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Dagens samhälle står inför stora miljöproblem genom klimatförändringar. En stor bidragande 

faktor är utsläppen av växthusgaser som produktion av energi leder till. IT står för en stor del 

av världens energikonsumtion. Detta har lett till att teknologier och praxis har utvecklats för 

att minska IT:s miljöpåverkan, vilket kallas för grön IT. Ett antal studier har gjorts för att kart-

lägga utsträckningen av grön IT i privat sektor och vad som motiverar implementation. Inom 

offentlig sektor är detta inte lika undersökt. Denna studie gör en kvantitativ undersökning på 

kända delar av grön IT och en värdering av drivkrafter i form av motivationsfaktorer för grön 

IT. Detta utfördes genom en webbenkät som skickades ut till 55 IT-chefer på svenska  

kommuner. 20 svar inkom. Resultatet visade att etiska och legitima drivkrafter var viktigast 

för kommuner och att de arbetar med grön IT i stor utsträckning med endast ett fåtal brister. 

Storleken på kommunen har inte stor påverkan på motivation eller utsträckning av grön IT 

med undantag för regulativt påtryck som var högre värderat av större kommuner. Samvariat-

ioner identifierades mellan regulativa och legitima motivationer med ett fåtal faktorer för ut-

sträckning av grön IT.  
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1 Introduktion 

Dagens samhälle konsumerar mer och mer energi. I takt med att välstånd och levnadsstandard 

ökar, ökar också världens förbrukning av energi (Asafu-Adjaye, 2000). Fler elektroniska ap-

parater än någonsin används idag och denna trend förväntas inte att avta. Trots att mycket 

görs för att minska elektriska apparaters förbrukning av el kommer den totala mängden appa-

rater till slut väga upp för detta i slutändan och leda till större energiförbrukning  

(Van Heddeghem et al., 2014). Flera metoder för produktion av elenergi idag leder till stora 

utsläpp av koldioxid, en växthusgas som orsakar stora problem.  

Ett stort hot är de konsekvenser som håller på att uppstå av en ökad växthuseffekt. Växthusef-

fekten innebär att värmestrålning som kommer från solen stannar kvar i atmosfären med hjälp 

av de gaser som finns i atmosfären. Vilket i sin tur värmer upp jorden (Naturskyddsför-

eningen, 2017). En huvuddel av växthusgaserna är koldioxid, som är en biprodukt i många av 

de tekniker som används för att utvinna energi. En ökning av koldioxid i atmosfären ger en 

ökad växthuseffekt. Detta resulterar i sin tur i en global uppvärmning; en liten ökning kan ge 

stora konsekvenser (Naturskyddsföreningen, 2017). Global uppvärmning är ett verkligt hot 

mot världen och alla måste arbeta för att minska påfrestningen på miljön (SVT, 2011; WWF, 

2017). Många organisationer idag arbetar med mål mot mindre miljöpåverkan genom avfalls-

hantering och direktiv för att minska utsläpp av växthusgaser. Men detta är inte tillräckligt, 

global uppvärmning är nu ett faktum och medeltemperaturen förväntas öka mer än 2 grader 

vilket kommer ge förödande effekter för känsliga ekosystem (SVT, 2011; WWF, 2017).  De 

mål och ambitioner som länder åtagit sig idag tar oss mot en uppvärmning på hela 3 grader 

(SVT, 2011; WWF, 2017). 

 

Vårt samhälle måste hitta lösningar för att bli mer hållbart. Hållbarhet definierades av Brundt-

land (1987) som att inte endast handla om de ekologiska faktorerna utan att hållbarhet är att 

leva upp till de behov den nuvarande generationen har, utan att bidra till att kommande gene-

rationer inte kan leva upp till sina behov. Denna definition av hållbarhet stöds i Sveriges lag-

stiftning genom miljöbalken. Miljöbalken innehåller bestämmelser om hur Sverige ska arbeta 

mot Hållbarhet (Miljöbalken). 

 

En bidragande faktor till utsläppen av koldioxid är vårt samhälles produktion och förbrukning 

av elenergi. Olika typer av informationsteknologier är inbäddade djupt i vårt samhälle och har 

fått en stor roll i klimatpåverkan genom deras energiförbrukning. IT står nu för 1,9% av Sveri-

ges koldioxidfotavtryck ur ett konsumtionsperspektiv. Koldioxidutsläpp från IT är i samma 

nivå som flygplansbranschen och står för 2% av det globala utsläppet (Park, Eo & Lee, 2012; 

Nationalencyklopedin).  
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Inom IT branschen har mycket gjorts för att minska IT:s direkta miljöpåverkan. Detta har fått 

samlingsnamnet grön IT. Grön IT inkluderar teknologier och sätt att förhålla sig i sitt arbete 

med IT för att minska IT:s energiförbrukning och att det återvinns på rätt sätt (Molla, 2009a). 

Det finns i dagsläget inga lagar eller krav på organisationer i Sverige att jobba med IT ur ett 

hållbart perspektiv. Det är ett frivilligt val. Organisationer kan idag välja att arbeta efter olika 

certifikat och standarder som riktlinjer för att minska sin miljöpåverkan som ISO 14001, där 

IT kan vara en del av certifieringen (SIS Swedish Standards Institute, n.d). 

 

Den växande utsträckningen av IT och IS i vårt samhälle och dess påverkan på miljön inspire-

rar organisationer att ta egna initiativ mot en mer hållbar utveckling. Ett stort initiativ inom 

EU är Green digital charter (Green Digital Charter, 2016) vilket leds av EUROCITIES. Green 

digital charter stöds av Europakommissionen och initiativet arbetar med att få städer att sam-

arbeta för att minska sina ekologiska fotavtryck. I dagsläget har initiativet 50 medlemsstäder 

som representerar 26 miljoner individer. Initiativets mål är att genom användning av digitala 

teknologier minska städers klimatpåverkan och försöka minska städers koldioxidavtryck från 

ICT med 30% till 2020(Green Digital Charter, 2016) 

1.1 Problemområde 

Trots vår ökade användning av IT har IT:s totala energiförbrukning minskat med 10% mellan 

2010 till 2015 i Sverige (Malmodin & Lundén, 2016). Denna trenden förväntas skifta i takt 

med att konsumtionen och användning av elektroniska apparater ökar. Konsumtion och  

användande av elektroniska apparater förväntas öka med 250% till 2030 (Salahuddin & Alam, 

2016).IT står idag för 4.6% av den globala elförbrukningen (Salahuddin & Alam, 2016). Allt 

eftersom konsumtionen av elektroniska apparater ökar kommer denna andelen också öka. För 

att hantera denna ökning måste vårt användande av IT ses över och dess ekologiska fotavtryck 

hanteras. 

 

Grön IT kan hjälpa oss hantera den ökade totala energikonsumtionen som IT står för. Men 

kommunal verksamhet i Sverige har halkat efter i arbetet med grön IT. En låg andel kommu-

ner i Sverige arbetar aktivt grön IT vilket kan ses i Aktuell Hållbarhets kommunundersökning 

från 2016, där endast 55 av 290 kommuner har angett att de har en strategi för hållbar IT med 

mätbara verksamhetsmål (Aktuell Hållbarhet, 2016). 

  

Det finns studier gjorda på privat sektor som undersöker grön IT och den bakomliggande mo-

tivationen som leder fram till gröna IT initiativ. Tidigare studier har undersökt drivande kraf-

ter för hållbar utveckling hos företag samt arbeten inom grön IT. Hahn och Scheermesser 

(2006) undersöker hållbar utveckling hos 195 tyska företag där ett av målen var att ta reda på 

varför företag förbinder sig till hållbar utveckling. Deras resultat identifierade att den ledande 

motivationen bakom detta arbetet var ekologiskt och socialt ansvar. Undersökningen stöds av 

Molla och Abareshi (2011) samt Lindberg och Lasson (2014), som har fokuserat på gröna IT 

arbeten i organisationer. Deras resultat bekräftar att känslan av ansvar för miljön är en stark 

drivkraft. Dock har Molla och Abereshi (2011) identifierat den ledande motivationen till ett 

ekonomiskt fokus vilket också stödjs av resultat från en av Mollas tidigare undersökningar 

(Molla, 2009b). 
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Lindberg och Lasson (2014) nämner att Sveriges höga IT-utsträckning i samhället gör det till 

en bra population för grön IT. 2012 hade Sverige fler mobilanvändare än invånare  

(Salahuddin & Ala, 2016) vilket visar på att IT är väletablerat i det svenska samhället. Den 

stora utsträckningen av IT ger en större förbättringsmöjlighet för miljöarbeten med IT. Med 

stora förväntade ökningar av användning av IT i världen ökar även vikten av miljöarbeten 

med IT. Få studier har gjorts för att studera motivationsfaktorer för grön IT inom Sverige.    

Studier för utsträckning av grön IT har gjorts på organisationer tidigare. En kandidatuppsats 

från institutionen för informatik i Lund av Lindberg och Lasson (2014) undersöker den pri-

vata sektorn i Sverige i en kvalitativ studie och kartlägger utsträckningen med hjälp av Park, 

Eo och Lees (2012) ramverk för mätning av grön IT maturity. De undersökte även de bakom-

liggande drivande faktorerna för arbetet med grön IT för att få en djupare förståelse för grön 

IT i företag. En kandidatuppsats från institutionen för informatik och media i Uppsala utförde 

en kvantitativ studie på 88 kommuner för att kartlägga deras arbete med grön IT (Bergström 

& Schultz, 2014). Detta gjordes utan kartläggning av bakomliggande motivationsfaktorer för 

grön IT med fokus på styrdokument. Fler undersökningar behövs för att kartlägga utsträck-

ningen av grön IT inom kommunal verksamhet. Detta bör göras med koppling till motivat-

ionsfaktorerna för att få en bättre insikt i vad som motiverar miljöarbeten med IT inför fram-

tida gröna IT-projekt. 

 

Studier på motivationer för organisationers miljöarbeten med grön IT ger en förståelse för hur 

organisationer försätter sig till gröna IT arbeten. Molla & Abareshi (2011) menar att motivat-

ionen kan spegla organisationens fokus och området som arbetet kommer involvera. 

Detta menar även Kuo och Dick (2010) som nämner följande: 

 

”Determining and understanding the motives for organisations environmental initiatives can 

assist in predicting environmentally based behaviours (Bansal & Roth 2000) and hence can 

be a significant factor in the development of green IT in organisations.”  

(Kuo & Dick, 2010, p.2) 

 

Kuo och Dick (2010) uppmanar till fler studier inom ämnet för att öka förståelsen av kopp-

lingen mellan motivation och grön IT. Fler studier inom ämnet med fokus på olika typer av 

organisationer kan ge oss en bättre insikt av påverkande faktorer från andra miljöer menar 

Molla och Abareshi (2011). Vi anser att det är intressant att undersöka kommunal verksamhet 

och i vilken utsträckning de arbetar med fenomenet grön IT och vad som motiverat deras ini-

tiativ. Eftersom det inte finns ett tydligt vinstperspektiv kan det finnas skillnader mot vinstdri-

vande organisationer. Detta kan öka informatikers förståelse för kommuners inställning till 

grön IT och hjälpa oss utveckla lösningar som bättre speglar kommuners behov.  

1.2 Forskningsfråga 

I vilken utsträckning arbetar svenska kommuner med grön IT och vilka drivkrafter är viktiga? 
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1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen var att få djupare insikt i arbetet med grön IT i kommuner. De stu-

dier som har hittats har haft huvudfokus på företag med vinstintresse. Kartläggning inom den 

offentliga sektorn är inte lika studerad. Detta kommer studeras genom att identifiera drivkraf-

ter för arbeten med grön IT samt kartlägga utsträckningen av grön IT inom kommuner. Ef-

tersom kommunernas organisationsstorlek varierar kommer vi även se om deras arbete skiljer 

sig beroende på kommunstorlek. För att försöka förstå sambandet mellan drivkraft och fokus 

för grön IT kommer vi även titta på kopplingen mellan dessa och se om det finns samvariat-

ioner mellan drivkrafter och kommunstorlek, mellan utsträckning av grön IT och kommun-

storlek eller mellan drivkrafter och utsträckning av grön IT. 

1.4 Avgränsning 

Vi avgränsade oss till de kommuner som idag har strategi för arbeten med grön IT och inte 

alla kommuner i Sverige då vi är intresserade att kartlägga gröna IT arbeten och dess drivkraf-

ter och inte bara IT användning inom kommuner. Vi kommer använda oss av Aktuell Hållbar-

het som har gjort en undersökning av kommuner i Sverige och kartlagt vilka som har en håll-

bara IT strategi med mätbara mål (Aktuell Hållbarhet, 2016).  

 

Vi kommer inte att ta med alla faktorer inom drivkrafter för grön IT utan lägga fokus på moti-

vationsfaktorer för initiativet. För grön IT utsträckning kommer vi inte att lägga fokus på en 

speciell del av utsträckningen utan har som mål att kartlägga alla delar av grön IT på samma 

nivå. Vi kommer inte att djupare gå in på datacenter som tidigare studier gör (Lindberg & 

Lasson, 2014; Park, Eo & Lee, 2012; Molla, 2009b) då våran studie kan inkludera kommuner 

utan egna datacenter.  
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Kommuner: Miljömål och arbeten  

I Sverige har kommuner till stor del självstyre, men regleras genom kommunallagen samt spe-

ciallagstiftningen (Kommuner och landsting – organisation, verksamhet och ekonomi, 2015). 

Miljöansvar regleras utifrån speciallagstiftningen miljö-hälsoskyddet vilket inkluderar miljö-

balken. Miljöbalken står för att främja hållbar utveckling och strävar efter att nuvarande samt 

den kommande generationen ska får en god och hälsosam miljö, vilket både inkluderar de 

ekologiska aspekterna men även sociala och ekonomiska (Miljöbalken, 2017). 

 

Sveriges miljömål är riktmärken för aktörer inom miljöarbeten. De skapar en plattform där ar-

beten för miljön kan utgå från och genom gemensamma mål arbeta tillsammans för en hållbar 

framtid. Arbetet består av 16 mål. Dessa drivs inom Sverige men samtidigt på en internation-

ell nivå och inom EU. Det finns arbeten som Sverige har tagit sig an som kommer från        

externa regleringar som EU direktiv och FN initiativ (Naturvårdsverket, 2016). 

Ett annat antagande för Sverige är agenda 2030 som Sverige antog år 2015. Agenda 2030  

innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling ur sociala, ekonomiska och miljömässiga per-

spektiv samt 169 delmål. Några av huvudmålen är gröna städer, hållbar industri, hållbar infra-

struktur och hållbar energi (Agenda 2030, 2017). Förhållandet mellan de svenska miljömålen 

och agenda 2030 har kartlagts och fördelats till åtta ansvariga myndigheter som är ansvariga 

för dessa hållbarhetsmål (Svenska miljömålsportalen, 2017; Naturvårdsverket, 2016). 

En annan aktör som också har stort inflytande på Sveriges miljöarbete är EU. De kan till ex-

empel vara via direktiv som är olika mål för medlemsländerna. EU-direktiven innehåller olika 

krav som skall uppnås men hur man tar sig dit är valfritt. Då EU inte påverkar hela kommu-

nens verksamhet har EU inflytande på frågor kring miljöarbeten som drivs inom Sverige 

(Kommuner och landsting – organisation, verksamhet och ekonomi, 2015). 

 

Ett sådant direktiv är ”Waste Electrical & Electronic Equipment” (WEEE). WEEE är direktiv 

för avfall som tv-apparater, datorer, telefoner mm och är den snabbast växande avfallskatego-

rin inom EU och 12 miljoner ton avfall förväntas år 2020 (European Commission on Environ-

ment Waste, 2017). Elektroniskt avfall innehåller en stor variation av farliga ämnen och kan 

skada miljön om avfall inte hanteras korrekt. Därför har EU skapat två nya lagstiftningar; 

WEEE direktivet samt direktivet ”restricting the use of hazardous substances in electrical and 

electronic equipment” (RoHS). 
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2.2 Grön IT 

Begreppet grön IT började dyka upp under andra hälften av 2000 – talet. Då började antalet 

publikationer inom ämnet att öka. Eftersom användandet av IT ständigt ökar krävs det tek-

nologier som hjälper oss minska den ökande energikonsumtionen av IT. Detta är kärnfrågan 

inom grön IT (Molla & Abareshi, 2011; Tushi, Sedera & Recker, 2014). 

 

I dagsläget finns ingen allmän konsensus kring vad begreppet grön IT innefattar, det verkar 

finnas lika många definitioner av begreppet som det finns artiklar som behandlar grön IT. 

Denna problematik i ämnet har diskuterats av ett flertal författare, termen grön IT hade gyn-

nats av en tydlig och enhetlig definition (Bengtsson & Ågerfalk, 2011; Erek et al., 2009). 

Loeser et al. (2011) väljer att definiera grön IT enligt följande: 

“Green IT is the systematic application of practices that enable the mi-

nimization of the environmental impact of IT, support the superior goal of 

corporate sustainability, maximize efficiency and allow for company-wide 

emission reductions based on technological innovations.”  

(Loeser et al., 2011, p.2) 

Denna definition täcker in de direkta effekterna av hårdvaran och de mer indirekta effekterna 

av hållbart arbete med IT som handlar om brukandet av system för att minska miljöpåverkan. 

Loesers et al. (2011) definition belyser också att grön IT måste stödja de övergripande verk-

samhetsmålen och leda till kostnadsbesparingar. Detta är skillnaden mellan att arbeta miljö-

vänligt och att arbeta hållbart. Hållbart arbete stödjer verksamhetsmålen samtidigt som miljö-

påverkan minskas (Erek et al., 2009). 

 

Området grön IT kan delas upp i grön IT och grön IS. Grön IT handlar om att öka den gene-

rella energieffektiviteten av hårdvaran. Grön IS handlar om användandet av system för att öka  

organisationers hållbarhet (Park, Eo & Lee, 2012). Mycket av forskningen som har bedrivits 

inom området har fokuserat på hårdvaruaspekter som har effekter som är lätt mätbara i energi-

förbrukning som i sin tur leder till minskade koldioxidutsläpp (Bengtsson & Ågerfalk, 2011). 

Detta har identifierats som en tydlig del av hållbarhetsarbete med IT. En del av grön IT är att 

se IT ur ett livscykelperspektiv där hållbarhet ska genomsyra alla nivåer vid anskaffning av 

IT, användande av IT och när IT ska återvinnas (Molla, 2009a). Inte lika väl undersökt är sys-

temaspekterna av hur användandet av system kan leda till minskad miljöpåverkan nämnt som 

grön IS (Chen, Boudreau & Watson, 2008). 
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2.3 Grön IT Utsträckning 

För att undersöka grön IT i praktiken och dess utsträckning inom organisationer behövs olika 

indikatorer identifieras (Park, Eo & Lee, 2012). För att mäta grön IT maturity kan Green IT 

Assessment Tool användas vilket är ett ramverk av Park, Eo och Lee (2012). Molla (2009b) 

har även identifierade indikationer för grön IT som används för att kartlägga deras utsträck-

ning i organisationer som presenteras i Green IT Adoption Facture Structure. 

2.3.1 Green IT Adoption Facture Structure: 

Green IT adoption factor structure grundar sig i green IT reach-richness matrix (Molla, 

2009b) och består av sju kategorier. Dessa kategorier innehåller indikationer som visar adopt-

ionsnivån av grön IT.     

 

 

Figur 1: Green IT Adoption Facture Structure (Molla, 2009b, p9)  
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2.3.2 Green IT Assessment Tool 

Green IT Assessment Tool är ett ramverk för bedömning av grön IT utsträckning och dess 

mognad utefter fem kategorier. Organisationer kan använda detta verktyg för att utvärdera 

sina mål inom grön IT (Park, Eo & Lee, 2012).  

 

Arbetspraxis 

Arbetssätten för en verksamhet kan påverka miljön på olika sätt. Därför är det viktigt att för-

söka minska belastningen på miljön som dessa processer har. Genom att använda sig av gröna 

systemstöd för till exempel: digitalisering för arbetsprocesser, elektroniska fakturor samt 

kommunikationsverktyg (Park, Eo & Lee, 2012) kan arbeten effektiviseras och resursanvänd-

ning minskas. Detta kan även göras genom att stödja distansarbeten för att minska transporter 

och resor genom användande av videokonferenser och stöd för fjärrarbete (Park, Eo & Lee, 

2012). Ett område som Park, Eo och Lee (2012) beskriver är administration, vilket inkluderar 

utbildning i grön IT för anställda, analys av miljöpåverkan för organisatoriska aktiviteter, 

kostnadsfördelning av gröna IT aspekter samt ansvarsfördelning för gröna arbeten. 

 

Kontorsmiljö 

Inom kontorsmiljö ligger fokus på organisationens IT-lösningar. Lösningar ska minska ener-

gikonsumtionen inom organisationen och dessa delas upp i tre områden PC, printers samt 

kontorsutrustning och lokaler (Park, Eo & Lee, 2012). Indikatorer för PC är till exempel: PC 

power management användande, användning av laptops istället för desktops, tunna klientlös-

ningar och även att utrustning som inte används ska stängas av (Park, Eo & Lee, 2012). Kate-

gorin printers indikatorer handlar huvudsakligen om användande av miljösmarta printerlös-

ningar för minskande av pappersförbrukning (Park, Eo & Lee, 2012). Det sista området täcker 

användandet av energieffektiva belysningssystem och att skärmar stängs av när de inte behövs 

(Park, Eo & Lee, 2012). 

 

Datacenter 

Park, Eo och Lee (2012) mäter grön IT mognad för datacenter genom optimering av servrar, 

virtualisering och system för hantering av serverresurser och effektiv lagring. Park, Eo och 

Lee (2012) nämner att mätningar av energikonsumtionen bör göras i realtid för serverhallar 

eftersom dessa förbrukar stora mängder energi. Utformningen av serverhallar kan bespara or-

ganisationer mycket pengar. Servrar direkta energikonsumtion stod bara för 40% av den totala 

energikonsumtionen från serverhallar mellan 2007–2012. Serverhallars infrastruktur stod för 

största delen av den totala konsumtionen (Park, Eo & Lee, 2012; Van Heddeghem et al., 

2014). Utformningen av serverhallar är därför en viktig del av grön IT mognad för datacenter. 

 

Inköp 

Inköp täcker livscykelhantering och effektiv ersättning av IT-utrustning. För inköp av IT-ut-

rustning bör energieffektivitet och miljöcertifiering tas i åtanke och miljövänlig logistik an-

vändas för minskad miljöpåverkan (Park, Eo & Lee, 2012). 
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Avfallshantering 

Park, Eo och Lee (2012) mäter mognaden inom avfall utifrån hur väl organisationen hanterar 

farliga och giftiga ämnen och hur de arbetar för att minska den nuvarande resursanvänd-

ningen. Detta inkluderar även återanvändning av vatten och värme från IT-infrastrukturen 

samt återvinning av IT-tillgångar i den mån som är möjlig. 

2.3.3 Sammanställning  

Med de presenterade ramverken av Park et al (2012) och Molla A(2009b) har en grund sam-

manställts till det ramverk som används för undersökningen. Sammanställningen inkluderar 

de indikationer som var gemensamma men även de som ansågs relevanta för att få ett brett 

spektrum för undersökningen. Sammanställningen består av sex delar som täcker grön IT uti-

från Park, Eo och Lee (2012) och Mollas (2009b) kategorier.    

 

Inköp berör miljöpåverkan som tillverkningen och transporten av IT har på miljön. Det är 

viktigt att vara medveten om både produktens och transporternas miljöpåverkan och därför 

bör riktlinjer för inköp av IT användas (Park, Eo & Lee, 2012). Inköp av IT-utrustning med 

energieffektivitetscertifiering resulterar i mindre miljöpåverkan genom lägre energiförbruk-

ning över sin livslängd (Park, Eo & Lee, 2012). God inköpspraxis inkluderar även att under-

söka leverantörer och tillverkares ekologiska fotavtryck. Detta ger grund till att välja produk-

ter vars tillverkning och leverans har minst påverkan på miljön (Molla, 2008a, 2009b). Park S 

et al (2012) nämner effektivt utbyte av IT-utrustning och längden på dess livscykel. Detta görs 

genom att se över sin IT-utrustning kontinuerligt och förkorta livscykeln för att få mer energi-

effektiv utrustning. Detta maximerar energieffektiviteten över hela organisationen med hjälp 

av den senaste teknologin(Molla, 2009b). 

 

Energihanteringsplanen inkluderar policys över hur man ska arbeta för att minska IT-infra-

strukturens energikonsumtion. Detta görs genom att utvärdera energieffektiviteten genom att 

ställa den mot behoven (Molla, 2009b; Park, Eo & Lee, 2012) och grundar sig på Mollas kate-

gori GITEEP (Se figur 1). Detta kan göras genom att utrustning som inte används stängs av 

eller ställs i energisparlägen vilket kan appliceras på allt från belysning i serverhallar till skri-

vare. Målet är att endast använda energi vid behov. Ett annat alternativ är PC power manage-

ment vilket innebär att datorer körs i prestandabegränsade lägen om inte all kraft behövs för 

uppgifter (Molla, 2008a, 2009b; Park, Eo & Lee, 2012).  IT-utrustning kommer alltid kräva 

energi. Att se till att energin som IT förbrukar härstammar från hållbara energikällor hjälper 

IT-användning bli mer hållbar (Molla, 2009b). 

 

Övervakningspraxis grundar sig i Mollas GITMMP (Se figur 1). Denna del av grön IT 

praxis är till stöd för organisationen att se det ekologiska fotavtryck som deras nuvarande IT-

utrustning har. Genom att använda olika övervakningspraxis för att analysera energikonsumt-

ionen för IT-utrustningen kan dess energiförbrukning ställas mot hela organisationens för-

brukning (Molla, 2008a, 2009b). Det kan göras genom att behandla IT separat vid kalkylering 

av energikonsumtionen för organisationen vilket ger möjligheten att granska nuvarande IT sy-

stem för att se om utrustningens energieffektivitet uppfyller målen för energiförbrukning or-

ganisationen vill nå (Molla, 2008a, 2009b).    
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Teknisk infrastruktur inkluderar de tekniska lösningar och optimeringar som görs för att 

uppfylla gröna IT mål. Kategorierna GITNCPI samt GITI (Se figur 1) som nämns av Molla 

(2009b) har slagits ihop då båda hanterar delar av den tekniska infrastrukturen. Park et al. 

(2012) definierade kategorierna datacenter och kontorsmiljö som också använts för att sam-

manställa den tekniska infrastrukturen. Tekniska optimeringar sker i form av energieffektivi-

tet där nytta vägs mot använd energi (Molla, 2008a, 2009b). För att minska mängden servrar 

kan servervirtualisering användas. Servervirtualisering är partitionering av servrar, vilket gör 

att man kan köra fler operativsystem samtidigt på en server. Detta leder till en jämnare fördel-

ning av serverkraft och att flera uppgifter kan köras på en fysisk server istället för att ha en 

server per uppgift. På liknande sätt kan desktopvirtualisering användas genom att köra fler 

operativsystem på en dator samtidigt (IDG Cloud Magazine, 2011). Detta kan resultera i par-

titionering av datorkraft som minskar energikonsumtionen då mängden datorer som behövs 

minskas. Detta stöds med användandet av tunna klienter genom remote desktop (Erek et al., 

2009). Ersättning av desktops med laptops kan minska organisationens energiförbrukning från 

datorer (Van Heddeghem et al., 2014). 

 

Datacenters infrastruktur påverkar energikonsumtionen. Eftersom datacenter står för den 

största delen av en organisations elförbrukning är det viktigt att infrastrukturen ses över (Van 

Heddeghem et al., 2014). Genom att använda servercentralisering minskas energibehovet för 

att underhålla servern, vilket även leder till minskade underhållskostnader (Park, Eo & Lee, 

2012). Nästa steg är energismarta datacenter. Detta innebär att väldesignade datacenter med 

smart kylning, belysning och smart energiförsörjning genom användning av energihanterings-

verktyg (Molla, 2009b; Park, Eo & Lee, 2012). 

Genom att utvärdera hela flottan av IT-utrustning kan inblick skapas över organisationens tek-

niska utsträckning och underlättar att fasa ut IT-utrustning som inte speglar verksamhetens 

behov (Molla, 2009b). 

 

Arbetspraxis med stöd av grön IT centreras kring att bygga en infrastruktur som är utformad 

för att IT ska stödja den gröna arbetspraxis som är implementerad (Molla, 2009a; Park, Eo & 

Lee, 2012). En vanlig lösning för arbetspraxis med stöd av grön IT är smart printing, vilket 

innebär att utskrift sker dubbelsidigt och att antalet utskrifter begränsas per användare eller 

övervakas. Uppmuntrande till användande av telekonferenser samt videokonferenser är också 

en viktig del (Molla, 2008a, 2009b; Park, Eo & Lee, 2012). Stöd för distans/fjärrarbete kan 

leda till att miljöpåverkan minskas genom minskade transportsträckor till och från arbetsplat-

sen. Papperslösa lösningar som elektroniska dokument kan hjälpa till att minska utskrifter 

(Park, Eo & Lee, 2012). 

 

Avfallshantering nämns av både Molla (2009b) samt Park S et al. (2012). Fokuset ligger ofta 

på IT utrustning som avfall och inte avfallet IT kan producera som värme och vatten i form av 

restprodukter från serverhallar (Park, Eo & Lee, 2012). För att en organisation skall jobba 

med IT på ett hållbart sätt är det viktigt att den sista delen av IT-utrustningens livscykel hante-

ras korrekt. IT-utrustning innehåller många ämnen som är skadliga för miljön. Många av 

dessa kan dock återvinnas (Molla, 2008a, 2009b). För att återvinna IT-utrustning med bästa 

resultat ska det sorteras efter innehåll, separera miljöfarliga och giftiga ämnen från resten och 

lämna det till lämplig plats. Ett sätt är att låta leverantören hantera utrustningen (HP, 2017). 

Detta stöds av EU:s direktiv WEEE (European Commission on Environment Waste, 2017). 

Avfallshantering inkluderar även återanvändning av IT-utrustning antingen genom att sälja 

vidare utrustningen eller att hitta nya användningsområden i organisationen (Molla, 2008a, 

2009b; Park, Eo & Lee, 2012).  
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2.4 Drivkrafter 

Drivkrafter för grön IT kan ses som den motivation som ligger bakom beslut om initiativ för 

grön IT (Kuo & Dick, 2010; Molla & Abareshi, 2011). Molla och Abareshi (2011, 2012) väl-

jer att kategorisera motivation utifrån efficiency som en ekonomisk faktor med ekologiskt an-

svar, effectiveness utifrån känsla av ansvar för miljön och den ekonomiska faktorn är mindre 

viktig, responsiveness använder sig av gröna arbetssätt för att kunna nå ut till en speciell 

marknad med den ekonomiska faktorn i fokus och den sista kategorin legitimacy som grundar 

sig i sociala och regulativa påtryck. Kuo och Dick (2010) använder tre övergripande katego-

rier för motivation. Dessa är: konkurrenskraft som fokuserar på den ekonomiska faktorn som 

ökad effektivitet, kostnadsminskning och generering av värde. Legitimitet handlar om att till-

godose stakeholders, samhället och regeringens krav. Den sista kategorin är socialt ansvar, att 

organisationer väljer att minska miljöpåverkan för att de anser att det är deras skyldighet 

(Molla, 2008b). Denna kategorisering motsvarar Mollas (2008b) sätt att kategorisera drivkraf-

ter. Molla har sedan valt att skilja på legitim och regulativ motivering (Molla, 2009b). 

 

I denna uppsats används Molla (2008b), Molla (2009b) och Kuo & Dick (2010) kategorise-

ringar: Ekonomisk, regulativ, legitim och etisk. 

2.4.1 Regulatoriska drivkrafter 

För att öka organisationers miljömedvetenhet och därigenom minska deras miljöpåverkan 

finns lagar, regler och direktiv. Dessa kan ses som en extern drivkraft för grön IT i form av 

tvingande legitimitet (Molla & Abareshi, 2011). Regulatoriska drivkrafter har litet inflytande 

på beslut för investeringar i grön IT eftersom det finns inga lagar och regler som speciellt re-

glerar IT. Införande av sådana lagar och regler kan ligga långt fram i tiden, då det finns en 

rädsla för att reglering av utsläpp kan leda till minskad ekonomisk tillväxt (Sarkar & Young, 

2009).  

  

I kontrast till rädslan för minskad ekonomisk tillväxt finns det dem som argumenterar för att 

regleringar kan uppmuntra till investeringar i grön IT och att det är det enda sättet att få orga-

nisationer att investera i grönare IT (Molla & Abareshi, 2012). Regulatoriska drivkrafter kom-

mer inte ha relevans förens det finns lagstiftningar inom området. Detta kan påvisas av Molla 

och Aberdeshi(2011) där frågor som hanterar Eco legiticamy uteslöts ur analys och resultatde-

len då de inte hade värden som var höga nog för att understödja sin hypotes, Att Eco-legiti-

macy har en positiv korrelation till införande av grön IT (Molla & Abareshi, 2011).    

 

De regleringar kring miljön som påverkar kommunernas IT är den svenska miljölagstiftningen 

miljöbalken som ställer ett krav på att kommuner ska arbeta hållbart. Denna lagstiftning näm-

ner inget specifikt om IT men kan ses som ett incitament att jobba med grön IT. De regle-

ringar som påverkar IT kommer från EU-nivå i from av WEEE för att hantera elektroniskt av-

fall och RoHS som reglerar farliga ämnen i elektronikprodukter. WEEE och RoHS kan ses 

som en viktig del för att motivera organisationer att börja arbeta med avfallshantering som en 

del av grön IT (Molla & Abareshi, 2012). 
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2.4.2 Legitimitet 

Legitimitet är en social drivkraft med fokus på att bevisa sitt arbete för intressenter. Denna 

drivkraft kan resultera i en tillgång till marknader med efterfrågan av företag som jobbar håll-

bart (Molla & Abareshi, 2011). Social acceptans visar sig vara en viktig aspekt för många fö-

retag. Molla (2009a) gjorde en undersökning av 143 organisationer i Australien, USA och 

Nya Zealand där 71% av företagen svarade att social acceptans var en viktig motivering för 

grön IT. 

 

Certifieringar hjälper organisationer att identifiera, hantera, övervaka samt kontrollera miljö-

problem och är ett kontinuerligt arbete. Miljöcertifieringar bevisar för allmänheten att en or-

ganisation lever upp till en etablerad standard. Det finns inga krav på organisationer gällande 

dessa certifieringar men en kan ge en konkurrensfördel genom att visa för allmänheten att or-

ganisationen bryr sig om miljön (Molla, 2009a). En vanlig certifiering är ISO 14001 som är 

en certifiering för miljöledningssystem som hjälper verksamheter att effektivisera sina proces-

ser ur ett miljöperspektiv med minskning av resursanvändning per nytta (SIS Swedish Stan-

dards Institute, n.d & 2014). Detta ska göras kontinuerligt för att förbättra miljöarbeten (ISO 

14001 Standard, 2015). ISO 14001 hanterar inte specifikt hållbar IT i jämförelse med den 

svenska standarden SIS TK 550; SS 895400 för användning av hållbar IT (SIS Swedish Stan-

dards Institute, 2014). SS 895400 är en vägledning som innehåller rekommendationer istället 

för krav. Denna standarden riktar sig till alla områden inom en organisation som IT kan an-

vändas för att minska miljöpåverkan. Även mot den direkta påverkan IT har på miljön  

(SIS Swedish Standards Institute, 2014).  

2.4.3 Etiska drivkrafter 

Etiska och sociala drivkrafter är initiativ utan certifieringar eller regulatoriska påtryck. Dessa 

grundar sig helt enkelt på oron för miljön och detta utan egennytta för organisationen (Kuo & 

Dick, 2010; Molla & Abareshi, 2011). Drivkrafter kommer främst från de anställda med in-

tresse för ämnet som vill att företaget investerar i hållbarhet. Detta visar sig vara en stark mo-

tivation för grön IT (Koo, Chung & Lee, 2013). I en studie av Hahn och Scheermesser (2006) 

av 195 tyska företag påvisades det att 90% av företagen ansåg att ekologiskt och socialt an-

svar är en viktig motivering för hållbara aktiviteter. Det uppkommer även i Mollas et al. 

(2009a) studie där 77% av företagen ansåg ekologiskt ansvar som en viktig motivering för 

grön IT som den tredje vanligaste. 
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2.4.4 Ekonomiska drivkrafter 

Investeringar i grön IT måste vara gångbara ekonomiskt. Vårt samhälle och de organisationer 

som finns har ett ständigt ökande behov att lagra data och för detta krävs större datacenter. 

Större datacenter leder högre driftkostnader, förbi kostnaden för anskaffning av datacentret 

(Molla, 2008a). IT-resurser har visat sig kräva mycket energi. År 2012 estimerades IT:s ener-

gikonsumtion till cirka 4.6% av den totala energikonsumtionen i ett land, en ökning med 0,7 

procentenheter sedan 2007. Det finns inget som indikerar att denna trend kommer avta (Van 

Heddeghem et al., 2014). Dessa driftkostnader kan minskas med investeringar i grön IT. Detta 

är kärnan i den ekonomiska drivkraften för grön IT, att investeringar i grön IT leder till mins-

kade kostnader för organisationen. 

 

I motivationsmodellen för Grön IT som Molla (2009b) presenteras den ekonomiska drivkraf-

ten som Eco-Efficiency och Eco- Responsiveness (Molla, 2009b). Eco-Efficiency syftar till 

att tillgodose efterfrågan av kostnadsminskningar för organisationen som nämns tidigare i 

detta stycke. Chen, Boudreau och Watson definierar Eco-Efficiency som ”Doing things right” 

(Chen, Boudreau & Watson, 2008, p.195). Till kontrast mot fokus på kostnadsbesparingar 

finns externa perspektiv på ekonomiska drivkrafter. Eco-Responsiveness är speglar detta ex-

terna perspektiv genom att belysa att det finns konkurrenter att förhålla sig emot och att mark-

nadens efterfrågan styr det en organisation bör fokusera på för att öka sin lönsamhet (Molla & 

Abareshi, 2011).   

 

Ekologisk hållbarhet kan ses som en biprodukt av ekonomisk hållbarhet i dessa typer av inve-

steringar. Det kan ses som en bonus att kostnadsbesparingar också medför minskad miljöpå-

verkan. Detta ligger i linje med grunderna i vanliga industriella mål och tillåter organisationer 

att öka sin lönsamhet och gör att man kan motivera ekologisk hållbarhet som ekonomiskt 

gångbar (Chen, Boudreau & Watson, 2008, p.201).   

 

Ekonomiska faktorer har påvisats att vara av stor betydelse för att driva och motivera investe-

ringar i grön IT (Molla & Abareshi, 2012). Ett flertal undersökningar mynnat i resultat som 

stödjer detta. Intressant nog stämmer detta in på den generella uppfattningen kring investe-

ringar i gröna initiativ utanför IT-sfären (Hahn & Scheermesser, 2006). Sarkar och Young 

(2009) identifierade framtagandet av en tydlig kostnadsmodell som en viktig del av att driva 

gröna IT initiativ. 
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2.5 Teoretiskt ramverk 

Vid val av motivationsfaktorer undersökte vi ett antal kategoriseringsalternativ från litteratur 

för att med inte missa intressanta aspekter. Vi undersökte Kuo och Dick (2010), Molla 

(2008b), Molla (2009b) samt Molla och Abareshi (2011) för att se samband och valde sedan 

en kategorisering som gav en detaljerad bild av motivationsfaktorer. Definitionen för motivat-

ionsdrivkrafter kommer från en sammanställning av de motivationsfaktorer som vi identifierat 

från litteraturen (se Litteraturgenomgång 2.3: Drivkrafter). 

 

 
Tabell 1: Teoretiskt ramverk: Frågor om drivkrafter med motsvarande faktor 

Fråga i enkätundersökning Faktor 

Hur viktigt är det att investeringar i grön IT resulterar i minskning av IT:s driftkostna-

der för verksamheten  

Ekonomiska 

Hur viktigt är det att investeringar i grön IT leder till minskade kostnader associerade 

med olika arbetsprocesser i verksamheten 

Hur viktig var er uppfattning om er skyldighet att minska miljöpåverkan Etiska 

Hur viktigt var kommuninvånarnas inflytande på ert initiativ av grön IT 

Legitimitet 
Är grön IT en viktig del av att skapa en god bild av er kommun som miljösmart 

Hur viktigt har det varit för er att erhålla miljöcertifieringar för att driva arbetet med 

grön IT framåt 

Hur viktiga var direktiv från Landsting/ Riksdag i ert initiativ för grön IT Regulatorisk 

 

 

Utifrån tidsramen och forskningsfråga har ett ramverk skapats med indikationer som täcker 

grön IT. Indikationerna är uppdelade i kategorier för att lättare få en överblick över olika delar 

av grön IT som identifieras i teorin. Park, Eo och Lee (2012) kartlägger även till vilket ut-

sträckning arbetet utförs för varje indikator som är en dela av att mäta ett företags “green IT 

maturity”. Detta kommer inte göras på grund av tidsramen för studien. Denna ökade komplex-

itet kunde skapat oklarheter för respondenterna och på det sättet orsakat bortfall. Vi får ett 

visst spektrum över deras arbete med hjälp av svarsalternativen (Se metodkapitel 3.2, In-

samling av empiri - utformning av undersökning). Detta har gjorts för att inte missa viktig in-

formation eller visa en otydlig bild av kommuner och deras arbete med grön IT.    
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Vårt teoretiska ramverk för utsträckning av grön IT grundar sig i sammanställningen av Park, 

Eo och Lee (2012) samt Molla (2009b) för identifiering av indikatorerna som används i Enkä-

ten (Tabell 2). 

Tabell 2: Teoretisk ramverk: Frågor om utsträckning med motsvarande faktor 

Fråga i enkätundersökning Faktor 

Vi väljer energicertifierade produkter vid inköp av IT  
 
 
 

Inköp 

Vi utför kontroller av underleverantörer vid upphandlingar för att kontrollera deras 
miljöpåverkan 

Vi har rutiner för att se över vår IT utrustning och uppdaterar den kontinuerligt för att 
maximera dess energieffektivitet 

PC Power management  
 
 

Energihantering 
Utrustning som inte används stängs av eller ställs i energisparlägen 

Kontrollerar vårt inköp av el och kartlägger hur stor del som kommer från hållbara 
energikällor 

Vi behandlar IT:s energikonsumtion separat från resten av organisationen  
 

Övervakning Vi undersöker energikonsumtionen av It utrustningen för att de bedöma dess energi-
effektivitet 

Vi har servervirtualisering  
 
 
 
 

 
Teknisk infrastruktur 

Vi har servercentralisering 

Vi har energismarta datacenter 

Vi använder desktopvirtualisering 

Vi använder oss i största utsträckning av laptops och tunna klienter istället för stat-
ionära datorer 

Vi utvärderar kontinuerligt hela vår flotta av IT utrustning och fasar ut utrustning som 
inte speglar verksamhetens behov 

Smart Printing, printar alltid dubbelsidigt, har system för att begränsa utskrifter  
 
 

Arbetspraxis 
Använder system för tele/videokonferenser för att minimera resor i tjänst 

Vi har direktiv för användande av elektroniska dokument istället för fysiska  

Vi har system som stödjer fjärr arbete och uppmuntrar dess användande 

Sorterar vårt It-avfall utefter giftiga och skadliga ämnen Avfallshantering 
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3 Metod 

3.1 Litteratursökning 

I början av uppsatsarbetet användes en slumpmässig metod (Rienecker & Stray Jörgensen, 

2014) för litteratursökning då forskningsfrågan ännu inte befästs passade denna metoden för 

att bilda en uppfattning om ämnet grön IT.  

När ämne och forskningsfråga befästs söktes det efter relevanta artiklar tillgängliga via Lub-

Search, Google Scholar och den områdesspecifika databasen för artiklar inom informatik, 

AIS. I sökningen av litteratur användes nyckelorden ”Green IT”, ”Green IS”, ”Sustainable 

IT”, ”Green IT Drivers” och “Green IT Motivation”. Det söktes både på den specifika termen 

och om titeln innehåller någon/ några av dessa nyckelord. Från de relevanta artiklar som hit-

tats genom nyckelorden utfördes kedjesökningar (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014) där ar-

tiklars referenser undersöktes för att leta upp de artiklar som intressanta referenser avsåg. 

Detta gjorde det lätt att hitta litteratur relaterat till ämnet, men detta sättet att söka efter littera-

tur kan leda till en ensidig bild av området då endast de artiklar författarna valt att belysa kan 

hittas (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014). 

3.2 Metodval 

En extensiv utformning på undersökningen med en deskriptiv ansats på frågeställningen val-

des. Den tidsbegränsade naturen av uppsatsarbetet gör att observationer av undersökningsob-

jekt över tid inte är möjligt. Därför har en tvärsnittsstudie genomförts. Denna typ av upplägg-

ning av studie är lämpad för att studera vilka fenomen som samvarierar vid en given tidpunkt 

(Jacobsen, 2002). Vilket passar med vår frågeställning. 

 

Eftersom en extensiv utformning har valts kommer studien genomföras med en kvantitativ 

metod i form av en enkätundersökning på internet. Den kvantitativa metoden valdes framför 

en kvalitativ för att intresset av att undersöka en större utsträckning av grön IT hos kommuner 

och värderingen av drivkrafter. En kvalitativ metod ger en detaljerad bild av undersöknings-

enheterna men ger lite kunskap om hur ofta ett fenomen uppkommer (Jacobsen, 2002). Pro-

blematiken med en kvantitativ metod är dess bristande flexibilitet i jämförelse med en kvalita-

tiv metod. Standardfrågor utan alternativ för att utveckla svaret kan ses som en nackdel då det 

gör att undersökningsobjekt inte kan belysa olika nyanser som kan uppstå vilket en kvalitativ 

utformning möjliggör (Jacobsen, 2002).  

 

En kvantitativ metod passade studien bra i relation till dess tidsram. Detta upplägg möjlig-

gjorde att undersöka många enheter inom studiens tidsram. Målet var att undersöka uppkoms-

ten av ett fenomen över en större population, för att öka generaliseringsförmågan valdes en 

kvantitativ metod istället för detaljnivån som en kvalitativ metod ger. Insamlade kvantitativa 

data kommer dessutom vara lättare att analysera och kategorisera än kvalitativa data. Med 

kvantitativ metod kan intervjuareffekt undvikas genom distans till undersökningsobjekt 

(Jacobsen, 2002).  
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Valet att använda en enkätundersökning grundade sig i geografiska och tidsmässiga kriterier. 

Respondenterna är utspridda över ett stort geografiskt område. Därför genomfördes inte be-

söksintervjuer. Telefonintervju fungerade i det geografiska perspektivet, men tiden var fortfa-

rande en avgörande faktor. Elektroniska enkäter är flexiblare eftersom det inte krävs koordi-

nation då den kan besvaras när som helst under tiden den är öppen. Med hjälp av Excel och 

Google Forms kunde resultaten analyseras snabbt. Trots den låga svarsprocenten som enkäter 

brukar resultera i ger det möjlighet att sträcka sig till fler uppgiftslämnare utan att det tar mer 

tid. Därför valdes enkät istället för telefonintervju. 

3.3 Insamling av empiri - utformning av undersökning 

Tvärsnittsstudien genomfördes i form av en enkätundersökning för att kartlägga utsträck-

ningen av grön IT samt göra en värdering av drivkrafter.  

Enkäten delades upp i fyra delar, en inledande del med en text som beskrev vår undersökning, 

en del som kartlade hur respondenten arbetar med grön IT, tredje delen ställde frågor där re-

spondenten fick värdera olika frågor om drivkrafter. Den fjärde och avslutande delen innehöll 

frågor om kommunens IT-organisations storlek och kategoriska frågor om deras arbete med 

grön IT som kan upplevas som känsliga, därför avslutades enkäten med dessa istället för att 

ha med dem i inledningen, för att undvika att skrämma bort eventuella respondenter (Jacobsen 

2002 s.306).  

 

Enkätens inledande del (Se Appendix 1: DEL I: Undersökning av drivkrafter för grön IT) in-

nehöll en kort beskrivande text där undersökningens syfte, förklaring av respondenturval och 

en försäkran om respondenternas anonymitet. Denna del bestod av två frågor, en där respon-

denten fick ange sin yrkesroll i fritext och en metrisk fråga för kommunens storlek uppdelad i 

fördefinierade svarsalternativ. Eftersom befolkningsmängd och vilken uppdelning av befolk-

ningsmängd som finns mellan kommuner är känt blev denna fråga lätt att formulera i fördefi-

nierade svarsalternativ. 

Del 2 av enkäten (Se Appendix 1: DEL II: Utsträckning av grön IT i er organisation) bestod 

av frågor för att kartlägga i vilken utsträckning kommuner jobbar med grön IT. För att skapa 

en mer nyanserad bild av hur kommuner arbetar med grön IT valdes rangordnade frågor på 

delen av enkäten som kartlade i vilken utsträckning kommuner jobbar med grön IT. Här an-

vändes en 4 siffrig skala där varje siffra motsvarade följande svarsalternativ:   

• 1: Nej, och har inga planer på att införa detta i dagsläget. 

• 2: Nej, men har planer på att införa detta.    

• 3: Vi håller på att införa detta. 

• 4: Arbetar Aktivt med detta i vår organisation. 

  

Dessa frågor hade kunnat ställas som kategoriska med endast ja/nej som svarsalternativ. Det 

hade lett till att en del nyanser hade missats. Därför inkluderades alternativ för planering och 

att vara i implementationsfasen också för att öka detaljnivån av kartläggningen. Frågorna om 

utsträckning av grön IT delades in de kategorier som presenteras i det teoretiska ramverket 

(Se Tabell 2: Teoretisk ramverk: Frågor om utsträckning med motsvarande faktor). Under de 

frågor där det bedömdes att de begrepp som frågades om lämnade utrymme för egen tolkning 

av dess innebörd följde en liten förklarande text som definierade begreppet.   
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Del 3 av enkäten (Se appendix 1: DEL III: Motivering till grön IT) behandlade kommunernas 

värderingar av olika drivkrafter. Här ställdes ett antal frågor som speglar innebörden av de 

drivkrafter som tas upp i litteraturgenomgången. Dessa värderades på en skala 1 till 5 där det 

frågades hur viktigt det frågan tar upp har varit för att leda fram till arbeten med grön IT. 

Svarsskalan såg ut som följande:  

 

• 1: Inte alls viktigt.  

• 2: Mindre viktigt. 

• 3: Varken viktigt eller oviktigt. 

• 4: Viktigt. 

• 5: Mycket viktigt. 

 

Detta avsnitt hade totalt 7 frågor. En svarsskala med 5 alternativ valdes för att ha en mittpunkt 

som motsvarar en mer neutral åsikt kring. Detta underlättar för respondenten att välja ett alter-

nativ som stämmer bäst in på deras åsikter. Frågorna har sin grund i det teoretiska ramverket 

(Se Tabell 1: Teoretiskt ramverk: Frågor om drivkrafter med motsvarande faktor). 

 

Del 4 (Se appendix 1: DEL IV: Avslutande frågor) avslutade enkäten med två kategoriska frå-

gor med svarsskalan ja/nej, en värderingsfråga kring kommunens miljöarbete med samma 

svarsskala som del 3 av enkäten, och tre metriska frågor om storleken på kommuners IT orga-

nisation med fritext som svar. Fritext valdes för dessa frågor då det på förhand inte var känt 

hur stora dessa delmängder var, och hur spridningen ser ut på dessa, Vilket gjorde det svårt att 

skapa fasta svarsalternativ då det fanns en risk för att detta skulle skapa stora gap i informat-

ionen där respondenterna inte känner att de passar bra in på något svarsalternativ. 

3.4 Val av enheter  

Respondentkommunerna valdes ut med hjälp av en undersökning av Aktuell Hållbarhet 

(2016). I denna undersökning deltog 290 kommuner som frågades om det har en strategi för 

hållbar IT i kommunen med mätbara verksamhetsmål. De deltagare som svarade “ja” inklude-

ras i populationen. Kommuner som svarat “nej” exkluderades ur populationen då endast de 

som arbetar med grön IT är intressanta för vår undersökning. 55 kommuner inkluderades to-

talt. 

 

Respondenterna måste ha en god insikt i sin kommuns IT organisation för att ha möjlighet att 

lämna bra svar. Enkäten inkluderar framtida planer samt nuvarande arbetspraxis. En respon-

dent på ledningsnivå ansågs därför vara mest lämplig då motivationen bakom beslut även är 

av intresse. IT-chefer valdes som respondenter då de har en god insikt i kommunernas IT-ar-

bete och kan ge en klar bild av den bakomliggande motivationen. 
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3.5 Analysmetod 

Analysmetoden bygger på enkel statistisk analys. Fokus låg i första hand på att visa sprid-

ningen av svar. Det som undersökts är spridningen av värderingar av drivkrafter för grön IT 

och i vilken utsträckning kommuner jobbar med grön IT. Detta kommer visas rent generellt i 

en univariat analys som behandlar svarsspridningen för varje fråga separat. Detta för att se om 

de finns drivkrafter som alla kommuner anser som viktiga. En korrelationsanalys utfördes för 

att försöka identifiera samvariationer mellan variabler.  Den univariata analysen för utsprid-

ning av grön IT visas i en tabell. Drivkrafter visas i stapeldiagram. För att hitta de vanligast 

förekommande svaren visas modalvärden i tabellen för utsträckning av grön IT. Modalvärdet 

visar det vanligast förekommande svaret vilket kan underlätta slutsatser kring värderingarna 

av drivkrafter samt utsträckning av grön IT.   

 

Kodning och kategorisering av frågor finns redan naturligt i enkäten för alla metriska och rang-

ordnade frågor. DEL III:s frågor motsvarar en sifferskala på 1–5 och DEL II:s en skala 1–4. En 

ytterligare kodning av frågor krävs ej förutom att koda om kategorierna för frågan om kom-

munstorlek i DEL I till ett siffervärde mellan 1–6 för att underlätta beräkningar som görs i 

analysen. Kodning kategoriska frågor krävs ej då de inte används i samvariationsanalysen.  

 

En samvariationsanalys kommer genomfördes mellan kommunstorlek och utsträckning av 

grön IT, mellan kommunstorlek och drivkrafter och mellan drivkrafter och utsträckning av 

grön IT. Som hjälpmedel i analysen användes Microsoft Excel och ett tillägg för statistisk 

analys. Korrelationsmåttet som använts är Pearsons r. Endast samvariationer med ett värde på 

Pearsons r som ligger över 0,3 eller under -0,3 kommer inkluderades i resultatet. Denna gräns 

sattes med hjälp av Jacobsens (2002) definition av vilka gränser som gäller för svaga, medel-

starka och starka korrelationer. En korrelation över 0,3 definieras som medelstark (Jacobsen, 

2002).  

3.6 Kvalitet 

För att kontrollera giltighet kan resultatet antingen jämföras med resultat från tidigare studier 

eller stödjas med hjälp av identifierad teori (Jacobsen, 2002). Jämförelsen fungerar enbart om 

det är samma typ av fenomen som studeras i båda studierna. För att jämföra med tidigare stu-

dier är det även viktigt att studien använder sig av en annan typ av metod vid kontroll för att 

bekräfta det fenomen som studeras. Detta kallas metodtriangulering, om fler metoder visar 

samma resultat är troligen giltigheten stor (Jacobsen, 2002). Liknande kan göras med kon-

trollering emot teori, om resultatet bekräftar teorin visar detta även på stor giltighet av resulta-

tet. 

Vid kontroll av giltighet ställs studien mot tidigare studier. En av dessa är 

Lindberg och Lasson’s (2014) studie som genomför en kvalitativ undersökning på svenska fö-

retag. Vidare kontroll görs mot studier utanför Sverige då även dessa kan visa intressanta 

skillnader eller likheter. Dessa studier är Molla (2009a), Molla och Abareshi (2011), Hahn 

och Scheermesser (2006), Kuo och Dick (2010), Park, Eo och Lee (2012), Chen, Boudreau 

och Watson (2008), Erek et al (2009) och Koo, Chung och Lee (2013). Dessa täcker områden 

vår studie innefattar. Problematiken är att dessa befinner sig i olika miljöer som privata sek-

torn samt geografiska lägen, vilket kan påverka resultatet.   
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Resultatets giltighet måste kontrolleras genom att undersöka generaliserbarheten mot den to-

tala populationen (Jacobsen, 2002). För att kunna generalisera är det viktigt att urvalet inte har 

gjorts utefter ett systematiskt snett urval utan att det är så slumpartat som möjligt för att kunna 

vara representativt för populationen. Trots ett slumpmässigt urval kan bortfall minska genera-

liserbarheten. Det är viktigt att en tillräckligt stor mängd svar kommer in för att få ett repre-

sentativt urval. Få svar ökar chansen att missa olika grupper inom populationen vilket minskar 

generaliserbarheten. Jacobsen (2002) anser att minst 50% svarsprocent är tillfredsställande för 

kvantitativa metoder. Därför kommer bortfallen identifieras och försökas kontrolleras. 

På grund av avgränsningen minskar vår generaliserbarhet om kommuner då medvetet gjorts 

ett val att inte ta med en stor del av populationen. Avgränsningen kan ses som ett systematiskt 

snett urval i den mån att endast de kommuner som uppfyller ett visst kriterium inkluderats. 

Utsträckning av generaliserbarhet sträcker sig till de 55 kommuner som valdes ut för att delta 

i studien. Variation inom de valda enheterna stärker förmågan att generalisera då studien tar 

med kommuner oberoende på storlek och geografisk placering.  

3.6.1 Bortfall 

Jacobsen (2002) identifierar fyra bortfall som sker efter identifiering av den teoretiska popu-

lationen till svaren av den kvantitativa studien är insamlade. Den teoretiska populationen är 

alla kommuner. Endast de kommuner som jobbar med hållbar IT undersöks, därför blir det 

första bortfallet de kommuner som inte hade svarat “ja” på Aktuell Hållbarhets undersökning 

(Aktuell Hållbarhet, 2016).  

 

Andra bortfallet inkluderar urvalet ur den faktiska populationen som ska representera det teo-

retiska urvalet. För att undvika ytterligare bortfall och då resterande population inte var speci-

ellt stor valdes hela den faktiska populationen för studien.  

 

När enkäten skickats ut skedde ett ytterligare bortfall. Det tredje bortfallssteget inkluderar de 

kommuner som ej har svarat på enkäten eller de E-postadresser som inte hittats. För att 

minska mängden bortfall i detta steget kommer togs följande åtgärder; där mailadress inte 

kunnat hittas kontaktades kommunens informationsservice för att få tag i de personer som är 

av intresse; påminnelser skickades ut regelbundet under tiden enkäten var öppen för att få in 

fler svar. I slutet hade 20 svar samlats in vilket var ett bortfall på 35 kommuner. Det sista 

bortfallet representerar obesvarade frågor. I detta steget har det framkommit fem bortfall på 

grund av problem med enkäten. Dessa var uteblivna svar på fråga 13 för energismarta data-

center där frågan inte var obligatorisk och fråga 21 där frågan saknades när enkäten skickades 

ut vilket resulterade i att 4 respondenter inte svarade på denna fråga. 
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3.6.2 Frågeformulärets utformning 

Jacobsen (2002) tar upp problematiken med enkätens tillförlitlighet. Utformningen av frå-

gorna kan påverka svaret från respondenterna. Detta kan göras genom att frågorna kan vara 

ledande eller oklara. Vilket kan skada tillförlitligheten för våran undersökning. Ett exempel på 

ledande är frågor som innehåller värderingar. Frågor där svaren antingen kan uppfattas som 

positivt eller negativt kan leda respondenter att välja just det positiva kontra negativa resulta-

tet för att detta anses som rätt. En av våra delar i enkäten involverar just sådan problematik. 

Vid värdering av motivation för grön IT kan respondenter känna sig pressade att ge en viss 

typ av svar.  

 

Respondenterna värdesatte social legitimitet högt. Detta visar att kommuner strävar efter att se 

miljömedvetna ut mot befolkningen. Detta kan leda till att respondenterna anger svar för mo-

tiveringar som kanske inte helt stämmer, utan de försöker stärka sin image mot befolkningen. 

Anonymiteten i enkäten hoppas minska på denna press så respondenter kan svara så sannings-

enligt som möjligt. 

 

Ännu en problematik med just tekniska aspekten av enkäten involverar dubbelfrågor som be-

skrivs av Jacobsen (2002). En fråga som kan delas upp till fler frågor kan orsaka ett vinklat 

svar. Respondenter kanske inte uppfyller alla kraven som frågan belyser men väljer att svara 

ändå. Detta kan också ge motsatt effekt och det blir uteblivna svar.  

 

Resultatet har avsaknad av svar för en av frågorna i enkäten. Fråga 21 missades i enkätens ut-

skick och lades till efter 4 svar redan hade kommit in. Vid analys av resultatet kommer diskre-

pansen beaktas och dess validitet kommer därför minskas. Då det bara saknas 4 av 20 svar 

kan fortfarande frågan visa intressanta resultat. 

3.6.3 Enhetsval 

För att öka tillförlitligheten från svaren har valet av enhet gjorts efter försäkran av kunskap 

inom området. Jacobsen (2002) tar upp denna problematik med kunskapsbrist och detta kan 

resultera till resultat som inte speglar vår populations verklighet. Problematiken med vårt val 

av enheter är det faktum att storleken på kommunerna kan variera och därav ansvarsfördel-

ningen för yrkesroller. För att täcka upp om ansvarsfördelningen för grön IT hos kommunen 

inte är som väntat valdes det att definieras i missivbrevet (se appendix 2) att personen som är 

ansvarig för grön IT bör besvara enkäten. Jacobsen (2002) beskriver problemet med kollek-

tiva enheter, vilket våra undersökningsobjekt är. Även om enkäten är riktad till en specifik 

roll kan det inte garanteras att det är dem som besvarar enkäten. Detta kan vara ett problem 

och genom att låta respondenter ange sin yrkesroll kan svaren försäkras att de är relevanta. 
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4 Resultat 

På enkäten inkom 20 svar utav 55 tillfrågade. Denna del kommer presentera svaren utefter de 

delar som är definierade i enkäten (se appendix 1). Generellt sett kan det sägas att kommuner 

som har angivit att de arbetar med grön I till aktuell hållbarhets kommunenkät gör det i stor 

utsträckning. 

4.1 Generell svarsspridning 

4.1.1 Del I: Kommunstorlek och yrkesroll 

Diagrammet nedan visar på spridningen av respondentkommunernas storlek. I spridningen av 

kommunstorlek ligger den största delmängden av respondenter ligger i spannet 50–100 000 

med 6 respondenter. Den näst största delmängden utgjordes av kommuner med över 100 000 

invånare. Därefter var det jämnt fördelat mellan 30–50 000 och 10–20 000 med 3 responden-

ter på varje. 2 respondenter var från kategorierna mindre än 10 000 och 20–30 000 svarade.   

”Antal invånare i kommunen” 

 

Figur 2: Resultat, fråga 1 

 

Tabell 3 visar på de yrkesroller som respondenterna angivit. Ingen sammanslagning har gjorts 

för rollers vars namn liknade varande för att det inte går att veta vilka ansvarsområden deras 

yrkesroller medför. 13 respondenter angav rollen IT chef. Resterande yrkesroller har bara an-

givits av en respondent. De som sticker ut märkbart från IT-chef är ”Utvecklingsledare / IT-

governance”, ”Verksamhetsutvecklare inom IT”, ”IT-strateg/utredare inkl. koordineringsan-

svar för Grön IT” och ”Klientansvarig”.  
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Tabell 3: Respondenters angivna yrkesroller 

Yrkesroll Kommunrespondenter 

IT-chef  13 

Utvecklingsledare / IT-governance 1 

IT- och Utvecklingschef 1 

IT- och Kommunikationschef 1 

Verksamhetsutvecklare inom IT 1 

IT-strateg/utredare inkl. koordineringsansvar för Grön IT 1 

Datachef 1 

Klientansvarig 1 

 

4.1.2 Del II: Utsträckning av Grön IT 

Här kommer svarsfördelningen för utsträckning av grön IT presenteras. Tabell 4 visar den ge-

nerella svarsfördelningen i kategorin. Modalvärdet för varje fråga är i tabell 4 markerat med 

fet och kursiv stil.  

Tabell 4 visar på att respondentkommunerna till stor del jobbar aktivt med grön IT. Att mo-

dalvärdena ligger högt upp i svarsskalan bevisar detta påstående. På nästan alla frågor ligger 

modalvärdet vid att de aktivt arbetar med frågan i sin organisation. Fråga 3, om de väljer ener-

gicertifierade produkter vid inköp av IT, ligger modalvärdet vid svarsalternativ 4 med 10 

stycken svar, 6 stycken har angett att hålla på att införa detta. 1 kommun planerar att införa 

det och två har inga planer på att börja köpa energicertifierade produkter i dagsläget.  

Fråga 4 har en större spridning, Modalvärdet ligger på svarsalternativ 3 med 7 svar, alltså hål-

ler 7 kommuner på att börja kontrollera sina underleverantörer, 5 stycken gör redan det idag, 3 

planerar att börja kontrollera och 4 har inga planer på det.  

När det gäller att se över sin IT utrustning och fasa ut gammal utrustning, som fråga 5 be-

handlar, jobbar hälften av alla respondenter med detta aktivt, 8 jobbar med att implementera 

det i sin verksamhet, 1 kommun har planer på det och 1 kommun har inga planer på det alls. 

PC Power Management används av nästan alla kommuner. På fråga 6 har 14 kommuner an-

gett att de arbetar aktivt med detta. Av de resterande har 3 angett att de håller på att införa pc 

power management, och 3 planerar att börja med det. Relaterat till PC Power management på 

fråga 7 ser 16 kommuner till att datorer stängs av eller sätts i energisparläge när de inte an-

vänds och två kommuner håller på att införa detta och 2 planerar att göra det.  

En större spridning kan ses på fråga 8 där det nästan är jämt mellan alla kategorierna. Modal-

värdet, som är 7 ligger ändå på alternativ 4, följt av alternativ 3. 3 kommuner planerar att 

börja kontrollera sina elinköp och 4 har inga planer på det.    
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Relaterat till fråga 8 om elinköp är fråga 9 som visar på att kommunerna till största del inte 

behandlar IT:s energikonsumtion separat från resten av organisationen där hela 15 kommuner 

har angett ett värde på 1. Endast en kommun anger att de arbetar med detta idag, en håller på 

att införa och tre planerar att införa detta. 

Likaså på fråga 10 ligger modalvärdet lågt där 8 respondenter har angett ett värde på 1. Inga 

kommuner har angett att de aktivt arbetar med att undersöka IT-utrustningens energiförbruk-

ning för att bedöma effektiviteten. Dock håller 6 kommuner på att införa detta i sin verksam-

het och de restenda 6 respondenterna har planer på det.  

Till kontrast från förra frågan är svaret nästan helt unisont på fråga 11. Hela 19 kommuner har 

angivit att de aktivt arbetar med servervirtualisering. En kommun har angivit att de inte alls 

arbetar med servervirtualisering och inte har några planer på att börja med det.  

Servercentralisering är också en faktor som de flesta jobbar med, på fråga 12 har 17 kommu-

ner angivit ett värde av 4, följt av 2 som håller på att införa servercentralisering. En kommun 

har inga planer på att centralisera sina servrar.  

Fortsatt inom frågor för datacenter följer fråga 13. Tio kommuner har angett att de arbetar 

med tekniker för energismarta datacenter. 6 stycken håller på att införa teknologier för detta 

samt 2 kommuner planerar detta. 1 kommun har angett att de inte arbetar med detta alls, slut-

satsen kan dras att det är samma kommun som angett att de inte har servervirtualisering eller 

servercentralisering vilket tyder på att de inte äger sina egna servrar. Den uppmärksamme har 

observerat att vi endast fått in 19 svar på denna frågan, vilket beror på att denna fråga glöm-

des göras obligatorisk. Detta ger oss en liten diskrepans i vår undersökning. 

En teknologi som många kommuner inte använder och inte har planer på att börja använda är 

desktopvirtualisering. På fråga 14 har 11 kommuner angett ett värde av 1, att de inte har några 

planer alls på att börja nyttja desktopvirtualisering. Dock har 2 kommuner planer på att börja 

använde det och 5 håller på att implementera det i sin verksamhet. 2 kommuner har angett att 

de arbetar med desktopvirtualisering idag.  

Många kommuner jobbar med tunna klienter och laptops i stor utsträckning. Fråga 15 har ett 

modalvärde av 11 kommuner som har angett värdet 4. På resterande alternativ har 4 kommu-

ner angett ett värde på 3, 3 stycken har angett 2, och 2 stycken har angett 1 som värde. 

Svaren på fråga 16 tyder på att många utvärderar sin IT- utrustning kontinuerligt. 14 kommu-

ner arbetar aktivt med detta. En kommun är i planeringsfasen för detta och 5 stycken håller på 

att införa detta i sin organisation. 

Smart Printing används av nästan alla. 17 har angett att de arbetar med det och 3anger att de 

håller på att implementera smart printing på fråga 17. Detta är den enda av frågorna där alla 

har implementerat eller håller på att implementera en teknologi.  

Större spridning är det på fråga 18 som behandlar system för videokonferenser. Den största 

delmängden ligger på värdet 3, som 9 kommuner angivit. 8 kommuner har angivit ett värde på 

4. Majoriteten jobbar alltså med detta eller håller på att implementera. 3 kommuner har planer 

på att implementera. 
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Fråga 19 har jämnare spridning än föregående fråga. Det är en nästan jämn fördelning mellan 

värde 2,3 och 4 där värde 3 och 4 har angivits av 6 respondenter vardera. Värdet 2 angav av 5 

respondenter och värdet 1 av 3 respondenter. Direktiv för elektroniska dokument finns alltså 

inte hos alla kommuner.  

Stöd för fjärrarbete erbjuder 12 kommuner vilket kan ses i Fråga 20. 6 kommuner håller på att 

implementera stöd för fjärrarbete och 2 har planer på det. Denna svarsfördelning tyder på att 

kommuner vill arbeta med teknologier för fjärrarbete.  

När det gäller avfallshantering ligger alla antingen i implementationsfasen eller har redan di-

rektiv för detta enligt fråga 21. Här finns endast svar från 16 kommuner då frågan tillkom ef-

ter att 4 respondenter skickat in sina svar.    

Tabell 4: Tabell för resultat av utsträckning av grön IT 

 
1: Nej, och har inga planer 
på att införskaffa detta i 
dagsläget 

2: Nej, men har planer 
på att införa detta 

3: Vi håller på att in-
föra detta  

4: Arbetar aktivt med 
detta i vår organisation 

F3 2 1 7 10 

F4 4 3 8 5 

F5 1 1 8 10 

F6 0 3 3 14 

F7 0 2 2 16 

F8 4 3 6 7 

F9 15 3 1 1 

F10 8 6 6 0 

F11 1 0 0 19 

F12 1 0 2 17 

F13 1 2 6 10 

F14 11 2 5 2 

F15 2 3 4 11 

F16 0 1 5 14 

F17 0 0 3 17 

F18 0 3 9 8 

F19 3 5 6 6 

F20 0 2 6 12 

F21 0 0 4 12 
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4.1.3 Del III: Värdering av drivkrafter  

Resultaten för frågor om drivkrafter för grön IT presenteras här. Varje graf representerar en 

fråga. Generellt går det att säga att frågor som hanterade ekonomiska och etiska drivkrafter 

värderades högst.  

“Hur viktigt är det att investeringar i grön IT resulterar i minskning av IT driftskostnader för verksam-
heten?” 

 

Figur 3: Resultat, fråga 22  

Vi kan se att en lika stor del av kommunerna ansåg att minskade driftkostnader var en viktig 

aspekt av grön IT som det var som ansåg att det inte spelade stor roll. Vilket kan ses på mo-

dalvärdet som är 9. 2 kommuner anser att minskning av driftkostnader är mindre viktigt.      

 
“Hur viktigt var kommuninvånarnas inflytande på ert initiativ av grön IT?” 

 

Figur 4: Resultat, fråga 23 

Kommuninvånarnas inflytande tenderar till att vara mer oviktigt än viktigt med ett modal-

värde på 8 på att det är varken viktigt eller oviktigt. Endast 4 kommuner ansåg det som vik-

tigt. Resterande svar har en lutning mot ”mindre viktigt”.  
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“Hur viktig var er uppfattning om er skyldighet att minska miljöpåverkan?” 

 

Figur 5: Resultat, fråga 24 

Vi kan se en tydlig tendens till en värdering av skyldigheter mot miljön som mycket viktig då 

vi har ett högt modalvärde på 12 på ”mycket viktigt” som representerar detta. Vi har en låg 

spridning av resterande svar där majoriteten ligget på viktigt. Endast två kommuner var likgil-

tiga mot detta påstående. 

 
“Hur viktigt är det att investeringar i grön IT leder till minskade kostnader associerade med olika arbets-

processer i verksamheten?” 

 

Figur 6: Resultat, fråga 25 

Här syns en tydlig tendens till en neutral värdering till minskade arbetsprocesskostnader med 

ett högt modalvärde av 10 på ”Varken viktigt eller oviktigt. 3 kommuner anser det som 

mycket viktigt, 4 som viktigt och 3 anser det som mindre viktigt.  
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“Är grön IT en viktig del för att skapa en god bild av er kommun som miljösmart?” 

 

Figur 7: Resultat, fråga 26 

Vi kan se att IT anses vara en viktig del i att få en kommun att framstå som miljösmart då mo-

dalvärdet 11 är placerat på “viktigt”.  Av resterande svar ansåg 7 att det var mycket viktigt 

och 2 svarade att det var varken viktigt eller oviktigt. Inga respondenter ansåg det som 

mindre, eller inte alls viktigt.  
 

“Hur viktiga var direktiv från Landsting/ Riksdag i ert initiativ för grön IT?” 

 

Figur 8: Resultat, fråga 27 

Regeringens inflytande tenderar till vara ”varken viktig eller oviktig” med 9 respondenter som 

angav detta som svar. Resterande svar visar en lutning mot oviktigt med totalt 7 svar på 

”mindre viktigt” och ”inte alls viktigt”. Endast en kommun ansåg det som ”mycket viktigt” 

och tre angav ”viktigt.  
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”Hur viktigt var det för er att erhålla miljöcertifieringar för att driva arbetet med grön IT framåt?” 

 

Figur 9: Resultat, fråga 28 

Fråga 28 visar en stor spridning på värderingen kring att erhålla miljöcertifieringar. Den 

största delmängden var 6 respondenter som angav att det är ”Viktigt”. Näst största delmäng-

den av respondenter, 5 har angett att det är ”mindre viktigt”. 1 kommun har angett det som 

”mycket viktigt”. Resterande 8 kommuner är jämnt fördelade på ”Inte alls viktigt” och ”var-

ken viktigt eller oviktigt”.   

4.1.4 Del IV: Avslutande frågor 

I denna del uteslöts de frågor som ställts om storleken på kommunens IT- Organisation då det 

i efterhand insågs att frågorna inte var tillräckligt konkreta för att ge representativa svar som 

speglar den verkliga storleken av IT organisationen. Exempelvis definierades det inte om det 

menades virtuella eller fysiska servrar när det frågades om antal servrar organisationen använ-

der vilket skapade en blandning bland svaren där det var svårt att utskilja om det var fysiska 

eller virtuella servrar våra respondenter syftade på.  

“Hur viktig del anser ni IT vara i ert miljöarbete?” 

 

Figur 10: Resultat, fråga 29 
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Här syns det att majoriteten av respondenterna anser att IT är en viktig del av deras organisat-

ions miljöarbete. Hela 14 kommuner ansåg IT som viktigt och 5 ansåg det vara ”Mycket vik-

tigt”. Endast en respondent var likgiltig till påståendet.   

 

“Har ni en budget avsatt för investeringar i grön IT?” 

 

Figur 11: Resultat, fråga 30 

Vi kan se tydligt att majoriteten av kommuner inte har en avsatt budget för grön IT. Endast en 

tredjedel av alla respondenter angav att de har en budget avsatt för grön IT.  

 

 
“Finns det en tydlig ansvarsfördelning för grön IT inom organisationen?” 

 

Figur 12: Resultat, fråga 31 

Vi har en jämn spridning och kan se att det är exakt lika många kommuner som har en tydlig 

ansvarsfördelning mot de kommuner som inte har fördelat ansvaret för grön IT. 
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4.2 Korrelationstabeller 

Här presenteras de korrelationer som identifierats. Endast de korrelationer som är starkare än 

0,3, alternativt svagare än -0,3 skrivs ut i tabellerna. Ett flertal korrelationer har hittats i ana-

lysen. De flesta är mellanstarka och ligger mellan 0,3 till 0,4 eller -0.3 till -0.4. Korrelationer 

mellan drivkrafter och utsträckning av grön IT visas i Tabell 5. Korrelationer mellan utsträck-

ning av grön IT och kommunstorlek visas i Tabell 6. Sist visas korrelationer mellan drivkraf-

ter och kommunstorlek.   

 
Tabell 5: Korrelationstal mellan drivkrafter och utsträckning av grön IT 

 
F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 

F3 
       

F4 
     

0,33 
 

F5 
 

-0,48 
    

0,35 

F6 
    

0,35 
  

F7 
 

-0,42 
   

-0,33 
 

F8 
 

-0,41 
     

F9 
      

0,51 

F10 
      

0,42 

F11 
       

F12 
    

-0,32 
  

F13 
  

-0,37 -0,34 
 

0,35 
 

F14 
      

0,39 

F15 
 

-0,42 
     

F16 
    

0,39 
  

F17 
     

-0,37 -0,32 

F18 
    

0,43 
 

0,31 

F19 0,31 
  

0,30 0,40 0,54 
 

F20 
     

-0,38 
 

F21 
     

-0,51 
 

 

Mellan värderingen av frågan av minskning av driftkostnader(F22) och direktiv om elektro-

niska dokument (F19) råder en mellanstark korrelation. Inga andra korrelationer kunde påvi-

sas gällande minskning av driftkostnader. 
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Med värdering av kommuninvånarnas inflytande för gröna IT initiativ(F23) rådde 4 negativa 

korrelationer, alla låg kring -0,4 (F6, F7, F8, F16). Detta tyder på att kommuninvånarnas in-

flytande haft låg betydelse för dessa delarna av grön IT utsträckning. Dessa korrelationer be-

ror sannolikt på sammanträffande eller kan ses som irrelevanta. Det är inte troligt att kommu-

ninvånare kan ha haft inflytande på just att kommuner ska se över sin IT-utrustning, PC Po-

wer Management, att utrustning stängs av när den inte används eller att använda laptops och 

tunna klienter istället för stationära datorer.        

 

Gentemot uppfattning om skyldighet att minska miljöpåverkan(F24) kunde en negativ korre-

lation identifieras med energismarta datacenter(F13). Vi tror att denna korrelationen också be-

ror på ett sammanträffande och inte speglar ett reellt fenomen.  

 

Att grön IT leder till minskade kostnader associerade med olika arbetsprocesser (F25) gav 

korrelationer mot energismarta datacenter(F13), denna var negativ på -0,34. En positiv identi-

fierades också med direktiv för elektroniska dokument(F19).  

 

Att grön IT är en viktig del för att skapa en god bild av kommunen som miljösmart(F26) gav  

5 korrelationer, varav en var negativ. De positiva korrelationerna var med PC Power Manage-

ment(F6), utvärdering av flottan av IT-utrustning(F16), användning av system för video/tele-

konferens (F18) och direktiv för elektroniska dokument(F19). Den negativa är gentemot ser-

vercentralisering(F12). Denna negativa korrelation kan förbises då de enstaka låga värdena 

ger en snedfördelning. 

 

Den drivkraftfråga som producerade flest korrelationer var frågan om direktiv från Landsting/ 

Riksdag spelade en viktig roll för grön IT(F27). Hela 7 korrelationer uppstod här, 4 negativa 

och 3 positiva. Den positiva korrelationen med elektroniska dokument(F19) har ett värde på 

0,54 vilket gör den stark. Den följs av två mellanstarka korrelationer med kontroll av underle-

verantörer (F4) och energismarta datacenter som ligger runt 0,35. En stark negativ relation på 

-0,51 identifierades med avfallshantering, eftersom denna fråga endast besvarades av 16 re-

spondenter kan det medföra att denna korrelation fått en snedfördelning och kan förbises. De 

andra negativa korrelationerna som hittades var med att utrustning stängs av, eller sätts i ener-

gisparlägen (F7) med ett värde av -0,33 och med en på -0,38 med system för fjärrarbete.  

 

Mot fråga 28 kunde 6 korrelationer ses. En stark positiv på 0,51 kunde ses med att behandla 

IT:s energikonsumtion separat(F9). Relaterad till tidigare korrelation finns en med att under-

söka IT- utrustnings energikonsumtion för att bedöma effektiviteten (F10) på 0,42. Desktop-

virtualisering (F14) visade en positiv korrelation på 0,39. Rutiner för att se över och uppdatera 

IT-utrustning(F5) gav en korrelation på 0,35. System för tele/videokonferenser (F18) gav 

också en positiv korrelation med värdet 0,31. Den enda negativa som kunde identifieras var-

med smart printing(F17) på -0.32.  
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Tabell 6: Korrelationstal mellan kommunstorlek och utsträckning av grön IT 

Fråga Värde (Pearsons r) 

F3 0,48 

F12 -0,39 

F19 0,41 

F20 -0,41 

 

Korrelationer mellan kommunstorlek och IT utsträckning gav 4 korrelationer, 2 negativa och 

2 positiva. Mot att välja energicertifierade produkter (F3) kunde en korrelation på 0,48 ses 

som tyder på att större kommuner kontrollerar detta bättre. Direktiv för elektroniska doku-

ment (F19) gav en korrelation på 0,41. De två negativa låg båda runt -0,4. Dessa var med ser-

vercentralisering (F12) och system för fjärrarbete(F20). 

 

 
Tabell 7: Korrelationstal mellan kommunstorlek och drivkrafter 

 

 

 

 

Mellan kommunstorlek och drivkrafter kunde endast tre korrelationer identifieras. Detta på 

grund av at spridningen inte varit stor på de flesta frågorna, undantaget de frågor som behand-

las i tabell 7 (F23, F26, F27) där spridningen av svaren var ganska stor. Med kommuninvåna-

res inflytande (F23) sågs en korrelation på 0,34. Att grön IT är en viktig del för att skapa en 

bild av kommunen som miljösmart (F26) gav en korrelation på 0.39. Direktiv från Landsting 

och Riksdag(F27) har varit viktigare för större kommuner vilket kan ses på korrelationstalet 

som blev 0,4.  

Fråga Värde (Pearsons r) 

F23 0,34 

F26 0,39 

F27 0.40 
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5 Diskussion 

Antal kommuner som har en tydlig ansvarsfördelning för grön IT är bristande med hälften av 

kommunerna har tydlig ansvarsfördelning. Molla (2009a) studie visade att bara 23% av de fö-

retag han undersökte hade tydlig ansvarsfördelning när det kommer till grön IT. Detta kan 

tyda på en mognad för området grön IT för organisationer. Vi kan se att bristande budget för 

grön IT hos våra respondenter. Denna trend uppkommer även i Molla (2009a) där 19% av or-

ganisationerna hade en budget för grön IT. 

5.1 Grön IT utsträckning 

Över de kommuner som har svarat syns det att kommunerna arbetar med grön IT i en stor ut-

sträckning. Där indikationen för arbete inom området var lågt, fanns det planer för införande 

eller att det höll på att införas.  

 

En tydlig skillnad från tidigare arbeten har identifierats på fråga 5. Resultatet visar att kom-

munerna antingen arbetar med att se över sin IT-utrustning för att uppdatera för att maximera 

dess energieffektivitet eller är på väg att införa detta. Molla (2009a) resultat visar att bara 6% 

av organisationerna arbetar på detta sättet och Park, Eo och Lee (2012) identifierade även en 

bristande utsträckning för detta under inköpsprocessen hos sina respondenter. Detta kan indi-

kera på en mognad inom inköpspraxis för grön IT. 

 

Den mest avvikande delen var svaren för övervakningspraxis. Fråga 9 och 10 hade båda flest 

svar på 15 respektive 8 svar under nej utan planer på att införa. Molla (2009a) identifierade att 

72% av organisationerna granskar energieffektiviteten av deras system och teknologier. Detta 

avvek från vårt resultat. Vi kan se att granskningen av energieffektiviteten är på väg till att 

förbättras bland kommunerna, men en stor andel fortfarande inte har planer för införande. Be-

handling av IT:s energikonsumtion som en separat del var väldigt låg även bland undersök-

ningar gjorda i Australien, USA samt Nya Zeeland (Molla, 2009a) där 54% av respondenterna 

inte visste hur mycket IT bidrar till hela organisationens energikostnad. Det finns potential för 

förbättring inom detta området bland kommuner. Kommunerna i studien har 2016 angett att 

de arbetar med mätbara strategiska mål för hållbar IT (Aktuell hållbarhet, 2016), trots detta 

brister det i dagsläget inom övervakning av energikonsumtionen för IT. En bidragande faktor 

till varför kommuner inte mäter sina IT-resursers elförbrukning kan vara att det är svårt att se-

parera den från resten av organisationens elförbrukning. Erek et. al (2009) nämner att detta 

kan bero på att serverhallar ofta delar byggnad med resten av kontoret vilket medför svårig-

heter att försöka separera servrars energiförbrukning. 

 

Den tekniska infrastrukturen var oväntat utvecklad för kommuner jämfört med resterande om-

råden. Detta strider emot Molla och Abareshi (2011) resultat som visar att införande av tek-

nologier som förbättrar energieffektiviteten för IT är inte vidare använd i jämförelse med 

andra aspekter för grön IT. Andra områden som inköp och arbetsprocesser är på väg att för-

bättras då många håller på eller har planer för att införa dessa bland kommunerna. Detta kan 

grunda sig i det faktum att studien är från 2011 och den tekniska utvecklingen rör sig framåt.  
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Molla (2009a) identifierade servervirtualisering och konsolidering som den vanligaste valda 

lösningen där 90% av organisationerna i deras studie hade infört detta. Vårt resultat (fråga 11) 

visar att 19 av 20 kommuner använder detta som en serverlösning. Vi kan se att i jämförelse 

med Lindberg och Lasson (2014) samt Molla och Abareshi (2011) som identifierade server-

virtualisering som mindre vanlig. Resultatet från Lindberg och Lasson (2014) visade att hälf-

ten av företagen i studien använde sig av detta. Molla och Abareshis (2011) resultat visar till 

ett lägre användande på cirka 30%. Detta tyder på en stor spridning av användande av server-

lösningar över organisationer och kan tyda på en utveckling inom området.  

 

Vi kan se en ihållande trend som Molla (2009a) identifierade i sin studie. De kunde se att det 

fanns en bristande utsträckning av tekniska lösningar för slutanvändaren som desktopvirtuali-

sering. Detta kunde vi också kan se i vårt resultat (Tabell 4). Erek et. al (2009) nämner att 

detta kan grunda sig i det faktum att det var svårt att kalkylera kostnadsbesparingarna då 

mängden servar behövde ökas för att kunna använda desktopvirtualisering. Antalet respon-

denter som använder desktopvirtualisering är på väg till att öka vilket tyder utveckling inom 

området. 

5.2 Spridning av drivkrafter 

I förhållande till den litteraturen har det identifierats både likheter och skillnader när det kom-

mer till de drivande krafterna. Vid frågorna F22 och F25 fick vi intressanta resultat. Bägge 

frågorna täcker delar av ekonomiska drivkrafter med två olika fokus. Resultatet visar att bland 

respondenterna tenderade den ekonomiska faktorn till att vara mindre värderad än tidigare 

studier. I fråga 22, ansåg 7 av 20 att den ekonomiska aspekten var viktig och 2 att den var 

mycket viktig. Med ett modalvärde av 10, ansåg största andel kommuner att ekonomiska mo-

tivationen varken var viktig eller oviktig för deras beslut. Detta motstrider de resultat som vi-

sats i andra studier där kostnadsaspekter ständigt varit viktig (Lindberg & Lasson, 2014; Kuo 

& Dick, 2012). Molla och Abareshi (2011) samt Molla (2009a) identifierade ekonomisk driv-

kraft som den viktigaste. Detta kan grunda sig i det faktum att kommuner inte är vinstdri-

vande. Det finns ändå tydliga kostnadsbesparingsalternativ inom grön IT vilket även borde in-

tressera kommuner.  

 

När det kommer till regulatoriska påtryck från Riksdag och Landsting var det dominanta sva-

ret neutralt d.v.s. varken oviktigt eller viktigt. Detta visar till att även kommuner som befinner 

sig i den offentliga sektorn inte styrs av miljölagar för IT. Molla och Abareshi (2011), Lind-

berg och Lasson (2014) samt Kuo och Dick (2010) har även identifierat regulativa påtryck 

som en svag drivkraft. I Lindberg och Lasson’s (2014) studie nämner ett av intervjuobjekten 

att de känner en avsaknad av reglemente för grön IT. Detta indikerar på bristande utveckling 

av regulationer av miljölagar för IT och framtida förbättringar kan hjälpa organisationer med 

gröna arbeten (Molla & Abareshi, 2012).  

 

Som i tidigare studier visar det sig att känslan av ansvar för miljön tenderar även till att vara 

en ledande motivation inom offentliga sektorn bland kommuner. Lindberg och Lasson (2014), 

Koo, Chung och Lee (2013) samt Hahn och Scheermesser (2006) identifierade att ansvar var 

den viktigaste motivationsfaktorn vilket vårt resultat från vår studie instämmer med. Detta 

verkar vara en trend då även Molla (2009a) samt Molla och Abareshi (2011) visar att även om 

den inte var viktigast så var den högt rankad. Vårt resultat visade miljöansvar som den högst 

rankade motivationen bland kommunerna då 12 av 20 ansåg detta som mycket viktig och sex 
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kommuner ansåg det viktigt. Lindberg och Lasson (2014) diskuterade att statligt ägda företag 

inte motiverades av miljöansvar på grund av sektortillhörighet. Vårt resultat tyder på att detta 

inte stämmer, kommuner befinner sig i den offentliga sektorn och värderar miljöansvar som 

viktigaste motivationsfaktorn.  

 

Även då vi kan se att det inte beror på påtryck från kommuninvånare (se fråga 23) var det vik-

tigt för kommuner att verka miljösmarta (fråga 26). Resultatet säger att 18 av 20 kommuner 

ansåg grön IT som en viktig del för att skapa en god bild av kommunen som miljösmart. 

Denna trend stämmer med Hahn och Scheermesser (2006) som identifierade ”image” som den 

tredje viktigaste motivationsfaktorn för hållbara miljöarbeten. Detta kan vara ett resultat av 

kommunens naturliga transparens som grundas i den offentliga sektorn. Dock när det kommer 

till miljöcertifieringar var det en större spridning (fråga 28). Lindberg och Lasson (2014) 

identifierade certifiering som en mindre drivande motivation, deras resultat visade att bara 

hälften ansåg grön IT som ett marknadsföringsvärde. Detta stödjs även av Molla och Abareshi 

(2011) studie samt Kuo och Dick (2012), deras resultat visar att legitimitet inte var en bety-

dande drivkraft för grön IT. Vårt resultat bryter trenden och visar på att Legitimitet är en vik-

tig drivkraft för kommunerna men att miljöcertifiering inte var en stor del av detta. 

5.3 Korrelationer 

Utsträckningen av grön IT påverkas inte märkbart av storleken på kommunen. Utsträckning 

av grön IT var spridd och få korrelationer hittades. Molla och Abareshi (2011) kunde inte 

identifiera en signifikant påverkan som organisationsstorlek hade på motivationen för grön IT 

adoption. Vårt resultat tyder på att storleken kan påverka vilken drivkraft som var viktig. De 

som identifierats är regulativ samt legitimitet.  

 

Inga korrelationer mot kommunstorlek eller med utsträckning av grön IT kunde identifieras 

emot etiska drivkrafter, Detta betyder inte att ansvar för miljön inte är viktigt för kommuner-

nas beslut, då nästan alla kommuner har angett miljöansvar som mycket viktigt visar detta 

inget linjärt samband från höga till låga värderingar, vilket korrelationsmått mäter. 

 

Intressanta korrelationer var kommunstorleken och användandet av elektroniska dokument på 

0.38 samt kommunstorlek mot regulativa påtryck som drivkraft på 0.40 (Tabell 6, F19; Tabell 

7, F27). Detta byggs vidare och vi kan se en korrelation mellan regulativa påtryck och elektro-

niska dokument på 0.54. Vilket kan tyda att det finns en viss typ av påtryck från regulatoriska 

enheter för arbeten med grön IT. Molla (2009a) nämner att stora företag med högt antal serv-

rar har större tendens att drivas av regulatoriska påtryck. I vårt resultat kan vi se denna trend 

mellan energismarta datacenter och vikten av regulativ drivkraft med en korrelation på 0.35.   

 

När det kommer till yttre legitimitet ser vi två medelstarka korrelationer till kommunstorlek. 

Dessa är fråga 23 med en medelstark korrelation på 0.34 samt fråga 26 med en korrelation på 

0.4. Vi kan se att kommunstorlek spelade in på hur stort inflytandet från kommuninvånare 

var, samt bilden som miljösmart kommun. Därför är det viktigt för kommuner att informera 

sina invånare om sina gröna IT initiativ för att skapa transparens. Chen, Boudreau och Watson 

(2008) ser att det är viktigt att informera neråt i organisationen så att alla stakeholders har in-

sikt, i kommuner kan invånare ses som stakeholders. För att skapa transparens kan certifie-

ringar användas som ett verktyg för att bevisa att en satt standard levs upp till (Erek et. al 

2008). Intressant nog kunde en medelstark korrelation på 0,48 påvisas mellan kommunstorlek 
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och att använda energicertifierade produkter (Tabell 6, fråga 3). Kommunstorlek visade alltså 

korrelationer med drivkrafter för legitimitet samtidigt som inköp av energicertifierade produk-

ter köptes in i större utsträckning vilket visar att inköp av certifierade produkter kan ha en 

koppling till legitimitet. Detta stödjs av Chen, Boudreau och Watson (2008) samt Erek et al. 

(2009). 

5.3.1 Korrelationer mellan Grön IT utsträckning och motivation 

Efter en korrelationsanalys kunde vi konstatera att det rådde många korrelationer mellan 

punkter för utsträckning och drivkrafter. Här identifierades nästan fler negativa korrelationer 

än vad det identifierades positiva. De korrelationer som har identifierats var fokuserade på re-

gulativa samt legitima motivationer vilket kan tyda på riktlinjer från regering samt certifiering 

och standarder.  

 

När det kommer till den ekonomiska motivationen fanns det inte många tydliga korrelationer 

och den som vi identifierade var användandet av elektroniska dokument. De gröna IT lös-

ningar som brukar vara typiskt associerade med kostnadsbesparingar som smarta datacenter, 

servervirtualisering samt centralisering (Molla, 2009a) var väl etablerade lösningar bland re-

spondenterna som nämns ovan. Detta tyder på den ekonomiska faktorn inte är en lika central 

del för grön IT:s fokus i offentliga sektorn.  

 

Miljöcertifiering har en stark koppling till övervakningspraxis med två korrelationer, en stark 

på 0.51 och en medelstark på 0.42 (Tabell 5 F9/F28, F10/F28). Det fanns även en koppling till 

utvärdering av energieffektivitet för befintlig IT-utrustning (Tabell 5, F5/F28) till drivkraften. 

Miljöcertifiering är ett kontinuerligt arbete med ständig förbättring för att nå nya miljömål 

(ISO 14000 key benefits, 2015; ISO 14001 standard, 2015) vilken övervakning och mätning 

av miljöpåverkan är en central del av. Korrelationerna tyder på en koppling mellan arbeten 

inom övervakning och utvärdering till miljöcertifieringar vilket inte verkar drivas i samma ut-

sträckning av andra drivkrafter.  
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6 Slutsats 

I vilken utsträckning arbetar svenska kommuner med grön IT och vilka drivkrafter har varit 

viktiga? 

 

Vi kan se en ihållande trend med litteraturen av bristande ansvarsfördelning för grön IT samt 

en avsaknad av budget för grön IT.  

 

De kommuner som deltog i studien arbetade med grön IT inom sin verksamhet i stor utsträck-

ning eller hade planer för införande gällande de faktorer som de inte arbetar med i dagsläget. 

Det var bara ett fåtal faktorer som visar att de saknades planer för införande.  

 

Kommunerna använde sig i stor utsträckning av tekniska lösningar för grön IT men med bris-

ter på desktopvirtualisering vilket kan förbättras. Kommunerna använde förvånansvärt mycket 

servervirtualisering jämfört med den tidigare studien på svenska företag av Lindberg och Las-

son (2014). Kommunerna är väl utvecklade inom serverlösningar. Energismarta datacenter 

används i medelstor utsträckning och håller på att införas av många respondenter. Studiens 

resultat tyder på att kommunerna är teknisk utvecklade organisationer inom grön IT. Övervak-

ning av energikonsumtion och effektivitet för grön IT var det mest bristande området hos re-

spondenterna, det fanns bristande indikationer för framtida planer för införande och förbätt-

ring inom området är möjligt. 

 

Vårt resultat tyder på att den viktigaste drivkraften för våra respondenter var etiska drivkrafter 

vilket har identifierats som viktigt i tidigare studier. Med hjälp av vårt resultat kan vi dra slut-

satsen att socialt ansvar för miljön är en stark motivation för grön IT även för kommuner. Vi 

kan även dra slutsatsen att legitimitet är en stark drivkraft för grön IT hos respondenterna ge-

nom att de vill framstå som en miljösmart kommun. Detta var den näst viktigaste drivkraften 

efter miljöansvar.   

 

Trots att tidigare studier har identifierat ekonomiska faktorn som en stark drivkraft stämmer 

det inte överens med vårt resultat. Ekonomiska drivkraften visade sig att inte vara en lika vik-

tig drivkraft för våra respondenter jämfört med andra organisationer i tidigare studier.    

 

Regulatorisk drivkraft var en svag drivkraft för de flesta respondenterna i studien vilket mots-

varar tidigare studiers resultat. Dess betydelse för grön IT tenderar till att bli viktigare som 

drivkraft desto större kommunen var.  

 

Storlek på kommuner spelade inte mycket in på gröna IT lösningar. Vi kunde se tendenser till 

att större kommuner arbetar mer med inköpande av energicertifierade produkter samt använd-

ning av elektroniska dokument. Större kommuner tenderar även till att värdesätta social legiti-

mitet mer än mindre kommuner samt känner ett större regulativt påtryck från regering och 

landsting. 
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Motivationer med tydligast koppling till gröna IT lösningar var social legitimitet samt regula-

tiva påtryck. Regulativa påtryck tenderar till att uppmana användandet av elektroniska doku-

ment och energismarta datacenter. Miljöcertifieringar hade en stark koppling till arbeten som 

involverar övervakning och utvärdering av befintlig energikonsumtion samt effektivitet av IT, 

vilket kan förankras i naturen av certifieringar och standarders kontinuerliga förbättrings arbe-

ten.  

 

Ekonomiska faktorer som drivande krafter har en koppling till användandet av elektroniska 

dokument och var i övrigt inte en tydlig drivkraft för gröna IT lösningar.   

6.1 Framtida forskning 

Framtida studier bör ej fokusera på att kartlägga utsträckning och drivkrafter då dessa till stor 

del stämmer överens med tidigare studier. Det finns inga indikationer på att det kommer se 

annorlunda ut för andra undersökningsobjekt. Fokus bör istället huvudsakligen ligga på att un-

dersöka hur användningen av system kan minska miljöpåverkan istället för tekniska aspekter 

inom IT. Vidare studier på kopplingen mellan drivkraft och grön IT utsträckning behövs för 

att bygga en bättre förståelse för hur de olika drivkrafterna påverkar grön IT adoption.  
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Appendix 1: Enkätundersökning 

DEL I: Undersökning av drivkrafter för grön IT 
20/4 2017, Institutionen för informatik, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 
 
Denna undersökning är utskickad till IT ansvariga hos kommuner i Sverige, som en del av en 
kandidatuppsats inom ämnet informatik. Undersökningen har för syfte att värdera vilka drivkrafter 
som har varit av störst vikt vid kommuners beslut att investera i "gröna" IT lösningar. 
Vi har valt att rikta denna undersökningen mot kommuner som har genomfört initiativ för hållbar IT. Ur-
valet har tagits ifrån de svar som angivits till Miljöbarometers kommunenkät 2016, där er kommun an-
givit att ni har en strategi för hållbar IT. 
 
Denna undersökning är självklart helt anonym och ni kommer kategoriseras på sådant vis att era 
svar på denna enkät inte kan härledas tillbaka till dig eller er organisation. I slutet av denna enkät 
kommer ni få möjlighet att fylla i en mailaddress om ni vill ta del av undersökningens slutresultat, 
denna mailadress kommer inte på något sätt att användas i den resulterande uppsatsen och 
kommer inte att kunna kopplas till dina svar. 
 
Stort tack för att ni vill deltaga i denna undersökning! 
Med vänliga hälsningar, 
Oskar Hall 
Jacob Hollerup 
 
* Obligatorisk fråga 
1. Din yrkesroll inom kommunen * 
 
2. Antal invånare i kommunen *. 

• mindre än 10 000 

• 10 000 – 20 000 

• 20 000 – 30 000 

• 30 000 – 50 000 

• 50 000 - 100 000 

• Fler än 100 000 
 

DEL II: Utsträckning av grön IT i er organisation 
Grön IT eller hållbar IT är informationsteknologi och systemstöd som är utformade för att hjälpa en 
organisation att arbeta mer miljömedvetet. Detta kan vara att IT utrustning väljs utefter dess 
miljöpåverkan eller att ny teknik införs som stöd för miljöarbeten. 
Under detta avsnittet kommer du presenteras ett antal val, dessa är relaterade till hållbar IT/grön IT. 
Alternativen är kategoriserade på en skala 1–4 där de olika siffrorna motsvarar: 
 
1: Nej, och har inga planer på att införa detta i dagsläget 
2: Nej, men vi har planer på att införa 
3: Vi håller på att införa detta 
4: Arbetar aktivt med detta i vår organisation 
 
Svara med det alternativ som passar bäst in i din kommuns arbetssätt. 
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Inköpsprocesser för IT utrustning 
Kategorin inköp hanterar miljöpåverkan som tillverkningen och importen av IT har på miljön. Det är 
viktigt att vara medvetna om både produktens och transporternas påverkan 
3. Vi väljer energicertifierade produkter vid inköp av IT * 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 
 
4. Vi utför kontroller av underleverantörer vid upphandlingar för att kontrollera deras 
miljöpåverkan * 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 
 
5. Vi har rutiner för att se över vår IT utrustning och uppdaterar den kontinuerligt för att 
maximera dess energieffektivitet * 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 
 

Energihantering 
Hur man kan minska den direkta förbrukningen av energi och miljöpåverkan 
6. PC Power management * 
Lågenergilägen på datorer för att en dator inte ska förbruka mer energi än nödvändigt 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 
 
7. Utrustning som inte används stängs av, eller ställs i energisparlägen * 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 
 
8. Kontrollerar vårt inköp av El och kartlägger hur stor del som kommer från hållbara 
energikällor * 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta¨ 
 

Övervakning av IT- resurser 
Övervakning av befintliga IT resurser ger en bild över miljöpåverkan som användningen av IT har i en 
organisation 
9. Vi behandlar IT:s energikonsumtion separat från resten av organisationen * 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 
 
10. Vi undersöker energikonsumtionen av IT utrustningen för att bedöma dess 
energieffektivitet * 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 

 
Teknisk infrastruktur 
Teknisk infrastruktur inkluderar de tekniska lösningar som gjord för att uppfylla de gröna IT målen. De 
tekniska optimeringar i form av energieffektivitet, nytta emot använd energi. 
11. Vi har servervirtualisering * 
Portionerade servrar för att köra fler operativsystem på en server 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 
 
12. Vi har servercentralisering * 
Alla servrar är samlade på en geografisk plats 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 
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13. Vi har energismarta datacenter 
Vi har datacenter som är utformade för att vara energieffektiva. Vi använder smart belysning och 
kylning som anpassar sig utefter behov. Våra servrar är optimerade och energikonsumtionen 
kontrolleras. 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 
 
14. Vi använder Desktopvirtualisering * 
Partitionerad dator med flera operativsystem 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 
 
15. Vi använder oss i största utsträckning av Laptops och tunna klienter istället för stationära 
datorer * 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 
 
16. Vi utvärderar kontinuerligt hela vår flotta av IT utrustning och fasar ut utrustning som inte 
speglar verksamhetens behov * 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 
 

Arbetsprocessser med stöd av grön IT 
För att använda IT för minskad miljöpåverkan är det viktigt att man bygger en infrastruktur som är 
utformad så att den kan stödja de gröna arbetsprocesser som är implementerade. 
17. Smart printing, printar alltid dubbelsidigt, har system för att begränsa utskrifter * 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 
 
18. Använder system för Tele/videokonferenser för att minimera resor i tjänst * 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 
 
19. Vi har direktiv för användande av elektroniska dokument istället för fysiska * 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 
 
20. Vi har system som stödjer fjärrarbete och uppmuntrar dess användande * 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 
 

Avfallshantering 
21. Sorterar vårat IT avfall utefter giftiga eller skadliga ämnen * 
 
Nej / 1 2 3 4 / Arbetar aktivt med detta 
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DEL III: Motivering till grön IT 
Detta avsnitt behandlar olika drivkrafter vi har identifierat för investeringar i grön IT. Olika drivkrafter 
ligger självklart olika mycket till grund för investeringar. I detta avsnitt vill vi att ni värderar hur viktiga 
dessa olika faktorer har varit vid ert beslut att investera i grönare IT lösningar. 
De följande frågorna på en skala 1 till 5 där de olika siffrorna motsvarar: 
 
1: Inte alls viktigt 
2: Mindre viktigt 
3: Varken viktigt eller oviktigt 
4: Viktigt 
5: Mycket viktigt 
 
22. Hur viktigt är det att investeringar i grön IT resulterar i minskning av IT:s driftkostnader för 
verksamheten? * 
 
Inte alls viktigt / 1 2 3 4 5 / Mycket viktigt 
 
23. Hur viktigt var kommuninvånarnas inflytande på ert initiativ av grön IT * 
 
Inte alls viktigt / 1 2 3 4 5 / Mycket viktigt 
 
24. Hur viktig var er uppfattning om er skyldighet att minska miljöpåverkan? * 
 
Inte alls viktigt / 1 2 3 4 5 / Mycket viktigt 
 

25. Hur viktigt är det att investeringar i grön IT leder till minskade kostnader associerade med 
olika arbetsprocesser i verksamheten? * 
 
Inte alls viktigt / 1 2 3 4 5 / Mycket viktigt 
 
26. Är grön IT en viktig del för att skapa en god bild av er kommun som miljösmart? * 
 
Inte alls viktigt / 1 2 3 4 5 / Mycket viktigt 
 
27. Hur viktiga var direktiv från Landsting/ Riksdag i ert initiativ för grön IT? * 
 
Inte alls viktigt / 1 2 3 4 5 / Mycket viktigt  
 
28. Hur viktigt har det varit för er att erhålla miljöcertifieringar för att driva arbetet med grön IT 
framåt? * 
 
Inte alls viktigt / 1 2 3 4 5 / Mycket viktigt 
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DEL IV: Avslutande frågor 
Tack för dina svar! de är av stor betydelse för vårt arbete! Vi har några få avslutande frågor kvar 
 
29. Hur viktig del anser ni IT vara i ert miljöarbete? * 
 

• Inte alls viktigt 

• Mindre viktigt 

• Varken viktigt eller oviktigt 

• Viktigt 

• Mycket viktigt 
 
30. Har ni en budget avsatt för investeringar i grön IT? * 
 

• Ja 

• Nej 
 
31. Finns det en tydlig ansvarsfördelning för grön IT inom organisationen? * 
 

• Ja 

• Nej 
 
32. Hur många anställda direkt underställda it finns det i er organisation? __________ 
 
33. Antal datorer i er organisation? Uppge ett ungefärligt antal: _________ 
 
34. Antal Servrar i er organisation? Uppge ett ungefärligt antal: _________ 
 
35. Mailaddress om ni önskar ta del av den resulterande rapporten: _________ 
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Appendix 2: Missivbrev 

Inbjudan att delta i enkätundersökning om grön IT 
 

Hej Hej 
 

Vi heter Oskar Hall och Jacob Hollerup. Vi är två informatikstudenter från Lunds universitet 
som är i processen att skriva vår kandidatuppsats. Ämnet vi valt att behandla är drivkafter för 
investeringar i grön IT hos kommuner. Vår frågeställning i uppsatsen är tänkt att ge svar på 
vilka drivkrafter som varit av störst vikt vid era initiativ för grön IT. Som del av vår uppsats har 
vi valt att skicka ut en enkät till svenska kommuner som har angett att de har en strategi för 
hållbar IT till aktuell hållbarhets kommunenkät 2016. 
Med detta mail vill vi bjuda in er kommun att delta i vår enkätundersökning. Den är tänkt att 
besvaras av personen som är ytterst ansvarig för grön IT hos er. Har vi kommit till fel person 
får ni gärna vidarebefordra detta mail i rätt riktning.  
Enkäten består av ett antal frågor för att kartlägga i vilken utsträckning ni jobbar med grön IT 
och några frågor där ni får värdera olika drivkrafters relevans för ert arbete med grön IT. En-
käten kommer ta cirka 10–15 minuter att besvara och era svar är mycket viktiga för oss. 
 

Denna enkät sker självklart helt anonymt och era svar kan inte kopplas tillbaka till er kom-
mun. För de som är intresserade finns möjligheten att lämna er mail för att få ta del av den 
resulterande uppsatsen. 
 

Länk till enkäten: https://goo.gl/forms/91Ewr3hmsTqvZtai2  
 

Har ni några frågor kring innehållet i enkäten eller vår uppsats i sin helhet får ni jättegärna 
kontakta oss på nedan angivna mailadresser: 
sys13oha@student.lu.se 
inf13jh1@student.lu.se   
 

Stort tack på förhand! 
 

Med vänliga hälsningar,  
Jacob Hollerup & Oskar Hall 
 

https://goo.gl/forms/91Ewr3hmsTqvZtai2
mailto:sys13oha@student.lu.se
mailto:inf13lh1@student.lu.se
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