  
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3. Metod

I denna del kommer jag att redogöra för mina metodval, för att ge en tydligare bild av det 
tillvägagångssätt som jag har använt mig av och kommer också beskriva hur jag har gått 
till väga för genomförandet av min undersökning för att det ska vara möjligt att upprepa 
studien under liknande förhållanden (Backman, 2007).   

3.1 Metodval 

Inför denna uppsats har jag haft som syfte att klargöra vad Grön-IT är och hur det används 
och arbetas med i  Svenska organisationer. Därför har jag försökt och samla ihop vad jag 
har ansett varit relevant information inom ämnet Grön-IT och som varit av yttersta vikt för 
mitt fortsatta arbete. Jag har arbetat med utgångspunkten att i ett första skede ha klart för 
mig vad Grön-IT är och i möjligaste mån ta reda på hur organisationer arbetar kring detta 
fenomen genom att studera tidigare litteratur (Se avsnitt 2.5.1 & 2.3). Fenomenet utvecklas 
ständigt och redan under det senaste året har alltfler fler företag och organisationer och 
deras medvetenhet kring Grön-IT ökat, som framgått i Exido rapporten. Därav min 
problemformulering och fråga som har föranlett möjligheten att se om det blivit klarare för 
organisationer jämfört med när begreppet först börjades användas och se hur pass långt de 
verkligen har kommit gällande de olika faktorer som jag har identfierat (Se avsnitt 2.5.1.). 

Redan i ett tidigt skede efter samtal med min handledare kom jag fram till att det bästa 
tillvägagångssättet för att komma i underfund med de bakomliggande faktorerna som 
begreppet Grön-IT representerade var att göra en undersökning med en kvalitativ ansats. I 
och med att fenomenet är relativt nytt finns det definitioner, begrepp och beteenden som 
måste förtydligas och förklaras närmare som annars hade varit svåra att få fram i en 
kvantitativ studie. I en kvalitativ studie lämnas möjligheten för den intervjuade att öppet 
utveckla sina svar och ge sin personliga syn på saken eller med andra ord: 

”Frågeställningarna är, i motsats till vad som gäller vid kvantitativa undersökningar, sällan  
’frysta’ utan växer, utvecklas och förändras vid undersökningens genomförande.” (Lundahl & 
Skärvad, s. 101, 2009) 

Efter att jag hade gjort en genomgång av min litteraturstudie och färdigställt mina 
intervjuer framkom det att det råder en betydande skillnad gällande begreppet Grön-IT 
eller snarare förhöll det sig mer som sådan att begreppet definieras i många aspekter av ett 
för brett förhållningssätt, och därav skulle definitionerna skilja sig alldeles för mycket åt 
för att kunna jämföras på ett någorlunda sätt på samma gemensamma grundvärderingar. 
Därav fick jag idéen med att jag skulle kunna ta fram ett eget teoretiskt ramverk (med 
inspiration från Mollas ramverk (se avsnitt 2.1) och istället ha med fyra stora generella 23



rubriker som framkommit ideligen under teorins gång och skulle kunna sägas utgöra 
grundstommen i Grön-IT, och för att på så vis kunna relatera detta mellan empiri och teori 
på ett logiskt sätt. 

3.2 Litteraturstudie 

Inför denna uppsats har jag enbart använt mig av vetenskapliga artiklar som utgångspunkt. 
Eftersom begreppet är så pass nytt var det svårt att finna några relevanta böcker om ämnet. 
I valet av artiklar valde jag specifikt de titlar som innehöll termen ”Grön-IT” antingen som 
huvudtitel eller vad jag ansåg vara en viktig del av rubriken och som skulle kunna vara 
representativ inför uppsatsen. För att försäkra mig om att jag inte missade något av värde 
läste jag igenom samtliga abstrakt för att se att de innehöll den typ av information som jag 
eftersökte. Utifrån författarnas referenslistor har jag sedan funnit ytterligare relevant 
litteratur och därefter använt mig bl.a. av snöbollseffekten genom att följa referenslistorna i 
artiklarna för att specifikt hitta annan intressant information. Jag har använt mig av tre 
olika sökmotorer för att söka efter artiklarna, Googlescholar, Libhub (Lund) och 
Malmöhögskolas artikel-sökfunktion. Detta ansåg jag gav tillräcklig med tillförlitlighet för 
att kritiskt kunna samla ihop nödvändig information och presentera uppsatsen med 
tillförlitliga referenser och källor. De källor som jag har haft till förfogande har kommit 
främst från Sverige, Australien, USA och övriga Europa.

3.3 Kvalitativ studie

”Syftet är att beskriva, analysera och förstå beteendet hos enskilda människor och grupper 
med utgångspunkt från dem som studeras” (Lundahl & Skärvad, s, 101, 2009). I detta 
arbete har jag valt att arbeta med en kvalitativ ansats för att se hur, om och varför eller 
varför inte Grön-IT används ute hos organisationer i Sverige. Denna kvalitativa studie 
syftar till att ge en bild av hur individer uppfattar sin omgivning och ge uttryck för den ur 
sitt eget perspektiv. Detta leder till att informanten ger en subjektiv bild av sin verklighet 
(Backman, 2007) och således blir svaren också normativa. 

Min problemformulering har ändrats flera gånger under uppsatsens process. Detta har lett 
till att jag fått justera på både mina intervjufrågor men också min huvudfråga för att kunna 
anpassa den efter den information som jag har införskaffat. Backman (s. 52, 2007) 
beskriver denna strategi på följande sätt:  

”I den kvalitativa strategin sker den distinktiva problem- eller frågeformuleringen ofta  
samtidigt och fortlöpande under data insamlingen. Man börjar vanligen med breda, vaga  
och ibland rentav diffusa formuleringar, som emellertid under studiens gång hela tiden  
preciseras och finslipas. Denna teknik leder slutligen till en definitiv problemformulering  
eller fråga.” 

De svar som jag har fått när jag utfört min empiriska insamling har lett till att jag också har 
utfört en analys av det insamlade materialet. Dessa tolkningar är naturligtvis påverkade av 24



mig, i egenskap av forskare: 

”Alla tolkningar påverkas av tidigare erfarenheter, uppfattningar och föreställningar – den  
s k förförståelsen. Tolkningarna är ”teoriimpregnerade” och perspektivstyrda. Vid  
kvalitativa studier är det viktigt att vara medveten om hur perspektivet styr tolkningen samt  
att i många fall utgå från olika perspektiv” ( Lundahl & Skärvad, s. 102, 2009).   

Med den insamlade datan, både genom att läsa artiklar och utföra intervjuer har jag försökt 
att skapa mig ett så brett spektrum av olika synsätt och infallsvinklar som möjligt. Detta för 
att när jag har utfört min analys, kunna på bästa sätt tolka den stora mängd information på 
ett sådant sätt som försöker och täcka in alla perspektiv som har varit relevanta inför min 
uppsats. Detta har föranlett att jag då har valt att göra kvalitativa intervjuer med en 
analytisk induktion. Denna ansats ger en möjlighet till att tolka de öppna svaren utan några 
förutfattade meningar. Lundahl och Skärvad (2009) menar också, att genom att utföra en 
analytisk induktion, så skapas möjligheten att dra slutsatser utifrån empiriska fakta. I 
förarbetet inför mina intervjuer har jag först införskaffat teorier gällande Grön-IT och det 
har även lett till att jag har haft möjlighet att ställa mer relevanta frågor gällande mina 
teorier och således fått mer adekvata svar i förhållande till min teori. 

Lundahl och Skärvad (2009) menar att det också är viktigt att analysera data i två steg, 
kodning och tolkning. Kodning innebär att man först finner ett mönster, teman eller 
begrepp för sitt underlag för att underlätta inför analysen. Genom att kategorisera förklarar 
de (ibid) det som att föra samman olika begrepp som behandlar samma ämne, för att i 
slutskedet efter kodningen av datan börja tolkningen av ämnet i fråga genom att relatera de 
olika kategorierna till varandra. Detta har gjort att jag har valt att kategorisera mina frågor 
enligt en specifik ordningsföljd, och förklaras närmare i avsnitt 4.

3.4 Fallstudie 

Denna uppsats har också karaktären av att vara en fallstudie. En fallstudie definieras av 
Lundahl och Skärvad som ”[...] en undersökning som endast omfattar ett eller ett fåtal fall,  
vilket emellertid studeras mera detaljerat och i fler dimensioner” (s. 187, 2009). Med 
denna premiss som utgångspunkt har jag valt att fokuserat på en person från Malmö stad 
och ytterligare två personer hos Lunds kommun. Utöver dessa två organisationer har jag 
även för att få ytterligare verifiering och fler dimensioner till min empiriska studie 
intervjuat en regeringsrepresentant. 

Fallstudier är också väldigt användbara då studieobjekten ofta är mycket komplexa och då 
syftet är att försöka och förklara, förstå eller beskriva stora företeelser, organisationer eller 
system som inte är lika lätta att undersökas med annan metodik (Backman, 2007). Med 
fallstudier går det även att utveckla teorier och testa teorier i förhållande till komplexa 
problem. Lundahl & Skärvad (2009) påpekar att det är vanligt att tillämpa fallstudier när 
man vill förstå sig på ett fenomen på djupet. Grön-IT är ett tydligt exempel på ett fenomen 
som både behöver utvecklas teoretiskt och studeras inpå djupet med hjälp av kunniga 
informanter som bidrar med värdefull insikt. Detta stämmer väl överens med min 
målsättning med denna studie, som syftar till att studera och förstå Grön-IT och hur 25



organisationer jobbar med definitionen och implementationen samt vad det har gett upphov 
till. Detta beror även på att det därför explicit inte går att få tag på informationen gällande 
Grön-IT och deras syn på något annat sätt. 

3.5 Datainsamling 

Inför sammanställandet av mitt arbete har jag haft möjligheten att utföra intervjuer via 
direktmöte samt fått mina frågor utförligt besvarade via Email. Detta har lett till att jag i ett 
tidigt skede tog beslut för att ha en semistandardiserad intervjumetodik (Lundahl & 
Skärvad, 2009). Det innebär att jag i förhand hade mina frågor preciserade och tänkte ställa 
dessa i en sekventiell ordningsföljd, men med möjligheten att där tillfälle uppstått i 
samband med en viss fråga be om förtydligande. Således har jag ställt följdfrågor som hur, 
varför och om informanten har kunnat utveckla sina argument för att på så sätt få 
ytterligare djup på svaren och följt svaren snarare än frågorna. Enligt Lundahl och Skärvad 
(2009) menar de att strukturerad intervju kännetecknas av intervjuaren i förväg har 
fastställt intervjuarens målsättning, att frågorna ska stödja en systematisk genomgång av de 
områden som intervjuaren är intresserad utav och att intervjun är fokuserad och 
informationsinriktad. Motsatsen till en strukturerad intervju är en fri intervju och de (ibid) 
menar att syftet med intervjun inte är lika fokuserad och mycket bredare som lämnar mer 
rum för informanten att lämna sina värderingar och föreställningar kring ämnet. Detta gör 
att intervjun representeras mer i form av informationssökande frågor och 
dialogutvecklande frågor, frågor som informanten kan utveckla och diskutera sina tankar 
kring (ibid).  

3.6 Urvalskriterier av organisationer 

Inför min studie har jag valt att analysera två kommuner, Malmö och Lund samt den 
svenska regeringen som har en opolitisk tjänsteman som representant. Syftet var att 
undersöka respektive organisationers syn och definitioner på Grön-IT och undersöka om 
och se om det fanns någon diskrepans kommunerna emellan samt mellan kommunerna och 
regeringen gällande målen, definitionerna och kraven som de har satt upp, och hur de har 
efterföljts. 

3.7 Urvalskriterier av informanter 

De informanter som jag har blivit hänvisad till är övergripande ansvariga för sina 
respektive organisationers Grön-IT frågor eller IT-avdelningar eller insatta med både IT 
och/eller Miljö. De krav jag hade inför detta var att de skulle ha insikt inom organisationen 
och ha kännedom kring Grön-IT men även vara delaktiga i övriga IT och miljörelaterade 
frågor om så var möjligt, så att jag skulle kunna få en så bred bild som möjligt av de 
processer och utmaningar som respektive organisation har ställts inför.     
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Informant 1 

Position och titel: Programledare inom Malmö stad och sitter på enheten för stadskontoret, 
som jobbar på uppdrag av kommunstyrelsen, för att säkerställa att politiska besluten 
förankras och verkställs, i den kommunala organisationen.

Organisationen och antal anställda inom avdelningen: Malmö Stad; C:a 21000 anställda 
och på IT-avdelningen är det c:a 10 st.

Informant 2:

Position och titel: Kansliråd, opolitisk tjänsteman.

Organisationen och antal anställda inom avdelningen: Näringsdepartementet, ca 400 
anställda totalt, ca 16 personer på enheten ”IT-politik”

Informant 3:

Position och titel:  Miljöstrateg och hon jobbar med miljöstrategiska frågor för Lunds 
kommun.

Organisationen och antal anställda inom avdelningen: Lunds Kommun: C:a 9000 och på 
hennes avdelning är det totalt 11 personer och alla jobbar inte heltid.

Informant 4:

Position och titel: Anonym

Organisationen och antal anställda inom avdelningen: IT och informationsverksamheten 
c:a 55 anställda. 

3.7 Undersökningskvalitet 

Att försöka och behålla en reliabilitet och validitet i en kvalitativ undersökning är väldigt 
svårt: 

”Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller  
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter” 
(…)  Validitet (eller giltighet) är ett betydligt mer komplicerat begrepp. Det är ett mått på  
om viss fråga mäter eller beskriver vad man vill att den ska mäta eller beskriva.”  (Bell,s.  
62,  1995). 

För att nå upp till dessa kriterier har jag kontrollerat mina frågor med främst vänner som 
också är forskare, kollegor samt min handledare som granskat frågorna och som har gett 
sitt godkännande att fullfölja med frågorna (Bell, 1995). 27



Jag har även under arbetets gång hela tiden arbetat utefter premisserna att:

 Går det att relatera till uppsatsens problemområde och syfte
 Är litteraturen hållbar i förhållande till uppsatsens område?

För att försöka och bibehålla den röda tråden genom arbetets gång och att återkopplingarna 
ska vara tydliga, så att kvalitén kan bibehållas. 

För att öka reliabiliteten har jag transkriberat konversationerna och skickat ut de till 
vederbörande och fått deras bekräftelse som krävs från respektive informant, samt även 
erhållit svar i form av emails från respektive respondent. 

3.8 Etik 

Jag har även transkriberat materialet och meddelat informanterna att det som har sagts 
under intervjuns gång kommer att ligga till grund för mitt arbete. Jag har även sökt deras 
samtycke och förklarat uppsatsens syfte och lovat de deltagande en (GRÖN) digital kopia 
på arbetet. Eftersom informanterna inte har ansett att materialet är av känslig karaktär har 
jag fått redovisa alla delar av det, och jag har även haft samtal efter intervjun med 
informanterna där jag har antecknat vissa saker som jag har funnit av intresse inför mitt 
arbete och meddelat de att det som sagts har kunnat användas som underlag för material i 
mitt arbete, och detta har de gett sitt samtycke till. Informant 3 önskade specifikt att få vara 
anonym och enligt etikens principer har jag följt de önskemålen och i möjligaste mån 
försökt att hålla informanten hemlig där jag har känt det kan ha funnits information som 
har kunnat avslöja informantens identitet. 

3.9 Design av intervjuguide

Inför denna uppsats valde jag att kategorisera mina frågor utefter de temaområden som jag 
skapade, efter det att jag sammanställt mitt teoretiska ramverk. Det har varit en 
parallellprocess då frågorna skapades i samband med framtagandet av klassificeringarna. 
Totalt hade jag 15 frågor med 4-6 övergripande frågor som var inriktade på olika delar av 
min huvudfråga och var till stort värde samt ett par delfrågor som skulle styrka och 
bekräfta eller dementera de frågor jag hade ställt. Frågornas avsikt var att dela upp de efter 
mitt ramverk som skulle behandla följande områden:

 Kunskapsperspektiv
 Strategiskt perspektiv
 Klimatperspektiv
 Policyperspektiv
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Detta för att kunna ge ett förhållningssätt av mina empiriska resultat gentemot litteraturen. 
Dessa skulle även ge informanten en tydligare bild av vilka områden som skulle behandlas 
överlag. I det empiriska avsnittet förklaras det närmare kring varje delfråga som jag har 
delat upp i kategorier och hur varje kategori har påverkat valet av frågor.
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4. Empiri och analys

I denna del kommer jag att presentera den insamlade empiriska datan som jag har erhållit 
under mina intervjuer. Jag har valt att presentera frågorna under huvudrubriker i enlighet 
med min teoretiska modell. Huvudrubrikernas uppgift är att ge läsaren en överblick och 
tydliggöra de frågor som finns representerade i kategorier och formalisera svaren utefter 
den rubrik som bäst passar inför varje område och frågorna i förhållande till mina tidigare 
presenterade teorier. Detta för att vissa av frågorna har legat nära varandra och lett till 
överlappande svar. Samtidigt ger detta sätt också en bättre överblick för läsaren och 
återkoppling till tidigare material blir lättare att göra samt presentationen av materialet blir 
lättare. Efter presentationen av varje kategori och dess frågor kommer jag att göra en 
analys av svaren för att ge en mer naturlig följd istället för att dela upp det i ett empiriskt 
avsnitt och ett analytiskt, som tvingar läsaren att gå fram och tillbaka mellan kapitlen. Jag 
vill påpeka att jag i min analys har haft i beaktande att det är intervjupersonernas 
personliga åsikter som presenterats vilket inte nödvändigtvis behöver stämma överens med 
organisationernas syn på det hela, dock har jag intervjuat personer som har insikt i ämnet 
och anses vara representativa för sina respektive organisationer.

*** Intervjufrågorna har inte blivit presenterade i denna ordningsföljd till informanterna, 
efter det att jag hade sammanställt mina transkriberingar och erhållit mina emails bestämde 
jag mig för att anpassa varje fråga till relevans inför varje ämne inför detta kapitel. Detta 
för att det skulle ge en mer logisk och naturlig ordningsföljd och kategorierna blir på så sätt 
mer strukturerade och mer relevanta. T.ex. är fråga nummer tre i kunskapsperspektivet inte 
kopplat direkt till teoridelen (2.1 & 2.2) utan förekommer först i (2.4.5). Men jag ansåg att 
detta var mer kopplat till kunskapsperspektivet i empirin. Därför kan det uppfattas att det 
finns hopp mellan teorierna och frågorna, men detta för att ge empirin ett bättre flyt och för 
att relevansen gällande frågorna ska infinna sig. (Se avsnitt 3.3)**   

4.1 Grön IT: Kunskapsperspektivet

1. Vad innebär Grön-IT för er?
2. Hur hade ni formulerat en definition gällande Grön-IT?
3. Har ni någon Grön-IT representant eller vad ni anser vara motsvarande? (beskriv 
gärna motsvarandes roll och uppgifter inom organisationen)

Den första frågans syfte var att låta informanterna tala och associera fritt kring ämnet utan 
några pekpinnar och utan att sätta några som helst värderingar i begreppet Grön-IT. Detta 
ledde till att svaren blev aningen långa, utdragna och svävande men samtidigt gav det mig 
en uppfattning om vilken nivå respektive organisation har uppnått eller strävar efter att 30



uppnå. Det som framgick klart och tydligt var att ingen hade en enig definition kring ämnet 
men att där fanns en del återkommande gemensamma värderingsgrunder men även 
fundamentala skillnader.

”Vi jobbar väldigt brett med Grön-IT och vi har ju en beskrivning av vad vi menar med Grön-IT,  
det handlar ju både om att jobba både med det interna IT stödet alltså dator,  
kommunikationshallar, kommunikationsnät osv på ett miljökorrekt sätt, och då är det allting från  
upphandling, till hur vi använder de i verksamheten, tills hur vi fasar ut de, när de är väl  
förbrukade....” (Informant 1 , intervju, 17 maj, 2011). 

”Menar du speciellt för avdelningarna eller speciellt för mig, för det som är i det är att, begreppet  
för lunds kommun inte riktigt definierad än. Och därför finns det många personliga åsikter om; Vi  
ska ha det, överhuvudtaget om vi ska använda begreppet, och isåfall vad vi ska lägga in i  
begreppet.
Där finns det en del osäkerhet och olika åsikter så att säga.” (Informant 4, intervju, 19 maj, 2011). 

”Grön IT för mig är en benämning som har fått stort fokus i olika sammanhang. I Lund jobbar vi  
väldigt framgångsrikt med miljö. Inom IT-verksamheten vill vi inte se detta som ett speciellt område  
som ska ha en särskild hantering utan som ska hanteras i det dagliga på motsvarande sätt som alla  
andra miljöfrågor. Det är alltså viktigt att Grön IT inte har ett eget spår utan ses som en del i ett  
större sammanhang.” (Informant 3, email, 18 maj, 2011).

Enligt ovanstående citat ser vi att det fanns klara kontraster gällande definitionen av Grön-
IT och svaren jag har fått belyser varför det är så viktigt att organisationer har en 
gemensam vision eller tolkning gällande begreppet. Detta för att kunskapsutbyte ska kunna 
förenklas och information gällande kring Grön-IT ska förmedlas på ett så effektivt sätt som 
möjligt. Malmö stad har en tydlig vision och tydliga mål och har skapat sig en utvecklad 
profilering kring ämnet Grön-IT och dess innebörd, medan i Lunds kommun fortfarande 
inte har lyckats anamma en lika tydlig definition kring fenomenet än. Begreppen som 
informant 1 anger i sitt svar kan motsvaras av bl.a. den syn som motsvarar i teorin ett ”eco-
sustainability” perspektiv (se avsnitt 2.1) och där informant 1 ord motsvarar egentligen vad 
som tidigare presenterats bara att rätt terminologi inte används, eftersom det fortfarande 
finns stor otydlighet kring ämnet. 
Detta har även lett till att det inom respektive avdelning i Lunds kommun där informant 3 
och informant 4 som ska samarbeta kring utvecklingen av fenomenet har haft svårigheter 
att välja en utgångspunkt eller göra en ståndpunkt som har då i sin tur föranlett att arbetet 
kring utvecklingen av  Grön-IT inte fortskridit i samma takt som t.ex. Malmö stad. Detta 
belyser teorin (se avsnitt 2.2) som menar att definitionerna är lika många som personerna 
som formulerar de. När det finns flera personer som försöker tillsammans komma fram till 
en definition finns det alltid motsättningar och olika tolkningar av ett begrepp och hur det 
bäst bör användas. Detta behöver inte nödvändigtvis anses som något negativt, tvärtom kan 
det vara positivt ur den bemärkelsen att när väl en definition sammanställs kommer den 
innehålla flera olika aspekter och vinklar av flera personer som tillsammans har satt ihop 
en mer komplett definition. Men det kan även förhålla sig som sådan att det hindrar arbetet 
att initialt komma igång och efterhand istället kompletteras då det blir tydligare efter vilka 
mål man strävar att uppnå, som tidigare teorier samt informant 1 nämner (se avsnitt 2.1 & 
2.2.) är Grön-IT också ett brett begrepp. 

Regeringens syn skiljer på sådant sätt att dem väljer att göra skillnad på Grön och IT. 31



Istället väljer man en annan ”approach” till fenomenet och närmar sig begreppet på 
följande sätt;

”Att IT själv ska bli mer miljöanpassat samt att IT ska vara ett verktyg för att miljöanpassa andra  
områden, t.ex. transport och energi. Vi brukar använda begreppet ”it för miljön”.” (Informant 2, 
email, 17 maj, 2011). 

Och detta återkommer Informant 1 till också när den utvecklare vidare kring associationen 
av Grön-IT:

”Hur vi kan använda olika IT-lösningar, för att jobba med energieffektivisering, minskad beroende  
av resor, av framförallt då fossila resor, alltså, bil och buss osv....” (Informant 1, intervju, 17 maj,  
2011). 

Och enligt Informant 3 är det:

”IT är en viktig möjliggörare till verksamhetsutveckling med positiv miljöpåverkan. Det pågår  
projekt för att skapa möjlighet till förbättrade lösningar för mobila datoranvändare, vilket kan  
minska behovet av möten och därmed minska transporterna. Digital dokumenthantering införs i  
kommunens nämnder under 2011, vilket ger minskad pappersförbrukning.” (Informant 3, email, 18 
maj, 2011). 

Med dessa tolkningar kan vi se att det finns vissa återkommande teman som främst 
innefattar områden som mötesfria resor, minskade Co2 utsläpp och i samband med det 
även minskat resande samt förminskad  energiförbrukning (Se avsnitt 2.5.1.). Detta synsätt 
visar även på att organisationer har en teknisk syn på IT och fokuserar på vilka lösningar 
som det kan leda till. Svaren summerar till vad datorer kan möjliggöra för lösningar och 
hur de kan integreras tillsammans med begreppet miljö istället för att se det som en fusion 
har man delat upp det i två delar som ska komplettera varandra istället.   

Detta visar även på hur organisationerna ser på begreppet; Grön-IT, och i Malmös fall har 
de vad som skulle kunna motsvara en Grön-IT representant eller en Champion (se avsnitt 
2.4.5). De har i ett tidigt skede anlitat en person med relevant erfarenhet och djupgående 
kunskaper inom ämnet och som är väl insatt med begreppet Grön-IT innebörd. Även om 
det i dagsläget är lite oklart och full enighet inte råder kring definitionen har Malmö stad 
och regeringen tagit initiativ och försöker bygga upp vad de uppfattar som Grön-IT och 
arbetar ut efter det. 

På frågan om Malmö har en Grön-IT representant råder det ingen tvekan om att Informant 
1 ser det som sin självklara roll och att arbetet kring detta vilar på hans axlar och att det är 
hans ansvarsområde att vara drivande inom denna fråga. 

”Ja det har vi ju, det är min roll egentligen som programledare. Och jag jobbar ju  
strategiskt och koordinerar alla satsningar och ansvarig egentligen för att vi lever upp till  
de effektmål som vi har satt upp med den här satsningen.” (Informant 1, intervju, 17 maj, 
2011). 

Även Informant 2 har en klar uppfattning om sin roll och lämnar inte några tvivel som en 32



representant för att föra arbetet bakom Grön-IT. 

”När det gäller den politiska nivån är det jag som ansvarar för frågor om grön it. Det handlar om 
att följa utvecklingen inom både offentlig och privat sektor, såväl nationellt som internationellt. Vi  
ger uppdrag till myndigheter, t.ex. Naturvårdsverket, samt tar fram studier och rapporter ibland  
med hjälp av konsulter.” (Informant 2, email, 17 maj, 2011). 

Även om regeringen har delat upp på begreppet (Se avsnitt 2.1) har de full koll på vad det 
är de vill uppnå och vem som är ansvarig samt vem som bär det yttersta ansvaret att 
förmedla och kommunicera med sina idéer, tankar och visioner (Se avsnitt 2.4.5), både på 
det nationella- men även på det internationella planet. Kommunikation behöver inte bara 
handla om att enbart verbalt överföra sina idéer på möten, konferenser etc. Andra 
kommunikationssätt kan även te sig i form av tabeller, grafer eller andra mätinstrument (Se 
avsnitt 2.4.5) som visar på hur långt respektive avdelning i varje organisation har kommit i 
sitt arbete. Detta är en del av att vara Grön-IT ansvarig. Det är också upp till dessa 
champions att se över det arbetet som organisationen gör och att det håller i det längre 
perspektivet samt att uppföljningsarbete kring de mål som har satts upp blir uppföljda i alla 
led av organisationen (se avsnitt 2.4.5).

Lund står i stor kontrast till dessa, och detta framgår tydligt av de svar som jag har erhållit. 
Detta förklaras främst med att Lund inte har kommit så långt än i sitt arbete gällande Grön-
IT, då frågan besvarades klart och tydligt av föregående informanter och där det inte rådde 
några oklarheter gällande frågans innebörd, även om ingen av de tidigare informanterna 
ansåg sig inneha någon officiell ”Grön-IT- representant roll”. Medan i Lund förklaras det 
enligt följande;

” Ja det där har vi inte tagit fram ännu, så att säga, utan där är det mera att den som har fått den  
på sitt bord, det är ju jag då som har fått det, men jag har ju inte fått något formell roll, men det är  
ju ett av de här områden som, jag förhoppningsvis ska driva fram” (Informant 4, intervju, 19 maj,  
2011). 

”Nej, jag är lite osäker på vad du menar med GrönIT representant? Avdelningen har två  
miljösamordnare som deltar i kommunkontorets miljöarbete.” (Informant 3, email, 18 maj, 2011).

I Lund förklaras det att eftersom begreppet Grön-IT inte har definierats och utvecklats är 
det svårt för de att relatera till frågan och därmed saknar en ansvarig för att leda arbetet 
kring Grön-IT både utåt men även kommunicera den inom organisationen och skapa en 
medvetenhet kring begreppet. Detta leder till att Lund inte bara förlorar ur ett 
miljöperspektiv utan även går miste om att göra ekonomiska besparingar som Grön-IT kan 
ge upphov till (Se avsnitt 2.4.5).

Lund har istället valt att ha två miljösamordnare men det framgår klart och tydligt att de 
inte är Grön-IT representanter på något sätt då ingen av svaren bekräftar att 
representanterna har Grön-IT som sin huvudfråga än. Trots detta har Lund uppnått en viss 
mognadsgrad gällande Grön-IT då de har lyckats definiera en del av de problemområden 
som finns men det finns ingen konkret ansvarig inför uppgiften i organisationen än som 
kan leda arbetet och föra det framåt.
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4.2 Grön-IT: Strategiska\Ekonomiska perspektivet:

4. Har ni någon strategi gällande införande av Grön-IT i er organisation? 
Varför/Varför inte?
5. Har ni gjort någon vinst eller profit genom införandet av miljöåtgärder?
6. Använder ni er av några grafer, tabeller eller andra mätinstrument för att konkret 
visa era bidrag till miljön?

Med det strategiska perspektivet har jag undersökt hur företag ser på Grön-IT, ur ett mer 
ekonomiskt perspektiv i samband med Forrester rapporten, vilka fördelar som Grön-IT kan 
representera i rena siffror, men även hur organisationerna har planerat kring ett 
inkrementellt införande av Grön-IT som kan beskrivas mer som en ”hållbarare” (mjukare) 
del av strategierna (Murugesean, 2008) än i rena siffror mätt. Detta ansåg jag vara en 
väldigt viktig aspekt då kommuner och regeringen inte ska styras av ekonomiska 
vinstintressen som de stora multinationella bolagen (2.3) men som ändå i detta 
sammanhang har möjligheten att bidra till ett mer miljövänligt samhälle och på så sätt göra 
miljövinster, men även för att få en bättre profilering och image (2.3) och visa att de är 
engagerade i miljön på ett aktivt sätt och tar sitt SCR (2.3). 

Strategi är starkt kopplat till hur pass långt ett företag eller en organisation kommit i sin 
utveckling. Utan en tydlig definition är det svårt att ha ett arbete kring Grön-IT och än mer 
att införa någon form av långsiktig strategi. I Lunds kommun är de väl medvetna om detta 
och i samband med utvecklandet av definitioner håller lunds kommun även på att lägga 
upp strategier för Grön-IT.

”Vi håller på att diskutera detta med miljöstrategerna i kommunen. Det har genomförts projekt och  
pågår ett antal projekt som har positiv påverkan men som inte genomförts i första hand av det  
skälet. Detta ska vi bli bättre på att lyfta fram och samla resultatet av.” (Informant 3, email, 18 maj,  
2011).

Detta visar på att man i Lunds kommun har insikt om sina begränsande kunskaper relaterat 
till Grön-IT och arbetar aktivt för att införa åtgärder kring detta. Detta bekräftas även av 
Informant 4 som menar:

”Vi har inte kommit så långt så att vi har en strategi än, men utifrån det som vi har börjat ha  
kommunikation med kommunikationsavdelningen att någon form av strategi får vi ha, och sen får vi  
fatta ett beslut om man ska använda det begreppet eller inte. Men vi har som sagt inte gjort någon  
strategi ännu.” (Informant 4, intervju, 19 maj, 2011). 

Detta går att återkoppla till tidigare teori (se avsnitt 2.5.1) om att Lunds kommun befinner 
sig i början av sin utvärderingsfas (assessment phase) (se avsnitt 2.3) och reviderar just nu 
sin verksamhet för att sätta in rätt typ av åtgärder och arbeta fram en definition och en plan 
som kan implementeras vid ett senare skede. Forrester rapporten (se avsnitt 2.3.) belyser 
även att Grön-IT revideringar som görs i den första fasen bygger på att  i första skedet för 
företagen är att minska sina koldioxidutsläpp och bli mer energi effektiva som Lunds 
kommun har försökt och göra i form av minskat resande som bidragit till minskade Co2 
utsläpp (se avsnitt 2.3 & 2.4.1). 34



Regeringen visar här till olika nivåer av insikt och har planer gällande de strategiska målen 
och arbetar kontinuerligt med att följa upp sina resultat. Trots att det inom själva 
departementet inte finns någon Grön-IT strategi finns där fyra representanter (se avsnitt 
2.4.5) som har genomgått utbildning och följer upp dessa mål.

”Inom organisationen Regeringskansliet, dvs. den myndighet där alla departement ingår, finns  
ingen särskild strategi för just grön it. Däremot ingår miljörelaterade frågor i själva it-strategin  
samt it-relaterade frågor i Regeringskansliets övergripande miljöpolicy.* 

Regeringen har tagit fram en grön it-strategi, ”IT för en grönare förvaltning – agenda för IT för  
miljön 2010 – 2015” (www.regeringen.se/gronit) som riktar sig till, statliga myndigheter, i  
första hand de ca 180 som lyder under miljöledningsförordningen (förordning 2009:907 om 
miljöledning i statliga myndigheter). I agendan finns mål och rekommendationer inom områdena  
Anskaffning (offentlig upphandling), Drift och användning samt Möten och resor (s.k. ”resfria  
möten”). Myndigheterna rekommenderas att rapportera hur de följer denna agenda i samband med  
att de redovisar hur de efterlevt miljöledningsförordningen.”  (Informant 2, email, 17 maj, 2011). 

Regeringens satsning har alltså inte specifikt gällt Grön-IT som begrepp utan har mer som 
utförda åtgärder som berör området om vi utgår ifrån Forresters rapport. T.ex. är 
anskaffning en del i den andra fasen (planning) (se avsnitt 2.3) där regeringen förhandlar 
med gröna återförsäljare. Det finns även indikationer på att regeringen har uppnått delar av 
den tredje fasen (implementation) (se avsnitt 2.3) med att bl.a. ha personer som är 
ansvariga för Grön-IT och på så vis får ökade kunskaper kring ämnet och kan förbereda för 
implementering av rutiner, processer och policyn. Regeringen arbetar aktivt med att uppå 
de målen och idag 

Malmö stad har en heltäckande strategi och identifierar fem delområden som de jobbar 
aktivt med. Delar av deras handlingsplan stämmer väl överens med tidigare nämnda teorier 
och vissa strategier är specifikt framtagna för att fokusera på just Malmö stads egna 
problemområden. Detta visar att det finns en djup insikt och kunskap kring de 
problemområden som finnas gällande planering och  fokusering på att aktivt lösa 
problemen med de medel som finns till hands.

”Det är Grön-IT samverkan i Malmö stad, alltså hitta samverkanmodell för hur vi jobbar med  
Grön-IT i hela Malmö stad, det är att jobba med Grön-IT i stadsutvecklingen, med fokus på Hyllie,  
stadsdelen Hyllie, det är att jobba med dokument och utskrifter att jobba med beteendefrågan, att få  
anställda att jobba mer digitalt och jobba mer med digitala lösningar och titta över hur vi hanterar  
våra utskrifter. Och sen är det klimatneutrala datorhall, att jobba med att effektivisera våra  
datorhallar Malmö stad utifrån miljö och klimatperspektiv, och sen är det att jobba med gröna  
fastigheter med hjälp av IT, alltså att jobba med energieffektivitet och smarta fastigheter kallar man  
det med hjälp av it lösning” (Informant 1, intervju, 17 maj, 2011). 

Malmö är den stad som bäst uppfyller de kriterier som både Forrester och Murugesan 
nämner. Med alla de åtgärder som Informant 1 nämner är de enligt Murugesan på en 
Strategic Approach nivå alltså den andra nivån av tre (se avsnitt 2.3). Med det menas att de 
har reviderat sin verksamhet och tagit fram fem punkter som de arbetar aktivt med och 
satsar på att tackla de problem som de själva lyckats identifierat och står inför. Men att 
uppnå det tredje steget är fortfarande en bit utanför Malmö stads räckhåll. Den är 35
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eftersträvansvärd men kan vara svårare för organisationer utan vinstintresse att ta fullt ut 
(se avsnitt 2.3), dock hade effekterna av ett sådant handlande kunnat bli substantiella och 
gett kommunerna ytterligare incitament för att gå ännu längre och främja nytänkande i 
form av t.ex. anställda som planterar nya träd eller uppmuntra personal att hitta alternativa 
”gröna lösningar”.    

Efter att organisationer har kommit så pass långt att de har diskuterat eller implementerat 
sina strategier ska bör det helst även finnas någon möjlighet försöka och se vilka profiter 
respektive organisation har lyckats göra. Här har Lund lyckats identifiera ett 
problemområde och ansett sig kunna göra ekonomiska besparingar i form av att t.ex. 
virtualisera sina servrar (se avsnitt 2.4.2) och därmed i sin tur minskat även sin 
strömförbrukning.

”Kommunen har ett antal IT projekt som har haft positiv påverkan. Virtualisering av servermiljön  
har gjort att antalet servrar och därmed strömförbrukningen har minskat. 
Tyvärr har inte miljöeffekterna varit ett uttalat mål med projektet och därför har vi inte tydliga  
fakta på hur mycket det har minskat.” (Informant 3, email, 18 maj, 2011).

Men det är inte bara i rena siffror som Lund ser vinster utan ser även ur ett miljömässigt 
perspektiv. Ett projekt som Informant 4 hänvisar till är; Resejämföraren (som även Malmö 
stad använder sig av) och beskriver det som:

”Det är ett smart program från Lund kommun: resejämföraren, man kan ju gå in på nätet och  
jämföra hur lång tid det tar och planera etc, och det är ju ett klart Grön-IT projekt som jag ser. Och  
där får man ju vinster i form av att de har lyckats påverka folks resebeteenden till ett mera  
miljövänligt resande. Sen kan jag ju inte sätta siffror på det, men det finns säkert om man tittar  
efter. ” (Informant 4, intervju, 19 maj, 2011).

Malmö har också gjort vinster som framgår enligt vad tidigare informanter nämnt och 
använder sig också av både virtualisering och resejämföraren men har även ytterligare 
åtgärder (se bilaga B.1) men ger en mer återhållsam inställning till att kunna mäta 
vinsterna i detta stadie. Detta stämmer väl överens med regeringen och deras målsättningar 
som uppfyller dessa kriterier (se avsnitt 2.4.2 och 2.5.1) och också således kan göra 
besparingar. 

”Det är för tidigt än så länge, vi ser ju tydligt att jobba med energieffektivitet att det lönar sig rent  
ekonomiskt också.” (Informant 1, intervju, 17 maj, 2011). 

I samband med ett strategiskt- och ekonomiskt perspektiv försöker organisationerna också 
mäta med olika instrument och se vinster och få resultat och här menar de tillfrågade att det 
fortfarande är i ett för tidigt stadie för att kunna dra några generella slutsatser. Än så länge 
är de basala kraven gällande Grön-IT uppfyllda av samtliga tillfrågade organisationer som 
exempel kan nämnas att;

 spara in på papper genom att arbeta digitalt och inte skriva ut 
 använda mindre ström genom olika åtgärder 
 stänga av datorerna innan en person lämnar arbetsplatsen för dagen 
 Sätta datorerna i vilolägen när de inte används under längre perioder 36



(se avsnitt 2.3, 2.4.3-2.4.5.) 

Men i ett bredare perspektiv saknas det fortfarande resultat kring de besparingar som Grön-
IT kan göra, dock med utvecklingen av Grön-IT som process bör även en logisk slutsats bli 
att mätbarheten kommer att infinna sig i ett mer utvecklat skede när Grön-IT befinner sig i 
ett större sammanhang där resultaten kommer att kunna generera mätbara skillnader. Men 
trots att organisationerna inte har något mätbart konkret har det inte inneburit att de inte 
har upptäckt fördelarna med Grön-IT. Alla organisationer ger ett instämmande bifall av att 
det går att göra besparingar genom att använda sig av Grön-IT men anser samtidigt att de 
har inte har kommit tillräckligt långt i processen i sitt arbete inom Grön-IT för att kunna 
göra mätbara skillnader än eller se de profiter som Grön-IT kan ge upphov till. Malmö stad 
och regeringen som har kommit längre i sin utveckling av definitionen har börjat sätta upp 
klara mål som leder till att mätbarhet blir en möjlighet istället för en potential och 
effekterna kommer då att kunna avspegla sig i form av tabeller grafer eller andra 
synliggörande instrument. Det som också framkommit i intervjuerna är att mätbarheten 
sköts av externa avdelningar och istället har gemensamma mål för kommunerna i alla 
avdelningar mätts och redovisats, i samband med uppföljning av t.ex. hur mycket energi 
eller papper som har förbrukats (se även 2.4). 

”Kommunen som helhet arbetar mycket med att presentera resultaten av våra miljömål och även  
vår förvaltning kommunkontoret. För IT-projekt arbetar vi med att konkretisera målen även  
avseende på miljö” (Informant 3, email, 18 maj, 2011).

Detta kan vara en av orsakerna till att respektive tillfrågade inte har tagit det på sig att göra 
dessa mätningar än. I Malmö är de på väg att införa det som en naturlig del av 
verksamheten och i begreppet Grön-IT och förslår en rad möjliga potentiella åtgärder som 
en lösning på problemet; 

”Kanske också kommer att visualisera någonting ute i stan, mot kommuninvånarna, alltså att de  
också får vara med och förstå. Men det är inget konkret i dagsläget, utan det är detta området som 
vi håller på att titta på just nu, vad är det vi ska mäta och hur kan vi mäta det, hur kan vi presentera  
det?”  (Informant 1, intervju, 17 maj, 2011). 

4.3 Grön-IT: Klimat perspektivet

7. Tycker ni att det ligger i ert ansvarsområde att följa upp sambandet mellan miljö 
och IT och bli (mer) miljömedvetna inom er avdelning?
8. Hur jobbar ni med hanteringen av IT-utrustnings livscykel, från början (inköp) till 
slutet (återvinning)?
9. Samarbetar ni med andra företag eller organisationer gällande inköp av 
miljövänlig/certifierad IT-utrustning?

Dessa frågor är av största intresse för alla organisationer och företag som vill närma sig 37



begreppet och definitionen Grön-IT. Fokusen som sätts på fråga åtta är en vital del av 
Grön-IT på många sätt. Detta är den punkt som sätter störst press på både organisationer 
och företag att hantera en av de viktigaste delarna, återvinningen, men inte bara som 
återvinningsprocess utan också att försöka och se det som en livscykelprocess. Den är 
också viktig ur det perspektivet att här kan organisationerna göra sina krav via ramavtal 
och upprop och sätta hård press på de olika leverantörer som i sin tur sätter hård press på 
sina producenter att verkligen satsa på att försöka och skapa miljövänliga alternativ. Fråga 
nio behandlar inköp som blev direkt överlappande med fråga åtta, fast jag valde att ha den 
som en egen fråga för jag ville undersöka om det skulle förekomma några större skillnader. 
Med fråga sju hade jag tänkt undersöka om miljöriktigheten hos organisationer, om de såg 
det som sitt ansvarsområde eller om de ansåg ansvaret låg på någon annan förvaltning eller 
nämnd att ta hand om dessa frågor. 

I fråga gällande om det åligger varje representants ansvar att följa upp sambandet med IT 
är både Lunds kommun och regeringen väldigt tydliga i sina svar;

”Eftersom det är min enhet som ansvarar för denna fråga på ett politiskt plan, är det också vårt  
ansvar att försöka följa upp detta samband på en samhällsnivå, framförallt inom den statliga  
förvaltningen, men även till viss del inom näringslivet. Jag försöker även förmedla vår interna  
miljöpolicy (it-relaterade frågorna) till mina kolleger på enheten.” (Informant 2, email, 17 maj,  
2011).

”Det ligger ett verksamhetsansvar på alla chefer att arbeta med miljöfrågor [...] även IT.  
Avdelningen arbetar också med strategiska utvecklingsprojekt inom IT och där kommer vi bättre ta  
med miljöpåverkan i underlagen. ” (Informant 3, email, 18 maj, 2011).

Medan i Malmö svarar Informant 1 så här:

”Men det är lite spretigt i dagsläget hur det hanteras, inom malmö stad, att det finns ett koncept för  
alla förvaltningar, utan alla förvaltningar har ett eget ansvar att säkerställa” (Informant 1,  
intervju, 17 maj, 2011). 

Av de svar som jag har blivit delgiven kan vi se att detta kan vara en fråga som prioriteras 
på ett högre plan medan det i Lunds kommun finns ett övergripande ansvarskänsla och i 
Malmö prioriteras det främst med att föra statistik samt att respektive förvaltning själv får 
följa upp själv arbetet kring att bli mer medvetna om sambandet mellan IT och miljö.

Med ansvar kommer även uppföljningen kring hur organisationer arbetar aktivt gällande 
kring IT utrustnings livscykel process. Det är i detta område som det borde läggas mycket 
större tyngdpunkt på. Regeringen och Lunds kommun lägger ansvaret på inköp och 
uppföljning på olika avtal (se avsnitt 2.5). Men ingen av de tillfrågade svarade hur de 
sköter sin IT-utrustning på annat sätt än att de gör sig av med sin utrustning efter nyttjandet 
genom olika avtal;

”Rekommendationen till statlig förvaltning är att följa de lagar och regler som finns på området för  
it-utrustning, t.ex. direktiven RoHS, WEEE och energidesign”
(Informant 2, email, 17 maj, 2011). 

”Miljökrav hanteras vid upphandling.Återvinning hanteras via Lunds Renhållningsverk.”38



(Informant 3, email, 18 maj, 2011).

Detta är konkreta svar och ger upphov till att inge att respektive organisation har överblick 
över sin verksamhet. Men enligt teorin finns det stora kontraster som påpekar att det inte 
räcker med dessa direktiv och krav (se avsnitt 2.4.5). Enligt näringsdepartement menar de 
att den offentliga verksamheten måste bli bättre på att följa upp och lära sig mer ingående 
om alternativ vid t.ex. upphandlingar för att på så vis kunna göra bättre beslut gällande 
införskaffande av modern IT-utrustning. Detta gäller även under livscykelprocessen och 
vid avvecklande fasen. Av dessa svar framgår det att allt detta sköts av externa intressenter, 
och på så vis kan det förhålla sig att avsaknaden av livscykelprocessen inte kommer att 
infinna sig.  
Idag saknar Malmö stad ett sådant livscykelsperspektiv och är väl medvetna om bristen 
och menar att arbetar efter att uppnå ett sådant perspektiv och ska börja arbeta med ett 
införande av en sådan process mer aktivt.

”[...] det är inte komplett i dagsläget, men vi vill få in ett sådant perspektiv hur vi jobbar med våra  
produkter men även tjänster faktiskt så att man hela tiden har en livscykel analys, att man har det  
perspektivet [...] det är vår ambition att göra framöver, att få ihop alla de här delarna så att man  
kan följa kedjan och mäta.”
(Informant 1, intervju, 17 maj, 2011).  

Detta tankesätt får medhåll även från en av Lunds representanter och förhåller sig kritisk 
till synsättet som finns idag på kommunikationsavdelningen, där informant 4 inte känner 
att det räcker med de åtgärder som görs idag, 

”Nej, där är vi händerna på kommunikationsavdelningen, för allting sånt, för det är de som 
bestämmer vad vi ska köpa in och sen vart det tar vägen. Det som vi har gjort då under årens lopp  
det är ju kanske det att vi har ställt frågor, att vi har velat ha miljömärkta datorer, vi har undrat  
över energi förbrukning etc. Men bra koll på det, det har vi ju inte. [...] Det är något jag kanske  
skulle önska att de jobba med, suttit och kollat på det ” (Informant 4, intervju, 19 maj, 2011).

Detta kan förklaras med att Informant 4 arbetar främst med miljöfrågor och inte med data 
och IT relaterade frågor och kan därmed ge en unik inblick kring livscykelprocesser ur ett 
miljöperspektiv men inte vara helt insatt kring problematiken kring IT utrustning. Dessa 
aspekter kan till en början uppfattas som negativa, men borde snarare ses om en möjlighet 
för Lunds respektive verksamheter att se att det finns brister inom deras synsätt som kan 
åtgärdas genom ett samarbete som kan bära frukt för det fortsatta arbetet kring 
livscykelprocessen. De båda avdelningarna kan bidra med sin expertis och på så vis bilda 
unik fusion som Grön-IT egentligen står för. En fusion där IT möter miljön och bidrar till 
konstruktiva och konkreta samt hållbara lösningar. 

Det som kom fram under dessa tre frågornas gång var att det var ingen av informanterna 
som påpekade det som Murugesan nämner som ”The three R” (se avsnitt 2.4.3), där 
respektive av de tillfrågade  uppfyllde endast ett av kriterierna, nämligen återvinning, men 
missar att nämna något av de andra alternativen (Upprustning och Återanvändning) (se 
avsnitt 2.4.3). Detta är en väldigt viktig aspekt att belysa. När datorer fullgjort sitt syfte 
innebär det inte att deras förbrukningstid är över. Det finns andra möjligheter som 
upprustning och återanvändning, och detta bör organisationerna ta till sig och undersöka 39



närmare kring och lära sig mer kring hur återanvändning av produkter kan hjälpa till att 
bespara på miljön och att även det ingår i livscykelprocessen.
Ett exempel relaterat till just livscykelprocesser är som det ser ut i dagsläget, där det börjar 
bli ett alltmer populärare alternativ att i offentlig sektor investera i alternativa teknologier 
som t.ex. Ipads som har som syfte att minska pappersförbrukningen och istället främja 
digital överföring av information. Men att ha i åtanke är den mängd av kemikaliska icke 
återvinningsbara metaller som finns i dessa produkter och även råvaror som har använts för 
uppbyggnaden av dessa produkter (se avsnitt 2.4.3). Där finns alltid två sidor till samma 
mynt vilket innebär att den senaste  tekniken kommer inte utan sina nackdelar och det 
gäller att ha detta i beaktande vid inköp och när man ska ”spara in” på miljön. Det gäller 
att undersöka miljöfördelen och den ekonomiska nackdelen som det innebär att införskaffa 
t.ex. tjänstemän en Ipad. Frågan som bör ställas då är; Är det verkligen nödvändigt inför 
arbetet och sparar detta verkligen in på miljön?

”Kommunstyrelserna har börjat, de har fått varsin I-Pad som de använder. Och då kan man fråga  
någon hur mycket sparar man på det här” (Informant 4, intervju, 19 maj, 2011). 

Sammanfattningsvis är det viktigt att belysa i detta sammanhang att de olika direktiven 
som regeringen uppmanar de olika statliga förvaltningar att följa (se avsnitt 2.5) är ett 
föredömligt initiativ och borde vara redan vara standard hos de övriga delarna av den 
offentliga verksamheten i Sverige (om de inte redan är det). Direktiven är inte bara 
kompletterande gällande slutet av livscykel processen utan försöker även vara 
förebyggande i att tvinga producenterna att ta sitt SCR genom att få de att minska på 
användandet av tungmetaller och andra farliga substanser i sina IT-utrustningar. Men dessa 
är enbart rekommendationer och uppmaningar och inget bindande eller tvingande. 

4.4 Grön IT: Policy perspektivet

10. Har ni någon/några miljöcertifieringar som ni har implementerat? Varför/Varför 
inte?
11. Har ni några policyn som ni följer gällande miljöarbete eller Grön-IT?
12. Tycker ni att det borde stiftas lagar gällande Grön-IT? Motivera gärna, varför 
eller varför inte.

När definitioner har klargjorts, faktorer identifierats och innan man börjar implementera 
långsiktiga strategier är det sista skedet hur man ska sammanföra all information under ett 
och samma tak. Enligt SAOL beskriver de policy som; ”En policy är på principer grundat  
handlande eller tillvägagångssätt”. Policy till skillnad ifrån en lag är inte tvingande utan 
fungerar mer som en rekommendation för företag och organisationer. Policyns funktion är 
att försöka och införa normer och gemensamma grundvärderingar. Därav har jag även 
ansett det vara av vikt att undersöka hur viktigt organisationer tycker det är med policyn 
eller främst om vad de tycker gällande att staten instiftar lagar gällande Grön-IT. 
Anledningen till att jag inte valde frågan ”Finns det en Grön-IT policy eller motsvarande 40



inom er organisation?” är för att den redan besvarats av Exido (2010) som har gjort en 
kvantitativ mätning ger en mycket bättre träffsäkerhet gällande just den specifika frågan 
iom att de har haft ett mycket större underlag att utgå ifrån. Därför kommer jag lägga större 
tyngdpunkt på fråga tolv som är kanske lite mer intressant att undersöka.

Resultatet av svaren gällande fråga tio och elva var att de var snarlika och hade redan 
behandlats till viss mån av tidigare frågor. Men det som också var intressant och som 
framkom av intervjuerna är att ingen av respondenternas egna avdelningar hade utvecklat 
en Grön-IT policy. Ett annat resultat som framkom var att det fanns miljöledningssystem 
och innanför de ramarna fanns även IT med ”på ett hörn”, men det var inget ämne som 
hade fått något större fokus. 

”Men jag kan uppleva av tidigare miljöledningssystem så har Grön-IT kommit bort lite”
(Informant 1, intervju, 17 maj, 2011).

Detta kan bero på att det inte finns någon Grön-IT-policy konkret eller som specifikt 
behandlar detta ämne (se avsnitt 2.5). Detta skulle kunna få ett större fokus om 
organisationer hade haft ett relevant ramverk eller policy att följa efter och skulle även 
kunna bidra till att det skulle finnas på alla arbetsplatser, då IT-utrustning och främst 
datorer finns på alla möjliga arbetplatser (se avsnitt 2.4.1). En Grön-IT policy skulle kunna 
bestå utav de rekommendationer som staten har uttalat med minskat resande, drift och 
användning samt anskaffning av IT (Näringsdepartementet, 2010). Dessa grundstenar 
skulle kunna utgöra grundpunkten för en policy som efterhand byggs upp i takt med 
utvecklingen. Informant 1 och Informant 3 som har kunskap om dessa dokument menar att 
det finns potential i de och att de har också implementerat delar utav de rekommendationer 
som regeringen har satt upp i sina verksamheter.

”I agendan finns mål och rekommendationer inom områdena Anskaffning (offentlig upphandling),  
Drift och användning samt Möten och resor (s.k. ”resfria möten”)” (Informant 2, email, 17 maj,  
2011). 

(Innan jag presenterar den sista frågan i denna del vill jag klargöra att jag inte är väl insatt 
gällande lagstiftning och de komplikationer eller svårigheter som det kan medföra, och 
således kan mina informanter som är mer insatta inom detta fält ha gett svaren baserade på 
sina erfarenheter och som har större insikt kring hur komplicerat det kan vara införa en ny 
lag).

Gällande lagstiftande var mina informanter både positiva och negativt inställda. Det 
främsta argumentet till att det inte borde lagstiftas var enligt informant 4;

”NEJ det tar för Lång tid. Att utnyttja de möjligheter som IT lösningar leder till” (Informant 4,  
intervju, 19 maj, 2011). 

och syftade på att IT utvecklingen är en väldigt snabbskiftande process och industri och 
därför lagar gällande kring ämnet skulle kanske redan hunnit bli gamla innan de ens blivit 
stiftade. Ett exempel är att lagstifta kring att inte använda miljöfarliga ämnen, då skulle 
implikationerna vara att definiera miljöfarliga ämnen  och vad som är möjligt att utesluta 
och inte i de sammanhangen (se avsnitt 2.3). Detta i sig skulle ta för lång tid, och redan 41



idag har organisationer som Greenpeace uppdaterade listor på de miljöfarliga ämnen som 
de delar ut till tillverkare som förhoppningsvis då försöker och rätta sig efter och inte 
använder det i sina produkter. Förslagsvis följer företag de rekommendationerna, främst då 
kanske för att visa att de tar sitt SCR och är aktiva gällande miljön. 

Detta leder också in på om hur det skulle fungera om det lagstiftades kring Grön-IT istället 
för att följa rekommendationer som utfärdats av diverse organisationer som inte har en 
absolut makt. Vilka är alternativen och är Grön-IT en sådan viktig faktor att det bör bli 
lagstadgar som bestämmer hanteringen av Grön-IT.

Denna aspekt som Informant 1 belyser är det ekonomiska perspektivet. Istället för att 
lagstifta menar Informant 1 att det borde finnas incitament för organisationer som gör det 
ekonomiskt lönsamt att försöka och sätta upp realistiska mål och försöka och följa upp de. 
Detta skulle inte bara få organisationer på sikt att verkligen försöka och anstränga sig, utan 
även kunna ge en effekt som i form av ”ringar på vattnet”, alltså att det först är ett mål som 
enbart gäller kommunen men som också i slutändan kan sprida sig till, i bästa fall, alla 
medborgare i hela kommunen som i sin helhet uppmärksammar fenomenet och 
tillsammans bidrar till att uppnå de målen (se bilaga b.2.1). Denna insyn belyser också 
teorin som kan vara ett steg för organisationer att förhålla sig på ett sådant sätt för att 
uppnå en Deep Green Approach (se avsnitt 2.3) 

”Man kanske skulle gå in ekonomiskt och får skattelättnader och på något sätt påvisa att man har  
jobbat aktivt med energieffektivitet och uppnått någon typ av reducering eller att man helt enkelt får  
ökade medel i form av bidrag om man lever upp till de mål som man har ställt.” (Informant 1,  
intervju, 17 maj, 2011). 

Informant 1 menar vidare också att det lagarna borde skärpas men är inte helt övertygad;

”Det kanske är möjligt inom vissa områden, jag tror att man behöver både morot och piska, det är  
möjligt att en lagstiftning skulle kunna skärpas.” (Informant 1, intervju, 17 maj, 2011). 

En anledning skulle kunna vara att det inte finns några specifika Grön-IT miljölagar. Detta 
kan vara en kombination av att fenomenet är så pass nytt och outvecklad och som i sin tur 
leder till att det blir svårt att stifta lagar kring. 

”Men iom att det finns någon sån här lag om vad som riktigt som ska ingå i begreppet ännu så är  
det nog svårt att stifta lagar.” (Informant 4, intervju, 19 maj, 2011).

Informant 1 säger också att det (av egna politiska erfarenheter (se bilaga b.2.1)) är bättre 
att i början använda ord som ”bör” istället för ”skall”, just därför att rekommendationer 
inte är något tvingande utan uppmanande och organisationer kanske inte känner sig 
manade att anamma dessa krav. Detta skapar även ett dilemma i form av att om det är 
hållbart att införa ytterligare tvingande krav på organisationer gällande IT. Det finns som 
tidigare påpekats många miljöledningssystem som även behandlar IT i en större 
utsträckning men inte behandlar de vitala delarna. Eftersom tidigare rapporter och 
vetenskapliga artiklar har börjat uppmärksamma (2.5.1) de  alltmer storskaliga effekter 
som IT har börjat ha i alla möjliga former och sammanhang är det viktigt att det finns ett 
regelverk som ger klara direktiv om hur man bäst handlar med dessa och skulle kunna t.ex. 42



manifestera sig som policyn eller lagar. 

4.5 Grön-IT kunskap och samarbete organisationer emellan

13. Har ni läst regeringens rapporter gällande IT och miljö? 
14. Hur förhåller ni er till rapporterna?
15. Samarbetar ni med regeringen/kommuner/städer eller andra statliga myndigheter 
gällande utvecklande av IT och miljön?

Dessa frågor tog jag initialt med för att jag ansåg att de skulle ge ett intressant perspektiv 
som skulle kunna tillföra djup och bredd kring kunskapsperspektivet, men jag har valt att 
ha frågorna i en egen rubrik för att ge en bättre struktur till detta kapitel. Men dessa frågor 
ingår inte i en del av mitt teoretiska ramverk då jag hade varit tvungen att diskutera och 
redogöra för organisationslära och kunskapsutbyte samt kommunikationsprocesser i en 
större utsträckning vilket inte är relaterat till mitt problemområde eller frågeställning. 
Genom att undersöka om respektive organisation hade något slags samarbete ville jag få 
svar på frågan om det även pågick någon typ av kunskapsutbyte och fall detta 
kunskapsutbyte skulle leda till om det hade någon påverkan kring respektive organisations 
utveckling. För att dessa frågor är mer av personlig karaktär och inte relaterad till teorin 
kommer jag bara redogöra i viss mån för den sista frågan.

Lunds kommun har ett samarbete med andra kommuner gällande arbete kring miljö och IT, 
men då Lunds kommun inte har en uttalad tydlig Grön-IT agenda är det svårt att se hur de 
samarbetar kring fenomenet och än mer lyckas utveckla det. Det finns en del miljömål som 
Lunds kommun har som kan ingå i begreppet. Ett exempel är Lund är del av projektet; 
klimatkommunerna men det har sin egen definition och egen agenda; att minska utsläppen 
av växthusgaser. Men detta område är en del i ett led av Grön-IT och som jag tidigare 
redogjort i teorin att begreppet omfattas av många fler delar (se avsnitt 2.4.1 & 2.5.1) än 
det som ingår i projektet klimatkommunerna. Inte desto mindre är det ett bra initiativ och 
kan fungera som ett startskott för Lund gällande införande och implementationen av Grön-
IT och definiera det som en del av deras vision eller strategi (se avsnitt 2.3). 
I dagsläget har Malmö stad inget direkt samarbete med andra kommuner gällande just 
Grön-IT, men enligt Informant 1 finns det planer på det och berättar vidare att ett utbyte av 
information vore intressant. Men Informant 1 menar också att utbyte skulle vara intressant 
i att det skulle ge insikt kring hur andra kommuner är drivande i sina satsningar och 
framhåller att det i Malmö finns en holistisk tankesätt medan vissa andra kommuner mer 
arbetar mot ett mer ”hard-core” - driven (alltså rent tekniskt) syn på lösningarna med Grön-
IT. 

”Och man kan alltid lära av varandra och när man börja diskutera sådana här frågor; vad är  
utmaningarna? Vilka är de politiska utmaningarna? Vilka utmaningar när det gäller  
beteendefrågan och hur kan vi jobba tydligare med att motivera personal och anamma Grön-IT.  
Det skulle vara nyttigt, men vi är inte där riktigt än. ” (Informant 1, intervju, 17 maj, 2011). 
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Detta kan också bero på att Malmö stad anser sig vara så pass långt framme i sin 
utveckling gällande anammande av Grön-IT och att de i detta läge inte anser att det för 
tillfället kan finnas någon direkt fördel gällande utbyte av idéer än. Detta kan också vara ett 
led av att det inte finns tydliga definitioner av Grön-IT och andra kommuner kan arbeta på 
ett helt skilda sätt som inte täcker de aspekter som Malmö stad efterlyser, men det finns två 
sidor till ett mynt, och kan också förhålla sig  på så sätt att andra kommuner arbetar väldigt 
intuitivt och inte är fasta i några ramar gällande kring Grön-IT och därmed jobbar väldigt 
fritt med begreppet och kanske har helt nya infallsvinklar som inte har tidigare blivit 
påtänkta av Malmö stad varför utbyte av information är en så pass viktig del för kommuner 
emellan.  

4.6 Empiriska finningar

I detta avsnitt kommer jag att redogöra och diskutera närmare kring mina tankar och de 
resultat som jag har erhållit under intervjuernas gång och som inte har blivit presenterade i 
teorin eller empirin eftersom de har legat utanför dessa områden. Inte desto mindre borde 
det presenteras och lyfta fram även det som inte har sagts men kan vara av betydande 
faktor. 

4.6.1 Resfria MötenUnder denna studies gång framkom det att organisationer i Sverige väljer att införa resfria möten som en del av sin Grön-IT satsning eller omformulerat; Resfria möten är en faktor i begreppet Grön-IT gällande de minskade Co2 utsläppen. 
”Exempel är resepolicy (inte flyga om resvägen är mindre än 50 mil, klimatkompensation av  
flygresor), resfria möten (videokonferenssystem), använda miljöbilar i större utsträckning.”  
(Informant 2, email, 17 maj, 2011).Detta framkom även i näringsdepartementets rapport och bekräftades av ovan och övriga respondenter. Detta står i stor kontrast gentemot de andra artiklar och studier som jag har tagit del av. Av de artiklarna var det enbart rapporten från Nascio som nämnde begreppet som ”Telework Initiatives”. Då är frågan, kan resfria möten inte vara inkluderade i andra länder för att det kan bero på att det uppfattas som en standard i andra länder och en integrerad del i deras respektive verksamheter? De stora multinationella företagen har redan infört detta perspektiv redan i 2000-talets början då de ekonomiska fördelarna ansågs vara av signifikanta summor, t.ex. kan TeliaSonera i Sverige nämnas som ett framgångsrikt företag som aktivt arbetat med detta koncept och har i processen lyckats uppnå följande mål mellan 2001-2009;

�  Minskat tjänsteresandet med mer än 60 procent.44



�  Minskat antalet flygresor per anställd med 59 procent.
�  Ökat antalet telemöten per anställd med 157 procent.

”En viktig förklaring är att TeliaSonera Sverige förändrat sitt arbetssätt och beteende. Det har  
inom företaget funnits en övertygelse om att Ittjänster på olika sätt kan bidra till en minskad  
resursanvändning, reducerade utsläpp och en hållbar samhällsutveckling.” (Regeringskansliet,  
2010)Med dessa tolkningar kan vi se att det finns vissa återkommande teman som främst innefattar områden som mötesfria resor, minskade Co2 utsläpp och i samband med det även minskat resande samt förminskad  energiförbrukning (Se avsnitt 2.5.1.). Detta synsätt visar även på att organisationer har en väl utvecklad teknisk syn på IT och fokuserar på vilka lösningar som det kan leda till. Det visar även på att det finns en kombination av faktorer (se avsnitt 2.5.1) bakom som kan vara av drivande karaktär som samtidigt ger vinster i form av ekonomi, miljö och att företag samtidigt tar sitt SCR.

4.6.2 Grön-IT representant; den otydliga rollen

”Nej, jag är lite osäker på vad du menar med GrönIT representant? Avdelningen har två  
miljösamordnare som deltar i kommunkontorets miljöarbete.” (Informant 3, email, 18 maj, 2011).Det hade varit intressant att göra en uppföljning för att ta reda på exakt vad dessa miljösamordnare gör och är delaktiga i Lund. Det hade också varit intressant att undersöka om deras miljösamordnare hade haft den insikt som krävs kring Grön-IT och kunde därmed kallats för Champions eller Grön-IT ambassadörer. Informant 1 gav ett tydlig argument till varför det är så viktigt att man fokuserar just på att ha en tydlig Grön-IT representantroll och inte ersätta det av andra miljörepresentanter som kan förväxla begreppen som t.ex. miljösamordnare som kan sakna den kompetensen gällande IT-perspektivet.

”Men jag vet att det är många som tycker att om man jobbar med miljöcertifiering så har man  
per alternativ har täckt in Grön-IT. Men jag tror många gånger att kompetensen har brustit när  
det gäller just Grön-IT biten det är därför det aldrig har varit något dominerande eller något  
tydligt” (Informant 1, intervju, 17 maj, 2011).En direkt intervju med miljösamordnarna hade kunnat ge en klarare insikt till kring vad som kanske inte nämndes av informanterna i Lunds kommun och i verkligheten hade det kunnat förhålla sig på ett sådant sätt att miljösamordnarna faktiskt hade haft en bra inblick även gällande kring Grön-IT. Detta leder till en väldigt intressant aspekt som då är återkopplat till kunskapsperspektivet och det teoretiska ramverket (Se även avsnitt 2.1, 2.2 & 2.5.1). Detta visar att om definitionen kring begreppet Grön-IT är otydligt då är det också svårt att ha en Grön-IT representant som ska bedriva arbetet kring Grön-IT eftersom de ännu inte är tillsatta eller utnämnda pga per definition- och begreppssvårigheter. 
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Vikten av att ha en ambassadör eller champion som ytterst är ansvarig för att implementera 
Grön-IT kan inte understrykas nog. 
Problemet med att definiera Grön-IT i Lund kan också förklaras med att IT avdelningen i 
Lund är en sammanslagning av två enheter, och därför kan varit av bidragande faktor till 
att avdelningen inte har velat använda resurser för att förhålla sig till detta nya IT-
relaterade fenomen på ett sådant sätt, samtidigt som Lunds kommun explicit har valt att 
avstå från att implementera Grön-IT i sin uttalade IT strategi och som framgår av svaret 
från avsnitt 4.1. Som framgått i tidigare teorier och intervjuer finns det ingen tydlig 
definition eller en generell policy om vad Grön-IT är och I Lunds kommun pågår 
fortfarande en diskussion kring vad definitionen egentligen verkligen är. Därmed är det 
inte sagt att Lund inte aktivt arbetar med att införa ”Gröna” lösningar med hjälp av IT och 
ser det i ett större sammanhang(ibid), ett annat exempel är som Informant 4 nämnde just 
reseplaneraren som t.ex. även Malmö stad har valt att inkludera i valet av sin Grön-IT 
satsning.

4.6.3 Vinster i Grön-ITGenom att virtualisera sina servrar innebär det att organisationerna använde mindre el eller genom att minska på sin pappersförbrukning så gör de besparingar ur ett ekonomiskt perspektiv men även besparingar inom miljön görs. Detta kan te sig självklart och framkommer i empirin, men, det är, som informant 1 säger, att det för tidigt för att kunna mäta vinster i rena siffror egentligen och även bekräftas av informant 2, då implementationsprocessen precis har börjat ske i respektive organisation. Men det som är fördelen med hårda siffror och uppföljning är att det påverkar människor att aktivt kunna se vad deras avstamp på miljön har för inverkan.
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5. Slutsatser

Jag kommer här att redogöra för studiens slutsatser och ge svar på den frågan som jag 
initialt hade ställt.

Vad innebär Grön-IT för regeringen, Malmö stad och Lunds kommun?

Det som har framkommit under uppsatsens gång var att Grön-IT har inneburit olika saker 
för respektive tillfrågade organisation. Beroende på deras utveckling kring Grön-IT och 
vilken fas i implementationsprocessen de har befunnit sig i har de haft olika tolkningar 
gällande begreppet. Det har funnits vissa grundläggande faktorer som de olika 
organisationerna har haft som gemensamma nämnare som energiförbrukning, reducering 
av pappersanvändande och resfria möten som har varit återkommande ledord i respektive 
organisation. Regeringen har identifierat Grön-IT i form av en parallellfras med begreppet 
IT och miljö istället som identifierar problemen och lösningarna som är återkommande 
inom fältet Grön-IT. I Lunds kommun har innebörden av Grön-IT varit ett diffust begrepp 
gällande vilka delar som ska ingå i begreppet och därav helt avstått från att identifiera det 
som en egen faktor utan får ingå i ett större perspektiv. Malmö har med sin representant 
haft en tydlig tolkning av begreppet Grön-IT enligt de standarder som finns i dagsläget. Av 
de tillfrågade hade ingen liknande beskrivningar av begreppet och fokuset som varje 
organisation hade baserades på individers egna förmågor och erfarenheter kring 
definitionen. Detta ledde till att det gick tydligt urskilja hur arbetssättet skiljde sig åt mellan Svenska 
organisationerna beroende på hur de hade definierat Grön-IT? 
De indikationer som framkom var att de organisationer som hade definierat Grön-IT hade 
en mycket klarare vision än de som inte hade definierat det. Därmed skiljde det sig också 
betydligt i vilken riktning de ville fokusera med sitt arbete gällande Grön-IT. 
Organisationer som hade definierat Grön-IT hade även lyckats identifiera flera av de 
faktorer och begrepp som förekommit under teorins gång och arbetade aktivt mot att lösa 
de problemområden. De faktorer som jag har presenterat i mitt teoretiska ramverka (2.5.1) 
har respektive organisation lyckats både införa och implementera till olika grader beroende 
på hur aktuellt de har ansett varje del vara.

Som exempel kan nämnas att Malmö har lyckats väl med sitt arbetssätt och detta för att 
ledaren bakom hade en klar och tydlig definition av hela begreppet Grön-IT och i ett tidigt 
skede haft klart för sig vilka problemområdena har varit för den egna kommunen och vilka 
lösningar som har kunnat implementerats och vilka som kan komma att implementeras i 
framtida projekt. Detta visar att deras arbetssätt genomsyras av ett holistiskt 
förhållningssätt och visar prov på en förmåga på att kunna tänka kreativt kring Grön-IT.
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Regeringen har en bra översikt, men de har valt att dela upp begreppet i IT och miljö 
istället för Grön-IT och det har lämnat mer plats för fria tolkningar gällande vilken del av 
definitionen regeringen vill rikta in sig mot och arbeta med. De har även valt att ha en 
mycket större fokus på enbart tre problemområden som de jobbar med och följer upp 
(resfria möten, energi besparing och pappersförminskning). Dessa problemområden har 
varit samma sedan 2007 och ingen egentlig utveckling har skett sedan dess. Inga nya större 
problemområden har identifierats och arbetet handlar nu främst om uppföljning och 
synliggöra mätning och resultat. Vissa initiativ relaterade till problemområden har 
utvecklats men inget av signifikant värde för denna uppsats.

Lund har inte påbörjat något arbetssätt då en specifik definition av Grön-IT inte existerar 
utan ingår i ett större begreppssammanhang. Sett ur ett strikt Grön-IT perspektiv är Lunds 
kommun inte lika framåtskridande inom Grön-IT som övriga organisationer. Det är viktigt 
att påpeka att Lunds kommun samtidigt arbetar aktivt med miljöfrågor och har policyn och 
rutiner gällande miljörelaterade frågor men inte just kopplat till data och IT, inte minst 
arbetar de med införande av Ipads för att bli helt papperslösa eller med implementationen 
av reseplaneraren som hjälper till att spara på miljön. Dessa initiativ är föredömliga och 
fler sådana initiativ bör tas och större fokus bör läggas att börja arbetet med begreppet 
Grön-IT, inte minst för att det ger vinster i form av ekonomi, miljö och SCR. 

För att försöka och komma i underfund med några av de problem som de svenska 
organisationer ställs inför och hur de bör gå tillväga för att utveckla en enhetlig grön-it 
standard kommer jag att ge ett konkret förslag på hur svenska organisationer kan komma i 
underfund med att lösa problemet med definitionsbegreppen. 
När det handlar om att försöka och enas över något är det viktigt att alla parter talar samma 
språk och menar samma sak. Motsvarigheten inom Grön-IT kan därför vara att svenska 
organisationer identifierar faktorer eller kategorier som är relevanta för deras fortsatta 
arbete. Det är också viktigt att respektive organisationer gör analyser av sina verksamheter 
och ser sina brister gällande de olika faktorerna som finns.
Det är också viktigt för svenska organisationer att sätta sig ned enhetligt och skapa unisont 
en policy som överensstämmer för alla parter och är möjlig att följa upp. Dessa policyn 
behöver inte konkret vara ämnesspecifika in i minsta detalj men kan och bör ge övriga 
organisationer, myndigheter och verksamheter överblick och insyn kring vad Grön-IT är 
och hur det bör appliceras samt vilka delar av verksamheten som kan dra nytta av de 
fördelar som detta fenomen verkligen erbjuder. Policyn är också ett verktyg som kan 
sammanställas och uppdateras mycket lättare än lagstadgar och därmed också ge konkreta 
aktuella åtgärder som företag kan införa i sin verksamhet för att bli ”grönare” i sin 
verksamhet gällande IT.  

Tillsammans med incitament i form av ekonomiska lättnader eller andra former av aktiva 
incitament bör uppmaningen kring införandet av en Grön-IT policy bli ett prioriterat inslag 
i den svenska politiken och inte minst i den offentliga verksamheten som har dessa 
ambitiösa klimat- och miljömål. Sverige har alltid varit och vill fortsätta gå i bräschen 
gällande miljöpolitiska målsättningar. Frågan är bara om det är en vision eller verklighet?

”Greening IT is and will continue to be a necessity” (Murugesan, 2008)48



Bilagor

B.1 Intervjufrågor

Intervju Frågor:

Generella Frågor:

Namn:

Titel och position inom företaget:

Organisationen och antal anställda inom avdelningen:

Vill ni att era svar presenteras som anonym under arbetets gång?

1. Vad innebär Grön-IT för er?
2. Hur hade ni formulerat en definition gällande Grön-IT?
3. Har ni någon strategi gällande införande av Grön-IT i er organisation? Varför/Varför 
inte?
4. Har ni gjort någon vinst eller profit genom införandet av miljö åtgärder?
5. Har ni någon/några miljöcertifieringar som ni har implementerat? Varför/Varför inte?
6. Har ni några policyn som ni följer gällande miljöarbete eller Grön-IT?
7. Tycker ni att det ligger i ert ansvarsområde att följa upp sambandet mellan miljö och IT 
och bli (mer) miljömedvetna inom er avdelning?
8. Har ni någon Grön-IT representant eller vad ni anser vara motsvarande? (beskriv gärna
motsvarandes roll och uppgifter inom organisationen)
9. Hur jobbar ni med hanteringen av IT-utrustnings livscykel, från början (inköp) till slutet
(återvinning)?
10. Samarbetar ni med andra företag eller organisationer gällande inköp av
miljövänlig/certifierad IT-utrustning?
11. Använder ni er av några grafer, tabeller eller andra mätinstrument för att konkret visa 
era bidrag på miljön?
12. Har ni läst regeringens rapporter gällande IT och miljö?
13. Hur förhåller ni er till rapporterna?
14. Samarbetar ni med regeringen/kommuner/städer eller andra statliga myndigheter 
gällande utvecklande av IT och miljön?
15. Tycker ni att det borde stiftas lagar gällande Grön-IT? Motivera gärna, varför eller 
varför inte.

Uppföljningsfrågor/Alternativa frågor:
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Hur arbetar ni aktivt med miljöåtgärder gällande IT och dess påverkan på miljön? 
Exempelvis grön it ur ett klimatperspektiv.
Tycker ni att miljöcertifiering och Grön-IT är samma sak?
Hur arbetar ni mot minskade co2 utsläpp?
Hur arbetar ni för att bli papperslösa, alltså för att förbruka mindre papper?

B2.1 

Transkribering av informant 1: 2011-05-17

Transkribering 1: 

A = Arash

S: Informant 1A: Idag ska jag ha en intervju med Informant 1 den 17 maj 2011, och jag tänkte ställa några frågor, gällande mitt arbete, och är tacksam för att du har ställt upp inför en intervju, och nu kan du väl börja presentera namn, titel och position inom företaget.S: Staffan Fredlund och jag jobbar som programledare, kallar vi det, inom malmö stad, sitter på en enhet som heter stadskontoret, som jobbar på uppdrag av kommunstyrelsen, för att säkertställa att politikska besluten förankras och verkställs, i e den kommunala organisationen.A: Hur många är ni inom organisationen och hur många är ni inom eran avdelning?S: En siffra för malmö stad är c:a 21000 anställda, och på den avdelningen och på den It-avdelningen som jag jobbar inom så är vi ungefär, 10 st.A: Jag skulle också vilja fråga om du skulle vilja bli presenterad som anonym under arbetets gång, inför min C-uppsats eller om det är ok att hänvisa till dig under arbetets gång.S: Nä, det är ok att hänvisa till mig.A: Vad innebär Grön-IT för er avdelning?S: Oj, det innebär väl rätt mycket, men för oss handlar det mycket om att jobba strategiskt med Grön-IT, alltså att utifrån ett helhetsperspektiv, se hur vi kan jobba med IT, för ett bättre miljö och klimatarbete både inom Malmö stad, alltså inom den kommunala organisationen, men också i stadsutvecklingen i  Malmö. Hur vi kan använda olika IT-lösningar, för att jobba med energieffektivisering, minskad beroende av resor, av framförallt då fossila resor, alltså, bil och buss osv. Fastigheter, hur vi kan effektivisera de, när det gäller vårt fotavtryck i miljö och klimat.Vi jobbar väldigt brett med Grön-IT och vi har ju en beskrivning av vad vi menar med Grön-IT, det handlar ju både om att jobba både med det interna IT stödet alltså dator, kommunikationshallar, kommunikationsnät osv på ett miljökorrekt sätt, och då är det allting från upphandling, till hur vi använder de i verksamheten, tills hur vi fasar ut de, när de är väl förbrukade....A: förbrukade, ja så att livcykel processen...S: Ja precis, och det gäller ju då både datorhallar och kommunikationsutrustning och sånt också, men 50



sen handlar det ju om att vi jobbar med IT på ett effektivt sätt som möjligt i verksamheten och minska vår miljöbelastning och det innebär att vi jobbar energieffektivt och resurssnålt t.ex. och använda IT så man slipper jobba med fysiska flöden eller fysiska transporter, man kan jobba digitalt med möten t.ex. och slippa förflytta sig.Man kan jobba mer med digitala dokument och undvika utskrifter t.ex. Sen finns det mycket och jobba med.A: ja precis, vad menar du med fysiska flöden?S: Nä jag mena traditionella sättet har varit att man alltid jobbar med papper t.ex. och söker att undvika att jobba med papper istället jobba med digitalt i kontakten med medborgarna och kommunen med företag, men också internt inom Malmö stad, om vi får in en förfrågan från någon ute i kommunen att vi inte printar ut, den här förfrågan i vår organisation utan att internt försöker och bevara processer så digitalt som möjligt och undviker att skriva ut för att det ska arkiveras fysiskt, utan att vi hittar lösningar så vi kan arkivera informationen digitalt också.Och sen jobbar vi med upphandlingsbiten som också är oerhört centralt, och det är inte bara hur vi köper upp produkter utan också hur vi köper upp IT-tjänster. Att ställa rätt miljökrav där också. Det spelar ingen roll om vi har det inom vår egen verksamhet eller utanför och miljöpåverkan kan ju bli lika stor ändå och då är det viktigt att vi kravställer om vi upphandlar utifrån också. A: Har ni ramavtal som staten har eller har ni egna avtal?S: Vi försöker och gå på olika ramavtal som kammarkollegiet handlar upp, men det är inte alltid som vi gör det utan ibland har vi egna avtal.A: Är det för att ni anser att de är effektivare och bättre?S: Jag vet faktiskt inte vad som är bakgrunden till det, jag vet bara att vi hakar på ibland, och ibland inte. Men det är ju någonting vi gör nu, en översyn, är det så att vi ska fortsätta gå på kammarkollegiets avtal eller har vi möjlighet att som kommun sätta större miljökrav själva genom att stå utanför istället, men då kräver det ju att vi har specialist kompetensen för att kunna ta fram de här kraven så att de följer lagen om offentlig upphandling och sådana kriterier som måste följas. Sen är det en del till som vi jobbar med, kopplad till Grön-IT, det är mycket det här med visualiseringen och hitta nyckeltal osv inom det här området.  A: Visualiseringen, skulle du kunna förtydliga det?S: Ja alltså vi presenterar hela tiden resultaten av vårt arbete,A: uppföljningS: uppföljning. Ja precis, så att de vi jobbar med Grön-IT och vi jobbar med energieffektivisering att vi jobbar och också mäter och kan påvisa att det ger någon effekt. Det är allting ifrån energikonsumtion till papperkonsumtion och antalet produkter vi köper in per år, energiförbrukningen i våra datorhallar, hur mycket elektronik som återvinns, när det väl är förbrukat och då ska ju det helst som återvinns matcha det vi köper in, att det ska vara slutet system.A: så då besvarar det på frågan att; använder ni er av några grafer, tabeller eller andra mätinstrument för att konkret visa bidraget på miljön? S: Vi använder inte det i dagsläget, men vi är på väg att börja använda det nu.A: ni är på väg att införa det alltså... Har ni några planer på hur de kommer att se ut, eller kommer ni sätta upp de i hallar etc, eller kommer ni ha de på interna nätverket?
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S: Det kommer nog bli en mångfald av olika lösningar, det kommer både synas på intranätet, kanske t.o.m på de enskilda anställdas egna skrivbord, kommer kanske vara displayer som kommer vara på centrala platser på de kontor eller de ställena vi sitter och jobbar. Kanske också kommer att visualisera någonting ute i stan, mot kommuninvånarna, alltså att de också får vara med och förstå. Men det är inget konkret i dagsläget, utan det är detta området som vi håller på att titta på just nu, vad är det vi ska mäta och hur kan vi mäta det, hur kan vi presentera det? För vi är övertygade om att det behövs för att få en effekt när det gäller att jobba med beteende och motivation. Så att tekniken kan lösa en del av kakan, men om man inte jobbar med beteende frågan samtidigt så får man inte den effekten som man önskat. A: Alright, det var en lång förklaring men väldigt bra och täckande så har jag även en del andra frågor. Men det var en jättebra förklarat...Hur hade ni formulerat er definition gällande Grön-IT? Om ni hade varit tvungna att formulera det på säg 3 meningar eller någon form av definition, någon typ av formulering, hur ahde du formulerat begreppet Grön-IT?S: Nä men oftast är det, det här med att man vill jobba med, att göra IT-stödet grönare och kanske använda IT som en miljöteknik i verksamheten. Alltså det är ju ofta de två sidorna av myntet man använder, hur vi använder IT dagligen, men också använda potentialen som miljöteknik, så det är nog någon kombination av det.A: Det var intressant att höra och se hur ni ser på definitionen. Sen har ni någon strategi gällande införande av Grön-IT i er organisation och isåfall varför/varför inte? Alltså i form av strategi i långsiktiga mål.S: Ja men det har vi, vi har en handlingsplan, vi har tydlig vision, vi har en tydlig målbild, vi har en färdriktning för det arbete vi ska göra och dels en programplan, som vi då kallar det med fem olika satsningsområden som vi identifierar som vi kommer att jobba med. A: Vilka är de fem satsningsområden som ni har identifierat. S: Det är Grön-IT samverkan i Malmö stad, alltså hitta samverkanmodell för hur vi jobbar med Grön-IT i hela Malmö stad, det är att jobba med Grön-IT i stadsutvecklingen, med fokus på Hyllie, stadsdelen Hyllie, det är att jobba med dokument och utskrifter att jobba med beteende frågan, att få anställda att jobba mer digitalt och jobba mer med digitala lösningar och titta över hur vi hanterar våra utskrifter. Och sen är det klimatneutrala datorhall, att jobba med att effektivisera våra datorhallar Malmö stad utifrån miljö och klimatperspektiv, och sen är det att jobba med gröna fastigheter med hjälp av IT, alltså att jobba med energieffektivitet och smarta fastigheter kallar man det med hjälp av it lösning/...A: hur skulle du beskriva gröna fastigheter, alltså vad skulle kunna ingå i de här sett utifrån gröna fastigheter, alltså hur fungerar de? Vad är det för något?S: Det handlar om att jobba med styrteknik, hur fastigheterna hanterar el, värme och kyla, vatten osv. Sen handlar det också om att använda IT-lösningar för att mäta då, konsumtionen av de här och visualisera det, få igång en dialog med de som använder som använder lokalerna eller bor i lokalerna, och hela tiden få tydlig mätbarhet när det gäller trender och mål osv, och sen då att man själv aktivt mer på distans kan styra sitt boende också när det gäller styra belysning, styra värme i rummen t.ex. och mer detaljstyra olika rum i samma fastighet också men i vissa rum är man mer i, så kanske det är viktigare komfortvärme där än andra rum, så att det handlar mycket om modern IT teknik för att, får en bättre kontroll och jobba med resurs effektivt med fastigheter.A: Det låter bra. Har ni gjort någon vinst eller profit genom införande av miljöåtgärder?S: Det är för tidigt än så länge, vi ser ju tydligt att jobba med energieffektivitet att det lönar sig rent ekonomiskt också. När vi gör upphandlingar av t.ex. pc datorer eller bärbara datorer, så tittar vi på att köpa maskiner som drar så lite ström som möjligt, men sen är det ju bara en del av kakan, du kan ju 52



köpa väldigt energieffektiva datorer men om du sen använder de på ett felaktigt sätt dvs om du har de på dygnet runt t.ex. så kanske du inte har tjänat någonting ändå, utan du måste också jobba med beteende frågan, så att de anställda vet att de ska stänga av datorn när de går hem eller sätta det i standby, och då inte bara datorn utan all kringutrustning också, att de verkligen stänger av det. Och sen kan man inför centrala lösningar, styra datorer också så att man per automatik stänger av IT-utrustning som är på kvällstid fast än verksamheten är ”nedstängd” för dagen. Det är hela tiden att jobba med en bredd av olika lösningar, för att få den att fungera. Men då kan man också se ett ekonomiskt resultat, av det och det tycker jag att man kommer in i rätt många områden, om du jobbar med minskad papperskonsumtion t.ex. ja då behöver du köpa in mindre papper och du kan ha färre antalet skrivare ute i lokalerna t.ex. och då behöver du mindre pappers tömning av alla kärl som kostar pengar, du har mindre slarvutskrifter som folk printar ut men aldrig hämtar t.ex. om du har lösningar för att folk kan bara skriva ut när de väl står vid skrivaren. Och ju mer effektivt du jobbar, så anpassar du så att du verkligen köper den utrustning som du behöver för att fylla ett verksamhets behov. Och då köper du troligtvis mindre utrustning också, om du har koll på vad som är det viktiga i verksamhets behovet.Det finns en rad olika områden att titta på transporter är ju också en sån grej, resfria möten; om du sitter på ett möte på distans med en dator då slipper du hela resekostnaden t.ex. du har en betydligt kortare tröskel att börja jobba direkt efter möte, för du slipper transport biten så du är effektivare på jobbet både före och efter mötet så här finns ju viktiga nyckeltal att jobba med även inom ekonomi området kopplat till Grön-IT.    A: Då uppstår frågan i samband med detta, el och energi mätningar, mäter ni på er avdelning hur pass mycket eller hur pass lite ni använder, alltså har ni märkt någon reduktion i el kostnader? S: Det skiljer rätt mycket mellan olika verksamheter Malmö stad, och man har jobbat med den här frågan, det är inte så att det hanteras på ett gemensamt sätt i hela Malmö stad, så det finns säkerligen exempel där man har stenkoll på sin energi förbrukning och lokalt i ett rum i en verksamhet men det finns ställen där man inte har den kollen utan där man bara jobbar med el försörjningen i huset och sen har man inte koll på hur det används inne i det här. Så vi kan absolut bli bättre på inom det här området.    A: Tack så mycket för det. Sen har ni några miljöcertifieringar som ni implementerat? Varför/Varför inte?S: Det finns inga ”skall” krav som jag vet, på att alla verksamheter i malmö stad ska vara miljöcertifierade. Utan det är ett frivilligt, så jag vet att vissa förvaltningar är miljöcertifierade enligt iso 14001 t.ex. vissa är det inte, däremot finn det miljömål satta för hela malmö stad och det finns en miljörapportering som alla verksamheter ska följa man ska rapportera in inköp och olika produkter, man ska ska rapportera in papperskonsumtion osv, som då används i Malmö stads generella miljöredovisning. A: Men generellt så finns det inget ”skall” krav på att man ska ha någon miljöcertifiering. Men följer ni någon typ av miljöcertifierings rekommendationer?S: Det skiljer, det finns 20 olika förvaltningar i malmö stad..-A: Hur ser det ut för er avdelning?S: Vi har inte det i dagsläget, A: Är det någonting ni tittar på som ni sen ska implementera?S: Vet inte... jag är inte involverad i det... om det nu pågår något arbete kring det...A: Denna fråga har du besvarat något sånär, men jag ställer frågan ändå, Tycker ni att det ligger i ert 53



ansvarsområde att följa upp sambandet mellan miljö och IT och bli (mer) miljömedvetna inom er avdelning?
(Förtydligande krävdes) Tycker ni att ni borde ha en större koll på och vara med i upphandlingar eller avtal? S: Ja, det tycker vi men, nu är vi också med i upphandlingarna och tittar över innehållet kopplat till miljöområdet t.ex. vilka miljökrav vi kan ställa. Och vi har också märkt, titta över om det är så att vi köper upp produkter eller tjänst, hur är det tänkt att denna ska användas i verksamheten på etting korrekt sätt. Så vi är med i den loopen.A: Köper in in några miljöcertifierade varor eller tjänster t.ex. TCO märkta skärmar eller liknande?S: Ja, vi gör det där det är möjligt men pga av lagen av offentlig upphandling så är det inte korrekt att ställa ”det skall” krav på miljömärkningar men vi har utrustning som har miljömärkning, men det är någonting vi håller på med att göra en översyn, hur vi kan jobba tuffare med miljökrav och miljömärkning är positiv på det sättet att man får ett kvitto på nåt sätt att utrustningen är schysst, och det kan vara ett kvitto för den som har har dator så att säga, man kommunicerar; ”Bara så du vet om så har du en schysst grön dator”, men det viktiga för oss är att kundkraven kommer in i upphandlingen. Sen om det slutar i att få ett klistermärke eller inte det kanske inte är lika viktigt även om det kan finnas en poäng i just när det gäller miljökommunikationen, men det är där vi behöver säkerställa det. Det är möjligt att där finns datorer som uppfyller de här miljökraven men de är inte miljöcertifierade. Och då finns det inget förhinder från oss att köpa in de.  A: Då kanske de är effektivare än de som ÄR miljöcertifierade?S: Ja det kan de vara, men det viktiga är att de är att vi vet själva vilka krav vi ska ställa och kan säkerställa olika leverantörer följer upp det.Sen kan ju då en miljödeklaration eller miljösymbol vara ett kvitto då på en viss leverantör lever upp till våra krav. Men det kan finnas en och annan leverantör som av någon anledning INTE vill miljöcertifiera sig med just ett visst märke. Och då får inte de stängas ute i en upphandling. 
A: Har ni någon Grön-IT representant eller vad ni anser vara motsvarande? (beskriv gärna
motsvarandes roll och uppgifter inom organisationen)S: Ja det har vi ju, det är min roll egentligen som programledare. Och jag jobbar ju strategiskt och koordinerar alla satsningar och ansvarig egentligen för att vi lever upp till de effekt mål som vi har satt upp med den här satsningen. Sen jobbar jag ju genom och tillsammans med massa andra människor, verksamheter som har olika roller, och de är miljösamordnare, IT-samordnare, IT-chefer, och vi har ett internt IT bolag i Malmö stad som leverar IT tjänster, och de är också med i den här satsningen.När vi jobbar med Grön-IT i Malmö stad, så har vi valt att inte jobba med det i ett ”stuprör” utan att vi får in det här perspektivet, tankesättet naturligt i verksamheten istället för att alla känner ett ansvar, det är någonting man behöver beakta när man jobbar med IT och ställer krav, när man ska köpa in utrustning osv. A: En naturlig följdfråga blir då; Har du någon utbildning, alltså officiell utbildning gällande Grön-IT?S: Nej , det har jag inte, men jag är systemvetare i botten och sen har jag jobbat i ett energi bolag i flera år, så där har jag förståelse för, just energi effektivisering och liksom olika typer av energislag, och dess miljöpåverkan. Men det är ingen här direkt i verksamheten som har gått någon Grön-IT kurs. A: Hur jobbar ni med hanteringen av IT-utrustnings livscykel, från början (inköp) till slutet
(återvinning)?S: Nej, men det är inte komplett i dagsläget, men vi vill få in ett sådant perspektiv hur vi jobbar med våra produkter men även tjänster faktiskt så att man hela tiden har en livscykel analys, att man har det perspektivet. 54



A: Så ni har inte inför det ännu? En livscykel analys men ni är på gång och göra det?S: Ja, det är vår ambition att göra framöver, att få ihop alla de här delarna så att man kan följa kedjan och mäta. A: Precis, från början till slutet.............................................Isåfall i samband med den här återvinningsdelen blir en annan fråga att................................
Tycker ni att det ligger i ert ansvarsområde att följa upp sambandet mellan miljö och IT och
bli (mer) miljömedvetna inom er avdelning?S: Jag kan faktiskt inte svara på hur det funkar i hela malmö stad, men det finns alltid producent ansvar där man via lag har ställt krav på de som säljer produkter och varor också ska ta emot de på ett miljöriktigt sätt eller säkerställa att så sker. Sen vet jag att i olika delar av malmö stad har man egna avtal för just hanteringen av kasserad elektronikutrustning, som man skickar till företag som kasserar detta på ett miljöriktig sätt, dvs man återvinner det som går att återvinna och resten förbränns.. eller deponeras.Men det är lite spretigt i dagsläget hur det hanteras, inom malmö stad, att det finns ett koncept för alla förvaltningar, utan alla förvaltningar har ett eget ansvar att säkerställa.  A: Tycker du att ni att ni borde ha det, eftersom ni gör av med och byter ut så pass mycket elektronik. S: Jag har inga direkta synpunkter på det, jag tycker det viktiga är att man kan jobba med att mäta och följa upp och föra statistik osv. Sen ur ett rent IT-tekniskt perspektiv är det alltid lättare att jobba ut-emot en leverantör när man samlar upp mätdata än från fem eller sex olika leverantörer, men det kan finnas andra fördelar. Det kan vara andra fördelar med att man har konkurrens utsatt av flera olika leverantörer. Det finns inget direkt svar på det tror jag...    A: Sen har jag frågor gällande er syn på samarbete och liknande; Har ni läst regeringens rapporter gällande IT och miljö? Och hur förhåller ni er till rapporterna?S: Ja, jag har läst det. A: Och hur förhåller ni er till den senaste rapporten, IT för en grönare förvaltning – agenda för IT för miljön 2010-2015 S: Jag tycker att det är bra. Jag tycker att den är jättebra. Jag tycker att de kan vara lite ”trubbiga” mycket bör formuleringar... och inga skall krav utan att mycket bör krav, framförallt på de statliga myndigheterna... A: Då kan vi lika gärna gå över till fråga 15; Tycker du att det borde stiftas lagar gällande Grön-IT? Motivera 
gärna, varför eller varför inte. Tycker du att det vore en bra lösning?S: Det kanske är möjligt inom vissa områden, jag tror att man behöver både morot och piska, det är möjligt att en lagstiftning skulle kunna skärpas. Inom vissa områden, jag vet faktiskt inte vilka, men jag tror att jobba med morötter inom energieffektiviseringen framför allt tror jag skulle vara jätte nyttigt att man nationellt skapar incitament för företag och verksamheter även den offentliga sektorn mer aktivt jobbar mer med den här frågan och då kommer alltid IT in som ett verktyg i det arbetet egentligen. A: Vilka skulle morötterna eller incitamenten vara? Hur ska man kunna uppmana offentliga sektorn att jobba på ett sådant sätt?  S: Man kanske skulle gå in ekonomiskt och får skattelättnader och på något sätt påvisa att man har 55



jobbat aktivt med energieffektivitet och uppnått någon typ av reducering eller att man helt enkelt får ökade medel i form av bidrag om man lever upp till de mål som man har ställt. Så det finns två olika sätt att hantera det. Men ekonomiska morötter innebär framförallt att man får ekonomiska skattelättnader eller bidrag för att man lyckas nå de mål som man har satt upp.  A: Om du tycker att det kanske skulle införas tycker du att det borde finnas några konkreta miljö-IT-Policyn i så fall istället för att säga: ”så här ska det vara”. Om jag förklarar mig som att istället för att stifta lagar eller bör någonstans där emellan att det fanns tydligare direktiv, skulle du önska det att det fanns... ifrån regeringshåll?.... om du förstår ungefär vad jag menar....S: eeeehhhhh....jooooo... jag förstår.... De styrdokument som har tagit fram reglerar framför allt statliga myndigheter och det är över 200 st. Sen är det klart att det blir en signal för annan offentlig verksamhet att det här är någonting man bör prioritera att jobba med, men det är ju framför allt framtaget mot de statliga myndigheterna. Jag kan nog tycka att de här bör kraven som står inom ett antal områden att de skulle kunna vara vassare... För att om man säger bör blir det alltid en tolkningsfråga på något sätt, men om man hade satt skall krav så är det lättare att se vilka myndigheter som verkligen följer de här direktiven och vilka som inte följer. Och det finns ingen valfrihet om man ska på tåget eller inte ska på tåget utan det är ett direktiv från regeringen; att det här ska vara någonting som ska vara prioriterat. Sen vet jag att av olika anledningar att det kanske politiskt smidigare att säga bör till en början för att få ett arbete eller en process som då inte följer efter som medvetet på något sätt står vid sidan av, då kanske med tiden ändrar man bör till skall. Och det får vi väl se, men ofta blir det så att när det gäller juridik och lagkrav och direktiv är man tydlig och pekar med hela näven så blir det ofta att man ser en effekt av det.A: Och då kommer vi till min sista fråga; Samarbetar ni med regeringen/kommuner/städer eller andra 
statliga myndigheter gällande utvecklande av IT och miljön?S: Nej inte i dagsläget, men vi har planer på det!A: Ok,, vilka planer... ??? S: Alltså det finns flera kommuner som jobbar med olika typer av Grön-IT satsningar, det skulle vara intressant och kanske träffas någon gång och utbyta idéer och erfarenheter någon gång och presentera varandras upplägg. Jag tror att kommuner jobbar lite olika med hur man har satt upp de här programmen eller projekten. Man kanske har valt lite olika fokus, vissa kanske bara har fokuserat på det tekniska IT stödet, alltså datorer, datorhall, kommunikationsutrustning vi har i Malmö stad valt en väldigt bred----- (-holistisk) ja..... holistisk i och med att vi tittar mer utifrån ett stadsperspektiv egentligen och utifrån hela den kommunala organisationen och hur vi använder IT. Inte bara ”hard-core” och sitter och jobbar vid datorn utan även hur du kan jobba integrerat med IT- lösningar i verksamheten. Och man kan alltid lära av varandra och när man börja diskutera sådana här frågor; vad är utmaningarna? Vilka är de politiska utmaningarna? Vilka utmaningar när det gäller beteendefrågan och hur kan vi jobba tydligare med att motivera personal och anamma Grön-IT. Det skulle vara nyttigt, men vi är inte där riktigt än.    A: Alright, och sen några uppföljningsfrågor då... Tycker ni att miljöcertifiering och Grön-IT är samma 
sak? Om vi tar de här ISO 14001 eller några andra typer av certifieringar... Tycker du att de är en del av 
Grön-IT eller tycker du att de ska definieras i Grön-IT? S: Jag skulle nog säga att de till viss del är samma sak, men Grön-IT spåret kommer bort lite, med den klassiska miljöcertifieringen eller när man bygger upp miljöledningssystem. Sen vet jag att det diskuteras att ta fram ett eget ledningssystem specifikt för Grön-IT så att det sen då ska sammankopplas med ISO 14001 eller inte det vet jag faktiskt om man kommit fram till...A: Har du läst igenom ISO 14001? tycker du att det Grön-IT borde finnas med som en egen paragraf i den delen t.ex. eller tycker du att den borde finnas i form av säg en ISO 14010 eller liknande... som bara 56



skulle handla om den här Grön-IT aspekten. S: Jag vet faktiskt inte, jag har ingen uppfattning i den frågan, jag skulle i så fall få höra av andra vad som skulle vara fördelar och vad som skulle vara nackdelar. Men jag kan uppleva av tidigare miljöledningssystem så har Grön-IT kommit bort lite, och jag kan tycka  att miljöledningssystem har väldigt mycket fokus på de interna processerna och de interna rutinerna osv, interna pappersuppföljning osv men när man jobbar med Grön-IT så får man aldrig glömma framför allt det kommunala och den offentliga organisationen och det utåtriktade hur man faktiskt använder IT i staden eller i landet eller i regionen, för det ju där de stora potentialen finns, att få in det i resandet, att få in det i byggandet i våra industrier osv... Men jag vet att det är många som tycker att om man jobbar med miljöcertifiering så har man per alternativ har täckt in Grön-IT. Men jag tror många gånger att kompetensen har brustit när det gäller just Grön-IT biten det är därför det aldrig har varit något dominerande eller något tydligt.....  A: I samband med det här med kunskap och kunskapsspridning hur tycker du att kommuner eller regering borde jobba med den här kunskapsutbildning? Är det genom att  en IT-chef eller representant kommer och förklara eller skicka anställda på kurser för lära sig mer om Grön-IT, och hur tycker du att man ska kunna lösa det här problemet med kunskap så att säga? Stänga av datorerna, vilka slags lösningar ser du på den biten?S: ja......... jag tror inte det finns några snabba lösningar till sist handlar det här om ledarskap och värderingar och beteendefrågor i en organisation. Och ska du lyckas med Grön-IT enligt min åsikt så måste du jobba tvärfunktionellt, du måste jobba mellan olika verksamheter och du måste jobba holistiskt och du måste jobba med livscykel analys och det stora perspektivet osv,,, och du kan på något sätt besluta hur specifikt som helst, just inom det smala område som kallas Grön-IT, men det viktiga är ju att vi får ett samhällsklimat och att vi får chefer och ledare i våra verksamheter som integrerar hållbarhets perspektivet per automatik med det ekonomiska och sociala perspektivet, så att man verkligen får grundpelarna i hållbarhet. Tidigare har det varit väldigt dominerande med tillväxt perspektivet hela tiden och man måste hitta en balans till detta och det är inte bara kopplat till grön-it utan det handlar mer om vad vi utbildar folk på våra universitet t.ex. vad vi utbildar på våra ledarskapskurser och vilka signaler vi sänder ut till företag och vad som är viktigt för hur vi beskriver ett framgångsrikt företag. Och traditionellt beskrivs det fortfarande i väldigt mycket i ekonomiska termer. Dvs man har den här vinstmarginalen eller den här tillväxten eller den omsättningen osv... (-det är lite uppdelat, -precis) och här måste man hitta andra sätt och beskriva verksamheter och lyfta fram balansen på något sätt. Och jag tror inte det finns någon motsättning i att skapa tillväxt och att jobba med klimatfrågan, men det måste mycket mer integreras och belysas och kommuniceras mer detaljerat.   A: Så då menar du att det t.ex. gäller på universitet borde finnas utbildningar som belyser de här problemen begreppen?S: Ja!A: Och även då att ledare tar sitt ansvar ute på olika avdelningar och jobbar även över gränserna.S: Och jag vet att det finns för börsbolag krav på årsredovisning och även ideella föreningar, att man ska visa sina räkenskaper och det ska vara revisorer som tittar på det som säger att det är ok eller inte ok osv. Men där skulle man kunna bli tuffare att ställa krav på att det alltid ska finnas en hållbarhetsredovsning. A: Det skulle kunna vara en lösning!?S: Absolut.A: jag ber att få tacka för svaren och skulle du vilja komplettera svaren på något sätt?57



S: Nej det är det väl inte, det är bara det att en del av de här svaren är min personliga uppfattning kring detta sen i vissa frågor så vet jag inte ens om Malmö stad har en formell uppfattning eller i fråga. Jag upplever inte att något av det här är känsligt om jag ska vara ärlig, men det är viktigt att en del av de här frågorna är av den karaktären att det är jag i min roll som person som tycker tänker kring detta och inte kanske hela malmö stad.  
B2.2 

Transkribering av informant 4: 2011-05-19

Transkribering 2: 

A = Arash

K = Informant 4A: Idag är jag på plats på... K: Kommunkontores avdelning för miljöstrategi och folkhälsa och säkerhet och jag heter Informant 4 och jag är miljöstrateg och jag jobbar med miljöstrategiska frågor för lunds kommun.A: Tack, och det är då din titel och position inom företaget!? Och sen kan du väl berätta lite om organisationen...? och hur många anställda ni är etc K: Våran avdelning som har ju då väldigt långt namn beror då på att vi är ihopslagna med de människorna som jobbar med folkhälsa som jobbar med rena säkerhetsfrågor ... alltså sånna rena beredskapsfrågor vad ska man göra vid kriser etc... Du fråga hur många vi är... får jag nästan börja räkna för hos oss på miljöstrategerna så är vi 11 personer, alla jobbar inte heltid. Med de andra delarna blir vi sammanlagt 15-16.A: 15-16 personer alltså... ca...?K: Ja ca... vi ingår i en del av kommunkontoret som då är förvaltning till kommunstyrelsen och vi styrs från ett utskott som går under namnet miljöhälso utskottet. A: Vill ni presenteras som anonym under arbetets gång?K: Du får gärna använda, jag står för det jag säger. Inga problem på det sättet. A: All right, jättebra. Så jag får använda ditt namn i citat etc. K: Det är ok.A: Då börjar jag med första frågan: Vad innebär Grön-IT för er?K: Ja... Det är en fråga som kan bli hur komplex som helst. Då blir det genast frågan att; Vad menar du med er? Menar du speciellt för avdelningarna eller speciellt för mig, för det som är i det är att, begreppet för lunds kommun inte riktigt definierad än. Och därför finns det många personliga åsikter om; Vi ska ha det, överhuvudtaget om vi ska använda begreppet, och isåfall vad vi ska lägga in i begreppet.Där finns det en del osäkerhet och olika åsikter så att säga.58



A: Ja det var en bra förklaring. Vad innebär det personligen för dig personligen, begreppet?K: jaaa,,, njaaa,,, mmm,,, det börjar ju svingla förbi här, som begrepp här de senaste åren, mer o mer...A: Sen när ungefär?K: ... senaste åren skulle jag säga, så nu här i våras var jag på ett seminarium här i Malmö som ordnades utav Sigma som är ett konsultbolag som jobbar med Grön-IT frågor, och då fick jag lite av en AHA upplevelse kan man säga, att jag insåg att; jaha, Grön-IT man bara hör ordet så tänker man; det är väl att göra IT verksamheten så grönt som möjligt, men man kan lägga in så mycket mer i begreppet, och det där kan man ha som koncept att. Och då är ju frågan om man ska hoppa på det begreppet eller inte. A: Då leder det till min nästa fråga: Hur hade ni formulerat en definition gällande Grön-IT? Hur hade DU formulerat den?K: Vi hade ett inledande möte här för några dagar sen nu, med en representant från kommunikationsavdelningen, då vi satt och prata om det, och han hade en väldigt bra definition tyckte jag. För det är ju dels att man tittar på den vilken utrustning man har inom IT och sen vad det innebär runtomkring alltså att använda den utrustningen i form av energi användning pappersanvändning you name it, men också när man använder den tredje benet som var det som jag inte riktigt inte hade förstått innan men som jag då fick med då från det seminariet var ju hur man använder IT som ett redskap i olika sammanhang och skapar olika typer av miljövinster och det var ju då så också att jag såg att Lund jobbar en hel del med Grön-IT saker fast vi inte kallar det för Grön-IT.  A: Ja, perfekt. Har ni någon strategi gällande införandet av Grön-IT i er organisation? Varför/Varför inte? K: Vi har inte kommit så långt så att vi har en strategi än, men utifrån det som vi har börjat ha kommunikation med kommunikationsavdelningen att någon form av strategi får vi ha, och sen får vi fatta ett beslut om man ska använda det begreppet eller inte. Men vi har som sagt inte gjort någon strategi ännu. A: Har ni gjort någon vinst eller profit genom införandet av miljö åtgärder?K: Det beror på om man tar de där sakerna som man då kan definiera som Grön-IT t.ex. Malmö, du har säkert stött på deras sån här (visar pamflett med Malmö stad Grön-IT dokument) men de tar ju ett exempel på Grön-IT som är från Lund. Det är ett smart program från Lund kommun: resejämföraren, man kan ju gå in på nätet och jämföra hur lång tid det tar och planera etc, och det är ju ett klart Grön-IT projekt som jag ser. Och där får man ju vinster i form av att de har lyckats påverka folks resebeteenden till ett mera miljövänligt resande. Sen kan jag ju inte sätta siffror på det, men det finns säkert om man tittar efter. Det första blir att göra en inventering av vad vi gör  som kan kallas för Grön-IT och sättas inom det. Och där tror jag nog att finnas en del att göra. Ett annat sådant är ju inom LKF man håller på mätning av individuella tappar. Man mäter värme och vatten hos hushållen individuellt, och det kan nu kopplas till hyran direkt. Och det kan också betraktas som Grön-IT. A: det stämmer, klimatsmarta byggnader med andra ord.K: jo, ja precis, det kan man säga. A: Har ni någon/några miljöcertifieringar som ni har implementerat? Varför/Varför inte?K: Då menar du certifieringar i förhållande till Grön-IT 
59



A: Grön-IT ja.K: Hela kommunen jobbar med miljöledningssystem och har infört det för alla sina förvaltningar, och alla har nu miljöledningssystem.Och de har ju årliga revisioner och där tittar de ju över sånna saker som energiförbrukning och allt möjligt och har mål. Kommunen har mål att köpa miljömärkta produkter. Så där kommer det ju också in på det biten.  A: Skulle du kunna förtydliga med vad du menar med miljöledningssystem?K: Vissa förvaltningar är ju ISO 14000 certifierade men inte alla därför vi inte är en sån verksamhet som är konkurrens utsatt, så det är inte aktuellt men t.ex. renhållningsverket är ISO 14000 certifierade. Och sen har de som jobbar med miljöledning tagit fram en lunda modell utav ISO 14000 speciellt diplom som då delas ut och alla förvaltningar har en återkommande revision vart tredje/vartannat år och får ett nytt diplom och att de uppfyller de villkor som har tagits fram. Och det är i stort sett ISO 14000 och skulle man ha det externt skulle det bli ganska dyrt och motiver, skolor och sånt ska ha.  A: Har ni några policyn som ni följer gällande miljöarbete eller Grön-IT?K: Det händer ju ihop med svaret från förra frågan. De har en miljöpolicy, det ingår ju i att man har ett miljöledningssystem, så kan man också ha en miljöpolicy. Det finns det, men inget specifikt om Grön-IT.A: Tycker ni att det ligger i ert ansvarsområde att följa upp sambandet mellan miljö och IT och
bli (mer) miljömedvetna inom er avdelning?K: Ja, tycker nog, men det här är min personliga åsikt. Kommunikationsavdelningen måste vara med i det här arbetet men vi vill nog också vara med. Vi ser ju just att det har kommit fram, så vi har just börjat diskutera hur vi ska komma fram till det. Det gjordes en ”energivandring” i samband med kommunkontorets miljöledningsprogram, här under våren där de gick och kollade på var alla datorer stod på och liknande på nattvandring. Och det var bra hos de på ekonomi avdelning, personal avdelning, det var bra på de flesta avdelningar utom på kommunikationsavdelningen. Där stod allting på, alla datorer stod på allting lyste, skärmar allting, så då var det verkligen..... hmmmmmm.... så de fick de sig en liten tankeställare för att då han som är miljösamordnare som också då har också varit i kommunikationsavdelningen har räknade ut hur mycket de här datorerna totalt, och hade det på en presentation för hela kommunkontoret om hur mycket el som gick åt och om de stod på och om de var avstängda och i jämförelse etc. Så det fanns en betydande mängd, och han räknade om det till pengar som fanns att spara på. Så nu skulle alla där börja med sånna kopplingslister med av/på knapp.  A: Så de gjorde en revision över sitt...K: Ja... de fick en tankeställare..A: Jätte bra! Över till nästa fråga då, Har ni någon Grön-IT representant eller vad ni anser vara 
motsvarande? (beskriv gärna motsvarandes roll och uppgifter inom organisationen)K: Ja det där har vi inte tagit fram ännu, så att säga, utan där är det mera att den som har fått den på sitt bord, 
det är ju jag då som har fått det, men jag har ju inte fått något formell roll, men det är ju ett av de här 
områden som, jag förhoppningsvis ska driva fram. A: Hur jobbar ni med hanteringen av IT-utrustnings livscykel, från början (inköp) till slutet
(återvinning)? Har ni någon typ av livscykelprocess eller liknande?K:  Nej, där är vi händerna på kommunikationsavdelningen, för allting sånt, för det är de som 60



bestämmer vad vi ska köpa in och sen vart det tar vägen. Det som vi har gjort då under årens lopp det är ju kanske det att vi har ställt frågor, att vi har velat ha miljömärkta datorer, vi har undrat över energi förbrukning etc. Men bra koll på det, det har vi ju inte. A: Så det ligger mer hos kommunikationsavdelningen att ta....K: mmmm,, Det är något jag kanske skulle önska att de jobba med, suttit och kollat på det. A: Och det har ni börjat göra?K: ja, förhoppningsvis, det är ju ett helt område nu, det är ju ett sådant område som hör ihop med Grön-IT, är ju att kommunstyrelser, och nämnder ska bli elektroniska dvs att alla handlingar ska skickas ut elektroniskt. Kommunstyrelserna har börjat, de har fått varsin I-Pad som de använder. Och då kan man fråga någon hur mycket sparar man på det här, i form av energi och allt möjligt, och den som hade hållit på med det fick den frågan och svarade: nej men jag har inte tänkt i de banorna överhuvudtaget. Jag menar, där kanske man borde göra en livscykelanalys.    A: Samarbetar ni med andra företag eller organisationer gällande inköp av
miljövänlig/certifierad IT-utrustning? Och det svara du på innan...K: Ja, vi har ju lunds upphandlingsenhet gällande den biten, de har ju ett samarbete kringliggande kommuner. Men det ligger på upphandlingsenheten då. Och där är det att de som gör upphandlingarna och då måste de ha hjälp av kommunikationsavdelningen av vad de Ska ställa för krav, i de här upphandlingarna. Den upphandlingsbiten är lite svårt. A: Använder ni er av några grafer, tabeller eller andra mätinstrument för att konkret visa era
bidrag på miljön? Kanske här inne på avdelningen K: Du menar överhuvudtaget?A: Om ni har de i hallar på någon graf, om ni mäter energivinster, eller hur mycket papper ni använder. K: Inte på våran egen, men vi har ju mycket sånt, vi ska mäta och väga i kommunen sköter sig på miljöområdet, vi jobbar ju med lokala miljömålen och där är det en del, angående om koldioxidutsläpp. Vi ställer ut det på hemsidan och i andra sammanhang. Och just när det gäller miljöledningssystem så har vi mål med inrapportering med de olika förvaltningar. Mina kollegor som jobbar med miljöledning de presenterar ju en rapport en gång om året, där det står hur mycket energi de olika förvaltningarna har förbrukat och hur mycket de har rest och det presenteras i olika tabeller och olika diagram. A: Men det blir på år istället för daglig basis.K: På daglig basis blir det svårt, men det är ju sånt som man skulle kunna använda, vi har ju en IT-plattform där återkopplingar med hur mycket energi vi gör av med. A: Har ni läst regeringens rapporter gällande IT och miljö? Och Hur förhåller ni er till rapporterna?K: Alltså jag kan inte säga att jag har läst de, men jag känner till de. Jag tittar men jag kan inte säga att jag kan tentera de på vad det står, men jag vet ju att det finns statliga önskemål, av att man minska A: Vet du vilka de kraven är? Vilka mål de har satt upp?K: Nej inte så där direkt, jag vet ju inte det men jag kan ju ta reda på det, men jag kan de inte så.A: och kommunikationsavdelningen tror du att det kanske finns någon där som har någon större koll på de?  Iom att ni har samarbete med de på något sätt...61



K: jaaa det, vet jag inte ännu, för vi har ju inte diskuterat denna frågan så...A: Samarbetar ni med regeringen/kommuner/städer eller andra statliga myndigheter gällande
utvecklande av IT och miljön?K: Det kan man säga att vi gör, dels så är vi inledningsvis med i det här nätverket klimatkommunerna, och de jobbar ju aktivt med att göra olika när det gäller lund i söder och någonstans uppe i norrland och då är ju frågorna aktuella med att video konferenser och hela den biten också de som jobbar på tekniska förvaltningen på miljötrafikenheten som just jobbat med reseplaneraren. De har också jobbat både med andra om hur man skapar olika typer av resfria möten. Så där har vi haft samarbete med andra kommuner. Och med andra företag, det ha varit på gång länge sånt,  A: Har ni några andra typer av samarbeten förutom resfria möten? Där ni utbyter idéer kring Grön-IT, ta t.ex. malmö stad, har ni någon utbyte av information där? K: jaaa.... olika utbyten i olika sammanhang med t.ex. klimatkommunerna och andra typer... A: Tycker ni att det borde stiftas lagar gällande Grön-IT? Motivera gärna, varför eller varför
inte.K: Jag tror nog....... Isåfall, i det här begreppet, vad man lägger in i det (Grön-IT), och lägga in lite vad man vill, och om man ska jobba med det överhuvudtaget eller inte, jag mena då när vi prata om det här med X, inledningsvis så var det ju lite att X, ”men vi kan försöka och få med det i olika sammanhang med vi kanske inte ska det som begrepp” medan jag då kan känna att försöka och ha det som begrepp. Att man kan stoppa in... A: Grön-IT och begreppet där och...K: Men iom att det finns någon sån här lag om vad som riktigt som ska ingå i begreppet ännu så är det nog svårt att stifta lagar. Det är JU en väldigt lång process. Och jag tror att IT utveckling går för fort så det är nog bättre om man jobbar på och inte väntar på att det ska bli några lagar. SÅ därför är svaret varför inte!?/ NEJ det tar för Lång tid. Att utnyttja de möjligheter som IT lösningar leder till.  A: Då ber jag att få tacka för den här intervjun och tiden är det någonting mer du skulle vilja tillägga på något sätt? Eller? K:  Nej.A: Då tackar jag för medverkan.

B2.3

Email respons av informant 2: 2011-05-17

Transkribering 3: 

Intervju Frågor:

Generella Frågor:
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Namn: Informant 2
Titel och position inom företaget: Kansliråd, opolitisk tjänsteman
Organisationen och antal anställda inom avdelningen: Näringsdepartementet, ca 400 anställda totalt, ca 16 personer på enheten ”IT-politik”
Vill ni att era svar presenteras som anonym under arbetets gång? Nej, det behövs inte.
Frågor

Vad innebär Grön-IT för er?Att it själv ska bli mer miljöanpassat samt att it ska vara ett verktyg för att miljöanpassa andra områden, t.ex. transport och energi. Vi brukar använda begreppet ”it för miljön”.
Hur hade ni formulerat en definition gällande Grön-IT?It:s egen negativa miljöpåverkan ska minska och it ska användas som verktyg för att minska andra områdens negativa miljöpåverkan.
Har ni någon strategi gällande införande av Grön-IT i er organisation? Varför/Varför inte?Inom organisationen Regeringskansliet, dvs. den myndighet där alla departement ingår, finns ingen särskild strategi för just grön it. Däremot ingår miljörelaterade frågor i själva it-strategin samt it-relaterade frågor i Regeringskansliets övergripande miljöpolicy.* Regeringen har tagit fram en grön it-strategi, ”IT för en grönare förvaltning – agenda för IT för miljön 2010 – 2015” (www.regeringen.se/gronit) som riktar sig till, statliga myndigheter, i första hand de ca 180 som lyder under miljöledningsförordningen (förordning 2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter). I agendan finns mål och rekommendationer inom områdena Anskaffning (offentlig upphandling), Drift och användning samt Möten och resor (s.k. ”resfria möten”). Myndigheterna rekommenderas att rapportera hur de följer denna agenda i samband med att de redovisar hur de efterlevt miljöledningsförordningen. Denna årliga redovisning skickas till Naturvårdsverket och en sammanställning för 2010 finns (Miljöledning i staten 2010 - En redovisning, www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6422-8.pdf)
Har ni gjort någon vinst eller profit genom införandet av miljöåtgärder?Jag har tyvärr inte svaret på denna fråga, men kontakta gärna it-chefen (se *). Troligen har minskning av energi- och pappersåtgång kunnat göras, vilket även ger ekonomiska besparingar.
Har ni någon/några miljöcertifieringar som ni har implementerat? Varför/Varför inte?Jag tror inte att Regeringskansliet är miljöcertifierat, men kontakta gärna nedan nämnda kontaktpersoner (se *).
Har ni några policyn som ni följer gällande miljöarbete eller Grön-IT?

(kommentar: det är inte tydligt vad som skiljer policy från strategi, se fråga 3 ovan). It-relaterade miljöfrågor ingår också i den miljöpolicy som kommuniceras ut till medarbetarna inom Regeringskansliet. Det it-relaterade innehållet handlar främst om minskad energiförbrukning samt åtgång av papper (dubbelsidig utskrift).
Tycker ni att det ligger i ert ansvarsområde att följa upp sambandet mellan miljö och IT och bli 

(mer) miljömedvetna inom er avdelning?Eftersom det är min enhet som ansvarar för denna fråga på ett politiskt plan, är det också vårt ansvar att försöka följa upp detta samband på en samhällsnivå, framförallt inom den statliga 63
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förvaltningen, men även till viss del inom näringslivet. Jag försöker även förmedla vår interna miljöpolicy (it-relaterade frågorna) till mina kolleger på enheten.När det gäller uppföljning inom den egna organisationen genomfördes under 2008 en kartläggning av Regeringskansliets it-verksamhet ur ett miljöperspektiv, s.k. Green ICT Scorecard, av Gartner Group (se sammanfattning av denna på www.gronit.se). Jag tror inte att denna har följts upp enligt samma modell. Jag hänvisar till it-chefen eller miljöansvarig (se *).
Har ni någon Grön-IT representant eller vad ni anser vara motsvarande? (beskriv gärna 

motsvarandes roll och uppgifter inom organisationen)När det gäller den politiska nivån är det jag som ansvarar för frågor om grön it. Det handlar om att följa utvecklingen inom både offentlig och privat sektor, såväl nationellt som internationellt. Vi ger uppdrag till myndigheter, t.ex. Naturvårdsverket, samt tar fram studier och rapporter ibland med hjälp av konsulter. Vi deltar också i det internationella arbetet på området. Både EU och OECD har ett stort fokus på it och miljöförbättringar, kanske främst inom energieffektivisering.När det gäller Regeringskansliet som organisation hänvisar jag till it-chefen eller Nasser Faridoon på it-avdelningen, som åtminstone tidigare varit involverad i grön it-frågor (se *).
Hur jobbar ni med hanteringen av IT-utrustnings livscykel, från början (inköp) till slutet 

(återvinning)?Rekommendationen till statlig förvaltning är att följa de lagar och regler som finns på området för it-utrustning, t.ex. direktiven RoHS, WEEE och energidesign (se bilaga i ”IT för en grönare förvaltning”.)När det gäller Regeringskansliet hänvisar jag till it-chefen eller Nasser Faridoon (se *).
Samarbetar ni med andra företag eller organisationer gällande inköp av miljövänlig/certifierad 

IT-utrustning?Rekommendationen till statlig förvaltning är att så långt som möjligt upphandla och avropa miljöanpassad it-utrustning.När det gäller Regeringskansliet hänvisar jag till it-chefen eller Nasser Faridoon (se *).
Använder ni er av några grafer, tabeller eller andra mätinstrument för att konkret visa era 

bidrag på miljön?I it-politiska sammanhang finns det inte ännu, men det är absolut intressant att försöka ta fram. Vi kommer i slutet av maj 2011 få fler indikatorer för att mäta utvecklingen inom it för miljön med (Naturvårdsverket har ett uppdrag att ta fram indikatorer på området – tror att jag skickade kopia på det uppdraget.) Just mätmetoder är något som Europeiska kommissionen uppmanar till enligt sin rekommendation från oktober 2009 (K2009 (7604)).Inom Regeringskansliet är det i alla fall inget som jag känner till.  
Nedanstående frågor är kanske inte relevanta för mig att besvara.

Har ni läst regeringens rapporter gällande IT och miljö? 
Hur förhåller ni er till rapporterna?
Samarbetar ni med regeringen/kommuner/städer eller andra statliga myndigheter gällande 

utvecklande av IT och miljön?
Tycker ni att det borde stiftas lagar gällande Grön-IT? Motivera gärna, varför eller varför inte.
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Uppföljningsfrågor/Alternativa frågor:

Hur arbetar ni aktivt med miljöåtgärder gällande IT och dess påverkan på miljön? Exempelvis 
grön it ur ett klimatperspektiv.

Några exempel är dubbelsidig utskrift som standard, färre skrivare, stänga av datorn vid arbetsdagens slut, 
använder resfria möten (t.ex. videokonferens) i större utsträckning, upphandlar där så är möjligt utifrån 
miljökrav. (Kontakta gärna miljöansvarig, se *.)

Tycker ni att miljöcertifiering och Grön-IT är samma sak?
Nej, men miljöcertifiering är en åtgärd inom området grön IT.

Hur arbetar ni mot minskade co2 utsläpp?
Exempel är resepolicy (inte flyga om resvägen är mindre än 50 mil, klimatkompensation av flygresor), resfria 
möten (videokonferenssystem), använda miljöbilar i större utsträckning. (Kontakta gärna miljöansvarig, se 
*.)

Hur arbetar ni för att bli papperslösa, alltså för att förbruka mindre papper? 
Se 16. I miljöpolicyn finns ett mål att minska volymen papper.

* För frågor om Regeringskansliets miljöpolicy och arbete med grön it finns följande kontaktpersoner:it- it-chef Inga Brundell Öhman - Nasser Faridoon på it-avdelningenmiljö- förvaltningschef Anna-Karin Jatko - Anette Olofsson, miljöansvarig

B2.4

Email respons av informant 3: 2011-05-18

Transkribering 4: Intervju Frågor:Generella Frågor:Namn: informant 4Titel och position inom företaget: Arbetar inom IT och informationsverksamheten i LundOrganisationen och antal anställda inom avdelningen: 55 stVill ni att era svar presenteras som anonym under arbetets gång? Ja 
Vad innebär Grön-IT för er? 65



Grön IT för mig är en benämning som har fått stort fokus i olika sammanhang. I Lund jobbar vi väldigt framgångsrikt med miljö. Inom IT-verksamheten vill vi inte se detta som ett speciellt område som ska ha en särskild hantering utan som ska hanteras i det dagliga på motsvarande sätt som alla andra miljöfrågor. Det är alltså viktigt att Grön IT inte har ett eget spår utan ses som en del i ett större sammanhang.IT är en viktigt möjliggörare till verksamhetsutveckling med positiv miljöpåverkan. Det pågår projekt för att skapa möjlighet till förbättrade lösningar för mobila datoranvändare, vilket kan minska behovet av möten och därmed minska transporterna. Digital dokumenthantering införs i kommunens nämnder under 2011, vilket ger minskad pappersförbrukning.Hur hade ni formulerat en definition gällande Grön-IT?Lösningar inom IT området som ger en grönare verksamhet (inte bara IT-verksamhet)Har ni någon strategi gällande införande av Grön-IT i er organisation? Varför/Varför inte?Vi håller på att diskutera detta med miljöstrategerna i kommunen. Det har genomförts projekt och pågår ett antal projekt som har positiv påverkan men som inte genomförts i första hand av det skälet. Detta ska vi bli bättre på att lyfta fram och samla resultatet av.Har ni gjort någon vinst eller profit genom införandet av miljö åtgärder?Kommunen har ett antal IT projekt som har haft positiv påverkan. Virtualisering av servermiljön har gjort att antalet servrar och därmed strömförbrukningen har minskat. Tyvärr har inte miljöeffekterna varit ett uttalat mål med projektet och därför har vi inte tydliga fakta på hur mycket det har minskat.Under 2011-2012 kommer vi att arbeta för att i högre omfattning få med miljöeffekter i projektbeskrivningar och som projektmål.Har ni någon/några miljöcertifieringar som ni har implementerat? Varför/Varför inte?Nej.Har ni några policyn som ni följer gällande miljöarbete eller Grön-IT?Vi har ett miljöledningssystem och policies kring miljö och upphandling som gäller all verksamhet i kommunen, även IT.Tycker ni att det ligger i ert ansvarsområde att följa upp sambandet mellan miljö och IT och bli (mer) miljömedvetna inom er avdelning?Det ligger ett verksamhetsansvar på alla chefer att arbeta med miljöfrågor enligt punkt 6, även IT. Avdelningen arbetar också med strategiska utvecklingsprojekt inom IT och där kommer vi bättre ta med miljöpåverkan i underlagen. Se även punkt 4.Har ni någon Grön-IT representant eller vad ni anser vara motsvarande? (beskriv gärna motsvarandes roll och uppgifter inom organisationen)Nej, jag är lite osäker på vad du menar med GrönIT representant? Avdelningen har två miljösamordnare som deltar i kommunkontorets miljöarbete.Hur jobbar ni med hanteringen av IT-utrustnings livscykel, från början (inköp) till slutet (återvinning)?Miljökrav hanteras vid upphandling.Återvinning hanteras via Lunds Renhållningsverk.Samarbetar ni med andra företag eller organisationer gällande inköp av miljövänlig/certifierad IT-utrustning?se punkt 9Använder ni er av några grafer, tabeller eller andra mätinstrument för att konkret visa era bidrag på miljön?Inte specifikt för IT-verksamheten. Kommunen som helhet arbetar mycket med att presentera resultaten av våra miljömål och även vår förvaltning kommunkontoret. För IT-projekt arbetar vi med att konkretisera målen även avseende på miljö (se punkt 4) och då kan vi också mäta och visa på resultaten på ett bättre sätt. Har ni läst regeringens rapporter gällande IT och miljö? ja, delvis.Hur förhåller ni er till rapporterna?De pekar på möjligheterna att använda IT inte bara för att förbättra verksamhetens processer och ett antal områden som pekas ut arbetar vi med.Samarbetar ni med regeringen/kommuner/städer eller andra statliga myndigheter gällande utvecklande av IT och miljön? 66



Vi samverkar med andra kommuner/verksamheter i många frågor inom IT-verksamheten. Tycker ni att det borde stiftas lagar gällande Grön-IT? Motivera gärna, varför eller varför inte.Tveksam till det. 
Uppföljningsfrågor/Alternativa frågor:

Hur arbetar ni aktivt med miljöåtgärder gällande IT och dess påverkan på miljön? Exempelvis grön it ur ett 
klimatperspektiv.
Tycker ni att miljöcertifiering och Grön-IT är samma sak?
Hur arbetar ni mot minskade co2 utsläpp?
Hur arbetar ni för att bli papperslösa, alltså för att förbruka mindre papper? 
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