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Sammanfattning 

Att vår planet står inför miljörelaterade hot har nog inte undgått någon. Vad som inte är lika känt 

är vilken roll IT har i sammanhanget. År 2010 stod IT för cirka 2 % av de totala utsläppen av 

växthusgaser, vilket är en siffra i nivå med flygindustrins utsläpp. Den påtagliga inverkan som IT 

har visat sig ha på vår miljö har gett upphov till ökade insatser på området. Begreppet grön IT 

blir allt vanligare och certifieringar som Energi Star förekommer idag på många av våra datorer 

och skärmar. Då företags verksamheter idag ofta är beroende av IT-stödda informationssystem är 

grön IT inom företag ett viktigt ämne. Vad som driver företagen till ett arbete med grön IT är 

tidigare studerat i länder med stor potential till förbättring inom hållbarhetsarbetet i stort. Vi 

ställde oss därför frågan hur situationen ser ut hos företag i Sverige, som är ett land i framkant 

inom arbetet mot ett hållbart samhälle. För att besvara frågan vände vi oss till befintlig litteratur i 

ämnet och använde det som grund för att utforma ett ramverk menat att förklara vad som 

motiverar företag till att arbeta med grön IT och hur ett sådant arbete kan indikeras i 

verksamheten. Vi genomförde intervjuer med sex svenska företag för att komplettera befintlig 

litteratur. Vi fann att arbete med grön IT indikeras på olika sätt men att det finns en 

kärnverksamhet kring energikonsumtion i datorhallar. Utifrån detta fördjupas arbetet på olika sätt 

med analyser som ser till strömhantering. Resultaten visar även att den största 

motivationsfaktorn bland företagen är miljöansvar. Yttre påtryckningar såg ingen av företagen i 

studien som en motivation till arbetet med grön IT, vilket skiljer sig från tidigare forskning.    
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

För cirka 200 år sedan, medförde industrialiseringen en stor ökning av transport i samhället.  

Förändringen i samhällsstrukturen och i hur många människors vardagliga liv fungerade var ett 

faktum. Utvecklingen för olika typer av transportmedel, industrier och innovationer som drivs av 

bland annat fossila bränslen satte fart (Anderson, 2011). Vid förbränning av fossila bränslen 

genereras stora mängder gaser, bland annat koldioxid, vilket genom decennierna har lett till en 

oönskad nivå av växthusgaser i atmosfären (Gore, 2006). Under åren har flera andra alternativa 

energikällor tillkommit som till viss del har ersatt de fossila bränslena.  

 

Växthuseffekten beror på växthusgaser som tillåter solljus att komma genom atmosfären men 

stänger därefter in en del av den infraröda strålningen innanför atmosfären. Denna strålning 

värmer upp luften på jorden vilket medför grava konsekvenser för miljön (Gore, 2006). Till följd 

av detta har jorden sedan flera år tillbaka stått inför många miljöproblem, till exempel höjd 

medeltemperatur, smälta glaciärer, höjda havsnivåer, klimatförändringar, översvämningar, 

starkare stormar, skogsbränder, reducering av ozonlagret och minskning av biologisk mångfald 

(Murugesan, 2008; Shrivastava, 1995; Barbir, Veziroglu, Plass, 1990). Dincer, Midilli, Hepbasli 

och Karakoc (2009) säger att allteftersom de globala miljöproblemen hopar sig krävs 

internationella åtgärder för att hantera dessa. Det innebär att alla medel, stora som små, som 

motarbetar växthuseffekten och möjliggör ett steg mot ett grönare samhälle är viktiga 

(Murugesan, 2008).  

 

Företag har en ökande press på sig att agera hållbart; de behöver se till alla aspekter av sin 

verksamhet som möjligtvis kan ha skadlig inverkan på miljön. Fler företag blir mer medvetna om 

vikten av att hantera utsläpp och val av energikällor. Industriföretag må stå för majoriteten av 

jordens negativa miljöpåverkan i form av utsläpp, men övriga sektorer står också för en 

betydande del. Till exempel är energiförbrukningen inom många områden onödigt hög i 

förhållande till vad den skulle kunna vara vid optimering (Dincer et al., 2009; Kuo & Dick, 

2009)  

 

En del av den energiförbrukningen står informationsteknik (IT) för. IT är användningen av 

datorer och telekommunikationsutrustning för att lagra, hämta, överföra och modifiera data 

(Daintith, 2009). IT är således den teknologi som stöder informationssystem (IS) (Chen, 

Boudreau & Watson, 2008; Friedman, 1994; Ijab, Molla, Kassahun & Teoh, 2010). 

 

Datorer och andra IT-enheter konsumerar betydande mängder ström när de är i bruk, vilket i 

förlängningen bidrar till utsläpp av växthusgaser. Murugesan (2008) påstår att även vid 

produktionen och i bortskaffandet av IT drabbas miljön. Han säger vidare att 

energikonsumtionen IT kräver är stor, större än vad många tror. Enligt Park, Eo och Lee (2012) 
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stod IT för 2 % av världens koldioxidutsläpp år 2010. Detta kan sättas i relation till 

flygindustrins utsläpp som även den står för 2 % (ATAG, 2014; IATA, 2014). 

 

IS utgör en central del för att stödja verksamheters informationsflöden och arbetsprocesser. 

Många IS är idag beroende av IT och samhällets behov av informationssystem ser inte ut att avta 

(Kuo & Dick, 2009). Att hantera miljöpåverkan i detta avseende är därför av stor vikt för att 

motverka de negativa avtrycken i miljön och arbeta för ett hållbart samhälle. För att göra detta 

krävs medvetenhet och kunskap kring sin omvärld. 

 

IT-chefer förväntas agera för att minska de avtryck IT gör på miljön och det är ofta ledningen 

som sätter tonen i en verksamhet. En verksamhet som arbetar med rätt saker på rätt sätt för att 

minimera de negativa skadorna på miljön, dessa initiativ är det som kallas green IT (Ijab et al., 

2010). Vi hänvisar till det på svenska som grön IT. Att definiera hela fenomenet grön IT är svårt 

då det finns många vägar till att arbeta med ämnet. Murugesan (2008, s. 25-26) definierar grön 

IT på följande sätt: 

 

“It’s the study of designing, manufacturing, using, and disposing of computers, servers, and associated 

subsystems — such as monitors, printers, storage devices, and networking and communications systems 

— efficiently and effectively with minimal or no impact on the environment.” 

 

Att använda informationssystem stödda av informationsteknik i syfte att förbättra miljön 

inkluderas ibland i grön IT men har även andra benämningar, bland annat IT for green, green IS 

och green ICT (Molla & Abareshi, 2012; Ijab et al., 2010).  Hädanefter hänvisar vi till det som IT 

för det gröna. 

 

IT för det gröna innebär således att använda IT för att stödja processer att bli mer miljövänliga 

(Molla & Abareshi, 2012). Att använda digitala dokument istället för printade dokument i 

pappersform är ett tydligt exempel på IT för det gröna, vilket minskar åtgången av papper och i 

förlängningen minskar kalhygge av skogar runt om i världen (Sumanth & Ranjini, 2011). Ett 

annat exempel är användandet av telekonferenser istället för traditionella konferenser där de 

deltagande måste färdas med diverse transportmedel långa sträckor (Murugesan, 2008).  

 

Fler tvingande reglementen kring grön IT-hantering har uppstått runt om i världen de senaste 

decennierna. Det gäller bland annat fördelaktig beskattning för gröna företagare samt 

reglementen som styr hanteringen av IT-utrustning (Murugesan & Gangadharan, 2012). 

Kyotoprotokollet från 1997 kräver en minskning av koldioxidutsläpp (ibid). Detta har inneburit 

en ökad efterfrågan på teknik med gröna certifieringar, gröna tjänster samt gröna lösningar runt 

om i världen. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/E-waste
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1.2 Problemformulering 

Att mänskligheten står inför problematik kring miljön är ett faktum, dock prioriteras och hanteras 

inte alla miljöproblem lika. Energiförbrukningen i världen står för en stor del av luftföroreningar 

som kan härledas till förbränningen av fossila bränslen. Teknik kan vara ett av de områden som 

blir förbisett, men som drar stora mängder energi. Industri- och transportsektorn är exempel på 

sektorer där energiförbrukningen är mer uppmärksammad (Murugesan, 2008). Att se till alla 

sektorer är viktigt då ett hållbart samhälle först kan nås när alla miljöproblem är synliga och 

uppmärksammade (Gore, 2006). 

 

För att kunna förändra informationssystemens indirekta påverkan på miljön via IT, kan det vara 

klokt att se till hur andra företag och länder arbetar med grön IT och följa de goda exemplen. 

Grön IT är ett etablerat fenomen men är fortfarande ett förhållandevis nytt forskningsområde. 

Således är drivkrafter till arbetet med grön IT även ett relativt nytt och outforskat område. 

Motivationsfaktorer till arbete med grön IT bör tittas närmare på då det kan belysa hur företag 

kan motiveras mer i utövandet av grön IT samt kunna etablera ett liknande arbete hos fler företag 

runt om i världen. 

 

Det har utförts studier kring motivationsfaktorer till arbete med grön IT i bland annat Australien, 

Nya Zeeland och Spanien. Anledningen till att Molla & Abareshi (2012) genomförde studien i 

Australien var på grund av landets exceptionellt höga koldioxidutsläpp per capita. Det behövs 

fler studier som utreder huruvida andra regioner och länder följer samma mönster eller inte 

(Molla, 2009). 

 

Flera tidigare studier har genomförts, exempelvis av Molla och Abareshi (2012), Olson (2008) 

och Gonzáles (2005). Dessa studier följer ett mönster i vilka motivationsfaktorer som driver 

företag till att arbeta med grön IT. Forskningen visar att de främsta drivkrafterna är 

kostnadsreducering, minskad elkonsumtion och efterlevnad av reglementen. Dock visar en studie 

av Molla (2009), i motsats till det mönstret, att den starkaste drivkraften till att företag vill arbeta 

med grön IT i sina verksamheter är av miljöansvar.  

 

Sverige är ett land som, i kontrast till det tidigare studerade landet Australien, ligger i framkant i 

arbetet för ett hållbart samhälle (Nykvist, Persson, Moberg, Persson, Cornell & Rockström, 

2013). Fördelningen av källorna till Sveriges elproduktion skiljer sig från Australiens där fossila 

bränslen utgör en markant del. Molla och Abareshi (2012) påvisar att Australien är i hetluften i 

miljödebatter gällande koldioxidutsläpp och deras mål är att nå upp till 20 % förnybar energi till 

år 2020. I Sverige utgör däremot förnybar energi år 2013 cirka 30 % av energianvändningen 

enligt en rapport från Svensk Energi (2014). 

 

Sverige har en klarhet i sina miljömål som Roseveare (2001) ser som en styrka i landets 

miljöpolicies. En annan styrka i Sveriges arbete för miljön är nivån av diskussion som har 

http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Statistik/Elaret/
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uppstått i samband med framtagningen av de målsättningarna. Det finns en tendens i svenska 

miljöpolicies att fokusera på vissa sektorer som områden för förbättring, bland annat jordbruk, 

producentansvar, energi och transport (Roseveare, 2001). Både producentansvar och energi är 

områden som har stor inverkan på IT ur miljösynpunkt, även transport till viss del, främst under 

produktion och drift men även vid bortskaffning. Eftersom svenska miljöpolicies är riktade mot 

att förbättra dessa områden indikerar detta bra förutsättningar för ett arbete med grön IT. 

 

Sverige är samtidigt ett land med väldigt hög IT-täthet. Enligt ITU (2014) är Sverige bland de 

länder där högst andel av befolkningen har internetuppkoppling. Under de gångna tio åren har 

Sverige kontinuerligt varit bland de översta tio länderna i ordningen (ITU, 2014). År 2012 hade 

94 % av befolkningen tillgång till internet, vilket placerade Sverige på en fjärdeplats i ordningen 

bland länder globalt (ibid). År 2004 var Sverige det land inom EU med flest persondatorer per 

capita (cirka 0,77 stycken) efter Danmark med 0,79 stycken per capita (EU Energy Star, 2014). 

Detta sätter Sverige som ett framstående land inom IT-användning och detta speglas även på 

arbetsmarknaden, i våra svenska företag.  

 

Motstridiga resultat av motivationsfaktorer i tidigare forskning samt bristen på geografisk 

spridning i studierna ger oss anledning att studera området vidare. Molla och Abareshi (2012) 

betonar vikten av att andra geografier tittas närmare på för att se om andra länders företag, med 

andra utgångspunkter och förutsättningar, följer samma mönster eller inte. De påpekar även 

vikten av att visa vilka andra relationer i andra länder som kan finnas och hur de kan skilja sig 

från de relationer de identifierade i deras studie. 

 

Sverige ligger i framkant i arbetet med hållbarhet och miljö, exempelvis med stor andel förnybar 

energi. Det faktumet gör Sverige, i kontrast till tidigare studerade Australien, till en geografiskt 

understuderad region inom området motivationsfaktorer till arbete med grön IT. Att Sverige 

dessutom har hög IT-användning och strävar efter en utbredd IT-tillgång ökar landets potentiella 

påverkan på miljön genom IT. Det gör regionen extra viktig som underlag för vår studie. 

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att se hur några företag i Sverige arbetar med grön IT och identifiera vilka 

motivationsfaktorer som driver dem i deras arbete till detta.  

 

Att belysa punkter där företag arbetar med grön IT är viktigt för att se inom vilka områden som 

grön IT har fått fäste. Genom att identifiera vilka indikatorer för grön IT som företag har, 

identifieras samtidigt vilka indikatorer inom vårt urval som eventuellt saknas. Det är ett 

likvärdigt viktigt syfte till vår undersökning. De indikatorer för grön IT som är svaga eller som 

inte framgår, kan ses som områden för förbättring. En kartläggning av dessa områden kan ligga 

till grund för strategiska beslut inom miljösatsningar på IT-området. 
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I vår studie undersöker vi några utvalda företag inom den svenska marknaden i syfte att bidra 

med utökat underlag till diskussionen kring vad som motiverar företag att arbeta med grön IT. Vi 

vill identifiera vilka motivationsfaktorer som några svenska företag har i sitt arbete med grön IT 

och ställa de i relation till tidigare identifierade motivationsfaktorer.  

 

Kan lagstiftande organ bli varse om vad som motiverar företag att implementera grön IT i sin 

verksamhet kan de främja eller hämma nödvändiga förändringar (González, 2005). Kunskapen 

om vad som driver företag till att arbeta med IT på ett hållbart sätt kan vara av värde.  Det skulle 

då vara möjligt att, från exempelvis statligt håll, arbeta mot att utforma ett klimat där företag 

väljer mer hållbara alternativ även inom området IT. 

 

1.4 Forskningsfråga 

Denna studie fokuserar på hur företag arbetar med grön IT och vilka motivationsfaktorer som 

ligger bakom det arbetet. Utifrån detta har vi formulerat följande frågeställning: 

 

Hur arbetar företag i Sverige med grön IT och vad motiverar dem till att göra det? 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi inkluderar endast företag med hög IT-drift då vi är intresserade av företag med potential att 

påverka miljön i högre grad. Gränsdragningen för hög IT-drift har vi dragit vid företag som äger 

och underhåller egna datorhallar. Energibolag har vi valt att exkludera från vår studie då vi tror 

att deras större insikt i ämnet kan göra deras arbete med energikonsumtion icke representativt för 

företag utanför energiproduktionsbranschen. 

 

Konceptet IT för det gröna lägger vi inte större vikt vid; vi väljer istället att fokusera på 

begreppet grön IT. I ett fåtal publicerade artiklar inkluderas IT för det gröna i begreppet grön IT 

men vi särskiljer dem från varandra och fokuserar enbart på grön IT. Inom grön IT avgränsar vi 

oss till införskaffning, användning och bortskaffning av informationsteknik. Tyngden ligger på 

användningsfasen där strömåtgången är central. 
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2 Litteraturgenomgång 
I detta kapitel lyfter vi fram ett antal teorier och ramverk som ligger till grund för vårt arbete. 

Utifrån dessa skapar vi ett eget ramverk som avser vara behjälplig i att svara på vår 

frågeställning och som används i analysen av vår empiriska datainsamling. 

 

2.1 Hållbarhet 

Hållbarhet definieras som bevarandet av någontings existens och säkrandet av dess framtid 

(Jamieson, 1998). Det handlar om att möta behov samtidigt som en balans eftersträvas mellan 

människor, miljö och ekonomi (Murugesan & Gangadharan, 2012). Dock skiljer sig betydelsen 

av hållbarhet beroende på vilken skala termen ses på (Worster, 1993). Vår syn på hållbarhet hade 

varit annorlunda om hållbarhet setts utifrån millennium istället för decennium. Detta hade bland 

annat påverkat våra policies rörande resurshantering enligt Jamieson (1998) vilket hade gett olika 

utfall i teknikval för stöd av informationssystem. 

 

Företag har en ökande press på sig att agera för ett mer hållbart samhälle; de behöver se till alla 

aspekter av sin verksamhet. Detta innebär att företagen behöver tänka på hur de hanterar 

energiåtgången kring deras informationssystem och därmed deras informationsteknik (Kuo & 

Dick, 2009). Det finns fler incitament till att arbeta med grön IT än den goda handlingen av att 

handla miljövänligt i sig självt. Att företag väljer att arbeta med grön IT innebär att de blir mer 

miljövänliga och vissa indikatorer har potential att sänka företagens kostnader (Nidumolu, 

Prahalad & Rangaswami, 2009; EU Energy Star, 2014). Det skiljer sig dock i vad som motiverar 

dem till det här arbetet. Några exempel till motivationer är höjda elpriser, ett växande intresse för 

miljöfrågor bland konsumenter, högre förväntningar från samhället på företags ansvarstagande 

inom miljöfrågor samt striktare reglementen (Murugesan & Gangadharan, 2012). 

 

Företag behöver tänka ur ett innovationsperspektiv för att behålla sin verksamhet. Genom att se 

hållbarhet som en del av innovation och sätta tydliga hållbarhetsmål kan de företag som är med 

tidigt i utvecklingen inom detta område utveckla kompetenser som företag som följer kan ha 

svårt att matcha (Nidumolu et al., 2009). Detta hållbarhetstänk ger dem en konkurrensfördel på 

marknaden.  

 

Det finns olika delar av hållbarhet enligt Gladwin, Kennelly och Krause (1995). Exempelvis 

termer inom värdeförändring, moral, social omorganisering, omarbetade processer, etc. 

Termerna strävar alla efter en bättre värld där utveckling kan uppfylla dagens behov utan att 

kompromissa på möjligheterna för de kommande generationerna att tillfredsställa deras behov 

(Gladwin et al., 1995). Att konkretisera vilket ansvar företag har gentemot miljön i och med grön 

IT är svårt då lagar och reglementen skiljer sig åt från land till land. Dock har många företag 

insett att deras verksamhet har stor påverkan på miljön och har börjat arbetet med att dra ner på 
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deras negativa avtryck (ibid). IS är en signifikant källa till miljöföroreningar (Park et al., 2012). 

Det är till följd av att kraven på IT ökar i takt med IS expanderade behov.  

 

2.2 Hållbara teknikval 

I dagens samhälle sker det snabba förändringar på marknaden vilket innebär att planera långt in i 

framtiden kan vara svårt. Företag påverkas av omvärldsfaktorer och det är därför viktigt för dem 

att planera och försöka vara förutseende för att identifiera faktorer som kan komma att påverka 

framtiden (Lundqvist, 2010). Exempelvis skulle det kunna vara gällande ny teknik med mindre 

energiåtgång, nya lagar kring grön IT, etc.  

 

Att använda teknik som har en energicertifiering, istället för teknik med avsaknad av sådan, är i 

linje med arbete mot ett mer hållbart samhälle. De företag som använder IT i sin verksamhet bör 

därmed se till att välja teknik som har låg inverkan på miljön (Murugesan, 2008). Det finns 

flertalet olika certifieringar på marknaden där de flesta hanterar strömhantering och farliga 

ämnen inom hårdvara. Följande två certifieringar är enbart ett urval av alternativ som finns 

tillgängliga på marknaden inom miljöcertifieringar. Vi vill visa på vad dessa certifieringar 

innebär.  

 

2.2.1 Energy Star 

Environmental Protection Agency (EPA) är ett program som hjälper individer och företag spara 

på deras elkostnader samt dra ner på negativ miljöpåverkan genom energieffektivitet. De har en 

certifiering, Energy Star i flera versioner, som syftar till att främja utveckling, utvärdera och 

demonstrera icke föreskrivande strategier och teknologier för att minska luftföroreningar (EU 

Energy Star, 2014). Energy Star har sedan 1992 ökat användningen av energieffektiva produkter, 

metoder och service genom partnerskap, objektiva mätningsverktyg samt konsumentutbildning 

(ibid). 

 

Exempelvis Energy Star 4.0 syftar till att reglera energiprestanda på IT-enheter. Den ger 

specifikationer kring elförbrukning i inaktiva lägen för en mängd olika IT-anordningar, till 

exempel stationära- och bärbara datorer (EU Energy Star, 2014). Datorer idag har flera lägen av 

inaktivitet, bland annat vilo-, standby-, sömn- och batterisparläge. Reglemente kring datorer i 

inaktivt läge är nytt inom standarder. Tidigare standarder har enbart adresserat sömn- och 

standbyläge. Energy Star 4.0 syftar till att datorer med denna märkning ska spara energi oavsett 

om de är i bruk eller i något av de inaktiva lägena (Murugesan, 2008). Energy Star 4.0 kräver 

även att tillverkarna av IT-enheterna utbildar användarna i strömhantering (ibid). 
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2.2.2 ISO 

ISO 14000 är en samling av certifieringar som adresserar miljöhantering. Om ett företag har en 

certifiering inom ISO 14000 familjen innebär det att företaget identifierar, analyserar och 

kontrollerar sin miljöpåverkan (ISO, 2014). Detta innefattar även att verksamheten konstant 

arbetar med att förbättra sina positiva miljöprestationer. 

 

Även standardiseringsfamiljen ISO 50001 är värde för de företag som ämnar arbeta med grön IT. 

Den ger verktyg och riktlinjer för hur företag i olika sektorer kan bli mer energieffektiva (ISO, 

2014). Den är delvis baserad på ISO 14001. De länkas samman och visar på att det är viktigt att 

ha en helhetssyn samtidigt som företagen bör arbeta på djupet med sina analyser för att nå bästa 

förståelse.  

 

2.3 Grön IT i praktiken 

För att veta hur företag arbetar med grön IT och i vilken utsträckning de gör det har vi vänt oss 

till tidigare litteratur som adresserar ämnet. Vi har valt att utgå från två ramverk med stöd i 

litteratur av flertalet andra författare och forskare för att kunna ringa in vad grön IT är i 

praktiken. Detta för att sedan kunna se vad som skulle kunna motivera företag till detta arbete.  

 

Park et al. (2012) har konstruerat ett ramverk för att belysa mognaden inom grön IT, hur det kan 

yttra sig i praktiken och ge exempel på vad grön IT är via indikatorer. Ramverket innehåller 64 

indikatorer som används för att mäta företags mognad inom grön IT. Indikatorerna är uppdelade 

i fem huvudkategorier; Arbetsmetoder, Kontorsmiljö, Datorhallar, Upphandling och 

Avfallshantering. I följande sektion motiveras vikten av arbetet med grön IT inom dessa 

kategorier i arbetet mot ett mer hållbart samhälle. 

 

2.3.1 Arbetsmetoder 

Det är viktigt att vara medveten om vad vissa handlingar har för negativ påverkan på miljön för 

att inse avtrycken de lämnar. Företag kan sätta regler och riktlinjer som verksamheten ska följa 

för att minska den negativa påverkan. Dock är information och utbildning för företagens 

anställda även en viktig del i arbetet för grönare IT-hantering (Murugesan, 2008). Många gånger 

kan användare sakna kunskap kring effekter och följder deras agerande har. Kunskap om hur 

man bör gå tillväga för att utnyttja tekniken till fullo, med mest hänsyn till energiåtgång, är 

därför viktigt att delge användarna (EU Energy Star, 2014).  

 

Att företag analyserar sin energiåtgång innebär att de kan härleda vilka tekniker som drar mer 

eller mindre elektricitet. Detta i sin tur leder till att de kan optimera de enheter som drar mest 

energi för specifikt deras verksamhet. Att företag informerar sina anställda, analyserar sina 

handlingar och är medvetna om dem är ett steg mot grönare IT (Park et al., 2012) och därmed en 

mer hållbar värld.  
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2.3.2 Avfallshantering 

Att återanvända IT-enheter och dess komponenter i så stor utsträckning som möjligt minskar 

uttömningen av jordens resurser i många aspekter. Att säkerställa att det finns regler kring 

återanvändning av datorutrustning samt IT-tillgångar bland företag är därför av största vikt för 

att rädda miljön (Chen et al., 2008; Murugesan, 2008). Att företag har kontroll över hanteringen 

av dessa farliga substanser är av yttersta vikt då bortskaffande av datorutrustning innehållande 

giftiga substanser står för ett allvarligt miljöhot (Chen et al., 2008). Dessa gifter förorenar jorden 

och även vattnet och innebär stor spridning av de farliga substanserna i naturen (Murugesan, 

2008). Farliga ämnen kan komma att påverka kretslopp och därigenom störa balansen i naturen. I 

och med minskningen av farliga utsläpp i naturen ges jorden en bättre chans till ökad hållbarhet. 

 

2.3.3 Kontorsmiljö, datorhallar och upphandling 

En stor del av indikatorerna identifierade av Park et al. (2012) är kopplade till energiförbrukning, 

särskilt inom huvudkategorierna Kontorsmiljö, Datorhallar och Upphandling. IT-lösningar av 

olika typer konsumerar stor mängd energi i sitt arbete och den energin kommer ofta från fossila 

bränslen (Park et al., 2012; Barbir et al., 1990; Chen et al., 2008) men även från andra 

energikällor. Utsläpp i naturen har haft stor påverkan på jorden de senaste årtiondena på grund av 

exempelvis uppvärmning, elproduktion samt transportmedel. Detta har medfört allvarliga skador 

på miljön där bland annat djur, människor, grödor och atmosfär blivit lidande (Barbir et al., 

1990; Murugesan, 2008).  

 

Att företag med hög IT-drift arbetar med energikonsumtionen kring dess faciliteter och IT-

enheter är en väsentlig del av grön IT. Ett exempel är att användningen av bärbara datorer istället 

för stationära datorer minskar energikonsumtionen upp till 80 % (EU Energy Star, 2014). Även 

användningen av tunna klientlösningar innebär minskning av energikonsumtionen (Murugesan, 

2008). Att företag med stor IT-drift arbetar mot att ersätta stationära datorer mot bärbara datorer, 

alternativt med tunna klienter, på sina kontor kan rejält dra ner på energiåtgången och därmed 

vara ett steg närmare ett mer hållbart samhälle. Ytterligare finns det certifieringar på IT-enheter, 

exempelvis Energy Star (2014), som företag kan överväga vid inköp av hårdvara för att uppnå en 

mer strömsnål IT-drift  

 

Datorhallar har väldigt stor åtgång av elektricitet och arbete med grön IT handlar i mångt och 

mycket om hanteringen av dessa faciliteter. Dock finns inte lika många energicertifieringar kring 

utrustning tillämpade i dessa datorhallar som det finns till persondatorer, skärmar och dylikt som 

används i kontorsmiljö (Murugesan, 2008). I uppbyggnaden av datorhallar är det därför viktigt 

att ha miljön i åtanke redan vid planeringsfasen för att möjliggöra ett arbete mot grön IT enklare. 

Virtualisering är ytterligare ett sätt att arbeta med grön IT. Virtualisering innebär att en fysisk 

server är värd för flera virtuella servrar (ibid). Detta möjliggör för en datorhall att sammanföra 

dess befintliga fysiska serverarkitektur genom att ha flera virtuella servrar på färre, mer 
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kraftfullare servrar. Detta sparar framförallt elektricitet men tar även upp mindre plats samt 

utnyttjar datorkraften på ett effektivare sätt.  

 

Som tidigare togs upp i hållbarhetskapitlet finns miljöstandarder, såsom ISO 14000 familjen, 

som adresserar flera aspekter av hur företag och organisationer kan hantera sin miljöpåverkan. 

Där ges riktlinjer och verktyg för företag att bland annat sänka sin energikonsumtion på IT-

utrustning och därmed arbeta med grön IT (ISO, 2014). Arbetar företag med regler och ramverk 

för miljöstandarder för deras IT-produkter har de kommit en bit på vägen med arbete kring grön 

IT (Molla, 2009). 

 

2.4 Drivkrafter 

En studie av Bansal och Roth (2000) identifierar tre viktiga motivationsfaktorer till varför 

företag väljer att agera miljövänligt. Studien har ingen koppling till IT eller teknik, utan 

behandlar miljövänligt agerande hos företag ur ett mer generellt perspektiv. 

 

De motivationsfaktorer de har identifierat är konkurrenskraft, legitimitet och miljöansvar. Bansal 

och Roth (2000) definierar faktorn konkurrenskraft som potentialen för miljötänk att förbättra 

långsiktig lönsamhet. Deras studie visade att energi- och avfallshantering var initiativ som 

motiverades av konkurrenskraftighet. Motivationsfaktorn legitimitet innebär en verksamhets 

önskan att förbättra lämpligheten av dess ageranden inom en etablerad uppsättning regler, 

normer, värden eller åsikter (Suchman, 1995). Miljöansvar innebär ett företags vilja att agera 

utifrån dess värderingar och dess hänsyn till miljön och inte utifrån egenintressen som lönsamhet 

eller konkurrenskraft på marknaden (Bansal & Roth, 2000). 

 

Molla (2009) har utifrån tidigare forskning identifierat de fyra motivationsfaktorerna han tycker 

är de mest väsentliga till miljövänligt arbete av IS som riktar sig mot IT. De är eco-effectiveness, 

eco-responsiveness, eco-legitimacy samt eco-efficiency. Med eco-effectiveness menas 

drivkraften att sträva efter hållbarhet i samhället. Eco-responsiveness syftar på motivation att 

vara konkurrenskraftig och att vara attraktiv för kunder och leverantörer. Eco-legitimacy syftar 

på att drivkraften är politiska och sociala påtryckningar. Med eco-efficiency menas drivkraften 

att reducera kostnader.  

 

2.5 Teoretiskt ramverk 

Vi har valt att skapa ett eget ramverk utifrån teorier och befintliga ramverk beskrivna tidigare i 

det här avsnittet. Ramverket representerar en modell av hur arbete med grön IT kan indikeras i 

företag, samt vilka motivationsfaktorer som finns till det arbetet. 

 

För att besvara hur företag arbetar med grön IT har vi inkluderat, något vi har valt att kalla, 

indikatorer för arbete med grön IT i vårt ramverk. Dessa indikatorer är specifika aktiviteter och 
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förhållningssätt i företag som indikerar ett arbete med grön IT. Från tidigare nämnd litteratur har 

vi härlett tio stycken indikatorer vi menar har relevans i undersökningen av hur företag arbetar 

med grön IT. Givet tidsramarna för studien uppskattade vi att tio stycken var ett rimligt antal. 

Vi har bland annat utgått från indikatorerna identifierade av Park et al. (2012), konstruerade för 

att mäta mognaden inom grön IT. Trots att indikatorerna är menade att mäta mognad anser vi att 

de även kan användas för att visa hur företag arbetar praktiskt med grön IT. Indikatorerna är 

främst aktiviteter som kan ingå i företags arbete med grön IT. Vilka av dessa aktiviteter som 

utförs, visar också på hur företag arbetar med grön IT.  

 

Vi har valt behålla samma kategorisering av indikatorer som Park et al. (2012) och fördelat 

antalet indikatorer jämt mellan dem för att skapa en bredare representation av hur verksamheten 

arbetar inom området. 

 

Molla (2009) har även identifierat en rad punkter som vi använt som utgångspunkt för att 

identifiera våra indikatorer. Punkterna är menade att ge uttryck för adoption, vilket vi menar gör 

dem applicerbara för att undersöka hur företag arbetar med grön IT.  

 

Park et al. (2012) och Molla (2009) har således legat till grund för identifiering av de tio 

indikatorer för grön IT vi valt att inkludera i vårt ramverk (Tabell 2.1). 
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Tabell 2.1 – Indikatoridentifiering 1 

 



Företags arbete med grön IT  Lasson och Lindberg 

 

18 

 

Då vi även ämnat svara på varför företag arbetar med grön IT har vi valt att inkludera 

motivationsfaktorer i vårt ramverk. Motivationsfaktorerna identifierade av Bansal och Roth 

(2000) ger en bra bild av vad som rimligen motiverar företag till gröna initiativ på ett mer 

generellt plan. Dock ansåg vi att Molla (2009) gör en vassare uppdelning av motivationsfaktorer 

då det särskiljs mellan drivkrafterna eco-responsiveness och eco-efficiency. Vi tyckte att den 

uppdelningen var något som saknades från Bansal och Roth (2000), som istället sammanfogade 

dessa två drivkrafter i en motivation: competitiveness.  

 

Definitionerna för legitimation och eco-legitimacy och för social responsibility och eco-

effectiveness ansåg vi vara tillräckligt likartade för att behandla synonymt. Den rikare 

uppdelningen fick oss att välja de motivationsfaktorer av Molla (2009) men med våra egna 

benämningar som vi anser förtydligar vilka motivationer ett företag har till arbetet med grön IT. 

Eco-effectiveness, eco-responsiveness, eco-legitamacy samt eco-efficiency benämner vi (i 

samma ordning) som: miljöansvar, marknadsföringsvärde, yttre påtryckningar och 

kostnadsreducering. 

 

 

 
Figur 2.1 – Vårt teoretiska ramverk 1 

 

Vår modell visar motivationsfaktorer till företags arbete med grön IT och hur det arbetet kan 

uttrycka sig (Figur 2.1). Vi har valt att låta modellen innehålla ett enkelriktat flöde i strävan mot 

simplicitet. Att vi valt formuleringen “motiverar” istället för en motivation som “kan motivera” 

beror på att vi har underlag för att just de fyra motivationsfaktorerna är de som motiverar arbetet 

med grön IT, om än med olika betydelse. Indikatorerna vi har valt är endast ett urval av 

indikatorer på hur arbete med grön IT kan yttra sig. Vi har strävat efter att ha en bredd i våra 

indikatorer, men vi är medvetna om att de inte är heltäckande för hur grön IT kan yttra sig.   
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3 Metod 
I det här kapitlet presenterar vi den metod som har använts till förarbete, insamling samt analys 

av empirin. Kapitlet presenterar hur intervjuerna genomförts och även en analys av de sex 

företagen läggs fram. Vi har gjort en kvalitativ empirisk studie med hjälp av intervjuer med stora 

svenska företag som har hög IT-drift. De frågor vi ställt har ämnat besvara hur företag arbetar 

med grön IT och vilka motivationsfaktorerna är. 

 

3.1 Metodval 

Det finns två övergripande tillvägagångssätt att genomföra en forskningsstudie: insamling av 

detaljerad data från ett fåtal personer alternativt insamling av mindre detaljerad data från ett stort 

antal personer (Denscombe, 2000). Beroende på vad som ska undersökas väljs 

undersökningsteknik. Vi valde att samla in mer djupgående information för att få en mer 

detaljerad bild av företagens arbete kring grön IT. Genom detta ville vi få en uppfattning av hur 

de arbetar med grön IT och vilka faktorer som motiverar dem till detta arbete.  

 

Vi ville med våra intervjuer erhålla underlag för att kunna analysera hur företag arbetar med grön 

IT och vilka motivationsfaktorer det finns till detta. Vår önskan att komma åt dessa faktorer 

spelade en stor roll i valet av metod. Vi ville diskutera med intervjupersonerna för att ha 

möjlighet att ställa följdfrågor för att, i nästa steg, kunna analysera problemområdet djupare. En 

kvantitativ ansats hade begränsat resultatet då följdfrågor inte hade varit möjliga att ställa. Det 

krävdes en kvalitativ undersökning för att nå detta. Av denna anledning valde vi att arbeta utifrån 

en semi-strukturerad intervju enligt rekommendationer av Bryman (2002). Denna struktur 

innebär att intervjupersonen kan tala fritt kring ämnet och därigenom täcka in fler aspekter än 

vad specifikt frågan rör. Bryman (2002) säger att detta kan leda till ny information som 

intervjuarna eventuellt förbisett. Även mer uttömmande svar delges ofta vid den här 

intervjustrukturen än vid till exempel enkätundersökningar (ibid). Intervjuarna har möjlighet att 

ställa uppföljande frågor till intervjupersonerna och kan därigenom få mycket detaljerade svar.  

 

3.2 Urval 

Enligt Jacobsen (2002) är syftet med en undersökning att komma fram till en förståelse kring 

ämnet som undersöks. Jacobsen (2002) säger att det finns en begränsning i många 

undersökningar, vilket är att alla de undersökningspersoner man vill nå sällan är möjliga att 

intervjua. Det är endast en liten del av verkligheten som undersöks. Detta speglas i 

undersökningens resultat och giltighet (ibid). Att avgränsa korrekt efter behovet i 

frågeställningen är därför viktigt. Man vill välja ut personer till intervjuer som är lämpade för 

syftet av undersökningen och som kan ge mycket samt värdefull information.  
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I vår studie innebar detta att vi riktade in oss på personer med en yrkesroll som besitter stor 

kunskap kring datorhallar och generella frågor kring grön IT inom företagets verksamhet. 

Jacobsen (2002) kallar detta för kunskapskriterie. I den initiala kontakten, som skedde via mail, 

efterfrågade vi personer med kunskap kring dessa områden och fick därefter kontakt med korrekt 

person på respektive företag (Bilaga 8). Eftersom vi valde att genomförda våra intervjuer per 

telefon kunde våra intervjupersoner vara belägna i olika delar av landet. När vi hänvisar till 

företagen är det respektive intervjupersons åsikt som återges. Dock bör hänsyn tas till att det 

enbart är en person som uttalar sig och det kan inte garanteras att det är representativt för hela 

verksamheten (Jacobsen, 2002).  

 

Vi ville att majoriteten av företagen skulle vara svenska privatägda storföretag men även 

inkludera ett något mindre, statligt ägt företag för att ha möjlighet att undersöka kontraster och 

likheter.  

 

Samtliga företag skulle inneha hög IT-drift. Detta på grund av att dessa företag har en större 

potential att utsätta miljön för stora påverkningar. Urvalet av företagen bestod av sex företag; 

Akademiska Hus, Handelsbanken, H&M, IKEA, SEB och Tetra Pak. Tre av företagen är i 

tillverkningsindustrin, två är affärsbanker och ett företag förvaltar fastigheter. Alla företag, 

exklusiva Akademiska Hus, är privatägda företag med över 10 000 anställda (Tabell 3.1). Fem 

av de sex företagen är storföretag. Kriteriet vi satte för att vara storföretag var att de skulle vara 

representerade på topp 500-listan över Sveriges största företag enligt Veckans Affärer (2013).  

 

 

Tabell 3.1 – Sammanfattande tabell över de intervjuade företagen 2 

 
 

3.3 Genomförande av intervjuer 

För att nå de rätta personerna på de företag vi ville undersöka blev telefonintervjuer vårt val. 

Trots att vi insåg att grön IT kan vara ett känsligt ämne för deltagarna från företagen valde vi att 

förlita oss på att telefonintervjuerna skulle ge oss en stabil empiri då vi utformade intervjun med 

en semi-strukturerad uppbyggnad i enlighet med Jacobsen (2002). En telefonintervju underlättar 

arbetet med en undersökning då man kan nå personer på distans. Intervjupersonerna är under en 

telefonintervju anonyma och detta kan minska intervjuareffekten (Jacobsen, 2002). 
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3.3.1 Intervjuguide 

För att enkelt kunna analysera och kategorisera empiri krävs det struktur i de intervjuer som 

genomförs enligt Kvale (1997). Dock kan en hög nivå av strukturering av intervjufrågor innebära 

att intervjupersonen sluter sig och inte ger utförliga svar. Av denna anledning bör en balans 

eftersträvas i strukturen av intervjun. Intervjuer tillämpas för att samla empiri för att slutligen nå 

ett svar på forskningsfrågorna. För att nå detta slutresultat behövs bra formulerade intervjufrågor 

som är dynamiska. Detta på grund av att forskningsfrågorna ofta är uppbyggda kring teori i 

problemformuleringen och då är tematiskt konstruerade, vilket innebär en hög abstraktionsnivå 

(ibid). Det innebär att de i sig är svåra att använda i intervjun. Dock bör en gruppering efter 

område av frågorna finnas som de ämnar svara på. 

 

Vi strukturerade en intervjuguide för att sträva efter likartade intervjuer med samtliga deltagare 

(Bilaga 7). Först ville vi identifiera vilka indikatorer de hade i sin verksamhet inom grön IT och 

vi valde att börja intervjuerna med den delen. Detta för att bilda oss en uppfattning om hur deras 

arbete yttrade sig innan vi stakade ut vad motivationerna bakom deras arbete med grön IT var. 

Den andra delen av intervjun avsåg ringa in de motivationer de skulle kunna ha i detta arbete 

(Tabell 3.2).  

 

För att få svar på hur företagen arbetar med grön IT har vi formulerat frågor som är direkt 

kopplade till våra identifierade indikatorer. Indikatorerna är avsiktligt formulerade för att kunna 

besvaras med hjälp av en frågeställning per indikator som sedan kan härledas tillhörande 

kategori (Tabell 2.1). Detta för att se vilka olika indikatorer företagen har och kunna placera dem 

i ramverket (Figur 2.1). Om otydligheter har uppstått, har vi exemplifierat, men på ett 

konsekvent sätt för att minimera påverkan på informanternas svar.  

 

Vi valde att ge intervjupersonerna en öppen fråga för att inleda andra delen av intervjun i 

enlighet med Jacobsens (2002) sjunde regel som innefattar att man bör inleda ofarligt och avsluta 

med mer känsliga frågor. I enlighet med Jacobsen (2002) började därför intervjun med något 

enklare ja- och nej-frågor för att sedan gå in mer på djupet av motivationerna bakom arbetet 

kring grön IT. Detta öppnade även upp för möjligheten att identifiera motivationsfaktorer som 

låg utanför vårt ramverk. 

 

För att strukturera upp frågorna angående drivkrafter har vi knutit dem till motivationsfaktorerna; 

miljöansvar, marknadsföringsvärde, yttre påtryckningar och kostnadsreducering. Motivationer 

till arbetet kring grön IT för vårt ramverk har vi i stor utsträckning baserat på Molla (2009) som 

utvecklade dessa baserat på motivationsfaktorer identifierade i tidigare forskning. På detta sätt 

kan analysprocessen av intervjuerna ske smidigt och samtidigt tydligt grundas i vilken 

motivationsfaktor varje intervjufråga är kopplad till (Tabell 3.2).  
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Tabell 3.2 – Intervjufrågornas förhållande till motivationsfaktorerna i ramverket 3 

 
 

3.4 Undersökningskvalitet 

För att empirin skulle bli av högre kvalitet genomförde vi en träningsintervju med en person som 

låtsades inneha en ansvarsroll för grön IT. Denna träningsintervju var i linje med Jacobsens 

(2002) råd. Detta genomfördes för att belysa eventuella fallgropar i intervjuguiden och för att 

känna oss tillräckligt säkra i intervjusituationen. Efter genomförd träningsintervju diskuterades 

uppkomna problem och hur vi skulle förhålla oss till dem. Även formuleringar ändrades om efter 

vi testat intervjun då vi fick en djupare insikt i hur intervjupersonerna skulle kunna tolka oss på 

fel sätt i enlighet med Jacobsen (2002). 

 

3.4.1 Etik 

Jacobsen (2002) och Denscombe (2000) visar på att det kan vara etiskt tvivelaktigt att undanhålla 

forskningens egentliga syfte för intervjupersonerna, att involvera människor i forskning utan dess 

samtycke, att inte ge intervjupersonerna rätt till privatliv och att pressa personer till att delta.  

 

Vi har varit tydliga med vår frågeställning och därmed syftet bakom vår studie samt att samtliga 

deltagare har samtyckt till medverkan i undersökningen. Detta är viktigt då vi ville att 

intervjupersonerna deltar av eget intresse. Deltagarna har getts utrymme i vår undersökning att 

fylla i eventuella tomrum för att känna att de fått med alla aspekter av deras verksamhets gröna 

IT hantering. Detta gav även plats för andra uttryck att visa sig som vi inte inkluderat bland vårt 

urval.  
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Vi nämner inga av intervjupersonernas namn i undersökningen då vi ville ha en hög grad av 

anonymitet. Detta var inget som efterfrågades av deltagarna men vi ansåg inte att deras 

personnamn gav mervärde till studien. För vår studie är enbart deras kunskap kring företags 

hantering av grön IT väsentlig och intervjupersonernas namn uteslöts därför. Deras titel har vi 

däremot inkluderat för att påvisa att de besitter den kunskap som efterfrågades för studien.  

 

Vi har kontaktat företag som därefter valt att inte medverka i vår studie av olika anledningar och 

detta respekterade vi och valde istället andra företag som ville medverka. Ingen har blivit pressad 

till ett deltagande.  

 

3.4.2 Studiens validitet och reliabilitet 

Den deduktiva forskningsansatsen innefattar att vi sökt kunskap inom vårt problemområde med 

hjälp av litteratur och därefter skapat ett ramverk för studien. Enligt Kvale (1997) kan detta 

medföra att objektiviteten minskar under intervjuerna i undersökningen samt att frågor kan 

innehålla värderingar eller bli ledande. Jacobsen (2002) säger att en tillbakadragen roll som 

intervjuare leder till att deltagarna delar med sig av sina åsikter på ett djupare plan vilket vi har 

anammat. Vi har låtit intervjupersonerna berätta vidare utan att avbryta dem. Detta för att komma 

åt eventuellt fler indikatorer och motivationsfaktorer och inte leda dem i något håll utöver det 

frågan syftar på. Vi har haft samma tillvägagångssätt och ställt samma frågor i alla intervjuer för 

att säkra reliabiliteten på intervjuerna och undersökningen i enlighet med Jacobsen (2002). Vissa 

intervjupersoner har varit mindre pratsamma vilket har försvårat vårt induktiva förhållningssätt 

till datainsamlingen. Det har lett oss till att behöva gräva vidare i frågan utan att förhålla oss 

mindre öppna.  

 

Kommersiella företag förlitar sig på omvärlden som kunder för att kunna bedriva sin verksamhet. 

Det får som naturlig följd att de strävar efter ett högt anseende för att förbättra sin ställning på 

marknaden. En del av ett företags anseende bottnar sig i deras arbete med frågor kopplade till 

Corporate Social Responsibility (CSR), vilket miljöarbete är en del av enligt Lindgren och 

Swaen (2010). Vad som motiverar företagen till deras arbete med grön IT inser vi således kan 

vara en känslig fråga. Det finns en risk att informanter i en sådan här undersökning väljer att 

vinkla sitt svar på ett sätt som får dem att framstå på ett mer fördelaktigt sätt. I vår undersökning 

misstänkte vi att miljöansvar som motivationsfaktor kunde bli överrepresenterad av den 

anledningen. Att få svaret att marknadsföringsvärdet är en primär motivationsfaktor ansåg vi 

osannolikt. Detta på grund av att företag kan vara tveksamma inför ett sådant uttalande då det 

kan riskeras att tolkas som att deras arbete med grön IT endast är en fasad. 

 

Att inte data har tagits ur sin kontext och är fullt korrekt har vi sett som en av de viktigaste 

delarna i datainsamling och transkriberingen innan analys påbörjades. Båda uppsatsförfattarna 

har varit närvarande vid samtliga intervjuer samt lyssnat igenom ljudupptagningarna i efterhand 
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för att sammanfatta en transkription för varje intervju. Transkriberingarna har skickats ut till 

samtliga medverkande där godkännande har fått ges av intervjupersonerna innan analys av data 

påbörjades i enlighet med Denscombe (2000). Denscombe (2000) säger att det är viktigt att alla 

parter är ense om vad som sades under intervjutillfället. Vi har därför genomfört mindre 

förändringar i transkribering efter intervjupersonernas granskning. 

 

Företag vill framstå i god dager, inte minst när det gäller miljövänlighet. De uttryck de sagt att de 

utför i sin verksamhet och de motivationsfaktorer de sagt driver dem i detta arbete litar vi på. Vi 

har valt att gå på de data vi samlat in och formulerat vår analys utefter den. Då båda 

uppsatsförfattare medverkat i intervjuer samt analysarbetet har objektiviteten minskat och 

analysen kan därför ses som mer pålitlig än om den skett individuellt.  

 

3.5 Datainsamling och analyser av intervjuer 

För att nå ett resultat säger Jacobsen (2002) att det krävs struktur och nedskärningar av det 

insamlade materialet. Analysen av kvalitativ data består av tre faser: beskrivning, 

systematisering och kategorisering samt kombination (ibid). Dessa sker i en iterativ process.  

 

Beskrivningsfasen innefattar att intervjuerna arbetas igenom till ett sammandrag (Jacobsen, 

2002). Vi har transkriberat intervjuerna med radnummer för möjliggöra mer detaljerad 

navigering i transkriptionerna. Samtliga intervjuer startar på radnummer ett och särskiljs från 

varandra i och med att de olika deltagarna har ett individuellt nummer, till exempel 

intervjuperson 1, intervjuperson 2, osv. i enlighet med Denscombe (2000). 

 

Ett sätt att minska ner mängden material som genereras av transkribering från en intervju är att 

inte transkribera de delar av intervjuerna som inte har någon vikt för undersökningen (Bryman, 

2002). Detta innebar att vi inte transkriberat inledning och presentation av ämnet då detta inte 

påverkat den insamlade data på något sätt. Transkriberingarna kan därför se något 

förhörsmässiga ut då vi startat transkriberingen vid första frågan. Vi har även anpassat språket i 

vissa situationer. Dock har vi varit noggranna med att bevara svarets ursprungliga syfte. Att 

syftet blivit korrekt har vi säkerställt genom validering och godkännande av transkriptionerna av 

deltagarna i enlighet med Denscombe (2000). 

 

Kategoriseringsfasen innefattar att data delas in olika grupper efter ämne för att identifiera 

samband (Jacobsen, 2002). Efter transkriberingen kopplades svaren från intervjuerna till 

tillhörande kategori per indikator (Tabell 2.1). På så sätt kunde vi kategorisera vår data. För att 

identifiera eventuella samband används kombinationsfasen för att underlätta analysen (Jacobsen, 

2002). För att göra detta konstruerade vi två tabeller; indikatorresultat (Tabell 4.1) samt 

motivationsresultat (Tabell 4.7). Här tolkades informanternas svar och sammanfattades utifrån 

respektive indikator i ramverket. Dessa tabeller konstruerades för att jämföra och se svaren 
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ställda gentemot varandra för att se mönster samt skillnader företagen emellan. Tabellerna är 

även avsedda att presentera en överskådlig, kortfattad summering av de sex företagen.   
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4 Resultat 

4.1 Företagens arbete med grön IT 

Den första delen av intervjun ämnade besvara hur företag arbetar med grön IT. Det framkom att 

samtliga företag i studien aktivt arbetar med grön IT. Deras arbete uttrycker sig i olika 

indikatorer och visar därmed att de arbetar olika med grön IT.  

 

4.1.1 Upphandling 

Kring uttrycket Energisnålcertifierade IT-enheter var det en stor spridning i svaren och 

anledningarna bakom dessa. Akademiska Hus har genomfört en komplett ersättning av deras 

tidigare stationära datorstationer med tunna klientlösningar. Dessa enheter har inte någon 

miljöcertifiering men är väldigt energisnåla och Akademiska Hus ser detta som ett steg längre än 

energimärkning (IP1, Rad 4). H&M har också valt att arbeta med tunna klienter på sina kontor 

men kompletterar dessa med användning av Energy Star-märkning på skärmar och vissa 

persondatorer. SEB, som infört klientlösningar på samtliga kontor, har ingen miljömärkning av 

deras IT-enheter då de anser att det finns för stor flora att välja ifrån. IKEA och Tetra Pak, som 

arbetar mest med bärbara datorer, har Energy Star-märkning på dessa. Handelsbanken använder 

sig inte av energisnålcertifierade IT-enheter som är uttalat på företaget utöver deras övergripande 

företagsmål. 

 

På uttrycket Regler/policies kring IT måste följa vissa miljöstandarder ligger H&M i framkant 

då de har mer specifika riktlinjer och regler som de satt upp själva. H&M har egna gröna IT-

riktlinjer och mål inom verksamheten som innebär att de ska minska sin energikonsumtion med 

75 % inom fem till sju år från 2012-års mätningar (IP2, Rad 10). Ett annat mål de har är 

exempelvis minskning av vissa ämnen i IT-enheter som de undviker att införskaffa (IP2, Rad 

37). Akademiska Hus hade tidigare policies kring miljöstandarder men i och med att de tunna 

klienterna infördes och inte har någon miljöcertifiering har dessa policies tagits bort. IKEA och 

Tetra Pak har en mer övergripande målsättning som ser till hållbarhet över hela verksamheten 

som täcker in fler aspekter än enbart miljöaspekter utifrån IT.  

 

Intervjuperson 4 och intervjuperson 5 representerar SEB och Handelsbanken. Ingen av dem har 

regler eller policies som innebär att deras IT måste följa någon viss standard. De har däremot 

övergripande regelverk och riktlinjer som indikerar hur de vill att partnerföretag och leverantörer 

ska agera inom vissa områden. Där är miljöaspekten inkluderad men ingen av de två företagen 

har interna riktlinjer för hur deras IT ska vara märkt eller certifierad. De är de två företagen i 

studien som inte har sådan specifik policy eller använder sig av miljöcertifierad IT-utrustning.  
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4.1.2 Arbetsmetoder 

Vissa av företagen arbetar på flera olika sätt för att deras anställda ska använda IT på ett 

miljövänligt sätt. Hälften av företagen arbetar dock inte med att hålla utbildning som syftar till 

att deras personal ska lära sig hantera energikonsumtion och dylikt i IT, det är Tetra Pak, 

Handelsbanken och Akademiska Hus. Akademiska Hus har ingen utbildning i hur deras anställda 

bör använda IT-utrustningen på ett energisnålt sätt då de anser att de tunna klienterna hanterar 

energihanteringen. Tetra Pak har dock en policy som strävar efter att de ska stänga ner IT-

utrustning när de går för dagen men de utbildar inte sina anställda i andra aspekter. H&M som 

också använder sig av tunna klienter har däremot återkommande utbildning samt information via 

mail till sina anställda. IKEA har återkommande grön IT-utbildning till sina anställda i form av 

information, workshops och interna grupper med fokus på hållbarhet. SEB har events och 

diverse kommunikation för att nå ut till deras anställda. Intervjuperson 4 sa i intervjun: ”… för 

att få folk att förstå att om man beter sig på ett visst sätt så blir det förmodligen bra för miljön 

och bra för företaget.” (IP4, Rad 51)  

 

Sedan Akademiska Hus införde de tunna klienterna analyserar de miljöpåverkan av deras IT-

drift. Detta gör även Handelsbanken och H&M. H&M har delat in miljöpåverkan i tre områden, 

de mäter farliga ämnen, energikonsumtion och vikt. De strävar efter att mäta alla områden som 

har med IT att göra ner till detaljnivå. IKEA och SEB analyserar miljöpåverkan men med hjälp 

av KPIer som också är ytterst specifika. De båda bolagen mäter till exempel strömkonsumtion 

specifikt från deras datorhallar. Tetra Pak analyserar och mäter utvalda aspekter av deras 

datorhallar ner till detaljnivå. Alla företagen ger uttryck för att de Analyserar miljöpåverkan av 

IT-driften på ett eller annat sätt.  

 

IKEA och H&M, de två största företagen i antal anställda och omsättning, säger båda att de har 

övergripande hållbarhetsplaner. H&Ms intervjuperson talar mycket om specifika analyser kring 

deras arbete med grön IT. Exempelvis: ”Vi mäter farliga ämnen, vi mäter energi och vi mäter 

vikt.” (IP2, Rad 60). De visar på många aspekter av analysarbetet och har även tre 

heltidsanställda som har som arbetsuppgift att hantera och analysera grön IT samt sträva efter att 

införliva deras gröna IT-strategi. De är långt fram i arbetet med grön IT och arbetar kontinuerligt 

för att leva upp till sina mål och arbeta fram nya (IP2, Rad 206).  

 

Alla företagen visar på att de analyserar djupt inom området grön IT och ser till flera aspekter av 

IT-driften. Intervjuperson 1 säger att de startade med de här mätningarna när de började ersätta 

de äldre stationära datorerna med tunna klienter. De insåg då pengavärdet av skiftet mellan äldre 

och nyare hårdvara till följd av deras analyser (IP1, Rad 17).  
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4.1.3 Datorhallar 

I frågan om företagens datorhallar är energieffektiva har samtliga företaget intygat att de har det i 

deras verksamhet. Tetra Pak arbetar med energieffektiva datorhallar där de har en tydlig struktur 

för effektivisering av nerkylning av vissa servergångar. ”… vi kyler bort värmen i varma gångar 

istället för att kyla hela rummet, vilket gör det betydligt mer effektivare…” (IP6, Rad 23) 

 

Akademiska Hus satsar på att ha energieffektiva datorhallar genom att virtualisera och ta bort 

många av de fysiska servrarna i deras datorhallar. H&M, Handelsbanken och SEB virtualiserar 

också och utöver detta återvinner de värmen som alstras från datorhallarna. H&M och IKEA har 

båda vunnit pris för sina energieffektiva datorhallar (IP2, Rad 79; IP3, Rad 125). 

 

I indikatorn Ljussystemen i datorhallar är designade på ett energieffektivt sätt säger Akademiska 

Hus att de har mycket få anställda i sina datorhallar och anser inte att ljussystemet behöver vara 

automatiskt då det endast används maximalt ett fåtal minuter i veckan. Tetra Pak har bytt ut 

lysrören till energisnåla varianter. H&M har olika system för ljus i deras olika hallar men arbetar 

på att förbättra detta. IKEA, Handelsbanken och SEB har energieffektiva ljussystem med hjälp 

av bland annat sensorer och/eller timers.  

 

4.1.4 Kontorsmiljö 

Uttrycket Avstängning av IT-enheter när de inte används genererade spridda svar bland 

deltagarna. Tunna klienter stängs aldrig av helt och hållet, utan går ner i standby där de drar 

ytterst lite ström. Både Akademiska Hus, SEB och H&M har redan ersatt deras strukturer, i 

mångt och mycket, med tunna klienter på deras arbetsplatser. Akademiska Hus och H&M har 

båda en kultur som stödjer att anställda sätter de tunna klienterna i standby när de lämnar 

arbetsplatsen. SEB däremot förlitar sig på power management funktionerna och timers i 

klienterna som sätter enheterna i standby efter ett visst klockslag. IKEA och Tetra Pak, som 

arbetar mycket med bärbara datorer, har en kultur som innefattar att de ofta stänger av sina 

enheter. Intervjuperson 6 från Tetra Pak påpekar att de har en policy som innefattar avstängning 

av både datorer och skärmar (IP6, Rad 33). För Handelsbanken varierar det hur de stänger av. De 

anser att avstängning inte krävs på skärmar och liknande då de drar väldigt lite ström men de har 

en kultur som innefattar avstängning generellt inom företaget. 

 

Akademiska Hus, SEB och H&M har i mångt och mycket ersatt deras stationära arbetsplatser 

med tunna klienter. IKEA strävar efter att ersätta de stationära datorerna med bärbara av 

anledningen att företaget blir mer och mer mobila. Tetra Pak uppskattar att de har cirka 80 % 

bärbara datorer och säger att de inte strävar efter att ersätta resterande 20 %. Detta på grund av 

motstånd i ersättandet av stationära datorer med bärbara i bland annat Brasilien och Kina där de 

har andra regelverk som gynnar stationära datorstationer (IP6, Rad 45). Handelsbanken har 

blandat utbud mellan stationära och bärbara datorer där mobilitet och datamängd avgör vilka 
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produkter som köps in. Strävan efter att ersätta stationära datorer med bärbara står för strävan 

att ersätta de gamla stationära stationerna till lättare varianter vilket företagen visar i sin bredd av 

svarsalternativ.  

 

4.1.5 Avfallshantering 

Alla företagen visar på att indikatorn Bortskaffning av IT-enheter på ett miljövänligt sätt är något 

de arbetar med. Inom området bortskaffande av IT-enheter har Akademiska Hus, Tetra Pak och 

IKEA valt att använda licensierade företag som sköter det åt dem. Även H&M väljer ett, av dem, 

godkänt företag som hanterar enheterna på ett miljövänligt sätt. SEB och Handelsbanken trycker 

på säkerhetsaspekten kring bortskaffandet av deras IT då de inte vill att någon känslig data ska 

komma ut. I de bådas bortskaffningsprocess innefattas miljöperspektiv också, men det är inte det 

primära syftet. ”Det är väldigt viktigt hur vi skrotar det [de syftar här på sina IT-enheter]så att 

det inte förekommer någon information i dem.” (IP5, Rad 66) 

 

Tillverkningsföretagen vi intervjuat; H&M, Tetra Pak och IKEA påpekar alla att det finns få 

möjligheter till god miljöhantering i länder de är verksamma i runt om i världen, utöver Sverige. 

Förutom inom Sverige har till exempel H&M verksamhet i andra delar av världen, exempelvis 

Asien, där intervjuperson 2 förklarar att möjligheterna att ta hand om återvinningen inte är på 

samma nivå som i Sverige. ”… i vissa asiatiska länder där man kan ha svårt med återvinning på 

ett tillräckligt bra sätt.” (IP2, Rad 185) 

 

Samtliga företag försöker återanvända enheter i så stor mån de kan inom företaget. Gällande 

återanvändning internt har Akademiska Hus inte kunskap ännu hur de kan gå tillväga kring detta 

med vissa av komponenterna i de tunna klienterna.  

 

4.1.6 Sammanfattning 

De sex intervjuade företagen är verksamma inom olika områden och marknader och har olika 

sätt att arbeta med grön IT. Gemensamt för dem alla är att de arbetar aktivt med grön IT i 

praktiken. 

 

Det var spridning i svaren kring indikatorn Energisnålcertifierade IT-enheter. Detta kan bero på 

otydlighet från intervjuarnas sida alternativt inte tillräcklig medvetenhet inom detta område 

bland intervjupersonerna. Ett av företagen har kommit längre i sitt arbete med grön IT på 

indikatorn Regler/policies kring IT måste följa vissa miljöstandarder. Detta skulle kunna vara 

grundat i att de är verksamma inom klädindustrin och därmed fått många ögon på sig gällande 

hanteringen av alla delar av deras verksamhet, inte enbart klädproduktionen. Hälften av 

företagen i undersökningen har stora, övergripande riktlinjer som de applicerar på hela 

verksamheten. Detta resulterar i mindre detaljerad analysarbete kring strömåtgång.  
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I kategorin arbetsmetoder visade det sig att utbildning kring grön IT hanterades på flertalet sätt; 

ren utbildning, workshops, lunchevents, utskick samt annan information. Dock inte av samtliga 

företag men alla företagen analyserar sin miljöpåverkan av sin IT-drift specifikt.  

 

Indikatorn Energieffektiva datorhallar hade alla företagen men i olika grad. Vissa har kopplat sig 

mot energinätet, andra förser sina egna lokaler med överskottsvärmen och vissa är i uppstarten 

kring energieffektiviteten i detta avseende. Indikatorn Avstängning av IT-enheter när de inte 

används genererade spridda svar. Detta på grund av deras olika val av IT-enheter samt tolkning 

av frågan. Vissa kan ha tolkat den i avseende till datorhallarna medan andra till klientsidan. Dock 

har alla någon form av avstängning eller nedvarvning i form av standby eller liknande.  

 

Alla utom två företag strävade efter att ersätta sina stationära enheter med andra lättare 

alternativ. Samtliga företag hanterar kategorin avfallshantering i stor utsträckning. Alla företagen 

återanvänder sin IT i den mån det är möjligt inom verksamheten och alla anlitar externa företag 

för hanteringen av deras bortskaffning.  

 

Samtliga företag har påpekat vikten av miljöansvar inom deras verksamhet. Deras arbete med 

grön IT yttrar sig på olika sätt. Överlag är de företag som arbetat för att ersätta stationära 

användarstationer med tunna klienter, bärbara datorer eller lättare utrustning de företag som 

arbetar i större utsträckning med grön IT. De har tagit ett steg längre än att hanteringen av 

datorhallarna ska vara energieffektiv. Tillverkningsföretagen H&M, Tetra Pak och IKEA har 

kommit långt i deras arbete med grön IT och två av tre av dessa bolagen har fått utmärkelser för 

deras energieffektiva datorhallar. 

 

Vissa frågor ledde intervjupersonerna till att tala vidare om andra indikatorer för grön IT i deras 

verksamhet. De nya indikatorerna som uppkom under intervjuerna var arbetet med tunna klienter 

samt indikatorer som går under benämningen IT för det gröna som vi valt att avgränsa oss från.  
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Tabell 4.1 – Indikatorresultat 4 

 
 

 

Indikator Akademiska hus H&M IKEA

Energisnålcertifierade 

IT-enheter

Inte certifieringar men tunna 

klienter.

Ja, Energy Star samt 

egna riktlinjer.
Ja, Energy Star.

Regler/policies kring 

IT måste följa vissa 

miljöstandarder

Nej, hade förut men inte nu 

efter införandet av tunna 

klienter.

Egna regler kring 

energiåtgång, vikt och 

farliga ämnen.

En övergripande strategi 

över verksamheten med 

hållbarhet som mål.

Arbetar för att 

anställda ska 

använda IT på ett 

miljövänligt sätt

Nej, de tunna klienterna 

hanterar energihanteringen.

Ja, återkommande med 

utbildning samt 

mailutskick.

Ja, återkommande med 

utbildning samt annan 

information.

Analyserar 

miljöpåverkan av IT-

driften

Ser till energiåtgången.

Strävar efter att mäta 

alla områden som har 

med IT att göra ner på 

detaljnivå.

Ja, med hjälp av KPIer. 

Strävar efter lägre 

energikonsumtion.

Energieffektiva 

datorhallar

Virtualiserar sina servrar för 

spara el och pengar.

Ja, även värme 

återvinns. Prisvinnare i 

denna kategorin.

Ja. Prisvinnare i denna 

kategorin.

Ljussystemen i 

datorhallar designade 

på ett energieffektivt 

sätt

Manuell på- och avstängning 

pga bemanning ett fåtal 

minuter per vecka.

Blandat men i vissa fall, 

ja. Arbetar på att 

förbättra detta.

Ja, både timers och 

sensorer.

Avstängning av IT-

enheter när de inte 

används

Tunna klienterna går ner i 

standby via manuell 

knapptryckning.

Både ja och nej. Arbetar 

med att automatisera i 

de fall där det är möjligt.

Blandat, servrar går ner 

i lägre drift.

Strävan efter att 

ersätta stationära 

datorer med bärbara

Ersatt alla stationära med 

tunna klienter.

Nej men arbetar med 

lättare alternativ till 

stationära datorer, ex 

tunna klienter.

Ja, pga mer mobilitet i 

företaget.

Bortskaffning av IT-

enheter på ett 

miljövänligt sätt

Via licensierade företag.

Via företag som de 

godkänner enligt deras 

riktlinjer.

Via licensierade företag.

Återanvändning av IT-

enheter i den mån 

det är möjligt

Nya i användningen med de 

tunna klienterna och osäkra 

på hur de kan återanvända 

komponenter.

Som mål att 

återanvända så mycket 

som möjligt internt.

Ja.
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Tabell 4.2 – Indikatorresultat forts. 5 

 
 

 

 

Indikator Handelsbanken SEB Tetra Pak

Energisnålcertifierade 

IT-enheter

Nej, inte specifierat 

utöver deras 

övergripande 

företagsmål.

Nej, för stor flora att 

välja märkning utifrån.
Ja, Energy Star.

Regler/policies kring 

IT måste följa vissa 

miljöstandarder

Nej, inte specifierat 

utöver deras 

övergripande 

företagsmål.

Nej, inte specifika 

miljöstandarder men 

däremot fastställt en del 

policies för inköp av 

produkter.

Nej, inga policies 

specifika till grön IT. Har 

däremot miljökrav på 

leverantörer.

Arbetar för att 

anställda ska 

använda IT på ett 

miljövänligt sätt

Nej.

Ja, återkommande 

events samt 

kommunikation.

Arbetar med en "clean 

desk" policy som 

innefattar avstängning 

av enheter.

Analyserar 

miljöpåverkan av IT-

driften

Ser till specifikt 

energikonsumtionen 

från IT. Mäter även per 

plattform.

Har haft 

indexmätningar. 

Numera KPIer årsvis. 

Mäter ökningen av 

virtualisering.

Ja, de ser till 

energiåtgången. Mäter 

ner till lägsta nivå i 

deras datorhallar.

Energieffektiva 

datorhall

Ja, och virtualisering 

och återvinning av 

värme.

Ja, kört besparings-

program, virtualiserar 

och återvinner värme.

Ja, eftertanke i struktur i 

hallarna kring värme och 

kyla.

Ljussystemen i 

datorhallar designade 

på ett energieffektivt 

sätt

Generellt sett, ja.
I stort sett, ja. Bytt 

ljussystemen till LED.

Bytt lysrören till 

energisnåla varianter.

Avstängning av IT-

enheter när de inte 

används

Det som ska 

uppdateras får inte 

stängas av. Har en 

kultur där de stänger av 

efter sig.

Ja, via power 

management funktioner 

som automatiskt 

stänger ner vid en viss 

tid.

Ja. Policy kring detta. 

Inga automatiserade 

funktioner.

Strävan efter att 

ersätta stationära 

datorer med bärbara

Nej, anställda får dator 

efter arbetsbehov.

Bytt stationära stationer 

i alla kontor till tunna 

klienter.

Nej, andra länders 

riktlinjer innebär att de 

förespråkar stationära 

framför bärbara.

Bortskaffning av IT-

enheter på ett 

miljövänligt sätt

Via licensierade företag. 

Säkerhetsaspekten i 

första hand.

Via licensierade företag. 

Säkerhetsaspekten i 

första hand.

Via licensierade företag.

Återanvändning av IT-

enheter i den mån 

det är möjligt

Ja, väldigt vanligt 

förekommande.
Ja. Ja.
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4.2  Företagens motivationsfaktorer till arbetet 

Den andra delen av intervjun ämnade besvara varför företagen arbetar med grön IT. Resultaten 

är analyserade i enlighet med motivationsfaktorerna i vårt ramverk: miljöansvar, 

kostnadsreducering, marknadsföringsvärde samt yttre påtryckningar. 

 

4.2.1 Miljöansvar 

Samtliga tillfrågade företag har svarat att miljöansvar är en betydande drivkraft i deras arbete 

med grön IT. Alla företag med undantag för Akademiska Hus underströk att miljöansvar var den 

största, eller i alla fall delat största, drivkraften. Akademiska Hus menar att strävan efter ett 

hållbart samhälle absolut är en prioriterad fråga, men att det fortfarande är sekundärt efter 

aspekten kostnadsreducering. ”Hållbarhet är en prioriterad fråga men tack vare att det blev som 

det blev [IP refererar till införandet av tunna klienter] så blev pengarna en viktigare drivkraft.” 

(IP1, Rad 64) 

 

Sustainability (sv. hållbarhet) är ett uttryck som både H&M och IKEA använder upprepade 

gånger. De menar att det är viktigt att tänka på hållbarhet i allt de gör i sin verksamhet, vilket 

även inkluderar IT. 

 

4.2.2 Kostnadsreducering 

Kostnadsreducering är en genomgående drivkraft hos företagen. Ett tydligt mönster är synen på 

kostnadsreducering som någonting som går hand i hand med miljöansvaret. “Det är win, win.” 

(IP5, Rad 82) som Handelsbanken uttrycker det. Akademiska Hus var väldigt tydliga med att 

pengar är den primära drivkraften i arbetet med grön IT. 

 

4.2.3 Marknadsföringsvärde 

Marknadsföringsvärdets drivkraft har varierande betydelse för företagen. Variationen beror dels 

på att inte alla företagen marknadsför sitt arbete med grön IT. Akademiska Hus marknadsför det 

inte alls men säger att de borde göra det (IP1, Rad 70). H&M marknadsför arbetet inom företaget 

men inte externt (IP2, Rad 154). Dock har de planer på att marknadsföra arbetet externt inom 

snar framtid. Resterande företag marknadsför sitt arbete med grön IT externt. Inget av företagen, 

förutom Handelsbanken, menar att marknadsföringsvärdet är en betydande motivationsfaktor. 

Handelsbanken är öppna med att ett bra anseende är någonting som driver dem, att deras 

varumärke är beroende av vad de kan redovisa i sina hållbarhetsredovisningar (IP6, Rad 87). Ett 

bra anseende inom miljötänk är även bra för att locka till sig bra folk för framtida anställningar 

menar de. 
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4.2.4 Yttre påtryckningar 

Det blev väldigt tydligt att yttre påtryckningar i form av regler inte är en betydande 

motivationsfaktor bland företagen, snarare tvärt om. H&M menar att reglementen i vissa fall har 

hämmat deras arbete med grön IT. Utanför Europa, framförallt i asiatiska länder, kan det vara 

svårt att hitta samarbetspartners för återvinning som opererar på ett tillräckligt ansvarsfullt sätt 

(IP2, Rad 185). Där påpekar H&M att fler regler skulle gynna arbetet. Flera av företagen svarade 

även att de sätter krav på sin omgivning, i form av leverantörer och partners, att hålla sig till 

regler de har satt upp angående grön IT men även i hållbarhetstänk och samhällsansvar i stort. 

IKEA poängterar att de ställer hårda krav på att deras leverantörer ska uppfylla regelverk för att 

få lov att vara leverantörer till IKEA (IP4, Rad 142). SEB och Handelsbanken har policies som i 

stora drag anger vad deras partnerföretag behöver uppfylla för krav i deras verksamheter. 

 

4.2.5 Prioritering bland motivationsfaktorer 

För att göra resultaten av vad som motiverar företagen mer jämförbara har de delats in i tre olika 

prioritetskategorier: primär, sekundär och obetydlig. Då vi inte uttryckligen ställt frågor om hur 

företagen prioriterar bland drivkrafterna, har vi själva gjort tolkningar av svaren vi fick angående 

om de drivs av de motivationsfaktorerna. Tolkningarna har gjorts efter en egen definierad mall. 

De drivkrafter företagen nämnde som svar på frågan om varför de arbetar med grön IT, har vi 

räknat som primära. Vid jakande svar på huruvida en viss faktor är motiverande men som inte 

nämnts självmant, har vi räknat som sekundär. Om en viss motivationsfaktor inte angetts vara 

påverkande har vi räknat den som obetydlig. 

 

 

Tabell 4.3 – Motivationsprioritet, miljöansvar 6 

 
 

 

Tabell 4.4 – Motivationsprioritet, kostnadsreducering 7 
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Tabell 4.5 – Motivationsprioritet, marknadsföringsvärde 8 

 
 

Tabell 4.6 – Motivationsprioritet, yttre påverkan 9 

 
 

 

För att göra prioritetsresultaten mer mätbara har vi tilldelat olika numeriska värden till varje 

prioriteringsgrad. Vi tilldelade primär prioritet värdet 2, sekundär värdet 1 och obetydlig värdet 

0. De tilldelade värdena har i sig själva ingen betydelse, det är enbart förhållandena dem emellan 

som är väsentliga. Ett antagande vi gör är att förhållandet i prioriteringsgrader är linjärt, det vill 

säga att värdeskillnaden mellan varje prioritetsgrad är konstant (en värdeenhet i vårt fall). För att 

ge en representation av förhållandena mellan prioritetsgraderna är summorna även konverterade 

till vikter. Vikterna kan betraktas som andelar av de summerade prioritetsgradernas värderingar. 

 

Genom denna analys framgår det att miljöansvar och marknadsföringsvärde är de två 

motivationsfaktorer som är i särklass starkast. Det blir också tydligt att yttre påtryckningar inte är 

en betydande motivationsfaktor överhuvudtaget (Tabell 4.7). 

 

 

Tabell 4.7 – Motivationsprioritet, summering 10 

 
 

4.2.6 Sammanfattning 

Det finns tydliga mönster gällande motivationsfaktorer bland företagen. Miljöansvar är i regel 

den starkaste drivkraften. Hållbarhet är ett frekvent förkommande ord från flera av 

intervjupersonerna. Kostnadsreducering är också en stark drivkraft. Drivkraften 

marknadsföringsvärde är varierande men ofta närvarande i någon grad. Detta till skillnad från 

Motivationsfaktor Primär (2) Sekundär (1) Obetydlig (0) Summa Vikt

Miljöansvar 5 1 0 11 0,46

Kostnadsreducering 3 3 0 9 0,38

Marknadsföringsvärde 1 2 3 4 0,17

Yttre påtryckningar 0 0 0 0 0,00
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drivkraften yttre påtryckningar, som var obetydlig. En sammanfattande tabell av företagens svar 

finns nedan (Tabell 4.8). Värt att notera i resultaten är att inga ytterligare motivationsfaktorer 

utanför vårt ramverk nämndes av intervjupersonerna. 
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Tabell 4.8 – Motivationsresultat 11 

 

Motivation Företag Sammanfattning av intervjupersonernas svar

AH
Marknadsför inte arbetet med grön IT, men säger att de borde 

göra det. Det är ingen motivation för dem.

H&M
Marknadsför arbetet med grön IT internt men inte externt. Planerar 

att gå ut med det externt. Det är ingen motivation för dem.

IKEA
Markandsför arbetet kring grön IT internt och externt. Anser dock 

inte att det är en drivkraft.

Handels-

banken

Varumärket är beroende av vad man kan redovisa i sina 

hållbarhetsredovisningar. Det är viktigt med ett bra anseende. 

Bland annat för att locka duktigt folk till sig

SEB
Viktigt att kunna visa att man sköter och uppfyller CSR frågor. Det 

intresserar kunder.

Tetra

Pak

Försöker ställa upp i tävlingar för grön IT. Tycker att det är roligt 

när man har möjlighet att bevisa sina satsningar.

AH Pengar är den främsta drivkraften.

H&M Minskade kostnader är en sekundär drivkraft.

IKEA Det är en sekundär motivationsfaktor.

Handels-

banken

Det är en ekonomisk fråga. Energi kostar pengar och 

kostnadsreducering är en stark drivkraft.

SEB
Det kan spara en hel del pengar. Det är en primär 

motivationsfaktor.

Tetra

Pak

Står högt upp på listen över motivationsfaktorer. Är ständigt 

någonting de strävar efter.

AH Ett hållbart samhälle kommer i andra hand.

H&M
Har hög ambition i hållbarhetsfrågor, men aktivt arbete inom 

sustainability.

IKEA
Hållbarhet är en av företagets hörnstenar, där lägger det mycket 

kraft och energi.

Handels-

banken

De är medvetna och tar en stort samhällsansvar. Det sociala 

ansvaret är viktigt.

SEB
Strävar mot att minska deras footprint. Det är en primär 

motivationsfaktor.

Tetra

Pak

Environment är en av företagets core values, vilket inkluderar IT. 

Hållbarhet till högt upp på agendan

AH
Det finns inga reglementen eller yttre påtryckningar som påverkar 

deras arbete med grön IT.

H&M

Inga reglementen eller yttre påtryckningar som påverkar dem. 

Uttrycker att det borde finnas fler. Anser att de ligger före i grön IT 

arbetet i förhållande till reglementen.

IKEA

Inga reglementen eller yttre påverkningar som påverkar dem i sitt 

arbete med grön IT. De ställer höga krav på sina leverantörer och 

anser att de ligger före de reglementen som finns.

Handels-

banken
Inte mer än anseendet.

SEB Har inte påverkats av reglementen.

Tetra

Pak

Reglementen har påverkat verksamheten i övrigt, men inget som 

drabbat IT-sidan.

Marknadsföringsvärde

Kostnadsreducering

Miljöansvar

Yttre påtryckningar
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5 Diskussion 

5.1 Hur arbetet med grön IT yttrar sig 

Hur företagens arbete med grön IT yttrar sig skiljer sig en del från varandra. Detta kan vara 

beroende på att de är verksamma inom olika områden och industrier, att de har olika antal 

anställda på företaget, att de har olika omsättning, etc. (Tabell 3.1) men även att grön IT har 

varierande definitioner. Våra intervjufrågor angående hur arbete med grön IT indikeras i de olika 

företagen användes för att se hur väl indikatorerna i vårt ramverk representerade företagens 

arbete. 

 

Majoriteten av företagen hade starka riktlinjer för miljöpåverkan generellt men inte riktat 

specifikt mot IT. Då IT är en del av verksamheten, påverkas det av dessa generella riktlinjer. De 

tar, i och med detta arbete, ett ansvar för hållbarhet i sin verksamhet i stort (Kuo & Dick, 2009; 

Park et al., 2012). Ett av företagen hade dock specifika regler och policies för hur de skulle 

införskaffa, använda och bortskaffa sin IT. Det företaget, som har specifika ramar för policies 

vilket de andra inte har, har fler indikatorer i ramverket än de andra. Detta skulle kunna tyda på 

att indikatorn Regler/policies kring IT måste följa vissa miljöstandarder är en indikator som 

indikerar ett mer omfattande arbete med grön IT. Molla och Abareshi (2009) och Chen et al. 

(2008) visar på likartade mönster där företag med etablerade policies i införskaffning och 

bortskaffning av IT-enheter är de företag som har adopterat grön IT på bredast sätt.  

 

Hälften av de medverkande företagen i vår studie virtualiserar sina servrar vilket är en högre 

siffra än i undersökningen utförd av Molla och Abareshi (2012) där cirka 30 % av företagen i 

Australien virtualiserade. Förändrade tekniska förutsättningar kan spela en roll i detta eftersom 

den tekniska utvecklingen på området är mycket snabb. Sverige som region kan också stå som en 

del av förklaringen då IT-tätheten i landet är förhållandevis hög. 

 

Samtliga företags arbete med grön IT indikeras bland annat av djupgående analyser. Det visar på 

ett arbete inom grön IT enligt Molla (2009). Att analysera miljöpåverkan av IT på det sätt som 

intervjuperson 2 beskriver, med olika aspekter i analysarbetet (IP2, Rad 60), tyder på ett 

innovationstänk som Nidumolu et al. (2009) poängterar är mycket viktigt.  Nidumolu et al. 

(2009) menar vidare att den typen av djupgående analys sätter företag i en fördelaktig position 

med arbetet inom grön IT. 

 

Murugesan (2008) förklarar att minskning av energikonsumtion utgör en stor del av arbetet med 

grön IT. Våra resultat styrker det påståendet. Att ha energieffektiva datorhallar är viktigt då 

datorhallar kräver en stor mängd elektricitet (Murugesan, 2008). Samtliga företag hade 

energieffektiva datorhallar vilket visar på att datorhallarna utgör en viktig del av arbetet och det 

skulle kunna ses som en kärna i arbetet med grön IT. 
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Värt att notera i resultaten är att en ytterligare indikator, utanför vårt ramverk, nämndes av några 

av företagen. Detta är användandet av tunna klienter. Dock finns det likheter med indikatorn 

Strävan efter att ersätta stationära datorer med bärbara då de båda syftar till att ersätta gamla 

tunga datorstationer med nya lättare enheter. Intervjuperson 1 uttryckte sig följande: “Vi förstår 

inte varför till exempel stat och kommun inte går ut stenhårt kring detta [IP syftar på tunna 

klienter] för kostnadsbesparingen är bort åt en 40 % ...” (IP1, Rad 78). Intervjuperson 1 

upplever att reglementen snarare saknas än driver dem i arbetet med grön IT, vilket är en 

genomgående uppfattning hos intervjupersonerna. 

 

5.2 Motivationsfaktorer till arbetet 

Indikatorerna har använts som underlag för att kunna placera motivationfaktorerna i en kontext. 

Uppdelningen av motivationsfaktorer som vi identifierat och översatt från Mollas (2009) 

forskning visade sig vara användningsbar. De motivationsfaktorer Bansal och Roth (2000) 

identifierade hade fungerat att använda i vår studie men resultatet hade inte blivit lika nyanserat. 

Företagens syn på marknadsföringsvärde och kostnadsreducering var väldigt varierande. Den 

variationen hade vi gått miste om, om vi hade valt motivationsfaktorerna av Bansal och Roth 

(2000) då dessa är sammanslagna. 

 

När vi gav intervjupersonerna möjlighet att nämna fritt vilken motivation som drev dem i arbetet 

med grön IT svarade många att miljöansvar var det drivande faktorn för dem. När mer specifika 

frågor kring drivkrafter ställdes framkom att alla företagen hade fler drivkraften är en. Resultaten 

visar att miljöansvar och kostnadsreducering är de överlägset starkaste motivationsfaktorerna i 

företags arbete med grön IT (Tabell 4.7). Detta resultat skiljer sig från tidigare forskningsresultat 

i ämnet med undantag från Molla (2009). Forskning från González (2005), Olson (2008) och 

Molla och Abareshi (2012) har istället indikerat att legitimitet och konkurrenskraft varit de 

starkaste drivkrafterna. 

 

Samtliga företag har sagt de inte blivit drivna till arbete med grön IT av yttre påverkningar. Den 

motivationsfaktorn har varit obetydlig hos alla sex företagen, vilket resulterade i siffran 0 i 

viktad prioriteringsgrad (Tabell 4.7). Detta är viktigt att belysa då författare som Murugesan och 

Gangadharan (2008) samt Ijab et al. (2010) beskriver att strängare reglementen kring grön IT har 

författats runt om i världen. Denna avvikelse mot tidigare forskning kan ha att göra med den 

geografiska skillnaden i vår studie. Sverige är, som beskrivs i kapitel ett, i framkanten inom 

arbetet med hållbar utveckling och förnybara energikällor (Nykvist et al., 2013). Som en följd av 

detta är svenska företag sannolikt över genomsnittet i sitt miljöarbete.  

 

Att tidigare studier med andra geografiska underlag visat att legitimitet är en betydande 

motivationsfaktor kan bero på att företagen i andra regioner inte ser IT som ett prioriterat område 

för förbättring inom hållbarhet. I arbete mot hållbarhet tenderar företag att fokusera på områden 
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inom verksamheten där insatser gör mest skillnad i förhållande till resurser som krävs (Kuo & 

Dick, 2009). Om hållbarhetsarbetet inte är särskilt långt kommet i ett företag ges ofta IT-området 

låg prioritet. Om företag blir tvingade till ett hållbart arbete av reglementen blir de mindre 

benägna att utveckla arbetet bortom kraven som ställs (Bansal & Roth, 2000). Det skulle kunna 

vara en förklaring till att drivkraften legitimitet inte har någon betydande inverkan på svenska 

företag, då deras miljöarbete redan ligger före vad reglementen kräver av dem. Den teorin skulle 

även förklara varför flera av företagen beskrev situationen som omvänd (IP2, Rad 181; IP3, Rad 

142), att de hade önskat att det fanns mer reglementen som kunde förbättra deras förutsättningar 

att utvecklas inom grön IT.  

 

Det är komplext att identifiera grunden till företags drivkrafter till visst arbete och det är sällan 

entydigt. Den höga graden av miljömedvetenhet i det svenska samhället gör det sannolikt att 

intressenter inom samma region ställer högre krav på företagen. Det skulle indikera att 

marknadsföringsaspekten hos företag i Sverige är extra viktig. Dock visar våra resultat att 

motivationsfaktorn marknadsföring enbart driver hälften av företagen. Representerat numeriskt i 

viktad prioriteringsgrad får marknadsföringsvärde värdet 0,17 (Tabell 4.7). Det är delvis i 

enlighet med undersökningen av Molla och Abareshi (2012) som kommer fram till att 

marknadsföring inte är en signifikant drivkraft alls. 

 

Alla privatägda företag har tydligt poängterat att miljöansvar är en primär drivkraft, vilket gav en 

viktad prioriteringsgrad på 0,46 (Tabell 4.7). Det enda företaget som svarade att miljöansvar inte 

är en primär drivkraft, var det statligt ägda företaget. Det indikerar att det kan finnas ett samband 

mellan företags sektortillhörighet och vad som motiverar dem, alternativt att öppenheten i vad 

som motiverar företagen kan variera beroende på sektortillhörighet. 
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6 Slutsatser 
I uppsatsens inledning formulerade vi forskningsfrågan: 

 

Hur arbetar företag i Sverige med grön IT och vad motiverar dem till att göra det? 

 

Genom vår studie fann vi att de tydligaste indikatorerna för arbete med grön IT är de indikatorer 

kopplade till ström och avfallshantering, vilket delvis stöds av tidigare litteratur. Arbetet med 

energieffektiva datorhallar var en energirelaterad indikator som stack ut som vanligt 

förekommande. Enligt vår undersökning kan arbetet med energieffektiva datorhallar ses som ett 

fokusområde för grön IT då samtliga företag hade lagt stort fokus vid just energieffektiviteten i 

deras datorhallar. Två av företagen har även vunnit pris för sina datorhallar. 

 

Samtliga företag i studien analyserade energiåtgång kopplad specifikt till IT-drift i någon mån. 

Den analysen kretsade till stor del kring datorhallsdriften ner på detaljnivå. 

 

Hur företag arbetar med upphandling var inte lika entydigt. Vissa företag höll sig strikt till 

officiella certifieringar av IT-enheter medan andra formulerade sina egna ramar. Gemensamt var 

att företagen hade några former av riktlinjer de höll sig till vid upphandling av IT-enheter. 

 

Efter en granskning av vilka indikatorer för grön IT som fanns hos de undersökta företagen 

framgick ett möjligt samband. Våra resultat tyder på att indikatorn Regler/policies kring IT måste 

följa vissa miljöstandarder eventuellt indikerar ett mer omfattande arbete med grön IT. 

 

Våra resultat visade att miljöansvar var den starkaste motivationsfaktorn till ett arbete med grön 

IT. Den nämndes som en primär drivkraft av alla utom ett företag där statlig respektive privat 

ägandeskap kunde ses som mönster. Den näst största motivationsfaktorn var kostnadsreducering 

som beskrevs som en betydande drivkraft av samtliga företag. Marknadsföringsvärde hade 

betydelse enligt hälften av företagen men hälften ansåg det som obetydlig. Den 

motivationsfaktorn med i särklass minst betydelse var yttre påtryckningar, till skillnad från 

mönster i vissa tidigare utförda studier.  

 

Det har poängterats att IT står för utsläpp som påverkar vår miljö på ett negativt sätt. De sex 

medverkande företagen i vår studie visar dock att de känner ett genuint miljöansvar och 

motiveras av detta i arbetet för att minska påverkningen IT har på miljön. I resultaten är det inte 

enkelt att utröna hur detta kommer sig men företagen är nöjda med sitt arbete med grön IT och 

ser tydligt skillnader i elkonsumtion och därmed i plånboken. 
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Företag i regioner som ligger i framkant i arbetet med ett hållbart samhälle är fortsatt viktiga att 

studera för att identifiera motivationsfaktorer till arbetet med grön IT. Vidare studier med större 

empiriskt underlag skulle ge ett mer generaliserbart resultat.  

 

Flera av intervjupersonerna talade om indikatorer som syftar på IT för det gröna som var utanför 

vår avgränsning. Att de nämner detta visar på en medvetenhet även inom detta område. 

Kommande studier skulle kunna se till även denna aspekt och tydliggöra om motivationerna där 

skiljer sig eller liknar de drivkrafter företag har till att arbeta med grön IT.   
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Transkription 1 

Akademiska hus, den 28/4 2014 

Cecilia: Använder ni energisnålcertifierade IT-enheter som till exempel med certifieringen 1 

Energy Star?  2 

Intervjuperson 1: Ja, men vi har nog gått ändå längre. Vi har tagit bort alla PC. Vi har en så 3 

kallad tunn klient som drar 6W istället. Så vi har tagit ytterligare ett steg bort. 4 

Cecilia: I hur stor utsträckning använder ni er av detta? Är det på alla datorer över hela 5 

verksamheten?  6 

Intervjuperson 1: Det är på alla våra användarstationer. Det finns ett antal som har bärbara PC 7 

men det är ett mycket litet antal. Alla anställda har de här, ja. Svar ja. 8 

Cecilia: Okej, tack. Har ni regler eller policies som säger att er IT måste följa vissa 9 

miljöstandarder? 10 

Intervjuperson 1: Vi hade detta förut men eftersom de här tunna klienterna inte är certifierade så 11 

föll detta. De här drar mycket mindre än de certifierade grejerna.  12 

Cecilia: Arbetar ni för att era anställda ska använda IT på ett miljövänligt sätt? 13 

Intervjuperson 1: Nej det gör vi nog inte. Jag kan inte komma på att… Nej, det gör vi inte. 14 

Cecilia: Analyserar ni er miljöpåverkan av er IT-drift? Till exempel att ni har koll på specifik 15 

energikonsumtion från IT?  16 

Intervjuperson 1: Ja, det gjorde vi när vi satte igång de tunna klienterna. Då var vi väldigt tydliga 17 

på… för då började vi räkna pengar. Och vi kunde se att det kunde minska radikalt. Bara på att ta 18 

bort alla PC. Sen har vi redan på servermiljöerna, redan för fem, sex år sedan tagit bort alla 19 

fysiska PC. Det var så att… Vi gjorde detta beroende på att vi inte fick in mer kyla i och då 20 

började vi virtualisera. Och för sex år sedan var vi klara med detta så att… Räkna och räkna, vi 21 

kan väl säga så att… Vi räknade inte beroende på att vi var tvungna att göra någonting direkt.  22 

Cecilia: Okej. Hur sparar ni er data inom företaget?  23 

Intervjuperson 1: Vi har ett datacenter.  24 

Cecilia: Är den här datorhallen energieffektiv?  25 
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Intervjuperson 1: Det du kallar för grön IT som är ett väldigt best word som kom för en sju, åtta 26 

år sedan ifrån Future Siemens när de började köra någon form av grön certifiering, nån 27 

svancertifiering. De hade en CPU som var speciell på det här. Vad vi gör helt enkelt är att vi kör 28 

ihop dem, vi virtualiserar, vi har tagit bort alla fysiska servrar i princip och det är ju egentligen… 29 

Men det där best wordet grön IT har väl egentligen dött ut i branschen kan vi säga. Nu pratar 30 

man om att man ska virtualisera saker istället och det är på så sätt man sparar pengar och då 31 

energi.  32 

Cecilia: Är ljussystemen i era datorhallar någonting ni har i åtanke?  33 

Intervjuperson 1: Ljus... Nu får du förklara. Hur menar du? 34 

Cecilia: I er datorhall, har ni till exempel manuell på- och avstängning på ljuset eller går det på 35 

sensorer som känner av rörelser?  36 

Intervjuperson 1: Vi kan väl säga såhär att den… I en datorhall, den är obemannad allt utan 37 

kanske då 15 minuter per vecka och därför är det manuellt av- och på stängning på den. Det är 38 

inga personer där inne. Det är 100 decibel där så det är ingen som vill vara därinne. 39 

Cecilia: Stängs IT-enheter av när de inte används i er verksamhet?  40 

Intervjuperson 1: IT-enheter, då menar du alltså den lokala PCn och sådana grejer och då har vi 41 

den här tunna klienten. Den går ner i standbyläge också från de här 6W men inte så mycket, 42 

mycket mer. De kan inte gå ner till noll eftersom de ger uppdateringar i sig.  43 

Cecilia: Okej, så ni har en kultur som stödjer att man stänger av den när man lämnar? 44 

Intervjuperson 1: Ja. 45 

Cecilia: Ni har inga stationära datorer kvar på kontoret utan ni har ersatt alla med tunna klienter?  46 

Intervjuperson 1: Ja. 47 

Cecilia: Gör ni er av med IT-enheter på ett miljövänligt sätt?  48 

Intervjuperson 1: Ja, vi har ju varit väldigt noga med att skicka dem till någon som tar hand om 49 

dem. Här i Göteborg då, som är vårt koncernkontor som ska vara ett föredöme, har vi skickat 50 

dem till exempel då till Stena Metall för att de ska dela isär grejerna. Det har kostat lite mer men 51 

det har vi faktiskt gjort, ja.  52 

Cecilia: Återanvänder ni IT-enheter i den mån det är möjligt inom er verksamhet? Till exempel 53 

återanvändandet av IT-enheter fast i en annan kapacitet eller på en annan plats?  54 
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Intervjuperson 1: De här tunna klienterna är likadana överallt. Vi vet inte riktigt, asså deras 55 

livslängd, de har varit igång i två, tre år här nu. De har en betydligt mycket längre livslängd än en 56 

PC har. Vi vet inte hur lång livslängden är men de är ju likadana överallt. Det finns ingen logik i 57 

dem utan det är en IO-enhet och de har ett uttag så att man kan koppla in mus och tangentbord. 58 

Så finns det en kabel till skärmen. Sen matas de med fem volt. När den tunna klienten går 59 

sönder, så går den sönder tror vi. Vi vet inte det men vi tror det.  60 

Cecilia: Okej. Vad skulle du säga är anledningen till att ni arbetar med grön IT?  61 

Intervjuperson 1: Pengar. 62 

Cecilia: Är ett hållbart samhälle något som driver er till att arbeta med grön IT?  63 

Intervjuperson 1: Absolut! Det blev sekundärt kan man säga. Hållbarhet är en prioriterad fråga 64 

men tack vare att det blev som det blev så blev pengarna en viktigare drivkraft.  65 

Cecilia: Marknadsför ni ert arbete kring grön IT?  66 

Intervjuperson 1: Nej, det borde vi göra men det gör vi inte.  67 

Cecilia: Är möjligheten att marknadsföra ett arbete kring grön IT något som driver er till att 68 

arbeta mer med grön IT?  69 

Intervjuperson 1: Nej, men det borde väl göra det.  70 

Cecilia: Har reglementen tvingat er att arbeta med grön IT på ett sätt som ni inte skulle gjort 71 

annars?  72 

Intervjuperson 1: Nej.  73 

Cecilia: Finns det andra yttre påtryckningar som fått er att arbeta med grön IT på andra sätt än ni 74 

redan gör? 75 

Intervjuperson 1: Nej.  76 

Cecilia: Tack för din tid, har du några tillägg?  77 

Intervjuperson 1: Vi tror att tunna klienter är framtiden, det sparar oerhört mycket pengar. Vi 78 

förstår inte varför till exempel stat och kommun inte går ut stenhårt kring detta för 79 

kostnadsbesparingen är bort åt en 40 % tror vi.80 



7.2 Bilaga 2 – Transkription 2 

H&M, den 28/4 2014 

Cecilia: Använder ni energisnålcertifierade IT-enheter?  1 

Intervjuperson 2: Vi jobbar ganska mycket med grön IT inom H&M även om vi inte har gått ut 2 

så mycket i till exempel media. Vi är faktiskt tre personer som jobbar heltid med det. Jag är chef 3 

för Green IT och vi har jobbat med det i några år. Och från planeringsstadiet till just nu, idag, 4 

håller vi på och implementerar den gröna IT-strategin som vi har.  5 

Som ni vet så växer H&M ganska mycket, så vi tar hand om all IT genom att välja leverantörer 6 

globalt, väldigt mycket från Sverige också. Våra stora mål är, så att säga, att halvera 7 

energiförbrukningen trots tillväxten. Vi brukar fördubbla våra antal butiker på fem till sju år och 8 

under den tiden har vi tänkt halvera energiförbrukningen inom en rad områden. Inom de flesta 9 

områden har vi som mål att gå ner med energiförbrukningen med 75 %. Den implementationen 10 

är vi mitt uppe i, kan man säga. Vår baseline är från 2012 och nu är det 2014, så vi har kommit 11 

en bra bit. Vi har mätt upp de flesta områden och arbetar med reduceringen. Men några har vi 12 

redan gjort. Vi försöker göra det vi kallar decoupling, att bryta isär vår tillväxt och vår 13 

energianvändning så att vi förbrukar mindre och mindre trots att vi har en väldig kraftig tillväxt i 14 

koncernen. 15 

Cecilia: Tack. Har ni någon certifiering på IT-enheterna som ni använder er utav?  16 

Intervjuperson 2: Ja. Vänta nu, jag måste tänka. Du menar externa certifieringar. Både ja och nej. 17 

Vi har tidigare, innan vi började arbetet jobbade vi med skärmar med TCO-märkningar och hade 18 

det som grund men nu har vi inte det. Vi gör vår egen, certifiering är fel att kalla den, inom varje 19 

område vi mäter kontrollerar vi all utrustning som vi sätter in och försöker även ta med, så långt 20 

det går, externa leverantörer när de levererar tjänster till oss. All hårdvara alltså. Och tittar hur 21 

mycket energi den lösningen eller den enskilda IT-enheten drar. Då sätter vi alltså gränser själva, 22 

till exempel för en PC, så sätter vi gränser hur mycket får en laptop dra, hur mycket får en 23 

desktop dra, hur mycket får en liknande enhet dra egentligen. Vad är vår gräns för att kunna nå 24 

våra mål vid olika minimum och maxvärden. Så att vi använder inte en extern certifiering. Det 25 

finns ingen som vi har hittat som är tillräckligt bra som vi lutar oss på men vi mäter dem själva, 26 

alternativt så använder vi Energy Star i utgångspunkt när vi skannar marknaden. Egentligen är 27 

svaret på frågan nej, vi gör dem själva.  28 

Cecilia: Har ni regler eller policies inom företaget som säger att ni ska följa vissa standarder? Till 29 

exempel som du nämnde Energy Star. 30 

Intervjuperson 2: Ja, det har vi. När det gäller energi sätter vi själva upp reglerna. Om du tar PC 31 

då, så går det bra på Energy Star och skärmar också tror jag. Men Energy Star sysslar ju inte med 32 
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servrar eller storage eller andra saker. Där får vi själva vara med och titta på den lösning inom de 33 

fallen där det är aktuellt tillsammans med dem som ansvarar för de områdena. Men när det gäller 34 

till exempel farliga ämnen då lutar vi oss mot andra standarder som H&M har generellt både för 35 

klädproduktion och andra saker så då har vi liksom plockat ut de sakerna som vi vill undvika i 36 

datorer där det är möjligt. Så mäter vi dem helt enkelt, de ämnena, om vi har dem idag och 37 

försöker undvika om dem i framtida inköp.  38 

Cecilia: Vilken kontroll har ni över de här skadliga ämnena?  39 

Intervjuperson 2: Vi börjar få hyfsad kontroll. Vad vi gör är… När vi köper in ny hårdvara så 40 

anger vi vid inköpstillfället, för just den specifika modellen, om de här skadliga ämnena finns 41 

eller inte. Så de är fem eller sex ämnen framförallt då som vi försöker undvika eller ta bort helt 42 

från våra miljöer.  43 

Cecilia: Vilka är de? 44 

Intervjuperson 2: De är kadmium, bly, kvicksilver, krom, bifenyler och pvc. De här reglerna vi 45 

har på H&M lutar sig mot standarder på marknaden som följer lagar och regler inom EU. 46 

Cecilia: Arbetar ni för att era anställda ska använda IT på ett miljövänligt sätt?  47 

Intervjuperson 2: Ja, det gör vi. Vi är ganska många som jobbar med IT inom H&M, cirka 2000 48 

personer. De strategier och de riktlinjerna som vi sätter upp från vår gruppering, de ska så att 49 

säga, alla följa för utveckling av IT inom alla delar av koncernen. De inbegriper till exempel att 50 

vi informerar folk via mail, det gör både vi och de som arbetar med hållbarhet. Och sen till 51 

exempel ger vi dem grön IT-utbildning internt.   52 

Cecilia: Är detta återkommande utbildning?  53 

Intervjuperson 2: Ja, det är det.  54 

Cecilia: Analyserar ni er miljöpåverkan av er IT-drift? Till exempel att ni mäter 55 

energikonsumtion från IT.  56 

Intervjuperson 2: Ja, det gör vi. Ner till detaljnivå inom vissa områden och andra områden, ja vi 57 

försöker mäta alla områden som har med IT att göra ner på detaljnivå.  58 

Cecilia: Analyserar ni miljöpåverkan av IT på annat sätt?  59 

Intervjuperson 2: Ja, det gör vi. Vi mäter tre saker framförallt. Vi mäter farliga ämnen, vi mäter 60 

energi och vi mäter vikt. De är de tre sakerna vi fokuserar på för att mäta.  61 

Cecilia: Vad innefattar vikt i det här sammanhanget?  62 
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Intervjuperson 2: Vikt mäter vi för att det är ett hyfsat enkelt sätt att fånga det vi vill komma åt. 63 

Vikten i hårdvara försöker vi ta med som en parameter för att vi vill ha så lätta lösningar som 64 

möjligt eftersom vikten säger ofta hur stor omfattning en vanlig PC är. Köper man en stor 65 

desktop istället för en laptop eller en väldigt liten desktop får du mycket mer materia. Det är 66 

vanligtvis mycket mer material som där används som en gång tagits upp från jorden, gruvor och 67 

liknande. Det är mer plast, det är mer pvc, mer framskyddsmedel. Det blir ofta så att ju mer vikt 68 

du har desto mer av allting får du. Det försöker vi minimera så där försöker vi också halvera vår 69 

vikt, eller dra ner 75 %, trots fortsatt försäljning. Vi försöker halvera vikten från 2012-års nivåer 70 

inom en rad områden. Sen så kommer det också till med vikten att du har transporter, ju mer det 71 

väger desto tyngre blir transporten. Även sådana saker som hantering av IT för de som jobbar 72 

med att fysiskt hantera dessa är en stor påverkan. Vi försöker minimera vikten där det är möjligt.  73 

Cecilia: Hur sparar ni er data inom företaget? Är det på molntjänster eller egna datorhallar?  74 

Intervjuperson 2: Det är både och.  75 

Cecilia: I era datorhallar, arbetar ni med att de ska vara energieffektiva? 76 

Intervjuperson 2: Ohja! Det är en av de huvudsakerna vi arbetar med.  77 

Cecilia: Hade ni energieffektivitet i åtanke när ni utformade datacentrena?  78 

Intervjuperson 2: Ja. För några år sedan byggde vi en datorhall i Stockholm som fick pris som 79 

årets miljövänligaste datorhall och det designade vi så mycket vi kunde från början. Sen har vi de 80 

senaste månaderna kopplat in något som inte många i världen har, återvinning av den värmen vi 81 

alstrar. Återvinningen går in till fjärrvärmesystemet igen vilket betyder att vi återanvänder 82 

egentligen ungefär 90 % av den energi som vi försöker minimera från början. Vilket är väldigt, 83 

väldigt effektivt. 84 

Cecilia: Är ljussystemen i era datorhallar designade på ett energieffektivt sätt?  85 

Intervjuperson 2: Ja, så vitt jag vet är dem det. Vi har lite olika datacenters så det kan vara lite 86 

blandat. Till en viss del är dem det. Det är faktiskt en av de sakerna vi jobbar med på att göra lite 87 

bättre.  88 

Cecilia: Stängs IT-enheter av när de inte används?  89 

Intervjuperson 2: Både ja och nej. Det är det vi jobbar med att se till. Det är två viktiga 90 

huvudpunkter: köpa in rätt utrustning från början och den andra är omfång av energihantering. 91 

Den är delvis automatiserad idag och kommer bli mer och mer automatiserad. Där den inte är 92 

automatiserad men där det går att automatisera, försöker vi ha manuell avstängning. Vissa 93 
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områden går helt enkelt inte att stänga av utrustning i eftersom designen kan vara till exempel 94 

gammal. I framiden är tanken att det ska vara så automatiserat som det bara går.  95 

Cecilia: Har ni kultur som stödjer att ni till exempel stänger av datorn när man går hem från 96 

jobbet?  97 

Intervjuperson 2: Ja, det har vi i den mån vi vill att de ska stänga av datorn. Vi ville det förr men 98 

nuförtiden så har vi designer som gör att de inte ska behöva stänga av datorn när de går från 99 

jobbet. De stängs av automatiskt, eller rättare sagt går ner i viloläge eftersom vi inte vill stänga 100 

av dem. De tar bort cirka 98-99 % av energiförbrukningen när de går ner i viloläge. Det finns en 101 

fördel med att saker ligger i viloläge istället för avstängda och vi når våra högt uppsatta mål 102 

ändå. De startar snabbare på morgonen, vi kan uppdatera saker lättare och sådana saker.  103 

Cecilia: Har ni stationära eller bärbara datorer på kontoren eller både och?  104 

Intervjuperson 2: Både och. 105 

Cecilia: Strävar ni efter att ersätta era stationära datorer med bärbara?  106 

Intervjuperson 2: I dagsläget, nej det gör vi inte. Dock så har vi gått ner till exempel 80 % i vikt 107 

på de stationära. När du säger stationär menar du en stor koloss som står under skrivbordet?  108 

Cecilia: Ja. 109 

Intervjuperson 2: Våra nya stationära datorer är datorer som är till vikten liknar laptops och är 110 

väldigt små och smidiga och du kan ha dem på skrivbordet. De är väldigt strömsnåla och små. 111 

Men det finns ingen uttalad strävan att byta stationära mot laptops utan det beror på vilken 112 

arbetsuppgift man har egentligen, vilken roll man har. Har man behov av en laptop så har man en 113 

laptop annars har man en desktop.  114 

Cecilia: Du talade tidigare om hur ni gör er av med IT-enheter, att ni har kontroll över ämnena.  115 

Intervjuperson 2: Ja, i alla fall när de kommer in.  116 

Cecilia: Vilken typ av kontroll har ni över de här skadliga ämnena?  117 

Intervjuperson 2: Kontrollen vi har som vi arbetar med då är att få till en… De farliga ämnena vi 118 

mäter som vi pratade om tidigare, de försöker vi att minimera redan vid inköp. Men sen finns det 119 

andra ämnen också som man kan diskutera vad som är bra att hantera i en dator. Den övriga 120 

helheten… Vi försöker hitta ett bra tänk och agerande inom recycling eller reuse. Vårt mål är att 121 

använda reuse så mycket som möjligt. Först och främst internt och sen extern också. Det vill 122 

säga att vi tar hjälp av företag som kan 1) använda datorerna till reuse på ett sätt som vi 123 

godkänner och 2) om inte det första går, att det går till recycling på ett ansvarsfullt sätt. 124 
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Cecilia: Okej. Är det då även delar av de här IT-enheterna som kan återanvändas eller är det IT-125 

enheten i sig?  126 

Intervjuperson 2: Vanligtvis så är det nog IT-enheten i sig. Men i de tjänster vi tittar på, för det 127 

här är ingenting vi försöker göra själva, så säljer vi enheten till ett av oss godkänt företag som 128 

säljer den. De fräschar upp den om det behövs eller tömmer den på information och liknande och 129 

sen säljer den på en kontrollerad andrahandsmarknad, det är målet. Där det inte går så tar vi 130 

istället och recyclar den. Vanligtvis är det enheten i sig men pratar du annan IT-utrustning än PC 131 

och sånt så kan det ibland finnas business för dem att plocka isär den men det är ganska sällan 132 

ändå.  133 

Cecilia: Tack. Vad skulle du säga är anledningen till att ni arbetar med grön IT?  134 

Intervjuperson 2: Anledningen är nog att H&M har en väldigt hög ambition när det gäller 135 

sustainability-området generellt och vi vill vara bra i alla andra områden där vi påverkar 136 

samhället och våra kunder och oss själva också.  137 

Cecilia: Skulle du säga att strävan efter ett hållbart samhälle är det som driver er till arbeta med 138 

grön IT?  139 

Intervjuperson 2: Absolut. Det är det ju. Det är en stor del i varför vi arbetar med grön IT. Man 140 

ska inte glömma att grön IT generellt sätt är… Jag har arbetat med det här några år… Det är bra 141 

affärer i många olika perspektiv. Vi gör en bra affär på att vi finns, till exempel på sådana saker 142 

man ofta glömmer av annars, på stora företag inte minst. Spara på elektricitet, spara på elnotan i 143 

slutändan, spara på andra saker som jag nämnt. Man täcker in systemtänkandet från början. 144 

Redan när man köper in en lösning eller design tänker man på hur den ska avslutas. Det ger rätt 145 

bra return of investment också visar det sig. Men det är inte den huvudsakliga drivkraften men 146 

det är viktigt att poängtera. Många tror att det bara är en kostnad men vi har lönsamhet i det vi 147 

gör.  148 

Cecilia: Tack. Du sa tidigare att ni inte arbetar så mycket med marknadsföring kring arbetet med 149 

grön IT.  150 

Intervjuperson 2: Nej, det gör vi inte idag.  151 

Cecilia: Arbetar ni internt något med marknadsföring med grön IT?  152 

Intervjuperson 2: Ja, det gör vi. Vi jobbar mer och mer internt. Vi har fokuserat på farmförallt 153 

med dem som arbetar direkt med IT de första åren och nu börjar vi fokusera mer och mer på dem 154 

som berörs utanför. Till exempel beställare eller våra interna kunder i olika länder i världen där 155 

vi berättar vad vi gör och varför vi gör det. Och vi börjar också prata mer, och vi kommer prata 156 

mer och mer extern om vad vi gör, vad vi vill och framförallt vad vi har åstadkommit.  157 
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Cecilia: Så det är planer på att marknadsföra mer externt, om jag förstod dig rätt?  158 

Intervjuperson 2: Ja, det kan man säga. Sen om det är marknadsföring eller inte, det kan vara mer 159 

också intresse och berätta om det arbetet vi gör till tidningar, miljöinriktade event. Inte minst för 160 

att det finns en nytta i att andra börjar göra det vi har gjort och man kan lära av varandra i det här 161 

området för att få det så bra som möjligt.  162 

Cecilia: Tack. Är möjligheten att marknadsföra ert arbete kring grön IT någonting som driver er 163 

till att arbeta mer med grön IT?  164 

Intervjuperson 2: Nej, jag tror det är nej på den frågan än så länge om du menar extern 165 

marknadsföring. H&M marknadsför sig inom sustainability-området inom andra områden, 166 

främst inom andra områden. IT är en stödverksamhet inom H&M, som många andra 167 

verksamheter, som är en viktig del men det är ändå så att när man pratar generellt om Hennes 168 

och Mauritz så är det ofta hur vi får fram våra kläder, hur de produceras under bra förhållanden 169 

och liknande, kemikalier och sånt som hör till vår klädproduktion eller försäljning. Det är där 170 

mer man marknadsför vanligtvis. Vi gör inte grön IT i marknadsförande syfte. 171 

Cecilia: Du nämnde tidigare att man sparar på elnotan som en bieffekt av att jobba med grön IT.  172 

Intervjuperson 2: Ja.  173 

Cecilia: Skulle du säga att minskade kostnader är en drivkraft för er att arbeta med grön IT?  174 

Intervjuperson 2: Ja. Det kan man säga delvis. Men det är nog inte en huvuddrivkraft utan det är 175 

inte bara på elnotan det sparar pengar. Men det är en stor del. Det är en väldigt positiv, som du 176 

nämnde, bieffekt som också ger lönsamhet till det arbetet vi gör.  177 

Cecilia: Har reglementen tvingat er att arbeta med grön IT på ett sätt som ni inte skulle gjort 178 

annars?  179 

Intervjuperson 2: Nej, det tror jag inte. Det är snarare tvärt om. Det är nog… Finns nog inga 180 

reglementen jag kan komma på som tvingar oss till saker och ting. Tänker du på externa lagar 181 

och reglementen i olika länder och så?  182 

Cecilia: Ja, precis.  183 

Intervjuperson 2: Ja. Nej. Det finns i och för sig några antal ja, men de är åt det negativa hållet. 184 

Vissa undantag kan vara om man tittar utanför Europa, framförallt i vissa asiatiska länder där 185 

man kan ha svårt med återvinning på ett tillräckligt bra sätt. Det är åt det negativa hållet det 186 

saknas regler och det saknas lagar som vi kanske mer är vana vid. Och det finns inte företag som 187 

är seriösa nog för att… Det är inte så lätt att hitta rätt partners för att göra det vi vill göra och ta 188 

hand om det på ett tillräckligt ansvarsfullt sätt. Då kan man hamna i problem. Men om du menar 189 
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att det finns lagar och förordningar som tvingar oss att… Jag skulle säga tvärt om. Vi saknar 190 

nästan lagar och förordningar inom de flesta områden där vi skulle vilja att det fanns fler lagar 191 

och förordningar. De borde finnas fler för att styra upp helheten. Vi ligger lite före där snarare.  192 

Cecilia: Finns det andra yttre påtryckningar som fått er att arbeta med grön IT på ett annat sätt än 193 

ni redan gör?  194 

Intervjuperson 2: Nej skulle jag nog säga på den frågan. Våra kunder till Hennes och Mauritz de 195 

förutsätter och vill att vi ska ha ett aktivt arbete inom sustainability - alla delar av sustainability. 196 

Jag har inte hört någon klaga på vad vi gör inom grön IT, att vi inte gör saker inom grön IT eller 197 

inom IT-verksamheten som vi inte redan gör, det har jag inte hört. Men det finns nog en hög 198 

förväntan från marknaden, globalt sätt att vi… Eftersom vi är ledande inom en rad frågor inom 199 

sustainability att det genomsyrar hela företaget, även till exempel IT-verksamheten. Men jag kan 200 

inte peka på något exempel där vi inte uppfyllt något.  201 

Cecilia: Det var våra frågor. Är det något du vill tillägga?  202 

Intervjuperson 2: Vi har jobbat med det här ett tag och vi träffar många stora globala leverantörer 203 

av olika slag så jag vet ju nästan alla svårigheter med att jobba inom ett sånt här område. Vad 204 

som går och vad som inte går. I grunden är det ganska enkelt men det finns väldigt många 205 

fallgropar. Vi har jobbat med att mäta och sen ta reda på vad vi vill, vart vi ska, vart vi står. Då 206 

måste man implementera åtgärder och sen mäta som en uppföljning av det. Då kommer man 207 

ganska snabbt framåt. Inom IT finns en oerhörd potential att arbeta mot ett, vad jag tror du menar 208 

med, ett hållbart samhälle. Det finns förbättringspotential. Det är ganska få områden som man 209 

kan dra ner 75 % av elförbrukningen inom fem, sex år men det är möjligt inom IT. Det är svårt 210 

inom många andra områden, att göra det så snabbt i alla fall. Det hoppas jag och tror att även er 211 

uppsats kan få till så att fler börjar göra det på ett systematiskt och seriöst sätt, för det är ingen 212 

hokus pokus. Det finns befintliga lösningar som finns det gäller bara att tänka till när man 213 

designar dem och följa upp till avslut.  214 



7.3 Bilaga 3 – Transkription 3 

IKEA, den 29/4 2014 

Cecilia: Använder ni energisnålcertifierade IT-enheter? 1 

Intervjuperson 3: Ja, vi använder energisnålcertifierade IT-enheter. Vi använder till exempel 2 

Energy Star för datorer, skrivare, med mera. 3 

Cecilia: Vet du om ni har specifika regler eller policies som säger att er IT måste följa vissa 4 

miljöstandarder? 5 

Intervjuperson 3: Ja, vi har inom IKEA någonting som heter People And Planet Positive. Då är 6 

det ingen policy för vi har bara en policy som IKEA faktiskt har. Detta är en strategi inom 7 

sustainability som sagt var då People And Planet Positive, så svaret är: ingen policy men en 8 

strategi och den strategin heter People And Planet Positive.  9 

Cecilia: Vad ingår i den, att ni ska ha minimal inverkan eller vad innebär People And Planet 10 

Positive? 11 

Intervjuperson 3: Ja, det är övergripande för hela IKEA koncernen så det är inte bara för IT. Det 12 

är för retail, det är för alla enheter inom IKEA koncernen som sagt var, och även globalt oavsett 13 

om det är i Sverige, i USA, i Asien eller var det nu är någonstans. Så det är allt ifrån då hur vi 14 

ska jobba med sustainability, eller om jag ska hålla mig till svenska här: hållbarhet. Och alltså 15 

förnyelsebar energi. Vi har en målsättning att senast år 2020 ska vi ha egenproducerad energi, 16 

alltså som vi själva producerat till exempel, för hela IKEA koncernen. Det är så allt är inom 17 

hållbarhetsområdet. 18 

Cecilia: Arbetar ni för att era anställda ska använda IT på ett miljövänligt sätt? Till exempel med 19 

utbildning, nå ut med mailutskick eller liknande? 20 

Intervjuperson 3: Svar ja. Det kan jag säga direkt att vi gör. Vi jobbar oerhört mycket med det 21 

och där tog du några av de exemplen. Vi har inom IT utbildat, informerat/workshop eller vad 22 

man nu vill kalla det för att alla ska få en grund att stå på. Sen bildar vi grupper, 23 

hållbarhetsgrupper för att kunna gå vidare och det är allt ifrån grön IT som är populärt men det 24 

kan även vara avfall, eller det kan vara transport och allting. Även om man jobbar på en IT-25 

avdelning så är det inte bara så att säga strömmen, alltså datorhallar, persondatorer, skrivare med 26 

mera, utan det är även ”hur tar jag mig som medarbetare till jobbet?”. Om jag nu i detta fallet 27 

konkret inte bor i Älmhult utan bor i Växjö. Tar jag tåget till exempel eller varför gör jag inte 28 

det? Om jag kör jag bil, vad är anledningen till det? Så vi försöker påverka på alla sätt och vis. 29 
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Cecilia: Är det här någon form av återkommande utbildning som ni har? Ni sa att ni bildar 30 

grupper. Är det någonting som ni återkommande använder för att utbilda era anställda?  31 

Intervjuperson 3: Ja, alltså det är inte bara one time, utan det här försöker vi att köra löpande. 32 

Olika inriktningar då naturligtvis, men övergripande inom hållbarhet som sagt, men först och 33 

främst ser vi till att alla ska få en grund att stå på och sen kan man göra inom visa områden. Till 34 

exempel som jag sa nu, inom transport för att nämna något. Sen har vi ju hela retail men nu är vi 35 

inne på den stora biten inom IKEA, våra varuhus ifrån lagren, till exempel hur förpackar vi våra 36 

bilar som går ut till varuhusen. Kan man använda järnvägen till exempel? Med mera, med mera 37 

så att… Det är ett brett område vi kom in på här, men svaret på din fråga konkret är: Det är 38 

återkommande utbildning, workshopar, information, så är det.  39 

Cecilia: Jättebra, tack. Analyserar ni miljöpåverkan av er IT-drift. Till exempel att ni har koll på 40 

specifik energikonsumtion från just IT? 41 

Intervjuperson 3: Svar ja. Det är någonting som jag däremot har ansvar för. Precis det här du 42 

kommer in på. Vi har så kallade KPI:er, Key Performance Indicators, som vi mäter på ett antal 43 

stycken. Så att, svar ja. 44 

Cecilia: Vad är dessa för KPI? 45 

Intervjuperson 3: Ja, det är flera. Vi mäter bland annat på hur mycket ström som vi nyttjar i våra 46 

datorhallar, och då menar jag globalt. Vår målsättning är då där naturligtvis att alltid 47 

strömförbrukningen ska gå neråt. Och det kan vara så att bara när man sätter in nya servrar, ny 48 

storage, ny infrastruktur hela tiden eftersom IKEA växer och vi har större behov hela tiden så har 49 

vi ändå en målsättning, KPI då, att strömförbrukningen ska minska. Då kan man ställa sig frågan 50 

att ”hur ska detta kunna vara möjligt?”. Jo, då har vi en bra konversation, en bra diskussion med 51 

våra leverantörer där vi kör på infrastruktur, och infrastrukturen idag är så att den tack och lov 52 

drar mindre och mindre ström. De har kommit längre och längre faktiskt, för de har det. Så att vi 53 

har klarar våra målsättningar med det.  54 

Cecilia: Tack. Analyserar ni er miljöpåverkan av IT på annat sätt? 55 

Intervjuperson 3: Annat sätt… Nu vet jag inte riktigt vad du menar, annat sätt? Nä det kan jag 56 

inte säga att vi gör då. Ja det beror lite på vad du menar med annat sätt?  57 

Cecilia: Det var mer ifall ni tänker in andra ämnen än just från grön IT, men det är strömmen där 58 

som ni ser som är? 59 

Intervjuperson 3: Jag men då är vi ju inne på det jag nämnde innan som exempel, med 60 

transporter till exempel för våra medarbetare. Sen är ju det inte bara grön IT. Nu vet jag att ni 61 

fokuserar på grön IT, men vi är ju betydligt bredare än grön IT. Vi försöker ta en helhetsgrepp 62 
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inom hållbarhet, som sagt var, och det är ju ett brett ämne, det är jättestort menar jag. Vi har 63 

avfallet till exempel som vi också, även om vi nu till exempel inte skriver ut så mycket mer 64 

papper, för vi försöker skära ner mer och mer på det, så finns det ju även i vissa lägen man måste 65 

skriva ut. Och även rent generellt, men vi kanske inte ska gå in på det, för det är fokus på, som 66 

jag uppfattar på den här uppsatsen grön IT? Så jag tolkat det rätt? 67 

Cecilia: Ja precis, men vi kör vidare här, så kanske vi kommer tillbaka till det här med avfall lite 68 

senare. Men då förstår jag det som att ni har egna datorhallar inom företaget? 69 

Intervjuperson 3: Ja. 70 

Cecilia: Är de här datacentren energieffektiva? 71 

Intervjuperson 3: Svar ja.  72 

Cecilia: Hade ni energieffektivitet i åtanke när ni utformade datacentrena? 73 

Intervjuperson 3: Ja det hade vi. Sen blev det så att tekniken förbättras och möjligheterna 74 

förbättras ju så hela tiden hur man kan göra inne i själva hallen och då försöker vi och inte bara 75 

försöker utan vi gör det också, gör de förbättringarna kontinuerligt så att säga. Men vi har det 76 

ändå i åtanke att det ska vara energieffektivt, svar ja. 77 

Cecilia: Är ljussystemen i era datorhallar designade på ett energieffektivt sätt? Till exempel 78 

sensorer som känner av rörelse, timers, eller liknande? 79 

Intervjuperson 3: Ja, det har vi, ja.  80 

Cecilia: Vilka utav dem, eller är det både och? 81 

Intervjuperson 3: Det är både och ja, förlåt mig, både och ja. 82 

Cecilia: Stängs IT-enheter av när de inte används inom er verksamhet? 83 

Intervjuperson 3: Nja, stängs av men de går ner så att säga. De drar inte så mycket ström. De 84 

känner av vilken belastning. En server till exempel som är i datorhallen, är det i ett stort jobb i 85 

den servern då gå fläktar med mera på högre varv och drar mer energi då som sagt var. Sen när 86 

det går ner i bearbetning att det inte då krävs så mycket, då går de här fläktarna med mera ner så 87 

att svaret är ja, det har vi, ja. 88 

Cecilia: På datorer inom verksamheten som er personal använder, har de en kultur som stödjer att 89 

de stänger av datorerna när man till exempel går hem från jobbet? 90 

Intervjuperson 3: Ja, det vill jag säga, absolut.  91 
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Cecilia: Tack. Har ni stationära eller har ni bärbara datorer på kontoret eller har ni både och?  92 

Intervjuperson 3: Ja, det är bärbara till 99 %, ja exakt vet jag inte. Men det är ett helt markant 93 

övertag för laptop eller bärbara.  94 

Cecilia: Strävar ni efter att ersätta alla stationära datorer med bärbara? 95 

Intervjuperson 3: Vi gör det på grund av att vi är så mobila. Vi rör på oss så mycket, de flesta av 96 

oss inom IT, så blir det att det blir en bärbar dator/laptop man har, så jag skulle vilja säga att 97 

svaret är ja på det. 98 

Cecilia: Nu kommer vi tillbaka till avfallshantering lite mer här nu kring IT-enheter. Gör ni er av 99 

mer IT-enheter på ett miljövänligt sätt?  100 

Intervjuperson 3: Ja, det är vi oerhört noggranna med. Just den punkten du kom in på där, så är vi 101 

oerhört noggranna med det. Vi har avtal med certifierade leverantörer och nu pratar jag globalt. 102 

Nu pratar jag inte Sverige utan globalt där vi finns överhuvudtaget inom hela IKEA koncernen. 103 

Nu pratar jag inte heller IT utan rent generellt. För ute på varuhusen, vi har, säg 350, men det 104 

räcker inte, närmare 400 tror jag. Så är det ju ett serverrum på varje varuhus och där står ett antal 105 

servrar och när de – life cycle management – när de då blir för gamla och ska ersättas med nya så 106 

har vi globalt att de tas om hand på ett riktigt sätt av certifierade företag.  107 

Cecilia: Tack. Återanvänder ni IT-enheter i den mån det är möjligt, till exempel vissa 108 

komponenter inom IT-enheter eller återanvänder enheten i sig själv fast på en annan plats med 109 

andra kapacitetskrav? 110 

Intervjuperson 3: Ja, vi använder de fullt ut om du uttrycker dig så. Om några medarbetare har 111 

någon typ av arbetsuppgift som kräver en laptop som är kanske lite mer kraftfull och större 112 

skärm eller vad det nu kan vara, så får den medarbetaren det, och så den befintliga få då gå till en 113 

annan medarbetare som inte har det behovet. Så ja, det gör vi. 114 

Cecilia: Vad skulle du säga är anledningen till att ni arbetar med grön IT? 115 

Intervjuperson 3: Det är flera, men det som är det drivande är att hållbarhet – jag vill ändå säga 116 

hållbarhet i den bemärkelsen för det är viktigt – för det är en av IKEAs fyra corner stones, förlåt 117 

nu pratar jag svenska här, hörnstenar. Men i alla fall, och då är det på IKEA globalt vi pratar om 118 

detta och då är hållbarhet en av fyra hörnstenar så att det är oerhört viktigt och vi lägger en stor 119 

vikt och kraft och energi på just hållbarhet och grön IT i detta fallet nu så det är det drivande, 120 

absolut. 121 

Cecilia: Marknadsför ni ert arbete kring grön IT, antingen till omvärlden eller internt inom 122 

företaget? 123 
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Intervjuperson 3: Bägge bitarna, bägge delarna. Vi började nu för en och en halv, två månader 124 

sedan. Så var vi med i en tävling i Sverige när det gäller datorhallarna. Det var ett företag som 125 

håller i det här, och anmälde oss till detta och vi vann den tävlingen. Så vi har varit ute rätt 126 

mycket i massmedia och jag stod där och var med i pressmeddelanden och dylikt. Så att vi 127 

marknadsför oss verkligen i det, ja. 128 

Cecilia: Tack. Är möjligheten att marknadsföra ert arbete kring grön IT någonting som driver er 129 

till att arbete mer med grön IT?  130 

Intervjuperson 3: Nej, inte i sig, att det skulle vara det som är drivet i det, nej. För vi har drivet i 131 

att det är en av våra hörnstenar och vi lägger sådan oerhörd vikt i det så att, nej. Inte den 132 

anledningen är det inte. Nej, det skulle jag inte säga. 133 

Cecilia: Är minskade kostnader en drivkraft för er att arbeta med grön IT? 134 

Intervjuperson 3: Absolut. 135 

Cecilia: Har reglementen tvingat er att arbeta med grön IT på ett sätt som ni inte skulle gjort 136 

annars? 137 

Intervjuperson 3: Nej, vi har då åter igen att det är en av våra hörnstenar. Vi har ju det i vårt tänk, 138 

i vårt arbete hela tiden så hade vi gjort ändå kan jag säga. 139 

Cecilia: Finns det andra yttre påtryckningar som fått er att arbeta mer med grön IT på andra sätt 140 

än ni redan gör? Till exempel kunder som har satt regler kring deras leverantörer. 141 

Intervjuperson 3: Nej, det är nästan tvärt om faktiskt. Vi ställer stenhårda krav på våra 142 

leverantörer då, kan jag säga. Vi har ett regelverk för att man ska få vara leverantör till IKEA. 143 

Oavsett vad det nu gäller för någonting. Om det är till datorhallarna, alltså till datorerna, 144 

infrastruktur rent generellt. Eller om det är bomull eller trä till verksamheten så har vi ett 145 

regelverk som är väl utbrett och där måste alla leverantörer bli godkända, annars får de inte bli 146 

leverantör till IKEA. 147 

Cecilia: Nej, men jättefint. Har du något du vill tillägga? 148 

Intervjuperson 3: Nej, jag tror… Jag hoppas att jag fått fram vikten av det och det var just därför 149 

vi ställde upp på detta då, för vi får ett antal förfrågningar från universitet, högskolor med mera 150 

när det gäller hur vi jobbar inom hållbarhet rent generellt. Men vi har sagt såhär att vi ska 151 

försöka vara med mer och mer, men vi får så många så vi kan inte svara ja på alla för då skulle vi 152 

få sitta här från morgon till kväll. Men det är viktigt att vi får ut det här att vi jobbar mycket med 153 

hållbarhet och grön IT så konkret som ni nu har då i er uppsats, för att vi vill tala om att IKEA är 154 

en av de bolagen globalt som lägger oerhört stor vikt vid detta. 155 



7.4 Bilaga 4 – Transkription 4 

SEB, den 5/5 2014 

Lorentz: Har ni regler eller policies som säger att er IT måste följa vissa miljöstandarder? 1 

Intervjuperson 4: Nej, vi har nog inga dokumenterade regler på det viset. Däremot har vi 2 

fastställt en del policies för produkterna vi köper. Produkterna vi köper används sen när vi 3 

bygger våra strukturer. Men om du frågar efter den typen av policies för internt bruk där vi med 4 

hjälp av dem sen kan mäta och se om vi följer de här mätningarna så finns det inga sådana. 5 

Däremot har vi gjort en så kallad indexkontroll. För ett par år sedan hade vi ett företag här som 6 

tog fram ett allmänt så kallat Green IT index. Vilket man då trodde skulle bli det allmänrådande 7 

indexet. Så med hjälp av det indexet kunde vi en sorts benchmarking på hur vi låg till med de här 8 

frågorna. Den rating vi fick då såg ganska bra ut, men i samband med att vi skulle spara pengar 9 

för en tre fyra år sedan så tyckte man inte att vi skulle fortsätta med de här indexmätningarna. 10 

Dessutom hade vi uppnått de mål som vi hade satt upp, så vi låg ganska bra till på de här 11 

mätningarna. Så därför har vi inte fortsatt göra de här mätningarna och har ingen dagsaktuell 12 

status på vad som hände med det där indexet. Däremot har vi jobbat med frågorna. Så det är inte 13 

så att vi slutar jobba med frågorna bara för att vi slutade mäta. Det man tittade på i indexet var 14 

både en del konkreta grejer som vad vi hade för sorts arbetsplatsstandards, vad vi hade för 15 

datorhallsstandards och hur de matchade in på vissa kriterier som man mäter på. På klientsidan 16 

såg man på huruvida vi använde power management funktioner och hur de fungerar och om vi 17 

hade någon form av policy i hur vi arbetar med utskrifter och liknande. Där finns en mängd 18 

specifika policies om att vi ska undvika att printa papper. Om vi måste printa så ska man 19 

använda dubbelsidigt, vilket också är en default-inställning nu. Dessutom så har vi en managed 20 

print vilket innebär att man idag inte längre printar ut en massa papper - många skickar utskrifter 21 

till skrivaren men så blir det aldrig hämtat. Förr så skrevs de ut på skrivaren. Idag måste man 22 

hämta de printjobb man har skickat till skrivaren. Vi har försökt få folk att inse att de borde spara 23 

på papper och använda andra alternativ. 24 

Det finns en mängd sådana här mekanismer som man tittade på hur vi hade det och i vilken grad 25 

vi använde dem. Och det gav då utslag i indextalen. Sen hade man den mjuka delen. Det var då 26 

hur medvetna de anställda är i de här frågorna. Då hade vi jobbat ganska mycket med att 27 

medvetandegöra de anställda om en mängd egenskaper som att man ska vara återhållssam t ex. 28 

Vi har inga riktiga krispiga policies där man i ett dokument kan hitta information om allt det här. 29 

Vi kan, idag, inte heller påstå att vi fullt ut vet hur vi ligger till för vi har inte gjort några 30 

mätningar de senaste två, tre åren. Däremot låg vi bra till i de här mätningarna då när vi gjorde 31 

dem. Då tyckte man att vi kanske inte behöver mäta något som vi uppenbarligen är ganska bra 32 

på.  33 

Lorentz: Vilka var det som genomförde de här mätningarna?  34 

Intervjuperson 4: Det var ett extern företag som gjorde det.  35 
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Lorentz: Har ni när ni köper in ny IT-utrustning använder ni någon form av 36 

energisnålcertifiering? 37 

Intervjuperson 4: De jag bifogade till er i mailet var bilagor avtalen vi skriver med leverantörer 38 

där leverantörerna iklär sig ett visst ansvar. I kapitel 3.6 vill jag minnas att det står en del punkter 39 

om de här sakerna som har att göra med grön IT. Däremot har vi inte explicit uttryckt om exakt 40 

vilken certifiering en leverantör ska uppfylla för att kvala in. Vi gjorde en undersökning på hur 41 

många märkningar som alla utger sig för att vara någon form av mått på att saker och ting är 42 

miljösnåla. Det var cirka 400 sådana här märken man kan sätta på sina produkter. Det gör saker 43 

ganska svårt. Vi kan inte hänvisa till en viss form av märkning och säga “är den märkt på det här 44 

sättet är det bra” för att det finns en väldig flora av sådana här certifierade märken.  45 

Lorentz: Du sa tidigare att era anställda var medvetna i någon grad inom området. Strävar ni 46 

efter att utbilda era anställda för att jobba på ett miljövänligt sätt med IT?  47 

Intervjuperson 4: Ja. Vi har åtminstone rätt mycket kommunikation om det här. Sen håller vi 48 

events där vi under luncherna… De sätter upp bås där de informerar folk om vissa saker, ordnar 49 

tävlingar i vissa frågor, osv. Sen gör man sådana här aktiviteter även på andra geografier. Jag vet 50 

att i Baltikum arbetar man också väldigt hårt med den typen av event som man kör för att få folk 51 

att förstå att om man beter sig på ett visst sätt så blir det förmodligen bra för miljön och bra för 52 

företaget. Det går hand i hand det där.  53 

Lorentz: Analyserar ni er miljöpåverkan? Men det kanske går in det du sa tidigare. Ni har använt 54 

en tredjepart för att analysera er miljöpåverkan i och med den här indexeringen.  55 

Intervjuperson 4: Ja, vi har gjort så i alla fall under de här tidiga åren när vi var ganska unga med 56 

de här frågorna. Då visste man mindre om det här och behövde kanske mer hjälp och vägledning 57 

också. När vi väl hade jobbat ett tag och konstaterat att vi såg ut att, ja vi jobbade ganska bra 58 

med det här då behöver vi kanske inte göra de här mätningarna så regelbundet. Däremot gör vi 59 

egna mätningar. Vi själva sätter upp ett antal KPI årsvis. Vi har en kommitté för CSR-frågor där 60 

vi bestämmer ett antal mål som vi har satt upp för ett kommande år. Och sen mäter vi av 61 

kvartalsvis hur vi uppfyller de här målen. Så den typen av interna aktiviteter har vi och har haft 62 

de senaste fem, sex åren.  63 

Lorentz: Vilka typer av KPI är det ni mäter i förhållande då till just grön IT?  64 

Intervjuperson 4: Ja, det som är just specifikt grön IT… I år så mäter vi hur det finns en relation 65 

mellan hur mycket koldioxidutsläpp vi har och reseintensiteten. Man vill ju få folk att använda 66 

andra metoder när de behöver träffas. Den form som vi har jobbat hårt med att få folk att börja 67 

använda mer frekvent är telefonkonferenser, videokonferenser, webbkonferenser både inom 68 

företaget och utåt. Vi på IT-sidan tillhandahåller ju de här strukturerna så vi har service både för 69 

telekonferens, videokonferens och webbkonferens. Alla de här metoderna har man arbetat med 70 
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mycket för att göra så att folk klarar av att använda dem då teknikhinder finns för vissa 71 

människor. Det kan också fattas vissa rum som inredda affärsmässigt för att fungera bra som ett 72 

videokonferensrum osv.  73 

Vi tittar även på relationen mellan nyttjandet av den här utrustningen och antalet flygkilometer. 74 

Det är ett tal vi som kan räkna ut hur många personkilometer i flyg vi har på företaget. Då kan 75 

man se att mötesintensiteten beror på affärsverksamheten varierar över tiden. Sen har vi ett annat 76 

område som är kring datorhallar och elförbrukning. Den monitorerar vi hur mycket el som 77 

nyttjas i datorhallarna och vi har också tittat mycket på… När vi har moderniserat 78 

klientutrustningen (arbetsplatserna, PC-utrustning, osv.) så har vi tittat noga på hur vi fått i 79 

ordning våra power management. Där finns nu sådan typ av teknik i den här utrustningen som 80 

gör att de är ganska effektiva. Datorhallsenergiförbrukningen varierar med att vi har kört vissa 81 

besparingsprogram osv. Med det har vi lyckats stänga av viss utrustning. Sen finns en naturlig 82 

omsättningstakt av den här utrustningen som står i de här hallarna och där köper vi då mer och 83 

mer av modernare utrustning som är mer energieffektiv än den äldre utrustningen är. Det gör att 84 

man den vägen får ner energiförbrukningen i hallarna och det ser vi också i och med att vi mäter 85 

hur förbrukningen ser ut.  86 

Sen har vi haft en del stödmätningar i form av att vi har tittat på graden av virtualisering. 87 

Tidigare hade vi dedikerade utrustningar för dedikerade applikationer. Idag är de här miljöerna 88 

virtualiserade till ganska stor grad. Vi har mätt på hur vi har ökat den här graden och idag har vi 89 

en virtualiseringsgrad på lite över 70 % all over så att säga. Sen är det olika på de olika 90 

operativsystemen.  91 

Lorentz: Är det tunna klienter ni använder er av? 92 

Intervjuperson 4: På klientsidan har vi ganska nyligen börjat arbeta med tunna klienter i 93 

kontoren. Vi har lagt om alla 164 kontoren från den klassiska klientlösningen till den 94 

virtualiserade klienten.  95 

Lorentz: Lite tillbaka till det här med datorhallar. Ni sa att ni utformat dem på ett energieffektivt 96 

sätt men är ljussystemen i era datorhallar också utformade på ett energieffektivt sätt? 97 

Intervjuperson 4: Det vet jag nog inte. Däremot kan jag säga att vi har övergått från klassiska 98 

lysrör till LED-belysning. Sen är inte jag nere i hallarna särskilt ofta… Först och främst är det 99 

väldigt restriktivt med personal i hallarna. De släcks ner automatiskt efter en viss tid sen finns 100 

det även rörelsesensorer i de här också. All överskottsenergi som uppstår i de här hallarna kan 101 

återvinnas vilket vi har utrustning för i de här hallarna i Rissne-huset återanvänder vi 102 

överskottsvärmen för att värma huset. På Sergels torg har vi också den typen av anordning och 103 

där finns det också planer på att försöka skicka tillbaka överskottsvärmen via Fortum.  104 

Lorentz: Gör ni er av med er IT-enheter på ett miljövänligt sätt? 105 
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Intervjuperson 4: All teknisk utrustning, och då menar jag laptops, PC och naturligtvis allt som 106 

står i hallarna. Vi måste nämligen destruera all den här typen av utrustning enligt vissa regler 107 

som specifikt diskar och annat för det får inte komma ut någon form av information den vägen. 108 

Man måste förhindra att det går att återskapa gamla diskars innehåll så det finns en väldigt 109 

noggrann beskrivning i hur den här processen ska gå till och det sköts inte av oss själva utan det 110 

är ett extern företag. Det här företaget ansvarar för att hela processen följer alla kriterierna så att 111 

säga. Ingenting kommer ut på fel ställe eller hamnar i Ghana eller vad det nu skulle kunna vara. 112 

Det finns en recycling process där det då återvinns tillslut.  113 

Lorentz: Försöker ni återanvända IT-enheter inom företaget i den mån det är möjligt? 114 

Intervjuperson 4: Ja, vi återanvänder naturligtvis utrustning så länge den är användbar. Vi skrotar 115 

inte grejerna direkt. Normal livslängd på serverhårdvara är någonstans mellan fem till sju år, på 116 

PC-sidan, de stationära brukar klara sig fem till sex år, laptops kanske tre till fyra år.  117 

Lorentz: I kontorsmiljön, stänger ni av IT-enheterna när de inte används?  118 

Intervjuperson 4: Ja, de stängs av via power management funktionen. Förut var det ett problem 119 

att man lämnade arbetsplatsen och gick därifrån på kvällen eller eftermiddagen. Sen stod den på 120 

eftersom att folk inte tänkte på att stänga av den. Så det kom ut regler där man instruerade folk 121 

om att de skulle stänga av. Men det visade sig att folk inte följer reglerna eller man glömmer 122 

reglerna och slarvar med det där. Även om man fick ner mängden påslagna enheter på nätterna 123 

så var det ändå ett hyggligt antal som var påslagna. I och med den här power management 124 

funktionerna slipper folk tänka på det. De behöver inte bry sig för efter ett visst klockslag, jag 125 

tror det är klockan sex på kvällen, så inträden en timer som hibernerar maskinerna ner till att de i 126 

princip drar nästan ingenting. De varvar ner hårddisken och maskinen går i sleep läge. Sen på 127 

morgonen så startar den ändå ganska elegant via den situationen den befinner sig i. Idag är det ju 128 

helt automatiserat hela det här förfarandet.  129 

Lorentz: Vad skulle du säga är anledningen till att ni arbetar med grön IT?  130 

Intervjuperson 4: Ja, det finns två anledningar som gör att det här blir intressant för företag. Det 131 

ena är att det finns en ekonomi i det här. Man kan spara en hel del pengar på det här vilket är 132 

ganska uppenbart. Det intresserar ju företagen och även oss. Men det går hand i hand med att 133 

man kan så att säga den här vägen också göra det man har sagt att vill göra. Man vill jobba för att 134 

minska sin footprint på miljöområdet, i det här fallet CO2 utsläpp. CO2 utsläpp relaterar man ju 135 

sen då till att det är en försvårande omständighet för hur vår miljö ser ut att må. Det här hänger 136 

ihop då, vi bidrar till att minska miljöpåverkan i världen och det är positivt för oss alla och också 137 

positivt för banken.  138 

Lorentz: Så du skulle säga att hållbarhet är något som driver er till att arbeta med grön IT?  139 
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Intervjuperson 4: Ja, det går hand i hand. Alla som jobbar här är medborgare i världen och som 140 

världsmedborgare tycker man naturligtvis att det är bra att jorden fungerar och inte ställer till det 141 

mera än vad vi gör. Det här är ett litet bidrag till det. Alla tycker det känns vettigt och det är inget 142 

svårt att få folk att ställa upp på det här.  143 

Lorentz: Marknadsför ni ert arbete inom grön IT, internt eller externt?  144 

Intervjuperson 4: Ja, jag skulle tro det. Vi ger ut en hållbarhetsrapport varje år där vi talar om vad 145 

vi gör på det här området. Idag är det ett sätt att sätta rating på ett företag utifrån en mängd olika 146 

kvaliteter. Men man sätter rating numera också på hur bra man sköter CSR-frågor och hur man 147 

uppfyller dem sen. Det är något som intresserar många människor. I och med det blir det en del 148 

av marknadsföringen att man berättar det här och vill visa att vi gör det vi gör. SEB 149 

tillhandahåller bankprodukter för specifik finansiering av klimatrelaterade projekt så kallade 150 

gröna obligationer sedan 2008 tillsammans med världsbanken. Så ja, det utnyttjas någonstans i 151 

marknadsföring. Sen är det inte det primära, det är en produkt eller tjänst för kunder. Men 152 

kunderna idag frågar kanske mer och mer om det här och är man då inte med och kan förklara 153 

vad man gör så ligger förmodligen man sämre till. Så jag tror att vi använder det här i vår 154 

marknadsföring, ja.  155 

Lorentz: Har reglementen tvingat er till att arbeta med grön IT på ett sätt ni inte skulle gjort 156 

annars?  157 

Intervjuperson 4: Nej, det tror jag inte. Eller så kan det vara, jag kan bara berätta min del av det. 158 

Det har varit intressant i många år, många personer inom företaget tyckte att de här frågorna var 159 

ganska viktiga att arbeta med. Så har man försökt engagera sig i det här utan att det från början 160 

fanns något toppstyrt eller centralstyrt. Men någonstans under åren så upptäckte väl företaget att 161 

det här är ganska viktiga frågor. Inte minst för att det fanns folk internt som ville försöka påvisa 162 

att “det här är något som vi borde jobba med”. Så det har nog sprungit ur tryck på företaget 163 

kanske och att man även inifrån företaget har tyckt att det varit angelägna frågor. Det finns 164 

människor som brinner för olika frågor och det här finns det gott om folk som brinner för. Vi har 165 

tyvärr inte samma möjligheter, som jag vet andra banker har, med att ladda ner dokument. Det är 166 

något som vi arbetar på idag att bli bättre på. Vi släpar efter lite på det här området. Man kan 167 

avbeställa mycket försändelser från banken men som alternativ vore det bra att kunna hämta ner 168 

dessa elektroniskt via internetkontoret och lagra in på sin hemPC eller via mobilapp. Där har vi 169 

en del kvar att göra jämfört med andra. 170 



7.5 Bilaga 5 – Transkription 5 

Handelsbanken, den 5/5 2014 

Lorentz: Har ni regler eller policies som säger att er IT måste följa vissa miljöstandarder? 1 

Intervjuperson 5: Det rakaste svaret på det är väl nej. Med mindre att vi alltid eftersträvar full 2 

effektivitet. Effektivitet i vårt fall stavas lönsamhet och pengar. Det är ett övergripande 3 

företagsmål vi har. Vi ska vara lönsamma varje år, lönsammare än våra kollegor i branschen. Det 4 

är vårt övergripande mål i Handelsbanken.  5 

Lorentz: Och det påverkar hur ni använder miljöstandarder i er IT också? 6 

Intervjuperson 5: Ja, på ett övergripande sätt. Däremot tror jag inte vi kan säga att vi antagit 7 

detaljerade regelverk som styr det där.  8 

Lorentz: Använder ni energisnålcertifierade IT-enheter som till exempel med certifieringen 9 

Energy Star?  10 

Intervjuperson 5: Vad tänker du på då?  11 

Lorentz: Till exempel vid upphandling och inköp av IT-enheter. 12 

Intervjuperson 5: Där har vi de övergripande mallarna för inköp men där har inte skrivits in mer 13 

än att vi ska ha vissa miljöprestanda. Men det är en mall som gäller för alla inköp så den är inte 14 

specificerad för just IT. Den gäller även inköp av möbler osv. Den behandlar även etik och 15 

uppförandekoder och även då miljö. Sen undersöker vi också de företag vi arbetar med och våra 16 

leverantörer om de har någon miljöstandard i sig. Men vi har inte specifikt i sig någon 17 

miljöstandard.  18 

Lorentz: Analyserar ni er miljöpåverkan av er IT-drift?  19 

Intervjuperson 5: Ja, det kan man säga att vi gör. Vi följer upp vår energiförbrukning på IT-20 

området. Vi har sedan tre år tillbaka ungefär ett redovisningssätt där vi per teknisk plattform 21 

redovisar kostnader för deras energianvändning. Om vi tar bort hur mycket en plattform levererar 22 

så kan vi se att på de plattformar vi har så gör den här plattformen av med såhär många procent 23 

av vår energi. Av det kan man avläsa hur effektiv plattformen är ur ett energiperspektiv. Det 24 

gäller plattformarna men när det gäller den enskilda personen arbetsplats där vi kan vi inte skilja 25 

ut hur mycket som används till just IT-utrustning.  26 

Lorentz: Hur sparar ni er data inom företaget?  27 

Intervjuperson 5: Vi har nästan uteslutande egna datorhallar i egna lokaler. Sen använder vi 28 

interna IT-tekniska lösningar med interna moln och disksystem när det gäller att spara data.  29 



Företags arbete med grön IT  Lasson och Lindberg 

 

64 

 

Lorentz: Utformade ni era datorhallar med miljöpåverkan i åtanke?  30 

Intervjuperson 5: Ja, vi äger nästa alla lokaler där vi har den centrala IT-produktionen och de har 31 

vi utformat enligt våra önskemål men med hjälp av extern expertis.  32 

Lorentz: Utformade ni exempelvis ljussystemen i datorhallarna på ett miljöeffektivt sätt?  33 

Intervjuperson 5: Ja, det är dem generellt sett, ja. Det är något som vi kanske har successivt satt 34 

dit under de senaste fem åren. Det var nog klart för kanske en tre år sedan.  35 

Lorentz: Arbetar ni för att era anställda ska använda IT på ett miljövänligt sätt? Till exempel 36 

utbildningar och mail med information?  37 

Intervjuperson 5: Mail är väldigt vanligt förekommande, vi försöker minimera 38 

pappersanvändningen och framförallt också mot kund. Att minimera utskick, att minimera 39 

utskrifter. Det är mycket krav på en bank att skriva vissa avtal, det kan till exempel vara en 40 

bilaga på en 30 sidor. Det är jätteviktigt här att vi försöker hitta bra och smarta lösningar.  41 

Lorentz: Stängs IT-enheter av när de inte används?  42 

Intervjuperson 5: Det varierar, vissa saker kan inte stängas av eftersom de uppdateras under 43 

natten.  44 

Lorentz: Är det automatiserade funktioner som sätter dem i viloläge? 45 

Intervjuperson 5: Skärmar och liknande köps exempelvis in så att de drar otroligt lite energi 46 

nuförtiden. De här byts ut kontinuerligt, skärmar och utrustning till arbetsplatserna. Så de 47 

uppdateras hela tiden av vår IT-avdelning. Det är livscykelhantering helt enkelt.  48 

Lorentz: Skulle ni säga att det finns en kultur på företaget som stödjer att man stänger av IT-49 

utrustning när man går hem? 50 

Intervjuperson 5: Det är upp till var och en och det är viktigt att man inte stänger av det som 51 

måste uppdateras. Generellt sätt kan man säga att vi har en bra kultur i banken som helhet att vi 52 

verkligen lägger oss vind i att vi försöker vara effektiva. Vi försöker släcka när man går från sitt 53 

arbetsrum och detta genomsyrar oss ganska mycket skulle jag vilja påstå. Vi är ganska duktiga 54 

på att försöka stänga ner och dra in på kostnader och i det här fallet energiförbrukningen. Varje 55 

enhet har sin egen ekonomi och inser därigenom vad allting kostar. Det påverkar också att du är 56 

mån om pengar vilket leder till att du är mån om miljön.  57 

Lorentz: Vilken typ av PC använder ni på era kontor?  58 
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Intervjuperson 5: Det är en salig blandning tror jag. Ute på kontorssidan där vi har cirka 460 59 

kontor tror jag att de stationära datorerna dominerar. Medans vi på centrals håll kanske behöver 60 

röra på sig mer från sin ordinarie arbetsplats och har fler bärbara datorer.  61 

Lorentz: Strävar ni efter att ersätta de stationära med bärbara datorer?  62 

Intervjuperson 5: Det beror på vilket arbete du har. Det påverkas av mobiliteten och hur mycket 63 

data du behöver.  64 

Lorentz: När ni gör er av med IT-enheter, gör ni det på ett miljövänligt sätt? 65 

Intervjuperson 5: Ja, det går via en organisation som hanterar IT-utrustning generellt. Det är 66 

väldigt viktigt hur vi skrotar det så att det inte förekommer någon information i dem. Det är 67 

ATEA som hanterar det. Vi köper i stort sett all vår IT-utrustning, PC för medarbetare samt 68 

servrar, genom ATEA. Det betyder att när det är dags för livscykelhantering och skrotning så har 69 

vi ett avtal med dem. Det innebär att vi sköter transporter på ett visst sätt så att det ska minimera 70 

risker för att någonting ska komma bort samt att de tar hand om det på ett miljömässigt och 71 

korrekt sätt. Så där har vi både ur ett miljöperspektiv och ett säkerhetsperspektiv varit hos ATEA 72 

för att säkerställa det här.  73 

Lorentz: Innan det går så långt att ni behöver göra er av med det slutgiltigt, försöker ni 74 

återanvända IT-enheter inom företag i den mån det är möjligt?  75 

Intervjuperson 5: Ja, ohja. Det är väldigt vanligt förekommande. Jag fick faktiskt en ny PC för 76 

nått år sedan och då visade det sig att den inte var helt ny. Då har vi tagit in den, tankat om den 77 

efter vissa behov och sen väntar vi på att det finns någon som matchar de behoven. Och det var 78 

jag i det här fallet och då fick jag en bättre begagnad men den fungerar lika bra.  79 

Lorentz: Vad skulle ni säga är anledningen till att ni arbetar med grön IT? 80 

Intervjuperson 5: Det är energifrågan som har drivit oss men även en ekonomisk fråga. Energi 81 

kostar pengar. Det är win, win. Nu jobbar vi med grön el vilket innebär att utsläppen minimeras 82 

oavsett om vi förbrukar samma mängd energi. Så nu jobbar vi väldigt intensivt med att försöka 83 

minska energiförbrukningen och inte bara minska koldioxidutsläppen. Vi är inne i den fasen nu, 84 

att verkligen minimera. Det är inte bara IT i det läget utan mycket annat också från resande 85 

exempel. Att arbeta mer med videokonferenser osv. Sen är det övergripande att vi inser att det tar 86 

fart nu… Varumärket är beroende av vad man kan redovisa i sina hållbarhetsredovisningar med 87 

mera. Hur man kommer ut i jämförelse med andra. Där finns en stor drivkraft. Vårt varumärke 88 

vill vi skydda på bästa möjliga sätt, på ett ansvarsfullt sätt.  89 

Lorentz: Då tänker du ur marknadsföringsperspektiv? 90 
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Intervjuperson 5: Ja och att locka duktigt folk till oss. Det är också jätteviktigt för framtiden att 91 

man tycker att det här är en fantastiskt bra arbetsplats.  92 

Lorentz: Är möjligheten att marknadsföra grön IT någonting som… 93 

Intervjuperson 5: Vi använder inte ordet grön IT ännu i alla fall. Men att vi är medvetna och tar 94 

ett stort samhällsansvar. Grön IT är jätteviktigt med energiförbrukning men också 95 

samhällsansvaret, det sociala ansvaret. Vi är en kontorsrörelse om man ser det så och vi är inte i 96 

tillverkande industri. Så för oss är det väldigt viktigt att vi har en hållbarhets syn på vårt uppdrag 97 

att se till att det finns pengar i omlopp i samhället så att säga. En bank har en viktigt 98 

samhällsansvar att sköta det ansvaret.  99 

Lorentz: Om jag förstod er rätt tidigare lät det som kostnadsreduceringen är den största 100 

drivkraften till arbetet med grön IT?  101 

Intervjuperson 5: Det är en av drivkrafterna som faller väl ut så att säga. Det är ett samband.  102 

Lorentz: Finns det reglementen som har tvingat er eller fått er att arbete mer med grön IT på ett 103 

sätt ni annars inte skulle gjort?  104 

Intervjuperson 5: Nej, det är andan i banken som ser till att vi verkligen tar vara på det vi har.  105 

Lorentz: Finns det några andra yttre påverkningar som fått er att arbeta mer med grön IT?  106 

Intervjuperson 5: Inte mer än att det är viktigt att vi har ett bra anseende. Och det här är en 107 

väldigt viktig fråga för företag och länder idag. Det är viktigt att vi gör så mycket vi kan.  108 

Cecilia: Ni sa tidigare att ni arbetar med pappershanteringen, att era anställda ska hantera detta 109 

på ett bra sätt. Men arbetar ni för att era anställda ska använda hårdvara på ett miljövänligt sätt? 110 

Intervjuperson 5: Det enda jag vet att vi diskuterat är hur vi gör våra hemsidor. Att vi inte ska ha 111 

för mycket mörka ytor på skärmen för det drar mer energi. Det är bland annat det vi diskuterat en 112 

del. Även användning av flash, det drar också en hel del.  113 

Lorentz: Har ni något ni vill tillägga som kanske inte kommit upp?  114 

Intervjuperson 5: Ja, virtualisering är något som vi arbetar hårt med. Dels för att vi ser att vi 115 

slipper köpa lika mycket fysisk hårdvara samt att vi kan få mycket större energieffektivitet. 116 

Istället för att köra 100 servrar kan vi köra 15 servrar fast för 100 system. Där finns väldigt stor 117 

potential och den börjar synas ganska tydligt nu. Den syns säkert hos många men även hos oss. 118 

Den el man stoppar in i datorhallen blir ju värme till 99 % eller någonting liknande. Då är frågan, 119 

vad gör man med den. Vi har två aspekter på det. I och med att vi sitter i våra egna fastigheter så 120 

finns det ett intresse av att ta tillvara den energi och värmeväxla den ut på fastighetens 121 
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uppvärmningssystem. Det är intressant. I Stockholm finns det ett stort värmenät och likaså ett 122 

fjärrkylenät. Så istället för att köpa först värme från ena hållet och sen kyla från andra hållet så 123 

kan man vara med och bidra från den energin som datorhallen ger och växla tillbaka den ut på 124 

fjärrvärmen istället. Det kallas för öppen fjärrvärme så det är någonting som vi har medverkat i 125 

nu.  126 



7.6 Bilaga 6 – Transkription 6 

Tetra Pak, den 8/5 2014 

Lorentz: Har ni regler och/eller policies som säger att er IT måste följa vissa miljöstandarder? 1 

Intervjuperson 6: Nej det finns inga uttalade, eller policies. Däremot säkerställer vi att 2 

leverantörerna som vi har levererar energisnåla och certifierade produkter. 3 

Lorentz: Har ni någon energicertifiering som ni går efter? 4 

Intervjuperson 6: Nej inte på IT-sidan. 5 

Cecilia: Använder ni energisnålcertifierade IT-enheter? 6 

Intervjuperson 6: Ja. 7 

Cecilia: Vet du vilken sorts certifiering? 8 

Intervjuperson 6: Energy Star.  9 

Lorentz: Analyserar ni miljöpåverkan av er IT-drift? Exempelvis mäter elåtgång från IT? 10 

Intervjuperson 6: Ja, det gör vi. 11 

Lorentz: Skiljer ni mellan strömåtgång från IT och annat? 12 

Intervjuperson 6: Ja, vi skiljer från fabriken exempelvis. 13 

Lorentz: Hur sparar ni data inom företag, datorhallar, molntjänster eller en blandning? 14 

Intervjuperson 6: Vi har en blandning men vi har ganska mycket i våra egna datorhallar. 15 

Lorentz: De datorhallarna, skulle du säga att de är energieffektiva, är de utformade på ett sätt 16 

med energieffektivitet i åtanke? 17 

Intervjuperson 6: Ja, vi har gjort en ganska stor investering i våra hallar nyligen, så att de ska 18 

vara väldigt gröna.  19 

Lorentz: Har du några exempel på hur det yttrar sig, rent konkret? 20 

Intervjuperson 6: Vi har ändrat i kylsystemet, vi har höjt vattentemperaturen. På så sätt kunde vi 21 

höja in-temperaturen till kylvattnet på hela Tetra Pak i Lund. Numera kyler vi mycket mer 22 

effektivt. Vi använder senaste teknologin istället för gammal så vi kyler bort värmen i varma 23 
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gångar istället för att kyla hela rummet, vilket gör det betydligt mer effektivare. Och sen mäter vi 24 

allt nu för tiden. Innan mätte vi ström och kyla, men vi mätte inte individuella servrar. Nu mäter 25 

vi hela vägen ner till individuella power-supply egentligen, så vi kan se när de drar mest ström 26 

och även justera var vi placerar våra servrar för bäst kyla. 27 

Lorentz: Är ljussystemen i datorhallarna också utformade på ett energieffektivt sätt? Exempelvis 28 

med sensorer och timers? 29 

Intervjuperson 6: Vi har inga sensorer eller timers, men vi har installerat nya lysrör i alla 30 

hallarna, som är energisnåla. 31 

Lorentz: Arbetar ni inom företaget för att era anställda ska använda IT på ett miljövänligt sätt?  32 

Intervjuperson 6: Vi har en clean desk policy som vi kallar det istället. Det innebär att man ska 33 

stänga ner allting och lägga in det i ett skåp alternativt ta hem det istället. Det blir ju samma sak, 34 

att du ska stänga av både skärm och dator innan du går hem. 35 

Lorentz: Har ni några former av automatiserade funktioner för att stänga av datorer när de inte 36 

används? 37 

Intervjuperson 6: Det är upp till var och en. Vi har också funderat på att införa automatiska regler 38 

från IT-sidan men vi tror inte det skulle fungera så bra i verkligheten just nu.  39 

Lorentz: Vilken typ av persondatorer använder ni på era kontor? Är det stationära, bärbara, är det 40 

virtualisering och tunna klienter ni jobbar med? 41 

Intervjuperson 6: Vi har 80 % bärbart och 20 % stationärt om vi tittar globalt. 42 

Lorentz: Är det någonting ni strävar mot, att gå mot bärbara fullt ut? 43 

Intervjuperson 6: Nej, det kommer nog variera tyvärr. Det är lite olika länder och så som gör det. 44 

Brasilien, Kina till exempel, de har andra regelverk som gör att man hellre har en stationär dator. 45 

Cecilia: Hur ser det ut i Sverige i fördelning på datorer? 46 

Intervjuperson 6: Jag skulle nog säga att vi är uppe i 90-95 % som är bärbart i Sverige. De som 47 

har de stationära är i princip bara de som är CAD-användare. 48 

Lorentz: Vad är det för sorts stationära datorer då? Är det den traditionella stora datorn under 49 

bordet eller är det någon annan form? 50 

Intervjuperson 6: Nej, det är en vanlig stor dator under skrivbordet. 51 

Lorentz: Tunna klienter är ingenting ni jobbar med då? 52 
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Intervjuperson 6: Nej, vi har tittat på det men har i princip inget utrullat idag. 53 

Lorentz: Gör ni er av med IT-enheter på ett miljövänligt sätt? 54 

Intervjuperson 6: Ja. 55 

Lorentz: Hurdå? Skulle du kunna exemplifiera hur det går till? 56 

Intervjuperson 6: Vi kräver alltid att vi får intyg från de som skrotar vår IT-utrustning, att det är 57 

på ett miljövänligt sätt. Vi gör det inte själva, men vi kräver alltid intyg. De som skrotar måste 58 

vara gröna, annars lämnar vi ingen utrustning till dem. 59 

Lorentz: Innan det går så långt som avfallshantering. Återanvänder ni IT-enheter inom företag i 60 

annan kapacitet? 61 

Intervjuperson 6: Ja, absolut. Om vi har folk som slutar, så behåller vi deras datorer såklart och 62 

har vi servrar som inte har gått ut så använder vi dem till annat. 63 

Lorentz: Vad skulle du säga är anledningen till att ni jobbar med grön IT inom företaget? 64 

Intervjuperson 6: Vi har fyra core values inom Tetra Pak. De är: growth, innovation, 65 

performance och environment. Som ni ser är miljöfrågan ett viktigt fokusområde inom Tetra 66 

Pak. Det handlar inte bara om IT, utan det handlar om Tetra Pak. Så givetvis måste IT-driften 67 

också vara grön. I Lund var det till exempel så att datorhallarna var de enda som behövde en låg 68 

temperatur på kallvattnet. Det behövde inte fabriker, vilket gjorde att vi var de som påverkade 69 

mest i Lund tidigare. Det är därför vi har gjort vår investering för att vi kan köra med varmare 70 

vatten och på så sätt så kommer Tetra Pak i Lund som helhet att bli mer energisnålt. 71 

Lorentz: Skulle du säga att strävan mot ett mer hållbart samhälle är någonting som driver er? 72 

Intervjuperson 6: Ja. Det är väldigt högt upp på vår agenda, med all återvinning och sådant. Det 73 

går ju hela vägen ner i organisationen. 74 

Lorentz: Marknadsför ni ert arbete kring grön IT?  75 

Intervjuperson 6: Till viss del. Vi kommer vara med i tävlingar, Sveriges energisnålaste IT-76 

center till exempel, under nästa år. 77 

Lorentz: Är möjligheten att marknadsföra ert arbete med grön IT någonting som driver er att 78 

jobba extra med det? 79 
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Intervjuperson 6: Ja, alltså det är ju roligt när man har gjort en investering som man sen kan 80 

bevisa. Men sen är ju Tetra Pak inget IT-bolag så det är ju inte vår core business. Så det 81 

marknadsförs inte ut till våra kunder. 82 

Lorentz: Minskade kostnader, skulle du säga att det är en drivkraft att jobba med grön IT? 83 

Intervjuperson 6: Absolut. 84 

Lorentz: Är kostnadsreduceringen kopplad till grön IT någonting ni mäter och strävar efter? 85 

Intervjuperson 6: Ja, vi tittar alltid på olika kostnadsreduceringar eller hur vi kan bli mer 86 

effektiva. Hitta nya sätt att effektivisera och på så sätt spara pengar står högt upp på vår lista, det 87 

också. 88 

Lorentz: Har reglementen tvingat er eller fått er att jobba med grön IT på ett sätt som ni inte 89 

skulle gjort annars? 90 

Intervjuperson 6: Nej, det tror jag inte. Det är ingenting som jag känner till. Det är så att det är 91 

väldigt viktigt för oss att vara gröna och vänliga mot miljön, så jag känner inte till något 92 

reglemente som påverkar oss på IT-sidan. 93 

Lorentz: Finns det andra yttre påtryckningar du känner till som kan ha påverkat ert arbete med 94 

grön IT? 95 

Intervjuperson 6: Jag tänker på olika lagar… men det är nog mer Tetra Pak utsläpp överlag. Det 96 

kommer ju alltid EU-lagar och andra lagar som gör att man ska minska på CO2 utsläpp och annat 97 

men det har inte kommit som ett krav på oss på det sättet. Vi har inte fått några påtryckningar att 98 

vi måste göra mer. 99 

Cecilia: Är det någon annat ni gör inom grön IT som kanske inte kommit upp hittills? 100 

Intervjuperson 6: Nej, jag kan inte komma på någonting just nu. Om vi säger återvinningen av 101 

spillvärmen till exempel, den har inte vi. Den överlåter vi till Lunds Energi. Om jag förstått det 102 

rätt. Vi har egen återvinning men någonting annat tror jag inte, som jag kan komma på. 103 



7.7 Bilaga 7 – Intervjuguide  

 

1) Använder ni energisnålcertifierade IT-enheter? 

a) I hur stor utsträckning? 

 

2) Har ni regler/policies som säger att er IT måste följa vissa miljöstandarder? 

a) Vilka regler/policies? 

 

3) Arbetar ni för att era anställda ska använda IT på ett miljövänligt sätt? 

a) Hur når ni ut? 

b) Är det återkommande? 

 

4) Analyserar ni miljöpåverkan av er IT-drift?  

a) Analyserar ni miljöpåverkan av IT på annat sätt? 

 

5) Hur sparar ni er data inom företaget? 

a) Är era datorhallar energieffektiva? 

(1) Hade ni energieffektivitet i åtanke när ni utformade datacentret? 

 

6) Är ljussystemen i era datorhallar designade på ett energieffektivt sätt? 

a)  Hur? 

 

7) Stängs IT-enheter av när de inte används? 

a) Kultur som stöder det? 

 

8) Vilken typ av persondatorer använder ni på era kontor?  

a) Om inte endast bärbara: Strävar ni efter att ersätta de stationära datorerna med bärbara? 

 

9) Gör ni er av med IT-enheter på ett miljövänligt sätt? 

a) Vilken typ av kontroll har ni över de skadliga ämnena? 

 

10)  Återanvänder ni IT-enheter i den mån det är möjligt? 

a)  Hur gör ni det? 

 

 
1) Vad skulle du säga är anledningen till att ni arbetar med grön IT? 

2) Är strävan mot ett hållbart samhälle något som driver er till att arbeta med grön IT? 

3) Marknadsför ni ert arbete kring grön IT?  

a) Till omvärlden, internt i företaget? 
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4) Är möjligheten att marknadsföra ert arbete kring grön IT någonting som driver er till att 

arbeta mer med grön IT? 

5) Är minskade kostnader en drivkraft för er att arbeta med grön IT? 

6) Har reglementen tvingat er att arbeta med grön IT på ett sätt ni inte skulle ha gjort annars? 

7) Finns det andra yttre påtryckningar som fått er att arbeta med grön IT på andra sätt än ni 

redan gör?  

8) Det var våra frågor, har du några tillägg? 
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7.8 Bilaga 8 – Mail till respondenter 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från systemvetenskapliga programmet vid Lunds universitet som skriver vårt 

examensarbete, vilket behandlar företags arbete och motivation till grön IT. Vi söker därför 

underlag till vår studie. Vi tycker att det skulle vara väldigt intressant att inkludera ert företag i 

denna undersökning.  

 

Vi är intresserade av att veta hur ni arbetar med grön IT idag och vad som motiverar er till dessa 

initiativ. Detta skulle vi vilja göra genom en intervju med någon med kunskap kring datorhallar 

samt generella frågor kring grön IT på företaget. Intervjun sker förslagsvis via telefon och 

beräknas ta ca 30 minuter. Vi hoppas som sagt att ni är intresserade av att medverka och kan ta er 

tid att bidra med värdefull information till vår studie. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Cecilia Lindberg & Lorentz Lasson 
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