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Abstract 
Information technology is accounted for 2 % of the yearly carbon dioxide emissions worldwide.  

Due to this, the environmental impact from information technology can be compared with the 

one from the aviation industry. Despite this, and in addition to the pressure from the society to 

become more sustainable, most of the municipalities in Sweden don’t have an explicitly 

communicated strategy concerning green IT. The existing literature on the area is mainly 

focused on green IT in commercial companies. Because of this, and in regard to the low number 

of municipalities that have a green IT strategy, this study aims to examine how green IT is 

implemented in a Swedish midsize municipality that is openly working within the green IT-

area. Existing literature claims that the main driver for the implementation of green IT is due to 

financial reasons. Since municipalities don’t have the same financial pressure, this led to further 

examinations in this study that involves what motivates the municipality to initiate their work 

concerning green IT. This study also aims to examine the correlation between control 

documents and the actual work regarding green IT. This is since studies show that existing 

control documents regarding sustainable development can be used to greenwash activities and 

therefore don’t matter in the actual work. To answer this and to get the necessary understanding 

to achieve the purpose of the study, the authors called for a qualitative approach and conducted 

a single case study in a Swedish midsize municipality. A review of the existing literature helped 

build an interview guide that was used to conduct a semi structured interview with key persons 

holding relevant positions in the municipality regarding the implementation of green IT. Public 

control documents, along with an internal one, were also reviewed to investigate which role 

they play in the actual implementation. The result of the study demonstrates that green IT is 

implemented with a life cycle perspective and that the municipality takes responsibility in all 

the included phases. The study also shows that environmental motivational factors initiate the 

work with green IT rather than financial ones. Additionally, the control documents play a major 

role in the work with green IT and sustainable development, especially the vision of the 

municipality as it’s a progressive one with the aim to be eminent in the sustainable development 

area in a near future.   
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Sammanfattning 
IT står för 2 % av det globala utsläppet av koldioxid vilket kan jämställas med utsläppet från 

flygindustrin. Trots det, och ihop med det externa tryck från samhället att arbeta mer hållbart, 

har majoriteten av Sveriges kommuner inte en strategi för hållbar IT. Existerande litteratur inom 

området är främst inriktad på kommersiella verksamheter vilket bidrar till att denna studie avser 

undersöka hur arbetet med grön IT förhåller sig i en svensk medelstor kommun som aktivt 

arbetar med grön IT. Tidigare litteratur menar även att den huvudsakliga motivationsfaktorn till 

att initiera arbetet med grön IT grundar sig i finansiella motiv vilket bidrog till att studien även 

avser undersöka vilka motivationsfaktorer som underbygger arbetet i en kommun utan samma 

vinstintresse. Korrelationen mellan styrdokument och faktiskt arbete avses även att undersökas. 

Detta då tidigare studier visar att styrdokument kopplat till hållbar utveckling kan användas för 

att måla upp en falsk bild och vilseleda intressenter gällande det faktiska arbetet med syftet att 

förbättra sin image. För att uppfylla studiens syfte och tillhandahålla en tillräcklig förståelse 

genomfördes en kvalitativ undersökning i form av en fallstudie hos en svensk medelstor 

kommun. Tidigare litteratur låg som grund för den intervjuguide som arbetades fram och som 

användes vid en semistrukturerad intervju ihop med nyckelpersoner inom kommunen relaterat 

till arbetet med grön IT. Publika styrdokument, ihop med ett internt, undersöktes för att ta reda 

på vilken roll dessa spelar i det faktiska arbetet med grön IT. Studiens resultat visar på att grön 

IT är implementerat ur ett livscykelperspektiv där kommunen tar ansvar i alla dess faser. Vidare 

visar studien att miljömässiga motiv ligger som grund för arbetet snarare än ekonomiska motiv 

som tidigare litteratur påvisar. Styrdokumenten i kommunen spelar en viktig och 

grundläggande roll i arbetet med grön IT och hållbar utveckling, inte minst visionen som 

genomsyras av att inom en närtid vara framstående i arbetet med hållbar utveckling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Grön IT, hållbar utveckling, motivationsfaktorer, styrdokument, hållbarhet, 

informationsteknologi 
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1 Inledning 
År 1993 började NASA mäta hur utvecklingen på havsnivån utvecklar sig och sedan dess har 

denna stigit med närmare nio centimeter totalt och med en genomsnittlig stigning på 3,4 

millimeter per år (NASA, 2017). Detta kan leda till katastrofala efterföljder i det långa loppet, 

inte minst för små ö-länder då människor tvingats flytta och överge sina hem på grund av just 

detta (Reuters, 2016). Sedan jordens temperaturskillnader mellan år började mätas 1884 har de 

tio varmaste åren alla infallit efter år 2000 och det varmaste året inföll år 2016 med en ökning 

av temperaturen på nästan en grad (NASA, 2016). Det övergripande målet för den svenska 

klimat- och energipolitiken till år 2020 är bland annat en minskning av klimatutsläpp med 40 

% (Regeringskansliet, 2015) och för att nå detta så spelar IT en viktig roll.  

 

IT står för 2 % av utsläppet av växthusgas globalt och år 2020 beräknas utsläppet ha stigit till 3 

% (Mithas, et al., 2010). Flygindustrin står också för 2 % av växthusgasutsläppen globalt vilket 

gör att den miljöpåverkan som IT står för kan jämföras med den miljöpåverkan som 

flygindustrin har (ATAG, 2016). Detta betyder att IT spelar en stor roll i arbetet med ekologisk 

hållbarhet då klimatförändringar, där utsläpp av växthusgas är den huvudsakliga anledningen, 

är den allvarligaste och mest brådskande globala utmaningen. Inte enbart för den miljöpåverkan 

detta leder till, utan även ur ett finansiellt perspektiv då studier visar att klimatförändringarna 

kan leda till samma ekonomiska påverkan som den stora depressionen på 1930-talet (Lee, et 

al., 2013). År 2013 stod IT för 10 % av den totala elförbrukningen globalt (Clark, 2013) vilket 

även detta gör att IT bidrar till de miljöproblem vi ser idag. För att sätta det i perspektiv så kan 

utrustning som drar 250 watt och står på året runt i slutändan generera två ton CO2-utsläpp 

(Velte, et al., 2008). 

 

Trots att IT-utrustning har en negativ klimatpåverkan arbetar inte alla människor, företag eller 

kommuner aktivt med att minska sin IT-utrustnings miljöpåverkan. Detta visas genom en 

undersökning som nättidningen Aktuell Hållbarhet gjort i samarbete med Miljöbarometern 

2016 då enbart 49 av Sveriges 290 kommuner har en uttalad strategi för hållbar IT 

implementerad. Majoriteten av kommunerna har således inte en uttalad strategi för detta 

(Miljöbarometern, 2016). Brist på kunskap om hur IT påverkar miljön eller en avsaknad av vilja 

kan vara bidragande faktorer till detta vilket i sin tur kan bero på en uppsjö olika faktorer 

baserade på ställningstaganden som görs vid till exempel IT-upphandlingar. Sveriges 

kommuner har även stora förväntningar på sig att bidra till Sveriges miljömål att lämna över ett 

samhälle till kommande generationer där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Trots 

det får inte kommuner särskilda resurser avsedda för detta arbete vilket gör det till en utmaning 

(SKL, 2017).  

 

Det finns exempel på framgångsrikt arbete med grön IT i Sveriges kommuner. Sollentuna 

kommun har gjort en kartläggning över sina verksamheters klimatpåverkan och resultaten av 

denna visade att IT var den fjärde mest klimatbelastande verksamheten. Detta gjorde att en 

handlingsplan för grön IT togs fram som inkluderade förändringar som ledde till att de 

minskade datorernas energiförbrukning med 30 % genom att de införde ett energischema som 

styr när datorerna sätts i viloläge. De förlängde även datorernas livslängd från tre till sex år och 

de ställer numera strängare miljökrav vid IT-upphandlingar (Aktuell Hållbarhet, 2014). Även 

Malmö Stad är framstående i arbetet med grön IT då de sedan 2012 ställt högre krav på miljö, 

kvalitet och sociala aspekter vid IT-upphandlingar och genom detta sparat 20 miljoner kronor 

på en fyraårsperiod vilket motsvarar en besparing på 11 % (Upphandlingsmyndigheten, 2017). 
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1.1 Problemdiskussion 

Kuhlman och Farrington (2010) beskriver att hållbarhet handlar om att bevara jorden för 

framtida generationer, speciellt när det gäller ej ersättningsbara naturresurser. 

Allvarlighetsgraden av att överbelasta naturen är en farlig process som har bidragit till mycket 

mänskligt lidande och som också hotar den framtida levnadsstandarden hos kommande 

generationer (Hueting, 1990). Trots att det är allmänt känt att alla måste bidra till att göra 

samhället mer hållbart är det långt ifrån alla som faktiskt bidrar. Grön IT är alltid motiverat att 

implementera ur ett hållbarhetsperspektiv, trots det är det endast en liten del av Sveriges 

kommuner som har en strategi för grön IT implementerad. Detta trots att det finns stora 

förväntningar på kommunerna att lösa miljöproblem (SKL, 2017). För att implementera grön 

IT på ett framgångsrikt sätt krävs det att cheferna har en positiv attityd och inställning till 

konceptet, annars blir utmaningen vid implementeringen för stor (Gholami, et al., 2013). Att få 

cheferna positivt inställda till att satsa på hållbarhet kan enligt Campbell (2007) vara lättare sagt 

än gjort.  

 

Ett företag eller en organisation vars finansiella ställning är svag är enligt Campbell (2007) 

mindre angelägen att engagera sig i hållbarhetsarbete. Det motsatta gäller för företag eller 

organisationer vars finansiella ställning är god då dessa är mer benägna att engagera sig i arbetet 

att göra sina processer mer hållbara. Detta kan förklaras genom att företag eller organisationer 

som är mindre lönsamma inte har samma resurser för aktiviteter kopplade till hållbar utveckling 

som mer lönsamma företag har, bland annat resurser avsedda för grön IT (Campbell, 2007). 

Detta styrks även Molla, et al. (2009) som presenterar siffror baserat på en utförd studie att den 

initiala kostnaden för att implementera gröna IT-lösningar är den främsta anledningen till att 

företag inte arbetar med det. Det är också så att många inte är medvetna om de negativa effekter 

IT-produkter i längden medför, inte vet vart de ska börja, eller helt enkelt inte vill initiera 

initiativ kopplat till grön IT (Murugesan & Laplante, 2011). Detta är ett problem då det finns 

studier som visar på att företag eller organisationer i längden kan spara mycket pengar vid 

implementeringen utav grön IT samt även genom detta förbättra sin image (Mithas, et al., 2010; 

Murugesan & Laplante, 2011). IT och dess påverkan på miljön har fått lite uppmärksamhet vad 

gäller energiförbrukning, effektivt utnyttjande av resurser, operationella kostnader samt den 

huvudsakliga miljöpåverkan som råder under hela IT-utrustningens livscykel (Murugesan & 

Laplante, 2011). 

 

I Sverige görs varje år inköp för över 630 miljarder kronor inom den offentliga sektorn1 vilket 

styrs av upphandlingslagstiftningen. Denna, tillsammans med inkluderade lagar, finns bland 

annat till för att främja kostnadseffektivt användande av skattemedel. Direktiven lyder även att 

de upphandlande myndigheternas val av leverantör ska ske på en affärsmässig grund baserat på 

vilken leverantör som erbjuder den bästa varan till de bästa villkoren (Konkurrensverket, u.d.). 

Detta, ihop med vad Molla et al. (2009) presenterar avseende att den initiala kostnaden kan 

avskräcka vid inköp av gröna IT-produkter, gör att problem kan uppstå när inköpskostnader ska 

vägas mot kostnadseffektivt användande av skattemedel. Detta styrks av Winn och Angell 

(2000) som skriver att ett företags ledning prioriterar resurseffektivitet. Effektiviteten i det här 

fallet syftar på kostnader och på grund av att de måste vara kostnadseffektiva kan de inte alltid 

göra vad som är bäst miljömässigt. 

 

Även om grön IT har funnits sedan 90-talet är det svårt att uppskatta potentialen med arbetet 

(Joumaa & Kadry, 2012). Detta beror på att företag och organisationer ofta har en bristfällig 

uppfattning kring IT:s miljöpåverkan.  

_____________________________ 
1. Offentlig sektor är en verksamhet som bedrivs med hjälp av skattebetalarnas pengar (Fackliga Organisationer, 2017) 
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Det är även viktigt att personer som använder IT har kunskaper gällande den miljöpåverkan 

som de produkter de använder har samt den potential som arbetet med grön IT har (Jenkin, et 

al., 2011; Murugesan & Laplante, 2011). Detta styrks av Chou och Chou (2012) som menar att 

en insikt och förståelse för det potentiella värde arbetet med grön IT kan leda till är 

grundläggande för att framgångsrikt kunna skapa detta värde. 

 

Winn och Angell (2000) presenterar resultat från en studie som visar att ha en miljöpolicy och 

att faktiskt implementera den är två olika ting. En formulerad miljöpolicy behöver inte innebära 

att den översätts i det operationella arbetet till mer hållbart och miljövänligt arbete. Ramus och 

Montiel (2005) skriver också att det finns tydliga incitament till att publicera miljöpolicys 

offentligt då detta exempelvis kan leda till en bättre image. Det finns inte heller något att förlora 

på detta eftersom det ofta inte finns mekanismer som verifierar att policyn faktiskt följs vilket 

gör att skeptiker menar att miljöpolicyn skulle kunna vara en typ av greenwashing 2. Molla et 

al. (2009) menar att miljöpolicyn i vissa fall endast fyller funktionen att fungera som offentlig 

konsumtion och att till exempel gröna IT-strategier därmed också kan vara greenwashing.  

 

Utifrån ovanstående problemdiskussion kan flera problemområden identifieras kopplat till 

arbetet med grön IT. Vid inköp måste diverse avvägningar göras då miljövänlig utrustning 

tenderar att ha en dyrare initial inköpskostnad, men som ur ett livscykelperspektiv ändå kan bli 

billigare. Studier som visar att den uppsatta miljöpolicyn kan fungera som greenwashing gör 

också att korrelationen mellan styrdokument och faktiskt arbete kan ifrågasättas. Den litteratur 

som finns är huvudsakligen inriktad mot kommersiella verksamheter, således är informationen 

om arbetet med grön IT i offentliga verksamheter som kommuner begränsad. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

IT har en negativ påverkan på miljön vilket lätt kan glömmas av då IT även möjliggör diverse 

resurssparande aktiviteter. Detta medför att arbetet kring grön IT blir väldigt kritiskt, inte minst 

inom offentlig sektor som till exempel kommuner då stora kvantiteter datorutrustning köps in, 

används och bortforslas årligen. Att utsläppen från IT är jämförbart med utsläppen från 

flygindustrin har inte alls fått samma uppmärksamhet i hållbarhetsdebatten. Detta tyder på att 

det finns mycket att göra inom IT, samt även med hjälp av IT, för att minska utsläppen globalt 

för att nå de uppsatta miljömål som finns. Då en stor andel av Sveriges kommuner inte heller 

har en strategi för hållbar IT är en del av syftet med denna studie att fördjupa kunskapen kring 

hur arbetet med grön IT förhåller sig i en svensk medelstor kommun som är öppen med att de 

aktivt arbetar med grön IT. Detta vill vi göra för att få en större förståelse för konceptet grön IT 

samt hur konceptet realiseras i offentlig sektor jämfört med den litteratur som finns. Då arbetet 

med grön IT kan avskräckas på grund av höga inköpskostnader avser studien också att 

undersöka vilka motivationsfaktorer som ligger bakom arbetet med grön IT i offentlig sektor. 

 

Styrdokument hos undersökt kommun kommer att granskas i syfte att avgöra vilken roll dessa 

spelar i det praktiska arbetet. Styrdokumenten refererar till de miljömässiga kriterier och 

ramverk som en organisation använder för att vägleda inköpet, användandet och bortforslingen 

av IT-infrastruktur.  Detta för att undersöka huruvida arbetet grundas i dessa styrdokument eller 

om arbetet är mer frikopplat.  

 

 

_____________________________ 
2. Greenwashing är vilseledande information i ett försök att skapa en miljövänlig image kring det egna företaget (Ramus & 

Montiel, 2005). 
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Då det finns studier som visar att miljöpolicyn, som är en typ av styrdokument, också kan 

användas för greenwashing gör att detta blir relevant att undersöka. En granskning av vilka 

styrdokument som existerar och vad dessa innehåller kontra vilket arbete som utförs praktiskt 

ger därmed en insikt kring vikten av att ha dessa styrdokument inom området på plats.  

 

Utifrån ovanstående problemformulering samt syfte avses därmed följande frågeställningar 

besvaras: 

- Hur är grön IT i realiteten implementerad i en svensk kommun? 

- Vilka motivationsfaktorer ligger bakom det faktiska genomförandet samt vilken roll 

spelar styrdokumenten i detta arbete?  

1.3 Studiens avgränsning 

Urvalet är avgränsat till den grad att en medelstor svensk kommun inkluderats med anledningen 

att möjliggöra en mer djupgående studie. Vad gäller rådande styrdokument är av naturliga skäl 

majoriteten av dessa offentliga och finns tillgängliga på kommunens webbplats. Det är möjligt 

att ytterligare policys och riktlinjer existerar internt vilka på grund av dess tillgänglighet därför 

inte är inkluderade i denna studie. I de granskade styrdokumenten har även en intern 

avgränsning gjorts då endast delar som kan kopplas till inköpet, användandet eller 

bortforslingen av IT inkluderats. Grön IT i denna rapport är avgränsat till IT-infrastruktur, från 

tillverkning till bortforsling. Därmed berörs inte hållbar systemutveckling eller andra 

mjukvaruaspekter.  

1.4 Målgrupp 

Denna studie vänder sig främst till personer som önskar en djupare förståelse i hur arbetet med 

grön IT realiseras i en svensk kommun samt vilka motivationsfaktorer som ligger bakom 

arbetet. Detta då majoriteten av litteraturen är inriktad mot kommersiella företag snarare än 

offentlig sektor. Personer som önskar sig förstå diverse styrdokuments roll i det praktiska 

arbetet med grön IT ska även dessa få en god förståelse kring korrelationen mellan 

styrdokument och operationellt arbete. Forskare inom området är också en målgrupp i det 

avseende att tidigare forskning huvudsakligen rört kommersiell verksamhet och inte offentliga 

verksamheter som kommuner. 

1.5 Disposition 

I kapitel två kommer studiens alla metodologiska ställningstaganden samt de tillvägagångssätt 

som valts ut för att samla in teori och empiri att presenteras vilka ligger som grund för att 

uppfylla studiens syfte. Vidare tas det även upp hur empirin kommer analyseras. I kapitel tre 

presenteras den teoretiska grund som samlats in för att ge läsarna en god förståelse inom ämnet. 

Kapitel fyra redogör för det analyserade resultatet som framgick i insamlingen av empiri. I 

kapitel fem presenteras diskussionen, där teorikapitlet jämförs mot den insamlade empirin för 

att ge svar till de formulerade forskningsfrågorna. Därefter i kapitel sex redogörs slutsatserna 

av denna studie samt reflektion över valt tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med studiens 

bidrag till informatik och förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod 
Metodkapitlet avser redogöra för studiens metodologiska ställningstaganden samt de 

tillvägagångssätt som valdes för att samla in och analysera empirin. Kapitlet inleds med en 

presentation av studiens vetenskapliga perspektiv samt forskningsansats, följt av val av 

forskningsstrategi. Därefter redovisas tillvägagångssättet vid insamling av empiri samt hur 

denna analyserats. Kapitlet avslutas med en presentation av etiska aspekter. 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 

För att besvara de formulerade forskningsfrågorna ansågs ett djupgående perspektiv behövas 

för att skapa en bättre förståelse vilket medför att denna studie vilar på den hermeneutiska 

forskningstraditionen. Detta är en generell ansats när kvalitativ forskning bedrivs som handlar 

om att översätta samt tolka text och som härstammar från det socialvetenskapliga 

forskningsidealet (Andersson, 1979). Detta gör att den hermeneutiska forskningstraditionen är 

en användbar metod när text ska analyseras. Utöver detta är det användbart när förståelse för 

mänskligt beteende efterfrågas (Robson, 2011) vilket även Ödman (2007) samt Bryman och 

Bell (2011) skriver, att hermeneutik ses som en sammanlänkad förmåga att förstå och att tolka. 

Detta leder till att forskningstraditionen är en väl lämpad sådan baserat på denna studies syfte 

som till stor del handlar om förståelse och tolkning kring underliggande motivationsfaktorer 

och korrelationen mellan skrivet ord och praktiskt arbete.  

 

Informanternas beteende och gestikuleringar analyserades under insamlingen av empiri via 

intervju (se avsnitt 2.5.2 och 4.2) för att ge ytterligare en dimension av de svar som erhölls på 

ställda frågor och påståenden. Detta ligger i linje med vad Andersson (1979) skriver, att språket 

inte enbart består av tecken att tolka eller tyda. Detta då hela människans värld är genomsyrat 

av olika betydelser och att människan använder kroppen för att kommunicera med andra genom 

till exempel gester och mimik. Vi studerar även varandras ansikten och kroppsrörelser som i 

sin tur uttrycker betydelser om sinnesstämning, tankar och känslor. Detta exemplifieras med de 

vanliga uttrycken ”han är som en öppen bok” eller ”det kan man läsa i hennes ansikte”.  

 

Ordet hermeneutik härstammar från grekiskan med betydelsen “tolkning av bibliska texter” 

men har senare fått en bredare och mer allmän betydelse i form av “allmän tolkningslära” 

(Andersson, 1979). Detta gör att den hermeneutiska forskningstraditionen är en naturlig 

utgångspunkt för denna studie då både förståelse för mänskligt beteende samt data i form av 

text analyseras och tolkas med målet att öka förståelsen. Robson (2011) menar också att fokus 

i den hermeneutiska forskningstraditionen inte är vad som är förstått, utan på vilket sätt 

förståelsen växer fram. Hermeneutiken handlar om den underliggande betydelsen av en text, 

men även som ett filosofiskt angripssätt för att tolka mänskliga handlingar och beteenden 

(Andersson, 1979; Myers, 1997) vilket ytterligare motiverar den forskningstradition denna 

studie grundas på. 

2.2 Förhållningssätt 

En induktiv ansats där verkligheten snarare än teorier fungerar som utgångspunkt har legat som 

grund för hela studien. Detta då det inte finns tillräckligt med forskning om arbetet med grön 

IT i kommuner vilket gör att ett deduktivt förhållningssätt där tidigare teoretiska idéer och 

koncept testas (Robson, 2011) inte är applicerbart. Den induktiva ansatsen innebär att generella 

slutsatser dragits ur observerade fakta istället för att teorier ligger som grund för forskningen. 

Genom att studera verkligheten kan specifika observationer eller bredare generaliseringar i 

slutändan mynna ut i formuleringar av nya teorier (Bryman & Bell, 2011; Recker, 2013). 
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Ett svagt induktivt argument bygger på att generaliseringen är för bred för att direkt vara ett 

allmänt resultat av observationen. Ett exempel är ”jag spikar alltid upp tavlor, därför hänger 

alla tavlor på en spik” (Recker, 2013). Detta gör att en iterativ process vid det induktiva 

förhållningssättet är vanligt där teori och data inte bara vävs ihop en gång utan i flera omgångar 

(Bryman & Bell, 2011) vilket också varit fallet i denna studie.  

 

Som en följd av ovanstående har denna studie ett induktivt synsätt då verkligheten har studerats 

och ligger som grund. Detta för att skapa en förståelse och för att ett induktivt förhållningssätt, 

enligt Bryman och Bell (2011), ofta är tätt kopplat med den kvalitativa forskningsansatsen 

vilket denna studie vilar på. Recker (2013) menar även att fallstudier, likt denna studie, är bra 

exempel på ett induktivt förhållningssätt. Noggrant insamlade data från verkligheten formar 

grunden för kvalificerade spekulationer som i sin tur kan leda till att fungera som en grund för 

mer generella teorier. Då fallstudien grundar sig på ett fall är således inte syftet att generalisera 

ett resultat utan snarare att få förståelse och insyn endast i det utvalda fallet, därmed riskerar 

inte studien att formulera ett svagt induktivt argument. Detta stärks av Robson (2011) som 

menar att generaliserbarheten hos de resultat som grundas i ett kvalitativt förhållningssätt inte 

ses som ett problem.  

2.3 Studiens forskningsansats 

En kvalitativ forskningsansats har legat som grund i denna studie för att täcka in så mycket som 

möjligt inom området samt för att kunna samla in mycket information på ett effektivt sätt. Det 

ger även ökade möjligheter att gå in på djupet vilket är nödvändigt i denna studie då exempelvis 

bakomliggande, och inte alltid explicit uttryckta, motivationsfaktorer avsetts att undersökas. 

Detta kan göras då kvalitativ metod fokuserar mer på text jämfört med kvantitativ metod som 

fokuserar mer på numeriska data (Recker, 2013). Således hade inte en kvantitativ ansats varit 

applicerbar på denna typ av studie då de formulerade forskningsfrågorna kräver en förståelse 

som inte möjliggörs av kvantifierbara data. En anledning till att kvalitativ metod valdes är också 

för att den initialt utvecklades för att studera samt forska i sociala och kulturella fenomen (ibid.), 

vilket är i enlighet med studiens syfte.  

 

Som en följd av ovanstående blev den kvalitativa forskningsansatsen en naturlig utgångspunkt 

då den ansågs bäst lämpad för att möjliggöra att syftet uppfylls. En kvalitativ metod lämpar sig 

även när antalet informanter och situationer är i en mindre skala vilket stämmer överens med 

denna studie. Det är även lämpligt när datainsamlingen ska ske i naturliga omgivningar 

(Robson, 2011). Detta stämmer överens med hur de formulerade forskningsfrågorna i denna 

studie är tänkta att besvaras.  

2.4 Fallstudie 

En fallstudie ligger som grund i denna studie vilket är en väletablerad forskningsstrategi. En 

forskningsstrategi innehåller samma komponenter som den ursprungliga militära definitionen. 

Dels en överblick över hela projektet som använder helhetsbilden som grund för beslut gällande 

hur forskningen ska utformas, och dels en noggrant konstruerad plan designad för att skapa 

bästa möjliga förutsättningarna att lyckas. Forskningsstrategin ska även innehålla ett specifikt 

mål som kan uppnås (Denscombe, 2010). Målet i denna studie är att skapa en förståelse över 

hur grön IT realiseras, vilka underliggande motivationsfaktorer som ligger som grund samt 

vilken roll styrdokumenten har i detta arbete.  

 

I en fallstudie ligger fokus på ett specifikt fall som är särskilt intressant för forskningsområdet 

snarare än ett brett spektrum. Detta möjliggör att insikter uppdagas på ett sätt som inte 

möjliggörs av en forskningsstrategi som inkluderar ett stort antal instanser (Denscombe, 2010) 
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vilket är något författarna tidigt ansåg vara viktigt för att uppfylla studiens syfte. Vad ett fall 

definieras som är brett och kan till exempel innefatta en individuell person, en grupp, en policy, 

eller en organisation. Det kriterium som ställs på ett fall är att det behöver vara en sammanhållen 

entitet med tydliga gränser (Robson, 2011; Denscombe, 2010) vilket uppfylls i denna studie. 

Fallet består av en svensk kommun vilket gör fallstudien till en enfallsstudie vilket är att föredra 

när forskarna avser identifiera ny information hos ett enskilt fenomen. Detta är ett vanligt 

tillvägagångssätt när unika eller extrema fall ska representeras och står därför i kontrast till en 

flerfallstudie där syftet ofta är att utveckla eller testa en teori (Recker, 2013). En enfallsstudie 

är därmed en lämplig design av fallstudien denna studie bygger på.  

 

Insamlingen av empiri har utförts på plats hos undersökt kommun samt via kommunens 

webbplats. Detta är något som kännetecknar en fallstudie då det studerade fallet i fråga 

vanligtvis studeras i sin egen kontext. Insamling av data kan samlas in på flera olika sätt, både 

kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt, men där det kvalitativa tillvägagångssättet är 

vanligast (Robson, 2011) vilket stämmer överens med denna studies insamlingsmetod. Recker 

(2013) skriver att en fallstudie är en metod innehållandes forskning av ett fenomen i sin 

naturliga miljö under en viss tidsperiod och ligger därmed i linje med hur denna studie är 

uppbyggd.  

 

Denna studie grundar sig i att skapa förståelse och fördjupad kunskap kring vad som motiverar 

den valda kommunen att arbeta med grön IT, hur detta realiseras samt vilken roll 

styrdokumenten spelar i detta arbete. Detta gör att en fallstudie lämpar sig då syftet med en 

fallstudie grundar sig i en önskan att förstå ett komplext socialt fenomen (Yin, 1994; 

Denscombe, 2010). Enligt Yin (1994) kan en fallstudie generellt sett användas för att svara på 

“hur”- och “varför”-frågor och Yin (1994) menar vidare att en fallstudie kan delas in i tre olika 

typer: deskriptiv, förklarande och utforskande. Detta gör att en fallstudie är lämplig för att 

uppfylla studiens syfte då de formulerade forskningsfrågorna är uttryckta på ett utforskande sätt 

med syftet att förstå ett fenomen i sitt sammanhang. Detta är även något som Recker (2013) 

menar, då en fallstudie dels kan användas för bekräftande syften, men även förklarande syften. 

En fallstudie lämpar sig även när forskarna har lite eller ingen kontroll på det studerade fallet 

och händelser kopplade till det samt att fokus ligger på ett nutida, istället för historiskt, fenomen 

(Yin, 1994). Detta motiverar ytterligare valet att grunda studien på en fallstudie vilket baserat 

på ovanstående resonemang är den bäst lämpade forskningsstrategin för att besvara studiens 

formulerade forskningsfrågor.  

 

Enligt Yin (1994) finns det tre principer att följa vid insamlingen av data till en fallstudie. Dessa 

tre principer maximerar datakvaliteten:  

 

1. Användandet av multipla datakällor vid insamling av data 

2. Skapandet av en egen databas för fallstudien 

3. Upprätthållandet av en naturlig koppling mellan insamlade data 

 

Dessa tre principer har eftersträvats i denna studie för att öka kvaliteten på insamlade data. 

Multipla datakällor har använts då både intervju och granskning av dokument har försett studien 

med data, utöver den litteratur som studerats. För vidare information om insamlingsmetod 

hänvisas till avsnitt 2.5. En egen databas har upprättats där samtliga insamlade data finns 

tillgängligt för ytterligare granskning om nödvändigt där också logisk sortering råder för att 

skapa en välstrukturerad samling av data. En naturlig koppling mellan insamlade data har 

upprätthållits då dessa är associerade och sammankopplade på det sätt att de härstammar från 

datakällor som i sin tur är från samma kommun. 
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2.4.1 Urval för fallstudie 

I denna studie har två urval behövts göras. Först och främst urvalet gällande vilken kommun 

som ska inkluderas i studien. Efter detta har ett urval behövt göras gällande vilken eller vilka 

personer som ska inkluderas som informationskällor. Nedan följer det resonemang som förts i 

relation med urvalsprocessen. 

 

Genom att först granska den lista över svenska kommuner gällande om de innehar en strategi 

för hållbar IT kunde flertalet kommuner sållas ut då majoriteten av Sveriges kommuner inte har 

en strategi för hållbar IT implementerad. Sedan togs även hänsyn till den geografiska aspekten 

då en kommun närliggande den utgångspunkt som råder för författarna underlättar 

datainsamlingen och möjliggör en mer dynamisk insamlingsprocess. Med dessa aspekter i 

åtanke riktades uppmärksamheten mot en svensk medelstor kommun med en tydlig vision om 

att bli miljömässigt framstående inom en snar framtid. Det möjliggjorde således att en stabil 

grund för informationsinsamlingen kunde skapas.  

 

Då kommunen är en av Sveriges mest miljövänliga föll det sig då naturligt att intervjua IT-

chefen för att se hur deras arbete går till och för att försöka förstå vad som driver arbetet framåt. 

Detta är i enlighet med Denscombes (2010) rekommendationer, att välja ut en informant som 

har en unik insyn på grund av den position informanten sitter på. På initiativ från nämnd IT-

chef medverkade även kommunens IT-specialist vilket bidrog till ytterligare en dimension i 

informationsinsamlingen. Ytterligare motiv för urvalet är, som nämnt ovan, att kommunen 

ligger nära geografiskt vilket gjorde att ett bekvämlighetsurval genomfördes då det möjliggör 

intervjuer på plats. Detta är i enlighet med vad Denscombe (2010) skriver, att bekvämlighet är 

en viktig aspekt i forskning, framförallt ute i verkligheten när restider, kostnader och enkelhet 

bör tas i åtanke.  

2.5 Insamlingsmetod 

En nyckelfunktion genom hela arbetet med att genomföra denna studie var att skapa ett relevant 

teoretiskt kapitel. Detta är ett av de viktigaste momenten som genomförs vid forskning (Recker, 

2013; Bryman & Bell, 2011). Att analysera existerande litteratur är för att utveckla ett argument 

för den egna forskningen och var den kommer leda (Bryman & Bell, 2011). Att analysera 

tidigare litteratur genomförs enligt Recker (2013) för att kunskap måste erfordras för att ny 

kunskap ska kunna tas fram. Det finns tre sorters kunskap som måste erfordras innan 

forskningen kan påbörjas (ibid.): 

 

1. Kunskap om domänen och ämnet som behandlas 

2. Kunskap om relevanta teorier som hjälper till att formulera frågor 

3. Kunskap om relevanta forskningsmetoder som kan användas för att utveckla ny kunskap 

 

I denna studie har alla dessa tre områden med kunskap täckts för att uppfylla syftet samt svara 

på forskningsfrågorna. Kunskap inom detta ämne finns framförallt i form av artiklar och böcker 

inom relevanta områden relaterat till syftet. 

 

Framtagningen av den teoretiska referensramen gick till genom att relevanta begrepp först 

identifierades och sedan definierades. Dessa begrepp och områden framgick för författarna då 

de läste in sig på ämnet. Därefter letades relevanta artiklar fram på Google Scholar och på 

Högskolan i Borås sökverktyg Summon samt Primo. Ambitionen har varit att enbart ha med 

källor som är peer reviewed där vissa undantag dock har behövt göras gällande 

konferenshandlingar från relevanta forskningskonferenser. De böcker som använts har alla haft 

en förankring i ämnet och är skrivna av erkända och återkommande författare. 
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Litteraturen analyserades efter relevant information som kunde bidra till att bygga den 

teoretiska grund som finns i studien och för att definiera de identifierade begreppen och 

områdena. Detta är enligt Recker (2013) ett, för området, bra sätt att skapa ett teorikapitel som 

bidrar med förståelse inom området. Samtidigt som artiklarna analyserades fördes anteckningar 

över relevant information som hittades i syfte att få en bra och snabb överblick över det 

viktigaste, vilket Bryman och Bell (2011) menar är en användbar metod.  

 

Allt eftersom arbetet med denna studie pågick söktes mer litteratur upp som kunde bidra med 

mer kunskap, vilket även Bryman och Bell (2011) rekommenderar. Parallellt med detta 

identifierades nya begrepp som var relevanta att ha med i teorikapitlet för att sedan addera dessa 

till teorikapitlet samt även definiera dessa. Studien har eftersträvat att begränsa antalet källor 

där aktualiteten kan ifrågasättas på grund av att teknologin utvecklas snabbt och att uppgifter 

kan bli inaktuella snabbare än inom andra områden. 

 

Enligt Yin (1994) kan insamling av data till en fallstudie ske från sex olika källor. Det handlar 

om att analysera dokument, analysera arkiv, direkt observation, deltagande observation, utföra 

intervjuer och genom fysiska artefakter. I denna studie har empiriska data samlats in från två 

av ovan nämnda källor: analysering av dokument samt via intervju. De dokument som 

analyserats är de offentliga styrdokument som finns att tillgå samt ett internt. Dessa 

styrdokument innefattar visionsrapport, miljöpolicy, riktlinjer för inköp av IT-utrustning, 

energiplan, klimatstrategi och upphandlingspolicy hos den studerade kommunen.  

2.5.1 Styrdokument relaterade till hållbar utveckling 

Styrdokument från inkluderad kommun har samlats in vilka ligger som grund för jämförelsen 

mellan det operativa arbetet och vad dessa styrdokument säger med syftet att identifiera 

eventuella diskrepanser. Styrdokumenten har även granskats i jakt på information om arbetet 

med grön IT. Enligt Bryman och Bell (2011) kan olika dokument ses som fönster in i en 

verksamhet vilket är en av orsakerna till att dessa analyserats. Detta är även något som Recker 

(2013) påpekar då dokument enligt honom ger en god insikt in i en viss problemdomän. 

Dokument beskriver även teorier om olika fenomen som är av intresse i studien. 

 

Det finns ett antal offentliga styrdokument och en intern avgränsning inom dokumenten har fått 

ske då det finns information i styrdokumenten som går utanför studiens avgränsning. Enligt 

Bryman och Bell (2011) ska dokument som analyseras uppfylla ett antal kriterier för att anses 

vara av hög kvalitet. De styrdokument som analyserats når upp till tre viktiga kriterier vilket 

bekräftar dess goda kvalitet och styrker det faktum att ha dessa som en del i studien, se tabell 

1.  

 

Dokument som datakälla innehar fördelarna att informationen kan granskas återkommande 

gånger, således är informationen stabil. Likaså är informationen exakt och tydlig (Yin, 1994). 

Dessa fördelar motiverar valet att använda dokument som informationskälla, utöver den 

naturliga koppling till studiens syfte dessa innehar. En nackdel med denna typ av dokument är 

enligt Yin (1994) att åtkomsten kan vara begränsad. Denna nackdel har i studien eliminerats då 

informanterna bidragit med ett internt dokument vilket givit studien ytterligare djup. 
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Tabell 1 - Dokumentkriterier (Bryman & Bell, 2011) och dess uppfyllnad 

Kriterium Beskrivning Insamlade styrdokument 

Autenticitet Dokumenten ska vara 

genuina och ursprunget 

ska inte gå att ifrågasätta 

Då dokumenten kommer från 

kommunens egen webbplats samt 

direkt från en av informanterna går 

dess ursprung inte att ifrågasätta 

Trovärdighet Dokumenten ska inte 

innehålla några fel och 

informationen ska ej 

vara förvrängd 

Dokumenten innehåller inga 

uppenbara felaktigheter eller 

förvrängd information 

Betydelse Informationen i 

dokumenten ska vara 

tydlig och förståelig 

Dokumenten är lätta att förstå då de 

är skrivna på ett tydligt sätt för att 

det inte ska gå att misstolka dem 

2.5.2 Semistrukturerad intervju 

En semistrukturerad intervju genomfördes för att bidra till att uppfylla syftet med studien. Det 

vill säga att undersöka hur kommunen arbetar rent konkret med grön IT, vad som motiverar 

dem att göra det samt för att avgöra vilken roll styrdokumenten har i detta arbete. De intervjuade 

informanterna är kommunens IT-chef samt IT-specialist och har båda en naturlig koppling till 

grön IT. Orsaken till att intervjun var semistrukturerad var för att kunna följa en guide med 

frågor till en viss grad för att sedan anpassa intervjun efter informanternas svar. Detta täcker en 

stor del av informationsinsamlingskravet i studien men även för att säkerställa att om nya luckor 

i empirin upptäcktes på plats kunde dessa täckas med minimal påverkan på intervjun. Intervjun 

hölls på plats hos informanterna för att säkerställa att de kände sig bekväma under intervjuns 

gång (Bryman & Bell, 2011). Att intervjun hölls ansikte mot ansikte möjliggjorde att 

informanternas kroppsspråk och attityd kunde ge ytterligare en dimension med information som 

gör att det som sades kan få en annan innebörd. Tolkningar av kroppsspråk och attityder ligger 

i linje med det hermeneutiska synsätt studien grundas på (Robson, 2011; Recker, 2013). 

 

Intervjufrågorna inför intervjun togs fram med de uttalade forskningsfrågorna och teorikapitlet 

som grund. Detta för att ta fram relevanta frågor som skulle leda till att informationsinsamlingen 

skulle ge svar till forskningsfrågorna i studien och därmed uppfylla syftet. Frågorna delades, 

efter att de tagits fram, in i relevanta områden utifrån forskningsfrågorna. Dessa områden 

handlar om grön IT:s realisering, underbyggande motivationsfaktorer samt styrdokumenten och 

dess korrelation med praktiken. 

 

Intervjun hölls i ett konferensrum med minimalt antal störningsmoment. Detta för att se till att 

intervjun flöt på för att den insamlade empirin skulle täcka informationsinsamlingen (Bryman 

& Bell, 2011). Intervjuer har fördelen att fokus ligger direkt på det valda ämnet (Recker, 2013). 

Efter godkännande av informanterna spelades även intervjun in för att korrigera de naturliga 

begränsningarna av människans minneskapacitet. Dessutom möjliggjorde detta att gå tillbaka 

och lyssna vid senare ett tillfälle för att dubbelkolla fakta. Inspelningar möjliggör även en mer 

noggrann analys av vad som sades under intervjun vilket ger stöd för bättre resultat i studien. 

Nackdelen med inspelade intervjuer är att det är tidskrävande (Bryman & Bell, 2011). 

Inspelningen fortsatte även efter att intervjun var över vilket även Bryman och Bell (2011) 

rekommenderar, detta för att fånga upp eventuella detaljer i eftersnacket som kunde komplettera 

den insamlade empirin. Nackdelen med inspelningar är att de enbart fångar in rösten, de ger 

inga icke-verbala ledtrådar eller andra faktorer (Denscombe, 2010). 
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Utöver inspelningen fördes även anteckningar på plats för att få en mer komplett 

informationsinsamling. Anteckningar fördes över vad som sades, hur det sades, eventuella 

gestikulationer eller andra visuella intryck som kändes relevant för frågeställningen, så kallat 

non-verbal cues. Detta då anteckningar ger relevant information och ledtrådar som inte fångas 

upp av inspelningen. Detta görs för att ge svaren ytterligare en dimension och bidrar till rikare 

svar (Denscombe, 2010; Robson, 2011; Recker, 2013). Anteckningar är även bra att föra under 

en intervju ifall inspelningsutrustningen skulle fallera (Robson, 2011). 

 

Intervjun förbereddes i förväg genom att utrustningen testades, färdväg till lokalen fastställdes 

och frågorna förbereddes. Frågorna ska vara tydliga, specifika och de ska vara lätta att förstå. 

Vidare ska frågorna inte vara ledande vilket stämmer in på frågorna som ställdes under intervjun 

(Bryman & Bell, 2011). Detta eliminerar den nackdel Yin (1994) listar som handlar om dåligt 

konstruerade frågor. En annan nackdel rör informanterna då de kan ha en bristfällig uppfattning 

och kunskap om intervjuns fokus (ibid.). Detta undveks då informanterna innehar högst 

relevanta positioner relaterat till intervjuns och studiens fokus. Se bilaga för mer information 

om de frågor som ställts. 

2.6 Dataanalys 

Sex styrdokument inkluderades i arbetet med denna studie. Dessa styrdokument analyserades 

för att se vad kommunens egna dokument säger att de ska göra i arbetet gällande grön IT. 

Dokumentens innehåll jämfördes därmed mot vad som framgick i intervjun för att undersöka 

eventuella diskrepanser och fastställa vilken betydelse dessa fyller i praktiken.  

 

Den intervju som genomförts med de utvalda informanterna transkriberades i tätt samband med 

att den genomfördes då intervjun fortfarande låg i närminnet. Allt som sades på inspelningen 

transkriberades, även eventuella sidospår av anledningen att information som inte förväntats 

erhållas hade kunnat framträda. Det som exkluderades var sådant som inte tillförde något till 

diskussionen som skratt och dylikt.  

 

Att intervjuer transkriberas medför fördelar då det är enklare att bekanta sig med de data som 

samlats in. Det är även underlättande vid genomsökning och jämförelse av insamlade data 

(Robson, 2011; Denscombe, 2010). Efter datainsamlingen har även ett dokument med en 

sammanfattning av de data som samlats in fyllts i. Detta innefattade vem som var involverad, 

vilket område som bearbetats samt hur kopplingen ser ut mellan insamlade data och 

formulerade forskningsfrågor. Detta ihop med anteckningar som förts löpande är enligt Robson 

(2011) bra hjälpmedel för att upprätthålla ordningen på insamlade data som i kvalitativ karaktär 

enkelt annars kan bli överväldigande och svårhanterlig. I enlighet med Denscombes (2010) 

rekommendationer har, som nämnt ovan, även anteckningar under intervjun förts. 

 

Den transkriberade intervjun har avkodats genom tematisk kodning vilket innebär att definiera 

den data som analyseras (Robson, 2011). Transkriberingen av intervjun genomfördes tätt inpå 

intervjutillfället för att även kunna påbörja kodningen tätt inpå, vilket även Bryman och Bell 

(2011) rekommenderar. Tematisk kodning är vanligt vid en induktiv forskningsansats likt 

denna studie där koder och teman framträder från interaktionen med insamlade data (Robson, 

2011). Den tematiska kodningen har i studien använts ur ett realistiskt perspektiv vilket innebär 

att erfarenheter och verkligheten hos de medverkande i studien undersöks. De teman som 

framträtt ur interaktionen med data har baserats på relevansen till forskningsfrågorna vilket 

Robson (2011) skriver är ett naturligt tillvägagångssätt. Detta har varit en grundläggande 

anledning till att tematisk kodning används i denna studie.  
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Vid avkodningen har Robsons (2011) riktlinjer för tematisk kodning följts vilket innefattar 

följande faser:  

 

1. Bekantning av data 

2. Initial kodning 

3. Identifiering av teman 

4. Skapa nätverk av teman 

5. Integrering och tolkning 

Bekantning av data gick till genom att transkribera intervjudata tätt efter insamlingen. Den har 

sedan lästs igenom flera gånger samtidigt som initiala tankar och idéer skrivits ner i anknytning 

till insamlade data. Återkommande nyckelord och områden kategoriserades med syftet att de 

kategorier som identifierats ska ha en koppling och vara relevant till studiens syfte. Identifierade 

teman, eller kategorier, har även länkats ihop till en ”karta” som har analyserats för att öka 

förståelsen för de data som är insamlade. Detta ska göras då det enligt Robson (2011) är en 

flexibel metod som passar in i alla typer av kvalitativ data. Det är även lättillgängligt för 

forskare med lite eller ingen erfarenhet av kvalitativ forskning sedan tidigare vilket gör att 

denna metod passar denna studie och författarnas erfarenhet bra. 

 

De teman som identifierades utefter analyseringen av de intervjudata som samlats in är: 

realisering, motivationsfaktorer, medvetenhet och styrdokument. Dessa har arbetats fram 

utefter en iterativ process och har således förändrats under uppsatsens gång för att slutligen 

fastställas. Dessa fyra teman kan knytas ihop med studiens syfte och blir därmed relevanta för 

studien. Medvetenhet handlar om attityder mot och kunskap inom ämnet, medan 

motivationsfaktorer, realisering och styrdokument snarare handlar om hur det ser ut i praktiken 

och varför. Dessa fyra teman fyller en viktig funktion i arbetet med att uppfylla studiens syfte 

och besvara de formulerade forskningsfrågorna. Av denna anledning kommer avsnitt 4.2 vara 

strukturerat utefter dessa teman för att sätta insamlade intervjudata i en relaterad kontext för att 

underlätta förståelse och tolkning av denna.  

 

För att förtydliga de identifierade temana och deras relation till varandra samt till studiens 

forskningsfrågor, har en egen illustration arbetats fram i figur 1. Denna illustration tydliggör 

vilken roll de olika temana fyller och stärker vikten av att strukturera det analyserade resultatet 

samt efterföljande diskussion utefter dem.  
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Figur 1 - Egen illustration över framarbetade teman 

2.7 Etiska aspekter 

I enlighet med Robsons (2011) rekommendationer försäkrades informanterna i utförd intervju 

om deras anonymitet i denna studie. Detta ska göras om inte informanterna i skriftlig form 

explicit godkänner att vara offentliga (Denscombe, 2010). Att hålla individerna anonyma är 

svårt då intervjun genomfördes ansikte mot ansikte. I ett försök att hålla informanternas identitet 

dold och för att skydda integriteten sparades ingen information om informanterna och inte heller 

skrevs deras namn ut eller något annat som kan avslöja deras identiteter. Inga privata frågor 

ställdes av framförallt etiska skäl, och dessutom hade privata frågor inte fyllt något syfte i 

studien (Robson, 2011). Empirin som samlades in via intervjun sparades utan någon personlig 

data för att säkerställa att informanterna hålls anonyma i enlighet med Reckers (2013) 

rekommendationer. 

 

Transkriberingen skrevs på ett sådant sätt att ingen ska kunna identifiera informanternas 

identiteter. Vidare kommer inte informationen som samlats in att användas i andra syften än det 

som uppgetts av etikskäl. Konfidentalitet värderas högt i dagens samhälle, och därför ska ingen 

kunna, utifrån den insamlade empirin, få fram informanternas identitet. Empirin lagras även på 

ett sådant sätt att ingen utomstående ska komma åt den, även detta i enighet med vad Recker 

(2013) skriver. Dessutom säkerställdes att informanterna godkänt att intervjun spelades in då 

det ger större möjligheter att i efterhand tolka och analysera den data som samlats in (Robson, 

2011). 

 

Deltagande i en studie ska alltid vara frivilligt och ingen ska tvingas att vara med. Det är även 

viktigt att de som ska delta i förväg får ta del av information vad studien handlar om med syftet 
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att kunna avgöra huruvida de önskar delta eller inte. Det är även ofta nödvändigt att få ett 

skriftligt godkännande som bekräftar att de eventuella deltagarna godkänner att inkluderas i 

studien och att de har blivit informerade vad studien handlar om (Denscombe, 2010; Robson, 

2011). Detta är självklara saker som har följts i denna studie. En förfrågan skickades till 

inkluderad kommun via det sociala yrkesnätverket LinkedIn där studiens ämne beskrevs och en 

förfrågan om deltagande ställdes. Då kontakt initialt fördes på denna plattform finns således 

godkännandet i skriftlig form. Förfrågan var utformad på ett sätt som betonade 

frivillighetsaspekten av att vara med och som var tydlig med vilken typ av involvering i studien 

som önskades. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer relevant teori att redogöras för att läsaren ska få en god uppfattning kring 

tidigare forskning inom ämnet samt även för att definiera de grundläggande begrepp och 

områden som är relevanta för studien. Teorin ligger sedan, ihop med empirin, som grund för 

studiens diskussion. Kapitlet inleds med en redogörelse för IT och dess påverkan på miljön för 

att belysa vikten av arbetet med grön IT. Därefter avser efterföljande avsnitt att ge läsaren en 

uppfattning om grön IT och dess omfattning samt relation till hållbar utveckling och 

inkluderade problemområden. Avsnitten om motivationsfaktorer kopplat till hållbar utveckling 

och styrdokument fyller det syfte att ge läsaren en grundläggande förståelse för vad studien 

avser att undersöka relaterat till forskningsfrågorna.  

3.1 IT och dess påverkan på miljön 

Alla delar i en dators livslängd från tillverkning, användning och till avyttring bidrar till negativ 

miljöpåverkan. Vid tillverkningen av IT-utrustning och dess komponenter förbrukas 

elektricitet, råmaterial, kemikalier och vatten som genererar giftiga avfall som direkt eller 

indirekt ökar koldioxidutsläppen. Om inte datorer kasseras på rätt sätt kan det leda till påföljder 

för miljön, djuren och människorna. Detta då datorer innehåller diverse gifter som kan komma 

ut i naturen vilket leder till drastiska följder. Två tredjedelar av datorerna som säljs kommer 

inom fem år att slängas på en soptipp (Murugesan, 2008). Avfall av detta slag kallas för 

elektroniskt avfall vilket kan läsas mer om i avsnitt 3.2.4. 

 

Murugesan (2008) fortsätter att belysa grön IT:s betydelse genom att påtala att elektricitet är en 

stor del i klimatförändringen genom att kol och olja som används för att framställa elektriciteten 

bidrar till ytterligare koldioxidutsläpp. För att sätta detta i perspektiv motsvarar en persondator 

(PC) uppemot ett ton koldioxidutsläpp varje år.  

 

IT har överlag ett positivt rykte när det gäller miljöfrågor på grund av innovativa lösningar som 

till exempel handlar om papperslösa lösningar, intelligenta transportsystem och 

videokonferenser. Trots detta är det inte lika uppmärksammat att IT står för 2 % av de årliga 

utsläppen av växthusgas såsom CO2. Detta är, som nämnt tidigare, en siffra som kan likställas 

med flygindustrin. Utsläppen av växthusgas beräknas att stiga med 80 % jämfört med dagens 

nivåer vilket gör att om det fortsätter i samma takt kommer IT globalt sett stå för mer 

växthusgasutsläpp än hela Storbritannien år 2020 (Mithas, et al., 2010). Det som oroar ännu 

mer är den takt som energiförbrukningen kopplat till IT ökar vilket är en direkt följd av till 

exempel digitalisering i stora utvecklingsländer (Lee, et al., 2013). En del av elektriciteten som 

går från vägguttaget och in i datorn omvandlas till värme då inte all el tas om hand. Det är 

vanligt att låta sina datorer stå på när de inte används istället för att sätta dem i vänteläge då 

användarna är omedvetna om energiförbrukningen och att en viss del av elen omvandlas till 

värme. Detta kräver extra kylning vilket även det förbrukar el. I en verksamhet kan kostnaden 

för elen bli enorm då de kan ha flera hundra datorer (Jayaprakash & Pillai Radhakrishna, 2015). 

 

Ytterligare en viktig del av att använda IT på ett hållbart sätt är att minimera utskrifterna. Detta 

då det vid tillverkning av papper kräver att skog fälls, timmer transporteras och för att sedan 

tillverkas till papper som i sin tur ska transporteras vidare ut till kund. Detta innebär att en 

mängd miljöpåverkande processer sker vilket leder till en mängd koldioxidutsläpp. Dessutom 

används tre miljoner ton klor årligen för att bleka papper vid återvinningsfasen vilket även det 

bidrar till en negativ miljöpåverkan. Av dessa orsaker bör pappersförbrukningen minimeras för 

att minska verksamhetens miljöpåverkan (Velte, et al., 2008).  
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3.2 Vad är grön IT? 

Det finns ingen fastställd definition av grön IT, utan det finns ett antal definitioner som trots att 

de skiljer sig åt i terminologi till viss del alla är snarlika (Molla, et al., 2009). För att försöka 

definiera grön IT behövs området delas upp i livscykelperspektivet från tillverkning till 

återvinning. Detta för att ge en helhetsbild över konceptet då det betyder olika för många. 

Livscykelperspektivet tar hänsyn till alla komponenter i en dator under hela datorns livslängd 

då dessa belastar miljön i alla stadier (Murugesan, 2008). Grön IT kan exempelvis definieras 

enligt följande: 

 

It’s the study and practice of designing, manufacturing, using, and disposing of 

computers, servers, and associated subsystems such as monitors, printers, 

storage devices, and networking and communications systems efficiently and 

effectively with minimal or no impact on the environment. 

                (Murugesan 2008, s. 25) 

 

En holistisk syn på grön IT krävs för att effektivt ta itu med den miljömässiga påverkan som IT 

har. Denna holistiska modell inkluderar fyra huvudsakliga komponenter som i samverkan med 

varandra resulterar i grön IT. Dessa komponenter är baserade på livscykelperspektivet och 

täcker därmed alla områden från design till bortforsling av IT-utrustning. Komponenterna i 

denna holistiska syn på grön IT är: grön design, grön tillverkning, grön användning samt grön 

bortforsling. Detta innebär att grön IT redan i designprocessen ska göra sig påmint genom att 

designa energieffektiv IT-utrustning med miljön i åtanke. Vid själva tillverkningen ska detta 

sedan tillverkas med minimal eller ingen miljöpåverkan alls. När utrustningens tillverkningsfas 

är genomförd och den ska användas av människor i dagligt arbete ska utrustningen användas 

på ett energieffektivt sätt där även här miljön hela tiden ska finnas i åtanke. Bortforslingen av 

IT-utrustning är det mest tongivande miljöproblemet och här är det viktigt att om möjligt 

återanvända utrustning genom donering samt att återvinna utrustningen på korrekt sätt 

(Murugesan, 2008; Faucheaux & Nikolaï, 2011). Detta kretslopp illustreras i figur 2. 

 

 
Figur 2 - Detaljerad vy över kretsloppssynen på grön IT (Murugesan, 2008) 
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Snarlikt Murugesans (2008) definition så skriver Harmon och Auesklis (2009) att grön IT 

handlar om att använda IT-relaterad utrustning mer effektivt samtidigt som prestandan bibehålls 

eller till och med förbättras. Det beskrivs även att grön IT handlar om att maximera 

energieffektiviteten och minimera miljöpåverkan. Grön IT strävar, enligt Mithas, et al. (2010), 

efter att nå ekonomisk livskraft, ökad systemprestanda samt energieffektivisering samtidigt som 

de etiska och sociala ansvaren efterföljs vilket i sin tur leder till miljöbesparingar. Trots likheter 

blandar dessa definitioner in utrustningens prestanda till skillnad från Murugesans (2008) 

definition som snarare endast har ett miljöfokus. 

 

Genom att minska användningen av farligt material vid tillverkningen, förbruka mindre energi, 

vatten och andra resurser samt även att minimera avfallet i tillverkningen minskas 

miljöpåverkan från IT-utrustningen. Detta då tillverkningsfasen är en av de faserna med störst 

miljöpåverkan. Exempel på farligt material vid tillverkning av elektronisk utrustning är bly som 

finns i kretskort och skärmar. Andra exempel är kadmium och kvicksilver (Murugesan & 

Gangadharan, 2012). För ytterligare beskrivning av farliga ämnen samt dess 

användningsområden och påverkan på människan, se tabell 2. 

 

Exempel på relevanta fokusområden inom grön IT är enligt Murugesan (2008): 

 

• Energieffektivt datoranvändande 

• Virtualisering av servrar 

• Miljömärkta IT-produkter 

• Ansvarsfull bortforsling och återvinning av IT-utrustning 

Tabell 2 - Tabell över farliga ämnen vid tillverkning av IT-utrustning (Murugesan & Gangadharan, 2012; Velte, 

et al., 2008) 

Ämne Användningsområde Effekt på människan 

Bly Kretskort, moderkort, 

skärmar 
Påverkar nervsystemet och njurarna. Vid 

överdriven utsättning kan kronisk 

förgiftning uppstå 
Kadmium Vid lödning i tillverkning 

Fanns tidigare även i 

batterier 

Påverkar lever och njurarna 

Kvicksilver I skärmar och batterier vid 

till exempel upplysning 
Påverkar immunförsvaret, och skadar 

nervsystemet 
Polybromerade 

difenyletrar 
I flamskyddsmedel Extremt giftigt 

Polyvinylklorid Vid tillverkning av 

datordelar 
Påverkan på reproduktionssystemet 

 

Grön IT kan sammanfattas i att informationsteknologins påverkan på jordens resurser ska 

minskas. Detta kan göras på olika sätt, bland annat genom att tillverka datorer samt servrar så 

att de drar mindre el, undvika miljöfarliga ämnen vid tillverkning, samt att använda sig av 

viloläget eller stänga av datorn när den inte används. Det vill säga att använda sig utav IT-

utrustningen på ett energieffektivt sätt (Jenkin, et al., 2011) vilket även Bekaroo, et al. (2012) 

menar som också trycker på livscykelperspektivet. Definitionerna är snarlika och differentierar 

sig inte nämnvärt. Det handlar i grund och botten att ha hela livscykeln i åtanke, från 

tillverkning till bortforsling. Grön IT är således en del i arbetet med att göra jorden mer hållbar. 

För mer information om hållbar utveckling, se avsnitt 3.3.  
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3.2.1 Vad arbetet med grön IT kan leda till 

Att implementera grön IT i en verksamhet har potentialen att reducera energiförbrukningen på 

många sätt och därmed även reducera kostnader (Mithas, et al., 2010). Mithas, et al. (2010) 

skriver även att bara implementera grön IT kan skicka signaler till organisationen att fokusera 

mer på återvinning. Grön IT kan även leda till att företag investerar i mer energisnål utrustning 

som till exempel laptops istället för stationära datorer. 

 

Murugesan (2008) beskriver att grön IT gynnar miljön genom att förbättra energieffektiviteten, 

minska växthusgasutsläppen, använda mindre farliga material samt uppmuntra till 

återanvändning och återvinning av IT-utrustning. Med växthusgas menas olika typer av gaser 

som absorberar infraröd värme från jorden och sedan skickar tillbaka den vilket skapar en 

växthuseffekt (Murugesan & Gangadharan, 2012). Chou och Chou (2012) beskriver även hur 

grön IT bidrar stort till ramverket Triple Bottom Line där de tre grunderna består av de 

ekonomiska, sociala samt miljömässiga aspekterna kring hållbarhet. För mer information om 

Triple Bottom Line, se avsnitt 3.3.1. Detta då arbetet med grön IT leder till minskad 

energiförbrukning, mindre utsläpp samt kostnadsbesparingar. 

 

Mithas, et al. (2010) menar att om ett företag eller organisation implementerar grön IT så kan 

det leda högre lönsamhet. Detta genom grön IT:s påverkan på vinsttillväxt, kostnadsreducering 

genom energieffektivitet samt riskreduktion. Att implementera grön IT kan ge företaget en 

stärkt image och ett starkare varumärke som i sin tur kan bana väg för nya marknader och 

möjlighet att nå en större population som i andra fall kan vara svår att nå. Det kan även leda till 

en annan inställning hos personal i organisationen och kan således leda till ett grönare tänk 

genom hela värdekedjan. Om företag använder sig av IT på ett klokt och grönt sätt så kan de 

spara uppemot 25 % av den totala energiförbrukningen. 

3.2.2 Inköp av IT-utrustning 

Vid inköp av IT-utrustning kan ett antal krav ställas, både på leverantörer men även på 

produkter. Kraven gällande produkter rör ofta energiförbrukning och att de ska vara tillverkade 

på ett sätt som innebär minimal kontakt med farliga ämnen. Krav på leverantörer kan handla 

om att de måste ha ett miljöledningssystem eller en viss miljöcertifiering. Det finns ett antal 

standarder som till exempel miljöcertifieringar men även förordningar som kan reglera arbetet 

med grön IT. Miljöcertifieringar finns på IT-utrustning vilket säkerställer att produkten i fråga 

möter vissa miljömässiga kriterier (Murugesan & Gangadharan, 2012).  

 

EPEAT (The Electronic Product Environmental Assessment Tool) är ett verktyg som inköpare 

kan använda sig utav för att utvärdera och välja vilken utrustning som ska köpas in för att 

säkerställa att produkterna ligger i linje med de hållbarhetsmål som är uppsatta. Det är en 

försäkran att inköpta produkter är miljömässigt hållbara. Produkterna som certifieras enligt 

EPEAT bedöms utefter 23 obligatoriska kriterier samt 28 frivilliga kriterier. Dessa kriterier 

berör delar som att minska farligt material vid tillverkning, designa produkten utefter hela 

livscykeln samt energiförbrukningen. Alla produkter med denna certifiering har mindre andel 

farliga ämnen (som kan läsas om i tabell 2), är mer energieffektiva och möjliggör en enklare 

återvinning (Murugesan, 2008; EPEAT, 2017). 

 

U.S. Environmental Protection Agency lanserade redan i början på 90-talet ett program där 

elektronikprodukter som lyckades minimera energiåtgången samtidigt som effektiviteten 

maximeras fick en etikett kallad Energy Star. Den första leverabeln från konceptet var sleep 

mode där datorerna sätts i vänteläge efter en viss tidsperiod utan användaraktivitet. 
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Certifieringen ger direktiv för vilken energiförbrukning som är acceptabel i olika 

användningsområden (Joumaa & Kadry, 2012; Murugesan & Gangadharan, 2012).  

 

RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic 

equipment) är en restriktion vars mål är att eliminera eller förbjuda farliga ämnen vid 

tillverkningen av utrustningen med syftet att skydda människan. Denna restriktion kan göra att 

produkter som inte möter de innefattande kraven inte får säljas på den europeiska marknaden 

(Murugesan & Gangadharan, 2012). 

 

ISO-standarder som ISO 14000 samt 14001 beskriver komponenterna av ett effektivt system 

för att hantera verksamhetens miljömässiga påverkan. Det är kärnan i arbetet med att designa 

och implementera ett effektivt miljöledningssystem (Rondinelli & Vastag, 2000; Murugesan & 

Gangadharan, 2012). Standarden kan ligga som grund för att utveckla en miljöpolicy, 

identifiera miljöpåverkande aspekter och för att säkerställa ständig förbättring i området. 

Studier visar dock att en standardisering av denna typ inte behöver innebära en miljömässig 

förbättring då det är ett frivilligt åtagande (Rondinelli & Vastag, 2000). Ytterligare en 

certifiering vid namn TCO utvecklades vilket är en oberoende hållbarhetscertifiering för IT-

produkter. Bakgrunden till certifieringen är att IT-produkter är tätt förknippade med 

hållbarhetsrisker i alla delar av sin livscykel och certifieringen består av diverse krav för att 

hantera utmaningarna med att möta dessa risker (TCO Development, 2017). 

3.2.3 Användandet av IT-utrustning 

Vid användningen av IT-utrustning, och elektronisk utrustning överlag, konsumeras stora 

mängder energi. Detta gör att enhetens avtryck vad gäller koldioxid växer och bidrar således 

till en ökad påfrestning på miljön. Det är enkelt att ta reda på hur mycket ström IT-utrustningen 

konsumerar genom energimätare vid vägguttaget. Detta ger information gällande IT-

utrustningens energiförbrukning vilket gör att det blir lätt att se om de energibesparande 

åtgärderna gör någon skillnad, samt även hur stora skillnaderna blir (Murugesan & 

Gangadharan, 2012). 

 

Att använda IT på ett energieffektivt sätt kan vara att de anställda stänger av datorerna då de 

inte används. Datorerna kan sättas i vänteläge efter en kort tids inaktivitet, och de kan använda 

sig av virtualisering (Murugesan & Gangadharan, 2012). Virtualisering möjliggör skapandet av 

flera virtuella servrar som alla körs på samma fysiska server. Detta minimerar hårdvaran som 

används och således även energiförbrukningen (Beloglazov & Buyya, 2010).  

 

På bärbara datorer kan ljusstyrkan på skärmen sänkas då skärmen står för 20–30 % av 

energiförbrukningen. Enheter kopplade till USB-portarna drar ström när de är inpluggade. 

Dessa kan vara inpluggade utan att användas vilket innebär onödig energiåtgång. Därför är det 

bättre att plugga ur USB-enheter när de inte används. Vissa bakgrundsprocesser kan kräva en 

del kraft från processorn vilket ökar energiförbrukningen. Behövs inte bakgrundsprocessen är 

det bättre att stänga av den för att minska på processorkraftsåtgången. IT-utrustningens 

prestanda kan vara överdimensionerad för det jobb som ska utföras vilket innebär högre 

energiåtgång än vad som är nödvändigt. Detta kan en avancerad datoranvändare lösa genom att 

underklocka processorn för att anpassa den till det jobb som ska utföras. Stationära datorer står 

oftast på dygnet runt då det finns filer eller funktionalitet på datorerna som används på distans 

via andra datorer. Detta leder till onödig energiåtgång då filerna samt funktionaliteten inte alltid 

används. För att undvika att låta datorerna stå på dygnet runt kan Wake On Lan (WOL) 

användas, vilket innebär att den stationära datorn ställs i vänteläge. När filerna eller 

funktionaliteten behöver kommas åt skickas ett paket via nätverket till datorn som väcker den 



- 20 - 

 

ur vänteläget och åtkomst till filerna samt funktionaliteten återfås. Att använda IT-utrustningen 

på ett energieffektivt sätt sänker energiförbrukningen (Jayaprakash & Pillai Radhakrishna, 

2015; Jenkin, et al., 2011; Murugesan & Gangadharan, 2012) vilket leder till mindre 

miljöpåverkan och även till kostnadsbesparingar. 

3.2.4 Bortforslingen av IT-utrustning 

Datorer och mobiltelefoner är exempel på utrustning vars livslängd generellt sett är kort, till 

stor del på grund av den teknologiska utveckling som sker. Detta leder till stora mängder 

elektroniskt avfall (Murugesan & Gangadharan, 2012; Computer Aid, 2017). När det är dags 

att göra sig av med sin IT-utrustning finns det flera alternativ. Antingen kan utrustningen 

renoveras, återvinnas eller doneras. Vid återvinning ska det ske på ett sätt som minskar risken 

att farliga ämnen når naturen. Detta är en utmaning då det kan finnas uppemot 1 000 olika typer 

av material i en dator (Velte, et al., 2008).  

 

Velte et. Al (2008) menar att renovering av utrustning innebär att testa den för att sedan byta ut 

eventuella delar som inte fungerar. Det kan vara så att en dator sätts ihop som en följd av att 

två eller tre datorer plockats isär. Detta kan göras av företag i kommersiellt syfte men det finns 

också volontärbaserat arbete, detta främst i utbildningssyfte. Detta menar också Murugesan och 

Gangadharan (2012) vara uppemot 20 gånger mer energieffektivt än återvinning. För att 

förenkla återvinningen bör detta redan planeras för i designfasen genom att göra utrustningen 

modulär och enkel att plocka isär samt att det ska vara enkelt att byta ut enstaka komponenter. 

 

Elektroniskt avfall 
Faucheaux och Nikolaï (2011) skriver om hur IT-relaterat avfall, främst kopplad till slutet på 

produktlivscykeln, är ett betydande miljöproblem då volymen ständigt ökar. Elektroniskt avfall, 

eller e-waste, är det mest lagstiftade och kritiska problemet med grön IT. Med elektroniskt 

avfall menas bland annat datorer, mobiltelefoner, kopieringsmaskiner, spelkonsoler och 

ljudsystem (Robinson, 2009). Uppemot 70 % av allt giftigt avfall härstammar från elektroniskt 

avfall. Detta beror på att materialet är skrymmande och svårhanterligt och i många fall 

innehåller en hög nivå av tunga metaller och andra farliga kemikalier. Detta medför att det är 

svårt att återvinna elektroniskt avfall (Ruth, 2009; Computer Aid, 2017). År 2009 uppskattades 

det att avfall kopplat till elektronikprodukter uppgick till mellan 20 och 25 miljoner ton. I snitt 

så producerar varje person i Europa 14 kg elektroniskt avfall varje år och i Australien kastas 

över 1,6 miljoner datorer i deponier årligen vilket gör att elektroniskt avfall växer i mängd 

snabbare än övrigt avfall (Robinson, 2009; Molla & Abareshi, 2011). 

 

Livslängden på processorer i datorer sjönk mellan år 1997 till år 2005. Från att år 1997 haft en 

livslängd på mellan fyra till sex år, till en livslängd på endast två år 2005. Majoriteten av detta 

avfall hanteras dock inte på ett korrekt sätt då avfallet tenderar att hamna i hushållssoporna för 

att sedan hamna på en soptipp istället för att återvinnas. Även om majoriteten av det avfall som 

hamnar rätt hanteras med effektiva processer som återvinner värdefullt material med minimal 

påverkan på miljön exporterar rika länder avfall till fattiga länder där återvinningstekniken inte 

är utvecklad (Robinson, 2009). Detta styrks även av Ruth (2009) som menar att exempelvis 

USA exporterar det mesta av sitt elektroniska avfall till länder med mindre ansträngda 

miljölagstiftningar. Detta leder till extrema föroreningar i dessa länder. Vidare är inte heller 

hanteringen av avfallet eller säkerhetstänket utvecklat i dessa länder vilket kan leda till 

ytterligare påföljder på olika sätt. Detta då föroreningarna kan spridas genom marken eller via 

luften och därigenom ge negativa effekter på miljön, djurlivet samt människorna (Robinson, 

2009).  
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3.3 Hållbar utveckling 

Konceptet gällande hållbarhet går långt tillbaka i tiden. Det är ett begrepp som ursprungligen 

användes i skogsbruket och innebar då att inte hugga ner mer skog än vad som växer upp. I 

Tyskland har de haft ett ord för hållbarhet sedan tidigt 1700-tal. Innebörden av begreppet redan 

då var att bevara naturliga resurser för framtiden. Våra förfäder var oroliga för att deras byte 

skulle utrotas vilket innebar att de inte jagade mer än de behövde. Uttrycket har utvecklats med 

tidens gång och innefattar idag att människorna i samhället inte ska förbruka mer resurser än 

nödvändigt för att se till att framtida generationers levnadsstandard inte påverkas. Hållbarhet 

betyder därför att resurserna ska bibehållas över en lång, eller obestämd, period. Detta innefattar 

samtliga av naturens resurser (Kuhlman & Farrington, 2010). Det handlar också om att främja 

en utveckling som möter dagens behov utan kompromissa möjligheten för framtida 

generationer att möta sina behov (Gimenez, et al., 2012). 

3.3.1 Triple Bottom Line 

John Elkington strävade tidigt under 90-talet med att komma på ett nytt sätt att mäta hållbarhet 

på vilket ledde till att ett ramverk utvecklades vid namn Triple Bottom Line. Detta ramverk 

mäter mer än bara den ekonomiska sidan i en verksamhet då ramverket även inkluderar en 

miljödimension och en social dimension. Det är dessa tre dimensioner som bildar Triple Bottom 

Line. Den ekonomiska dimensionen mäts i ekonomiska termer (Slaper & Hall, 2011). 

Miljömässig hållbarhet är relaterat till avfallsreducering, utsläppsreducering och 

energieffektivitet (Gimenez, et al., 2012; Slaper & Hall, 2011). I den sociala dimensionen mäts 

utbildningsnivå, arbetslöshetsnivå, den allmänna hälsan samt även välmåendet hos 

människorna (Slaper & Hall, 2011).  

 

Ur ett IT-perspektiv förväntas IT bidra till den ekonomiska dimensionen genom att stödja och 

främja arbete med att nå uppsatta ekonomiska mål. Detta görs till exempel genom att minimera 

kostnader som en följd av minskad energiförbrukning, minskat resande och outsourcing. 

Miljödimensionen innebär att IT ska skapa värde och möta de krav som ställs i dagsläget utan 

att kompromissa med möjligheterna för framtida generationer. Konkreta exempel på hur arbetet 

med grön IT bidrar till detta är genom korrekt återvinning, energieffektivt användande av IT-

utrustning, virtualisering, energi- och miljöstandardisering och produktdesign med miljön i 

åtanke. Den sociala dimensionen berör att IT ska följa de förordningar som finns, även etiska 

standarder och sociala normer samt att ta ansvar för den sociala påverkan IT-produkter medför. 

Grön IT karaktäriseras främst genom sin påverkan på den ekonomiska och den ekologiska 

dimensionen. För mer specificering, se tabell 3 (Murugesan & Gangadharan, 2012).  
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Tabell 3 - Grön IT utifrån den ekonomiska och ekologiska dimensionen (Murugesan & Gangadharan, 2012) 

Ekonomisk dimension Ekologisk dimension 

Minskat energianvändande Virtualisering 

Minskade resekostnader Grön produktdesign 

Outsourcing av tjänster Återvinning, E-waste 

Förlängd livslängd Livscykelperspektiv 

Minskad personalkostnad Återanvändning 

Energieffektiv användning 

Standarder (ISO 14001, 

RoHS, EPEAT, Energy Star) 

 

3.3.2 CSR 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett globalt koncept som har utvecklats genom 

samspelet mellan teori och praktik. CSR är numera känt över större delen av världen och har 

blivit mer vitalt då intressenterna ställer krav på att företagen tar sitt ansvar för hur de påverkar 

samhället samt att de gör mer för samhället än att bara maximera sina vinster och följa lagen. 

Förr var det mycket fokus på vad företagen gör för sina ägare och investerare, men numera ges 

även fokus till vad företagen gör för externa intressenter såsom konsumenter, minoriteter och 

miljön (Carroll, 2015). 

 

CSR består av fem dimensioner. Miljödimensionen går ut på att ta hänsyn till miljön och sträva 

efter en renare värld. Den sociala dimensionen innefattar relationerna mellan verksamheten och 

samhället där fokus ligger på att bidra till ett bättre samhälle för alla. Den ekonomiska 

dimensionen går ut på att verksamheten ska bidra till ekonomisk utveckling och behålla 

lönsamheten. Dessa tre är de vanligaste dimensionerna som nämns men det finns ytterligare två 

dimensioner som innefattas av CSR. Dessa två dimensioner är intressentdimensionen som 

innefattar hur verksamheten interagerar med, och tar hand om sina anställda, leverantörer, 

kunder samt samhället i stort. Den sista dimensionen är den frivilliga dimensionen och den 

innefattar det verksamheten gör utöver det lagen kräver. Dessa handlingar är ofta baserade på 

etiska grunder och är frivilliga att utföras av verksamheterna (Dahlsrud, 2008).  

3.3.3 Greenwashing 

Många verksamheter publicerar dokument där de påstår sig arbeta med hållbarhet i åtanke och 

att de värnar om miljön. Dock funderar många externa intressenter på om detta faktiskt arbetas 

efter eller om det bara är ett löst påstående i ett dokument (Ramus & Montiel, 2005). Det finns 

även exempel på certifieringar av miljöledningssystem, som ISO 14001, som enbart används i 

image-skapande syfte (Rondinelli & Vastag, 2000). Det finns inga stora skillnader mellan olika 

företags miljöpolicys, men samtidigt finns stora skillnader i hur de faktiskt arbetar efter dessa 

policys. Detta kallas för greenwashing. Greenwashing är vilseledande information i ett försök 

att skapa en miljövänlig image kring det egna företaget (Ramus & Montiel, 2005). Detta ligger 

i linje med vad Murugesan och Gangadharan (2012) menar, att det är en typ av marknadsföring 

med syftet att etablera en miljövänlig image till de externa intressenter som påverkar, eller 

påverkas av, verksamheten.  

 

Skapandet av en miljöpolicy och implementeringen av denna är två skilda konstrukter. 

Företagets avsikter framgår seriöst i en sådan miljöpolicy, samt att det ofta står skrivet att 

företagets intention är att implementera detta för att arbeta på ett miljövänligt sätt. Själva 

implementeringen utgår i många fall då det visat sig att om ett företag har en miljöpolicy arbetar 
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de inte nödvändigtvis efter denna. Det finns exempel på utvecklade länder där det är ett brott 

mot lagen att ge missledande information kring hur arbetet med miljön ser ut (Ramus & 

Montiel, 2005; Murugesan & Gangadharan, 2012). 

 

Det har visat sig gynnsamt för företag att publicera miljöpolicys med påståenden om hur de 

arbetar på ett hållbart sätt då detta kan påverka allmänhetens uppfattning av företaget positivt. 

Detta kan i sin tur leda till ökade marknadsandelar och förbättrade relationer till intressenterna 

(Ramus & Montiel, 2005). 

 

Det finns litteratur som påvisar att företag skapat en miljöpolicy och har som intention att följa 

den men utan att ha hunnit implementera den. Skapandet av en miljöpolicy kan vara första 

steget i ett arbete mot ett mer hållbart arbetssätt inom många verksamheter. Verksamheter som 

har större miljöpåverkan är mer benägna att implementera miljöpolicys utöver skapandet av 

dessa (Ramus & Montiel, 2005).  

 

Winn och Angell (2000) påpekar att företag som har skapat en miljöpolicy men inte arbetar 

med något konkret utefter den kan vara ett fall av greenwashing. Ett sätt att motverka att bli 

anklagad för greenwashing är att initiera en green audit, det vill säga en grön revision vilket 

också kommer att vara benämningen i den fortsatta rapporten. Denna revision bedömer 

verksamhetens olika områden och dess miljöpåverkan med syftet att ta reda på om det verkligen 

är miljömässigt hållbart. Detta kan användas för att identifiera förbättringsområden (Murugesan 

& Gangadharan, 2012). 

3.4 Motivationsfaktorer kopplat till hållbar utveckling 

Motiv och motivationsfaktorer definieras som ett specifikt behov, en önskan eller en vilja som 

vägleder handlingar. I en IT-kontext kan det sägas att ett motiv att implementera eller anamma 

något handlar om den önskan, eller det begäret, som initierar en organisations aktiviteter att 

implementera ett innovativt system som till exempel ett IT-möjliggörande informationssystem 

(Molla & Abareshi, 2011). Detta är grundläggande för förståelsen varför grön IT 

implementeras. 

 

Chen et al. (2008) har identifierat tre olika typer av motivationsfaktorer kopplat till hållbar 

utveckling: eco-efficiency, eco-equity och eco-effectiveness. Dessa begrepp avses inte att 

översättas då författarna upplever att de förlorar innebörd och att motsvarande ord på svenska 

inte gör dem rättvisa. Molla och Abareshi (2011) kompletterar motivationsfaktorerna med att 

specificera och definiera ytterligare två stycken: Eco-responsiveness och Eco-legitimacy. Dessa 

två, ihop med tidigare nämnda motivationsfaktorer illustreras ihop med de grundläggande 

motiven till motivationsfaktorerna i figur 3 för att skapa en tydlig bild över 

motivationsfaktorernas grundmotiv. 

 

Utöver redan nämnda motivationsfaktorer finns det faktorer som handlar om upplyst 

självintresse. Detta innebär när verksamheten, utan tryck utifrån, inser behovet av att vara 

miljömässigt ansvarig och även inse fördelarna detta för med sig. Det kan även enbart handla 

om kostnadsreducering vilken blir en följd av att minimera energikonsumtionen, återvinna samt 

att optimera lagring (Murugesan & Gangadharan, 2012) vilket är snarlikt eco-efficiency som 

Chen et al. (2008) presenterat. Molla, et al. (2009) presenterar även i en studie att 

kostnadsreducering är det primära motivet till att initiera arbete med grön IT, följt av att arbetet 

med grön IT påbörjas för att ligga i linje med den övergripande strategin. Först på tredje plats 

vägs miljömässiga faktorer in. 
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Figur 3 - Egen illustration över motivationsfaktorerna och dess grundläggande motiv 

3.4.1 Eco-efficiency 

Denna motivationsfaktor handlar om en verksamhets önskan att leverera varor eller tjänster 

med konkurrenskraftiga priser som tillfredsställer mänskliga behov och ökar livskvaliteten 

samtidigt som den miljömässiga påverkan successivt minskar. I många fall är det inte bara den 

ekologiska aspekten som spelar in i denna motivationsfaktor, utan även den ses även ur ett 

kostnadsperspektiv då kostnadsbesparingar ofta är det primära motivet för organisationer att ta 

steget mot ekologisk produktion och konsumtion. Detta gör att det blir svårt att bedöma 

huruvida ekologiska initiativ inom denna motivationsfaktor är det primära motivet eller om det 

är en bieffekt av arbetet att nå en ekonomisk hållbarhet (Chen, et al., 2008). 

 

En koppling till grön IT är att investera i mer energisnål IT-utrustning och mer effektiv kylning 

till centraliserade serverhallar med det primära motivet att minska löpande kostnader men som 

också resulterar i en stor reducering av växthusgasutsläpp (Molla & Abareshi, 2011). 

3.4.2 Eco-equity 

Eco-equity fokuserar på lika rättigheter mellan människor avseende jordens resurser och 

verksamheters sociala ansvar för framtida generationer. Denna faktor behöver integreras i 

verksamheters värdesystem för att öka antalet miljövänliga strategier och processer, även de 

som inte direkt associeras med kostnadsbesparingar. Jämnt fördelade resurser, både mellan och 

inom nuvarande generationer samt framtida generationer, är det mest grundläggande i alla 

hållbarhetskoncept. Det gör att denna motivationsfaktor zoomar ut och fokuserar på ett bredare 

tidsperspektiv där framtida generationer blir de som slutligen drabbas på grund av nutida 

generations obevekliga konsumtion (Chen, et al., 2008). 
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3.4.3 Eco-effectiveness 

Denna motivationsfaktor träder fram som det mest framstående målet med miljöskydd. Det 

handlar om att stoppa föroreningen snarare än att bara sakta ner processen. Detta genom att 

rikta uppmärksamhet mot de underliggande och fundamentala faktorerna kopplat till 

miljöproblem för att möjliggöra att designa om systemen och sättet att arbeta på (Chen, et al., 

2008). När verksamheter initierar aktiviteter inom grön IT baserade på anledningar som inte 

primärt är kopplat till ekonomisk vinning, utan snarare handlar om anledningar kopplade till 

miljömässig hållbarhet, ligger denna motivationsfaktor som grund. Det handlar om önskan att 

implementera och utöva metoder och tekniker inom IT för att förbättra den miljömässiga 

hållbarheten med miljön som primär grundfaktor (Molla & Abareshi, 2011). 

3.4.4 Eco-responsiveness 

Enligt Molla och Abareshi (2011) är grunden till denna motivationsfaktor att initiativ kopplat 

till grön IT är ett resultat, eller en respons, på ett externt tryck från marknaden. Grön IT kan 

leda till förtjänster då nya marknader kan öppna upp som belönar ett mer miljövänligt beteende. 

Motivationsfaktorn har således ett ekonomiskt fokus, snarare än ett socialt eller politiskt fokus.   

3.4.5 Eco-legitimacy 

Denna motivationsfaktor grundar sig i ett politiskt och socialt tryck utifrån. Exempel på ett 

politiskt tryck kan vara lagar, förordningar och skatter medan exempel på ett socialt tryck är 

hur mogen den institutionella omgivningen är där verksamheten opererar i. Grundstenen i denna 

faktor är att projekt kopplat till grön IT initieras när externa tryck hotar legitimiteten som i sin 

tur kan påverka den ekonomiska situationen (Molla & Abareshi, 2011). 

3.5 Styrdokument 

Styrdokument i denna studie refererar till de miljömässiga kriterier och ramverk som undersökt 

kommun använder för att vägleda inköpet, användandet och bortforslingen av IT-infrastruktur 

samt arbetet med hållbar utveckling.  

3.5.1 Policy 

Det finns en rad olika definitioner av vad en policy är. En policy, som är en typ av styrdokument, 

kan sägas vara en handlingslinje som bygger på en deklarerad, fastställd och respekterad 

princip. Det kan även sägas att en policy i första hand är en inställning som bidrar till det 

sammanhang där en rad framtida beslut kommer att fattas (Hill, 2007). Hill (2007) menar också 

att en policy är något som förändras med tiden, med andra ord är denna dynamisk. Detta är på 

grund av att de historiska avsikterna vid införandet av en policy inte behöver se likadana ut 

idag. Det innebär dock inte att en policy är under ständig förändring utan det trycker snarare på 

det faktum att en policy, ihop med processen att skapa och utveckla en policy, snarare är en 

dynamisk än en statisk process.  

 

En policy som inkluderar grön IT fångar hur en organisation avser att arbeta hållbart med sin 

IT-användning. I verkligheten är det dock så att alla policys inte alltid går smidigt att 

implementera och därmed arbeta utefter. Det är inte heller så att allt operativt arbete förväntas 

vara styrt av en policy i grund och botten (Murugesan & Gangadharan, 2012). 

3.5.2 Vision 

En vision är ett styrdokument där verksamhetens grundvärderingar och principer innefattas. 

Prioriteringar, planer och mål är även något som vanligtvis innefattas i en vision. Den ska 

fungera som en ledstjärna och vägleda arbetet (Lucas, 1998). Detta styrks av Quigley (1994) 
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som menar att visionen fungerar som en karta och bidrar med riktlinjer i arbetet. Författaren 

fortsätter att definiera en vision som det mest fundamentala styrdokumentet vilket innefattar 

mål, ambitioner och värderingar. Visionen representerar nuläget hos en organisation, hur 

framtiden ska se ut samt erbjuder vägledning för att nå dit. 

 

En vision fyller en viktig roll i arbetet med att nå uppsatta mål, framförallt när alla inblandade 

förväntas bidra i detta arbete. En vision behövs därför av flera anledningar. Exempelvis för att 

vägleda arbetet genom att fungera som ett uppsatt riktmärke vilket gör att prioriteringar och 

mål förenas samtidigt som risken för att hamna snett minskar. Visionen fungerar även som en 

påminnelse varför arbetet ser ut som det gör. Visionen inspirerar genom att ge mening till 

arbetet som utförs och kontrollerar genom att fungera som en påminnelse om arbetet viker av i 

fel riktning. En tydlig vision fungerar även som en fundamental källa till styrka, där styrka 

definieras som förmågan att få saker gjort och att mobilisera de resurser som krävs för att nå de 

uppsatta målen (Lucas, 1998; Quigley, 1994). Trots att visionen tycks spela en viktig roll visar 

studier att det i praktiken inte behöver se ut på det sättet. Det finns exempel på ledare i stora 

globala företag som menar att visionen inte är viktig, utan det är det dagliga operativa arbetet 

som snarare spelar roll i praktiken (Quigley, 1994).  

3.5.3 Strategi 

En strategi är en långsiktig plan som är designad för att nå ett specifikt uppsatt mål. Från början 

härstammar begreppet från militären med betydelsen att ha en bred överblick och planera taktik 

som en del av en större plan för att segra (Denscombe, 2010).  

En strategi gällande grön IT måste utvecklas av verksamheter som önskar arbeta mer 

miljövänligt med IT. Denna måste vara förenad med verksamhetens övriga strategier som rör 

miljömässig hållbarhet (Murugesan & Gangadharan, 2012).  

 

En policy inkluderat hur arbetet med grön IT ska gå till bör även utvecklas med syftet att styra 

arbetet och större verksamheter bör ha en dedikerad person som ansvarar för att denna 

implementeras. Detta arbete kan delas upp i tre områden. Taktiskt, strategiskt samt mer 

djupgående. Det taktiska arbetet inkluderar den dagliga verksamheten och vad som kan göras 

med nuvarande IT-infrastruktur för att minska energiförbrukningen. Det strategiska 

tillvägagångssättet handlar om att genomföra revisioner av verksamheten med syftet att 

identifiera förbättringsområden och som en följd arbeta fram en handlingsplan över hur arbetet 

ska gå till i framtiden. Det mer djupgående arbetssättet är en förlängd version av det strategiska 

tillvägagångssättet. Här utvecklas policys och arbetet förändras grundligt för att neutralisera 

växthusgasutsläpp och genom att använda vind- eller solenergi (Murugesan & Gangadharan, 

2012). 
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4 Resultat 
I detta kapitel kommer de data som samlats in, både intervjudata och data som erhållits från 

granskning av de styrdokument som studien avsett att undersöka, presenteras. Relevant 

information från båda informationskällorna presenteras i en sammanfattande form där fokus är 

riktat mot information som rör studiens syfte samt forskningsfrågor. Detta material kommer 

senare i rapporten att användas för att besvara studiens formulerade forskningsfrågor. 

Intervjuempirin är strukturerad utefter utförd dataanalys och därmed de teman som identifierats 

i avsnitt 2.6. Dessa framtagna teman sätter empirin i en kontext som förtydligar och bättre 

åskådliggör denna.  

4.1 Kommunens styrdokument 

De styrdokument som granskats i denna studie är alla kopplade, direkt eller indirekt, till 

kommunens miljöarbete. I dessa dokument har ett antal punkter lyfts fram som är direkt 

relaterade till arbetet med grön IT. Att vissa dokument därmed blir kortfattade i resultatet är 

således en följd av avsaknad av relevant information för denna studie. De styrdokument som 

inkluderats är kommunens miljöpolicy, upphandlingspolicy, visionsrapport, riktlinjer för inköp 

av IT-utrustning, klimatstrategi och energiplan. 

4.1.1 Miljöpolicy 

Miljöpolicyn nämner att kommunen som analyserats har cirka 2 700 anställda. Detta innebär 

att en mängd datorer, mobiltelefoner och kringutrustning köps in, används och avyttras årligen. 

Den undersökta kommunen vill konkretisera arbetet med visionen i förvaltningen. I policyn 

framgår det att verksamheterna inom kommunen bidrar till negativ miljöpåverkan både direkt 

och indirekt. Inköp, avfallshantering, och energianvändning leder till direkt negativ 

miljöpåverkan. Upphandling av varor och tjänster, undervisning samt samhällsplanering leder 

till indirekt miljöpåverkan.  

 

Visionen ska vägleda hela miljöarbetet i kommunen. Förvaltningen ska genomföra det som 

politiken har beslutat utifrån kommunens styrdokument samt vision. De ska via rutiner 

säkerställa att aktuell lagstiftning och krav från myndigheter inom miljöområdet följs. 

Miljöarbetet ska utvärderas årligen och förbättringar ska genomföras inom miljöområdet. Dessa 

förbättringar ska förhindra negativ miljöpåverkan samt ska leda till att kommunens vision kan 

nås inom satt målram. 

4.1.2 Upphandlingspolicy 

Denna policy täcker all upphandling, inköp, och leasing av varor samt tjänster inom kommunen. 

Miljömärkta produkter ska väljas före andra produkter vid inköp och alla inköp som sker inom 

kommunen ska främja utvecklingen mot ett hållbart samhälle och mot visionen att vara en 

ledande miljökommun. Det ställs även krav på leverantörer som ingått i ett ramavtal med 

kommunen. Om ett miljöledningssystem saknas ställer kommunen ett krav att detta måste 

åtgärdas under första året av avtalsperioden.  

4.1.3 Visionsrapport 

Den undersökta kommunen har som vision att vara en av Sveriges mest miljövänliga inom ett 

antal år. Visionen kommunen har baseras på Brundtlandrapporten från 1987. Visionen har gett 

effekt inom kommunen ända sedan den implementerades 2009. Effekterna märks tydligt i form 

av mindre avfall, CO2-utsläpp samt minskade resor. Tidigare visionsrapporter inom den 

undersökta kommunen har fokuserat främst på den ekologiska dimensionen, men numera tas 

även hänsyn till den sociala dimensionen. Detta är dock utanför denna studies fokus. 
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Enligt visionsrapporten ska ett ekologiskt hållbart samhälle inte utsätta naturen för 

koncentrationsökning av ämnen, t ex kol, olja, gas som tillför utsläpp i form av koldioxid. Detta 

innebär att den undersökta kommunen bland annat ska minska energianvändningen, minska 

energiförbrukningen i kommunens lokaler och att klimatutsläppen totalt sett ska minskas.  

4.1.4 Riktlinjer för inköp av IT-utrustning   

Riktlinjer för inköp avhandlar endast IT-utrustning och täcker hela förvaltningen. Dokumentet 

tar upp ett antal punkter gällande olika kategorier av IT-utrustning som finns inom kommunen. 

Det framgår i dokumentet att rådande ramavtal ska följas vid framtagning av en produktportfölj 

gällande datorer och mobiltelefoner. Datorerna inom kommunen får ej bytas ut förrän de är 

minst tre år gamla baserat på dess funktionalitet och om något eventuellt behov finns. De ska 

bytas ut senast fyra år efter inköp då nyare datorer är mer energieffektiva och tillverkade med 

mindre farligt material. Bildskärmar inom kommunen ska endast bytas ut om de är trasiga eller 

om det förekommer något speciellt behov.  

 

Inga lokala skrivare finnas i kommunen, istället ska de ha nätverksskrivare placerade strategiskt 

med pull-print-funktion som kräver att individen som ska skriva ut ett dokument måste gå till 

skrivaren och kvittera ut utskriften med en kod eller nyckelbricka. Detta leder till att mindre 

papper förbrukas och leder därmed till lägre kostnader. Det framgår även att kostnaderna går 

att få ner vid fler användare per skrivare. Inköp av all IT-utrustning får enbart göras av IT-

ansvariga med inköpsrättigheter.  

4.1.5 Klimatstrategi 

I klimatstrategin som tillhör den undersökta kommunen tas det upp att kommunen vill minska 

sitt utsläpp av växthusgaser, bland annat koldioxid. Detta är ett led i att vilja minska sin 

klimatpåverkan från de egna verksamheterna. Klimatstrategin tar även upp att kommunens 

verksamheter inom en snar framtid inte ska bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser. En 

handlingsplan ska tas fram för hur de ska nå deras satta mål och delmål inom miljöområdet. 

  

Kyotoprotokollet behandlar sex växthusgaser, där koldioxid är den som har störst 

miljöpåverkan, då utsläppen av koldioxid är som störst. Visst konkret arbete med grön IT nämns 

i klimatstrategin för att minska utsläppen, nämligen att de inom kommunen ska använda sig av 

videokonferenser för att minska på resandet. 

4.1.6 Energiplan 

Energiplanen innehåller ett antal strategiska inriktningar kommunen har inom miljöarbetet, 

samt deras mål inom området. Energiplanen är indelad i fyra områden: effektiv 

energianvändning, förnybar energi, klimatsmarta transporter och engagerade medborgare. 

Effektiv energianvändning är det område som är relevant i studien då den berör ämnet och den 

innebär att kommunen ska använda sig av så lite energi som det går. 

 

Ett satt mål inom den undersökta kommunen är att år 2020 ska energiförbrukningen ha minskat 

med 9,5 % jämfört med energiförbrukningen 2009. Detta innebär en total minskning av 

energiförbrukningen med 20 % jämfört med år 1990. Elektriciteten till den kommunala 

verksamheten ska vara förnyelsebar el till 100 % år 2020.  

 

Kommunen har undertecknat ett energieffektiviseringsavtal, vilket innebär att när de genomför 

energieffektiviserande åtgärder kommer kommunen få statligt stöd. Ett antal mål och åtgärder 

för energieffektivisering togs fram i samband med att avtalet undertecknades. 
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I energiplanen framgår det att den undersökta kommunen förbereder att underteckna 

borgmästaravtalet, som innebär att kommunen åtar sig att ha mål inom energin och miljön som 

går längre än EU:s mål inom området. Uppgifter letades fram där det framgår att kommunen, 

efter att energiplanen skrevs, har undertecknat borgmästaravtalet. Energiplanen har fått effekter 

inom kommunen såsom att utsläppen gällande koldioxid har minskat genom bland annat 

minskad energiförbrukning. 

4.2 Intervju med IT-chef samt IT-specialist 

Kommunens IT-chef samt IT-specialist har intervjuats och bidragit med empiri för denna studie 

den 12:e april 2017. Detta avsnitt är uppdelat i de olika teman som identifierats vid den 

tematiska kodningen som kan läsas om mer i avsnitt 2.6. Under insamlingen av data framkom 

det att informanterna var väl lämpade att inkluderas i studien då deras kunskap och erfarenhet 

inom området var väl utvecklad. Temat gällande realisering är uppdelat i flera underkategorier 

för att tydliggöra IT-utrustningens livscykelperspektiv och för underlätta för läsaren.  

4.2.1 Realisering 

Det första steget mot arbetet med grön IT var när nuvarande IT-chef tillträdde år 2013. En grön 

IT-revision initierades vilket gav en inblick på djupet och ställde en diagnos på kommunens 

arbete med grön IT. Ett direkt resultat av denna revision var att en handlingsplan togs fram 

vilket inkluderade de områden där kommunens arbete var bristande. Denna handlingsplan har 

sedan dess varit något kommunen arbetat efter. 

 

Inköp av utrustning 
Enligt IT-chefen arbetar kommunen mycket med grön IT i inköp och upphandlingar. Detta görs 

exempelvis genom att ställa krav på certifieringar, både hos leverantörer och på den utrustning 

som köps in. Upphandlingsfunktionen i kommunen ställer de övergripande miljökraven. 

Ytterligare exempel på krav som ställs här är att leverantören ska ha ett miljöledningssystem. 

Då kommunen använder sig av ramavtal ställs de mest grundläggande och övergripande 

miljökraven redan där. 

 

Inköpssystemet som kommunen använder sig av är byggt på det sättet att användaren kan välja 

att endast visa miljömärkta produkter. Detta gör att inköpssystemet är baserat på att produkterna 

ska vara miljöanpassade. Det är även så att kommunen kan ställa ytterligare krav på 

leverantörerna, även efter att de “klarat av” kraven på ramavtalet, för att sålla ut ännu mera. Här 

menar IT-chefen dock att de är begränsade då leverantörer kan peka på ramavtalet och hävda 

att de faktiskt klarade de grundläggande krav som ställts på dem. Exempel på tillspetsning av 

krav som kommunen kan ställa är krav på återtagning av utrustning när utrustningen är 

färdiganvänd inom kommunen. 

 

Användning av utrustning 
Ett av de första projekten som initierades efter den gröna IT-revisionen som genomförts var 

förändringar i hur arbetet med skrivarna utfördes. Pull-Print infördes på alla kommunens 

skrivare vilket betyder att de köade utskriftsjobben endast skrivs ut om den person som skrivit 

ut även kvitterar ut utskriften från skrivaren via sitt individuella ID. Detta har gjort att 

utskrifterna totalt sett har minskat med mellan 10–20 % vilket motsvarat en besparing på 

uppemot två miljoner kronor. Denna funktion har även lett till att inköpen av papper har minskat 

markant. Det planeras även att byta pappersåtervinningen till mindre kärl istället för stora. Detta 

för att visa att “här kan du inte slänga hur mycket som helst”. Detta har även medfört ytterligare 

en säkerhetsdimension då sekretessdokument inte riskerar att ligga helt öppet i en skrivare i de 

fall användaren inte direkt hämtar ut dem.  
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“Det handlar inte bara om att inte skriva ut mycket, det handlar även om att inte köpa in allt 

papper. Det är ju egentligen där det går åt en del träd för att skapa papper som egentligen inte 

behövs.” (IT-chef, 2017-04-12) 

Datorer, skärmar och skrivare går relativt snabbt ner i energisparläge vilket har lett till en 

minskad energiförbrukning. Skrivarna har även ett slags djupläge som är steget efter vänteläge 

som styrs beroende på när skrivaren använts senast. Accesspunkternas upptid som finns på 

exempelvis skolor är schemalagda att endast vara igång mellan vissa klockslag. Detta blev en 

effekt av den mätning av energiförbrukning som gjordes i samband med den gröna IT-

revisionen som utfördes. 99 % av den serverinfrastruktur som finns i kommunen är virtualiserad 

vilket har medfört en minskning av energiförbrukningen jämfört när majoriteten av servrarna 

var fysiska. 

Ett antal videokonferensrum har även satts upp i kommunen med syftet att minska 

transportsträckor. Detta är något som bestämts och står i den klimatstrategi som kommunen 

plockat fram. Detta används främst inom vården med syftet att patienten, istället för att åka till 

annan ort och träffa läkare, kan sitta via en videolänk och prata på distans.  

Bortforsling av utrustning 
Kommunen arbetar aktivt med återvinningen och bortforslingen av IT-utrustning och hur detta 

ska gå till. Kommunen har en riktlinje att datorer samt kringutrustning inte ska vara äldre än 

fyra år gamla. Detta är både som en följd av att nyare system ska kunna köras men även för att 

effektivisera energiförbrukningen. Kommunen har ett avtal med ett företag som jobbar på 

frivillighetsbasis som innebär att företaget i fråga får ta hand om de datorer som kommunen 

inte längre avser att använda. 

 

Kommunen donerar därmed datorerna efter att de fyllt sitt syfte i arbetet. Datorerna raderas fullt 

ut och distribueras sedan ut av den externa organisationen till tredje världen. Detta företag 

säkerställer även att datorerna verkligen hamnar på de ställen som avses och inte på soptippar 

där material utvinns på oetiska sätt. De länder som är behöriga att köpa dessa renoverade datorer 

måste ha en riktig, reglerad, återvinning vilket eliminerar risken att utrustningen hamnar i fel 

händer. Detta är något som kommunen lägger stor vikt på. 

 

I och med det avtalet som finns mellan kommunen och det företag som tar hand om produkterna 

säkerställs en förlängd hållbarhet på produkterna. Detta gör att kommunens riktlinjer gällande 

livslängd inte är av lika viktig karaktär då utrustningen oavsett kommer att få en förlängd 

livslängd efter renovering. Detta menar IT-chefen gör att kommunen inte blir lika utpekad som 

“bara” har fyra års livslängd. Företaget i fråga erbjuder även spårning för kommunen vilket gör 

att det kan säkerställas att utrustningen hamnat enligt överenskommelse. Det medför att 

kontrollen över utrustningen bibehålls trots att den inte fysiskt finns kvar hos kommunen. När 

utrustningen är färdiganvänd i tredje världen har de som köper den krav på sig att återrapportera 

detta till det externa företaget som i sin tur rapporterar tillbaka till kommunen vilket gör att 

cirkeln sluts och en stor del av kontrollen bibehålls.  

 

Gällande mobiltelefoner finns inte samma kontroll. Här finns det avtal som styr att leverantören 

i fråga ska ta tillbaka telefonen efter att livslängden uppnåtts. Här upphör dock kontrollen över 

telefonerna och det är svårt för kommunen att ytterligare säkerställa vart de hamnar då det ligger 

på leverantören vart de önskar sälja utrustningen vidare. 
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4.2.2 Motivationsfaktorer 

Den nuvarande IT-chefen har arbetat i kommunen sedan 2013 och har innan dess ingen tidigare 

erfarenhet av arbetet med grön IT. Detta då informanten tidigare arbetat med 

mjukvaruutveckling där arbetet med grön IT inte är lika konkret. I grund och botten ligger 

kommunens miljövision som motiv och grund för arbetet och då visionen är offensiv krävs det 

att alla inkluderande delar i kommunen drar sitt strå till stacken. 

 

“Vi på IT måste se till att dra vårt strå till stacken och det är ju genom grön IT vi kan göra det. 

Arbetet med grön IT sitter liksom i ryggmärgen.” (IT-chef, 2017-04-12) 

 

Vid tillträde som IT-chef infann sig en känsla gällande hur den enskilda individen kan hjälpa 

till för att bidra till visionsarbetet. Tjänsten som IT-chef medförde en möjlighet att göra något 

större och mer betydelsefullt än att bara sortera sitt skräp. Detta tillsammans med att den initiala 

känslan vid tillträde av tjänsten var att visionen kändes avlägsen gjorde att det blev naturligt att 

direkt kolla upp hur kommunens IT-enhet ligger till i arbetet med hållbarhet. Detta ledde till att 

ett utgångsläge efterfrågades och sedermera skapades genom att initiera en grön IT-revision 

som en extern organisation utförde vilket gav svar på vart kommunen befann sig och vad som 

behövde göras för att arbeta åt rätt håll med frågan. Ett utgångsläge var nödvändigt för att få 

svart på vitt vad som behövde göras för att IT skulle kunna bidra till visionsarbetet.  

 

Den gröna IT-revisionen som genomfördes försåg kommunen med värdefull information som 

skapade förståelse kring utrustningen och systemens energiförbrukning. Detta var något som 

IT-chefen tyckte var väldigt intressant. Det skapade även en bild över hur kommunen låg till i 

förhållande till övriga kommuner och därmed identifierades även förbättringsområden. Detta 

gjordes för att skapa en uppfattning över hur de egentligen låg till med arbetet och hur 

energiförbrukningen såg ut. Genom att anlita en extern firma som mätte energiförbrukningen 

på allt som har en IP-adress i kommunen skapades även en bättre uppfattning kring kommunens 

förbrukning. Detta ledde i sin tur till att olika anpassningar kunde göras vilket direkt gav resultat 

i arbetet med att minska energiförbrukningen.  
 

“På skrivarna ser vi till exempel hur mycket man sparar. Antal papper, hur mycket träd som 

sparas och även en CO2-uträkning. Där ser man att det är en bra grej, en besparing.” (IT-

specialist, 2017-04-12) 

 

Kostnadsbesparingar är inget motiv som ligger som grund för arbetet med att göra IT mer 

hållbart. Däremot är motiv direkt kopplat till miljön framträdande då statistik förs över hur 

mycket papper som sparas, hur mycket CO2-utsläpp som undviks och hur mycket träd 

pappersbesparingen motsvarar. Det görs inte heller några uppföljningar gällande minskade 

kostnader. Det ska även tilläggas att inte heller uppföljningar gällande energiförbrukning görs. 

Däremot har resultat i form av att exempelvis mindre papper slängs vilket givit en bekräftelse 

att arbetet med just detta fungerat. Endast en grön IT-revision har gjorts vilket var år 2013, det 

vill säga samma år som IT-chefen tillträdde. En önskan finns nu att göra ytterligare en revision 

för att följa upp arbetet och tydligt se vilka områden som har förbättrats och vilka som eventuellt 

behöver ännu mer uppmärksamhet. 

4.2.3 Medvetenhet 

Både IT-chefen och IT-specialisten är väl medvetna om vad arbetet med grön IT innebär och 

betydelsen av att det arbetas med det. Grön IT kan likställas med hållbar IT där fokus är på att 

få till ett kretslopp och säkerställa efterlevnad av produkterna som används. Att en så liten andel 

av Sveriges kommuner har en strategi för hållbar IT är i lägsta laget menar IT-chefen.  
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Det finns en stor medvetenhet gällande det miljöslöseri som IT kan leda till. Många utskrifter 

som inte sen används utan bara ligger i en hög vid skrivaren var en av anledningarna till att den 

nya skrivarlösningen introducerades.  

 

“Innan skrev du ut utan att hämta dina utskrifter. Det ledde till att en stor vibba med papper 

bara låg i skrivaren. Det är ju miljöslöseri.” (IT-chef, 2017-04-12) 

 

Arbetet med att jobba mer hållbart och miljövänligt är något som sitter i ryggmärgen och något 

som genomsyrar hela arbetet. Att det finns exempel på återvinning och behandling av IT-

utrustning i slutet av livscykeln som innefattar att bara elda upp den är något som ogillas starkt 

och är, i IT-chefens ögon, vidrigt. Detta är en av anledningarna till att det är väldigt viktigt för 

kommunen att ställa krav i alla delar som har med IT-utrustningens livslängd att göra. Detta för 

att skapa en bättre kontroll och verkligen göra det som går för att minimera den miljömässiga 

påverkan som utrustningen och användningen av denna har. 

4.2.4 Styrdokument 

Miljökraven grundar sig i grund och botten på den vision kommunen har lagt fram. Visionen i 

fråga handlar om att bli en miljömässigt framstående kommun inom ett visst antal år. Mer 

detaljerade krav grundar sig sedan på en intern IT-plan som ska vägleda arbetet och frågorna 

gällande till exempel energiförbrukning och miljö. Det är ett område där alla måste bidra till 

och detta arbete baseras på detta som då betyder att det är väldigt viktigt att arbetet går i linje 

med vad styrdokumenten säger.  

 

Det finns även riktlinjer för inköpare att följa som styr arbetet. Detta inkluderar bland annat hur 

länge IT-utrustning ska användas, hur gammal den får bli samt vad man ska tänka på i övrigt. 

Exempel är att utrustning inte får bytas ut så länge det finns garanti på den. 

 

Enligt IT-chefen fyller styrdokumenten en viktig funktion i det dagliga arbetet. Styrdokumenten 

fångar alla inkluderande verksamheter och hjälper till att få alla att arbeta mot samma mål. De 

fyller även den funktionen att fungera som beslutsunderlag och som något att hänvisa till i vissa 

frågor. Finns då inte det nedskrivet i styrdokumenten kan det bli svårt att driva igenom vissa 

frågor. Detta gör att styrdokumenten fyller en viktig funktion i kommunen och i arbetet med att 

bli mer miljövänlig. IT-chefen menar också att ett styrdokument egentligen är ett beslut som 

tagits på högsta nivå som talar om hur arbetet ska gå till vilket gör att det är en viktig beståndsdel 

i det operativa arbetet.  

 

“Det måste finnas någon på högsta nivå som tagit ett beslut kring hur vi ska arbeta.” (IT-chef, 

2017-04-12) 

 

Policys fyller även den funktionen i kommunen att stödja beslut som till exempel rör 

energibesparing av IT-utrustning. Står det i policyn att datorer stängs av kl. 21:00 kommer de 

att stängas av vid det klockslaget. Detta kan leda till en viss frustration hos anställda om datorer 

går i viloläge vid för korta intervall men det är ändå något som alla måste vara med och bidra 

till och policyn bidrar till att “tvinga” användarna att bli mer miljömedvetna i sin användning. 
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5 Diskussion 
I kapitel fem kommer resultatet av intervjun samt styrdokumenten att diskuteras för att få svar 

på de uttalade forskningsfrågorna i studien. En jämförelse kommer att ske mellan teori och 

insamlad empiri för att finna kopplingar samt svar för att bidra med att svara på de formulerade 

forskningsfrågorna. Ihop med jämförelsen av empiri med teori förs ett eget resonemang vars 

mål är att öka förståelsen.  

 

Kapitlet delas upp utefter de teman som identifierats i dataanalysen. Kategoriseringen ser därför 

ut som följer: realisering, motivationsfaktorer, medvetenhet samt styrdokument. 

Styrdokumenten kommer att jämföras med det praktiska arbete som utförs för att ta reda på 

eventuella diskrepanser mellan dessa samt för att fastställa styrdokumentens roll i praktiken. 

5.1 Realisering 

Arbetet med grön IT inom kommunen sker i många skeden. Efter att IT-chefen blev tillsatt 

2013 ville en övergripande bild erhållas om hur det såg ut i kommunen med grön IT. Som en 

följd genomfördes en grön IT-revision. Detta gjorde att hela kommunen analyserades för att se 

hur de faktiskt arbetade med grön IT. Detta är i enlighet med vad Murugesan och Gangadharan 

(2012) menar syftet med en grön IT-revision är. Det faktum att en extern firma anlitades för att 

genomföra en grön IT-revision menar författarna visar på att det är ett viktigt område för 

kommunen. 

 

Kommunen marknadsför sig själva som en grön kommun och har ett antal offentliga och interna 

styrdokument som avser miljöarbetet. Detta menar Ramus och Montiel (2005) kan väcka 

frågetecken hos både primära och sekundära intressenter om dessa dokument fyller någon 

funktion eller om de bara finns till i image-skapande syfte. En grön IT-revision kan här 

användas med syftet att slå tillbaka på anklagelser om greenwashing (Murugesan och 

Gangadharan, 2012). Detta är dock inget motiv till varför kommunen arbetat med en grön IT-

revision, utan det är av ett genuint intresse i att finna förbättringsområden och utveckla sitt 

hållbara arbete.  

 

Arbetet med grön IT innefattar inte just bara användningen av IT-utrustning enligt Murugesan 

(2008), utan även inköp och avyttring. Alla delar i en dators livslängd ska tas hänsyn till vilket 

är något kommunen tagit hänsyn till då de ställer miljökrav vid inköp samt att de använder 

utrustningen på ett miljövänligt sätt och ser till att avyttringen sker i samma anda. Detta tyder 

på att kunskapen inom ämnet är god vilket också är en förutsättning för en lyckad 

implementation.  

5.1.1 Inköp av IT-utrustning 

Vid inköp av IT-utrustning följs ramavtalen som kommunen har. I dessa står att miljön ska 

prioriteras och vissa krav på certifieringar ställs. Detta utförs inom kommunen genom att om 

de har flera olika alternativ vid inköpet som fyller samma funktion ska det miljövänligaste 

alternativet väljas. Kommunens inköpssystem möjliggör att ett antal miljökriterier kan fyllas i 

för att sålla bort IT-utrustning som ej når upp till de ställda miljökraven för att säkerställa att 

det miljövänligaste alternativet väljs. Ett viktigt krav de ställer vid inköp inom kommunen är 

att utrustningen som köps in ska återtas av annan part. Detta säkerställer den kretsloppssyn 

Murugesan (2008) förespråkar gällande grön IT. Denna kretsloppssyn innebär att IT-

utrustningen, efter användning, antingen renoveras, kasseras eller doneras vilket också styrks 

av Velte et al. (2008). Kommunen donerar sina datorer vilket förlänger dess livslängd då de 
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kommer till ytterligare användning istället för att kasseras efter kommunens uppsatta livslängd 

på fyra år. Detta menar författarna visar på ansvarstagande hos kommunen. 

 

Då kommunen ställer krav, både på utrustning och på leverantörer vid inköpen, gör detta att ett 

bredare ansvar tas än vad teorin förespråkar. Teorin som berör realiseringen av grön IT upplever 

författarna bli mer konkret och handfast först vid användandet av utrustningen. Då det inte finns 

mycket teori om hur inköpen bör gå till anses kommunen gott och väl uppfylla det som 

förväntas av dem i inköpsfasen utav IT-utrustningen. IT-chefen betonar vikten av att ha fortsatt 

kontroll över produkterna och vart de hamnar efter användningen, då det är i den fasen risken 

blir överhängande att den hamnar i fel händer. Denna kontroll säkerställs därmed i inköpsfasen 

när bland annat krav på återtagning av produkter ställs. Detta gör även att kommunen med dessa 

åtgärder uppfyller två fokusområden som Murugesan (2008) belyser, att använda sig av 

miljömärkt IT-utrustning samt genom att ställa krav vid inköp utöva en ansvarsfull bortforsling 

av IT-utrustning. 

5.1.2 Användning av IT-utrustning 

Det är idag enkelt att ta reda på sin IT-utrustnings energiförbrukning vilket i sin tur kan fungera 

som underlag för att utvärdera huruvida de energieffektiviserande åtgärder som tagits gett 

resultat eller inte (Murugesan & Gangadharan, 2012). Detta är dock inget som görs i analyserad 

kommun. Därmed är det svårt att uppskatta om de åtgärder som införts gett resultat i form av 

mindre energiförbrukning. Detta är något författarna anser vara ett tillkortakommande i arbetet 

med att bli mer hållbara då en uppföljning av arbetet ger svart på vitt hur resultatet blivit. En 

önskan hos IT-chefen finns dock att genomföra ytterligare en grön IT-revision för att på nytt 

ställa diagnos på verksamhetens miljöarbete men hur konkret och aktuell denna önskan är går 

endast att spekulera om. 

 

Serverinfrastrukturen hos undersökt kommun är virtualiserad till 99 % och bidrar således till 

att minska energiförbrukningen och även den mängd hårdvara som används. Det är även ett av 

de fokusområden som Murugesan (2008) belyser, att virtualisera serverinfrastrukturen till den 

grad som är möjligt. Som en följd av detta uppfylls ytterligare ett fokusområde (se tabell 4) i 

kommunens operationella arbete med grön IT vilket stärker författarnas uppfattning om 

kommunen som en grön IT-kommun. Detta är också på det sätt kommunen marknadsför sig 

själva.  

IT-utrustningen i den analyserade kommunen används på ett miljövänligt sätt då de analyserade 

energiåtgången på all utrustning som har en IP-adress vilket gav en uppfattning gällande 

energiförbrukningen. Detta ledde i sin tur till att diverse optimeringar gjordes, såsom att 

energisparläge infördes, pull-printern införskaffades som ett resultat av ett grönt IT-projekt 

samt att accesspunkterna nu stängs av automatiskt vid en viss tidpunkt. Datorer, skärmar, och 

skrivare går fort ner i energisparläge för att sänka energiförbrukningen. Detta är åtgärder som 

alla styrks och belyses som tongivande i teorin (Jayaprakash & Pillai Radhakrishna, 2015; 

Jenkin, et al., 2011; Murugesan & Gangadharan, 2012) vilket gör att kommunen även i denna 

fas arbetar i enlighet med litteraturen. Velte, et al. (2008) belyser problematiken med 

pappersutskrifter då det är en miljömässigt krävande process att tillverka dessa. Detta 

problemområde är belyst i kommunen och åtgärder har införts för att minimera utskrifterna med 

bland annat pull-print-funktionen och att byta papperskärlen från stora till mindre.  

Användningen av IT-utrustningen är det mest handfasta och konkreta området inom grön IT 

och här är kommunen väl rustad och medveten om hur de ska gå tillväga. Det finns även 

exempel på när IT-chefen visar prov på att tänka ett steg längre. Detta uppenbarar sig när det 
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belyses att det inte bara handlar om att inte skriva ut mycket, det handlar lika mycket om att 

inte köpa in mycket papper.  

5.1.3 Bortforsling av IT-utrustning 

Själva avyttringen är den del i IT-utrustningens livslängd som kan påverka miljön mest negativt 

(Faucheaux & Nikolaï, 2011). Detta problem är något IT-chefen, och därmed kommunen, är 

väl medveten om och har tydliga åsikter om. För att ta kontroll över denna situation samarbetar 

kommunen med en ideell organisation som tar hand om kommunens IT-utrustning via donation 

efter dess satta livslängd på fyra år. Detta är i enlighet med det Velte, et al. (2008) menar, att 

utrustningen aningen ska renoveras, återvinnas korrekt eller doneras. Att donera utrustningen 

till behövande förlänger livslängden på produkten och gör att kommunen inte behöver ha dåligt 

samvete över att utrustningen endast nyttjas i fyra år.  

 

Efter doneringen formateras utrustningen och distribueras därefter vidare för att återanvändas i 

utvecklingsländer. Detta samarbete leder till att kommunen har full kontroll över avyttringen 

och kan följa upp för att säkerställa att IT-utrustningens miljöpåverkan blir minimal. 

Livslängden på utrustningen förlängs också samtidigt som de hjälper utvecklingsländer. Detta 

mynnar sammanfattningsvis ut i att författarna anser att kommunen är framstående i det 

operationella arbetet med grön IT och tar de initiativ som förespråkas i litteraturen. 

 
Tabell 4 - Fokusområden inom grön IT (Murugesan, 2008) och praktiskt arbete i kommunen 

Fas Teori Praktik 

Inköp Miljömärkta IT-produkter Kommunens inköpssystem bygger på att 

kunna välja miljömärkta produkter. 

Styrdokument vägleder arbetet vid inköp 

Användning Energieffektivt 

datoranvändande 

Schemalagd upptid, effektivisering av 

energiförbrukning 

Användning Virtualisering av servrar Serverinfrastrukturen outsourcad och 

virtualiserad till 99 % 

Bortforsling Ansvarsfull bortforsling och 

återvinning av IT-utrustning 

Samarbetar med ideell organisation för att 

säkerställa ansvarsfull bortforsling och 

förlängd livslängd och därmed säkra ett 

kretslopp 

5.2 Motivationsfaktorer 

Detta tema anser författarna vara relevant och intressant då studier redovisar flertalet faktorer 

som förhindrar och sätter stopp för arbetet med grön IT. Molla, et al. (2009) skriver om att den 

initiala inköpskostnaden för miljövänlig IT-utrustning är högre än IT-utrustning som inte har 

samma krav ställda på sig vilket leder till att andra lösningar väljs. Murugesan och Laplante 

(2011) menar också att det är vanligt att människor som ansvarar för verksamheters IT-

lösningar helt enkelt inte har den kunskapen som krävs för att implementera lösningarna på ett 

effektivt och framgångsrikt sätt. Den nuvarande IT-chefen i kommunen startade upp arbetet 

med grön IT vid tillträdet 2013 vilket är fyra år efter att området fått stor uppmärksamhet 

världen över (Molla, et al., 2011). Detta tror författarna kan ha varit nyckeln, och svaret på 

Murugesan och Laplantes (2011) påstående gällande brist på kunskap, för att kommunen på 

riktigt skulle initiera arbetet med grön IT. Visionen implementerades år 2009, således tog 

arbetet med att göra IT-funktionen mer hållbar form först fyra år senare vilket ytterligare stärker 

IT-chefens roll i arbetet och ligger därmed i linje med det Murugesan och Laplante (2011) 

hävdar. Detta visar att enskilda personer med kunskap och medvetenhet är kritiskt för att arbetet 
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med grön IT ska sättas i handling och är något författarna tror är kritiskt för att första steget ska 

tas.  

 

Visionen ligger som grund i det mesta gällande miljöarbetet inom kommunen. IT-chefen i 

kommunen insåg snabbt efter tillträdandet på positionen att mer kunde göras för att inom IT 

bidra med sin del för att nå visionen. Motivationsfaktorn eco-legitimacy grundar sig i, enligt 

Molla och Abareshi (2011), ett externt tryck och förväntan att arbeta hållbart. Denna 

motivationsfaktor kan här göra sig påmind då den offensiva visionen kan upplevas som ett tryck 

utifrån för att arbeta mer hållbart. Motivationsfaktorn grundar sig också i att arbeta hållbart för 

att legitimera sig själv (Molla & Abareshi, 2011) vilket dock inte är något som är framträdande 

i detta sammanhang. En legitimitetsbaserad motivationsfaktor tror författarna är mer 

framträdande i verksamheter som drivs av ett vinstintresse. Däremot var en av anledningarna 

till att den gröna IT-revisionen genomfördes för att se hur arbetet låg till jämfört med andra 

kommuner vilket kan tolkas som ett externt tryck delvis motiverade initieringen. 

 

Kostnadsbesparingar ligger inte som grund för kommunens arbete med grön IT. Detta framgår 

tydligt i avsnitt 4.2 då informanterna svarade tydligt och förtroendeingivande när detta område 

berördes. Inte heller görs uppföljningar över eventuella kostnadsbesparingar, bortsett från 

kostnadsreduceringen på två miljoner kronor som en följd av utskriftsreducering, vilket 

ytterligare trycker på det faktum att ekonomiska motiv inte legat som primär grund. Då andra 

kommuner presenterat goda finansiella bieffekter som en följd av arbetet med grön IT 

(Upphandlingsmyndigheten, 2017) förefaller det sig däremot inte osannolikt att detta har varit 

en pådrivande motivationsfaktor utan att kommuniceras explicit utåt. Kostnadsbesparingar är 

även något som Mithas, et al. (2010) menar är en positiv bieffekt av att arbeta med grön IT. Det 

är inte heller otänkbart att kostnadsbesparingen som en följd av utskriftsreduceringen däremot 

kan ha ett visst inflytande i framtida beslut vad gäller gröna IT-investeringar.  

 

Den eventuella energi- och kostnadsbesparing som arbetet resulterar i mäts inte i stor 

utsträckning vilket ytterligare pekar på att ekonomiska motiv inte ligger som grund. En viss 

uppföljning rörande pappersbesparing görs dock vilket gör att motivationsfaktorer grundade i 

ett miljöfokus blir mer framträdande och mer tydligt att detta är en viktig grundsten i arbetet. 

Detta gör att motivationsfaktorer som grundar sig i ekonomiska motiv kan uteslutas. Detta tror 

vi som författare har att göra med att det är en statlig verksamhet utan vinstsyfte och att 

motivationsfaktorerna troligtvis sett annorlunda ut om en kommersiell verksamhet med ett 

vinstintresse inkluderats och analyserats i studien. 

 

IT-chefen uttryckte att en känsla infann sig vid tillträde att möjligheten att göra något mer 

meningsfullt gavs. Detta ihop med att visionen om att bli miljömässigt framstående kändes 

avlägsen gjorde att arbetet med grön IT tog fart. Visionen ihop med ett genuint intresse att bidra 

till en hållbar utveckling ligger därmed som grund för arbetet. En hållbar utveckling innebär 

bland annat, enligt Kuhlman och Farrington (2010), att resurser ska bibehållas över en lång eller 

obestämd period. Denna syn på IT-utrustning delar IT-chefen som lyfter fram att grön IT till 

stor del handlar om att få till ett kretslopp och säkerställa produkternas efterlevnad. Detta anser 

författarna också vara en aspekt som visar på ett miljömässigt engagemang och driv som mycket 

av arbetet vilar på. 

 

Definitonen av eco-effectiveness (se avsnitt 3.4.3) stämmer bra överens med de identifierade 

motiven hos den inkluderade kommunen som därmed pekar på att miljö, och inte ekonomi, 

fungerat som motiv för att initiera arbetet med grön IT. Ett så gediget miljöarbete utan något 
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bakomliggande ekonomiskt intresse trycker än mer på att det är denna faktor som är den 

underliggande motivationsfaktorn av de som presenterats i teorikapitlet.   

 

Baserat på ovan resonemang kan det sägas att bakomliggande motiv således är miljömässiga 

och det är vad som är bäst för miljön som prioriteras. Svaren som erhölls, ihop med 

kroppsspråket och attityden, stärker denna uppfattning än mer då informanterna var självsäkra, 

kunniga och engagerade i frågan. Detta står därmed i kontrast till vad Molla, et al. (2009) 

påpekar avseende att kostnadsreducering är den största anledningen till att initiera arbete med 

grön IT. 

5.3 Medvetenhet 

Ett problem med grön IT och arbetet kring det är att det är svårt att uppskatta potentialen med 

arbetet, samt att kunskapen och uppfattningen kring den miljöpåverkan IT-utrustning har är 

bristfällig (Jenkin, et al., 2011; Murugesan & Laplante, 2011). Kommunens medvetenhet och 

kunskap om ämnet kan inte ifrågasättas. Enligt IT-chefen handlar grön IT mycket om att säkra 

en efterlevnad av produkterna och säkerställa att ett kretslopp upprätthålls vilket även är något 

Murugesan (2008) hävdar. IT-chefen menar också att en avvägning måste göras gällande 

livslängden hos en dator då en längre livslängd inte betyder att det blir mer miljövänligt då 

nyare teknik även innebär en mer effektiv energianvändning. Prestandan måste även beaktas då 

det inte är hållbart med teknik som inte hanterar programvaran korrekt. Detta stärks av Harmon 

och Auesklis (2009) som menar att grön IT handlar om att använda IT-relaterad utrustning mer 

effektivt samtidigt som prestandan bibehålls eller till och med förbättras. Det är här tydligt att 

kommunen inte byter sina datorer bara för att ha den senaste tekniken, utan miljön balanserat 

mot den prestanda som krävs ligger som grund för den livslängden som är bestämd vilket också 

stärks av styrdokumentet ”Riktlinjer för inköp av IT-utrustning” i avsnitt 4.1.4. Detta menar 

författarna visar på en medvetenhet om vikten att energieffektivisera samtidigt som prestandan 

inte kompromissas finns. En medvetenhet av detta slag upplevs vara ett grundläggande element 

för att IT-arbetet ska kunna bli mer hållbart.  

 

Mithas, et al. (2010) belyser aspekten att nå ekonomisk livskraft genom grön IT, tillsammans 

med ökad systemprestanda och energieffektivisering. Detta i sin tur ska leda till 

miljöbesparingar. Detta är även snarlikt kommunens inställning mot området bortsett från den 

ekonomiska aspekten då kommunens inställning visar att den satta livslängden grundar sig i 

miljömässiga ställningstaganden och visar därmed en medvetenhet kring den påverkan 

utrustningen har. Detta bidrar ytterligare till författarnas uppfattning om det miljöfokuserade 

motiv som arbetet grundar sig på vilket kan läsas om i avsnitt 5.2 om motivationsfaktorer. 

 

De åsikter IT-chefen uttrycker gällande elektroniskt avfall visar på kunskap och medvetenhet 

om den påverkan detta har på miljön. Oetisk återvinning av utrustning ogillas starkt vilket 

ytterligare stärker uppfattningen om en bred medvetenhet i kommunen. Återvinning som inte 

utförs korrekt menar IT-chefen är ett stort problem vilket ligger i linje med Ruth (2009) och 

Robinson (2009) som belyser denna problematik. Problematiken grundar sig i de följdeffekter 

oetisk och oansvarig återvinning mynnar ut i där negativa effekter på djurlivet, människorna 

och miljön är påtagande. IT-chefen menar här att det måste finnas en kontroll och hantering på 

produkterna efter det att livslängden passerat. Detta gör kommunen genom att samarbeta med 

en ideell verksamhet som säkerställer att produkterna hamnar i rätt händer för att sedan 

återvinnas utefter aktuell lagstiftning med minimal påverkan på miljö, djurliv och människor. 

Detta är i enlighet med vad Velte, et al., (2008) menar är ansvarsfull hantering av utrustning.  
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Då kommunen arbetar med en ideell verksamhet som renoverar utrustningen och sedan fördelar 

ut denna till behövande leder detta även till en mer energieffektiv hantering vilket också stärks 

av Murugesan och Gangadharan (2012). Att kommunen här tar ansvar för produkternas 

efterlevnad visar på en medvetenhet kring den påverkan produkterna har under hela livslängden 

och inte bara under användandet av den. Detta menar författarna ytterligare stärker den 

medvetenhet kommunen har om IT-utrustning och dess påverkan på miljön. Detta står således 

i kontrast till vad tidigare teori menar att avsaknaden av kunskap är ett problem (Jenkin, et al., 

2011; Murugesan & Laplante, 2011). Choo och Choo (2012) menar att insikt och förståelse är 

grunden för att framgångsrikt kunna implementera värdeskapande grön IT vilket är något 

kommunen innehar vilket i sin tur bidragit till en lyckad implementering. Detta resonemang gör 

att författarna upplever att kommunen är väl medveten om både miljöpåverkan och vad arbetet 

med grön IT kan göra för miljön. Då det är 2 700 personer som arbetar inom den analyserade 

kommunen betyder detta att en mängd IT-utrustning hanteras varje år vilket i sin tur gör det 

kritiskt att en medvetenhet gällande IT-utrustningens miljöpåverkan finns. 

5.4 Styrdokument 

Kommunens syn på en policy är i enlighet med teorin, se avsnitt 3.5.1, då styrdokument, där 

policys räknas in, kan fungera i beslutssammanhang och som då bygger på en tidigare fastställd 

princip. Exempel på detta i kommunen är att om riktlinjer gällande användningen av IT-

utrustning står i policyn kan detta användas för att underbygga beslut som eventuellt möter 

motstånd hos anställda. Beslut av denna karaktär kan handla om att vänteläget aktiveras efter 

en viss tids inaktivitet. På samma sätt blir det svårt att driva igenom beslut som möter motstånd 

som inte finns dokumenterat i styrdokumenten. Enligt IT-chefen behöver någon på högsta nivå 

ha tagit ett beslut kring hur arbetet ska se ut. Detta ligger också i linje med den definitionen av 

en policy Hill (2007) presenterar. Redan här anser författarna att indikationer på att 

styrdokumenten anses vara viktiga ges.  

 

Murugesan och Gangadharan (2012) belyser problematiken med att det inte alltid går smidigt 

att implementera och arbeta utefter en fastställd policy. Det är även så att allt operativt arbete 

inte kan förväntas finnas dokumenterat i en policy. Detta är något som uppenbaras i undersökt 

kommuns styrdokument då mycket av kommunens konkreta arbete med grön IT inte finns 

dokumenterat i de styrdokument som studien undersökt. Detta kan förklaras av att det ofta inte 

är samma personer som utformar policys som sedan arbetar med det operativa arbetet. Hill 

(2007) menar också att utformandet av styrdokument ska vara en dynamisk process som 

möjliggör att styrdokumenten och policys förändras under tiden av den anledningen att 

förutsättningarna vid den initiala utformningen kan förändras. Det finns exempel hos undersökt 

kommun där styrdokumenten inte uppfyller detta kriterium. Exempelvis klimatstrategin som 

inte har reviderats sedan 2010, trots att den ska revideras vartannat år, vilket skapar lite misstro 

mot kommunen gällande miljöarbetet. Däremot framgick det tydligt när informanterna 

intervjuades att de arbetar gediget med grön IT och hållbar utveckling i stort vilket tyder på att 

det högst troligt bara är dokumentet som ej reviderats vidare eller att en eventuell revidering 

inte är externt kommunicerad. Det anses dock av författarna vara en onödig, om än liten, miss 

vilket enkelt hade kunnat undvikas.  

 

Quigley (1994) menar att det finns exempel där visionen inte anses viktig utan att det är det 

operativa arbetet som i längden spelar roll. Detta står i kontrast till kommunen då visionen anses 

vara viktig och ligga som grund för det miljöarbete, och därmed arbetet med grön IT, som utförs 

i kommunen. IT-chefen hävdar att styrdokumentens funktion även innefattar att få alla att arbeta 

mot samma mål. Detta är i enlighet med Lucas (1998) och Quigley (1994) som menar att 

visionen ska fungera som en metaforisk ledstjärna och vägleda arbetet i rätt riktning och således 
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fungerar som en karta som bidrar med riktlinjer i arbetet. Därför kan det fastställas att visionen 

är en huvudsaklig beståndsdel i kommunens miljöarbete och att den fyller en viktig roll vilket 

motsäger det Quigley (1994) presenterar avseende visionens roll som obetydlig i vissa 

sammanhang.  

 

Enligt Murugesan och Gangadharan (2012) kan en grön IT-strategi grunda sig i tre förfaranden: 

taktiskt, strategiskt eller mer djupgående. Efter att ha analyserat kommunen kan det sägas att 

de arbetar utefter alla tre områden. Medan det taktiska området inkluderar den dagliga 

verksamheten och hur energiförbrukningen kan minskas handlar det strategiska och mer 

djupgående området om att initiera förbättringsarbete och utveckla styrdokument för att arbeta 

mer hållbart (Murugesan & Gangadharan, 2012). Det taktiska området uppfylls genom att 

kommunen implementerat energisparscheman som styr utrustningens upptid och därmed 

koncentrerar energianvändningen. Det strategiska området uppfylls genom att kommunen 

aktivt identifierat förbättringsområden med målet att ytterligare förbättra arbetet genom en grön 

IT-revision. Det sista området uppfylls även då kommunen innehar policys med avsikt att 

förbättra miljöarbetet. Då ingen explicit kommunicerad strategi för grön IT existerar kan det 

ändå sägas att, baserat på ovanstående kriterier, en implicit strategi finns hos kommunen. Detta 

stärker än mer kommunens arbete med grön IT.    

5.4.1 Styrdokument versus praktiskt arbete 

Miljöpolicyn påpekar att kommunens verksamheter bidrar till negativ miljöpåverkan genom 

bland annat inköp, avfallshantering och energianvändning. Denna medvetenhet identifierades 

även i praktiken vid insamlingen av empiri vilket gör att en koppling ur 

medvetenhetsperspektivet kan urskiljas. Detta är grundläggande för att framgångsrikt arbeta 

med grön IT vilket Jenkin, et al. (2011) samt Murugesan och Laplante (2011) påpekar. Det är 

tydligt att kommunen är medveten om hur de bidrar till negativ påverkan på miljön och vad 

som gör det. Miljöpolicyn innehåller även direktiv att miljöarbetet årligen ska utvärderas. Detta 

är en bred formulering som innefattar alla kommunens verksamheter och inte specifikt IT-

enheten, således kan ändå antas att IT är inkluderad i denna formulering. Här skiljer sig 

praktiken mot det skrivna ordet då inga årliga uppföljningar görs på IT-enheten vad gäller den 

miljöpåverkan arbetet medför. Denna diskrepans kan bero på kommunens miljöpåverkan via 

IT inte prioriteras eller rangordnas likställt med andra verksamheter vilket kan vara 

problematiskt då IT är en bidragande orsak till miljöproblem (Mithas, et al., 2010).  

 

Upphandlingspolicyn avser vägleda arbetet i kommunen vid upphandlingar och inköp. 

Miljömärkta produkter ska väljas före andra produkter vilket ska bidra till den uppsatta visionen 

att bli miljömässigt framstående samt att bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Detta 

realiseras hos IT-enheten genom att använda sig av ett inköpssystem där valen att endast visa 

miljömärkta produkter finns. Detta är något som måste bockas vilket möjliggör att enklare 

filtrera ut produkter som inte möter de kraven kommunen ställer. Detta gör att korrelationen 

mellan upphandlingspolicyn och praktiskt arbete i detta fall anses ligga i linje. Däremot anses 

det vara ett tillkortakommande att produkter måste bockas i istället för tvärtom, bockas ur. En 

standardinställning att miljöcertifierade produkter alltid är förbockade skulle stärka 

kommunens arbete. Kommunen ställer även ytterligare krav på leverantörer gällande 

återtagning av produkter vilket är ett exempel på ett initiativ som inte finns i policyn och ett 

tecken på att kommunen arbetar bredare än det som finns i styrdokumenten. Detta kan enligt 

författarna bero på att många verksamheter innefattas vilket begränsar insynen i varje 

verksamhet och hur de ska jobba mer konkret.   
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Kommunens vision är en central och integrerad del i det dagliga arbetet. Det framgick tydligt 

under intervjun med IT-chefen och IT-specialisten i kommunen att visionen var tydligt 

förankrad hos dem, att den var viktig och att allt arbete genomsyrades av att de vill nå visionen. 

För att uppnå arbetet med visionen krävs det att energiförbrukningen och klimatutsläppen 

begränsas vilket IT-enheten arbetar för att bidra till. Detta konkretiseras genom att åtgärder 

införts för att minimera energiförbrukningen hos IT-utrustningen men även lösningar som 

minimerar resandet genom till exempel att möjliggöra möten via videolänk. Visionen är en 

tydlig ledstjärna för dem vilket en vision ska vara enligt Lucas (1998). Visionen vägleder 

arbetet och riktar samtliga kommunens anställda mot samma mål vilket gör att slutsatsen dras 

att visionen är viktig och ligger som grund för mycket av det dagliga arbetet. Detta märktes 

tydligt då det flertalet gånger presenterades som ett argument och motiv för arbetet med grön 

IT.   

 

De riktlinjer som existerar för inköp av IT-utrustning inkluderar att rådande ramavtal ska följas 

vid framtagning av kommunens produktportfölj vad gäller datorer och mobiltelefoner. Detta är 

något som även sker i praktiken då ramavtalet används för att ställa de mest grundläggande 

miljökraven på inköpta produkter. Riktlinjerna innefattar även att datorer ska bytas ut mellan 

det tredje och fjärde året baserat på funktionalitet och behov. Det beror även på att nyare datorer 

är både mer energieffektiva och tillverkade med mindre andel farligt material. Detta är i linje 

med den vad IT-chefen explicit menar även sker i praktiken och tyder på en medvetenhet och 

samstämmighet med vad teorin menar (Murugesan, 2008). Det visar även på en 

miljömedvetenhet i riktlinjerna som är framtagna vilket också kan förväntas av en kommun 

som vill bli framstående miljömässigt. Det framgår även i riktlinjerna att inga lokala skrivare 

ska förekomma utan att nätverksskrivare med pull-print-funktion ska nyttjas på grund av de 

kostnadsbesparingar som effekt av mindre pappersförbrukning.  

 

Det står skrivet i klimatstrategin att kommunen vill minska sitt växthusgasutsläpp för att minska 

klimatpåverkan från den egna verksamheten. Klimatstrategin tar upp ett konkret exempel på 

vad kommunen kan göra inom grön IT för miljön, nämligen att ersätta möten på plats med 

videokonferenser för att spara in på resorna. Detta är något som även realiseras i kommunen 

via införandet av videomöten inom till exempel vården med syftet att minska på 

transportsträckorna. Klimatstrategin går hand i hand med hur kommunen arbetar, då 

klimatstrategin säger att kommunens verksamheter inte ska bidra med något nettoutsläpp av 

växthusgaser. Vid informationsinsamlingen framgick det att både IT-chefen och IT-specialisten 

ville skära ner kraftigt på deras egna utsläpp via IT inom kommunen. 

 

Energiplanen nämner ett antal strategiska inriktningar och mål gällande kommunens 

miljöarbete. En konkret aspekt som skrivs är att kommunen ska sträva efter en så låg 

energiförbrukning som möjligt och har uppsatta mätbara mål avseende detta. Mätbara mål 

gällande den energiförbrukning som härleds från IT finns inte vilket bidrar till att det blir mer 

komplicerat att följa upp de mål som energiplanen avser uppnå. Det energieffektiviseringsavtal 

som är underskrivet medför att kommunen erhåller statligt stöd vid energieffektiviserande 

åtgärder. På vilka villkor dessa åtgärder ska ske finns inte definierat vilket gör det är svårt att 

kontrollera. IT-enheten arbetar aktivt med energieffektiviserande åtgärder i det dagliga arbetet 

och därmed anses detta dokument också spela viktig roll.  

 

Skapandet av dokument gällande miljön inom verksamheter och att faktiskt arbeta efter vad 

dokumentet säger är två skilda saker. Detta är dock inget som kan sägas råda hos den 

analyserade kommunen då de gör mer för miljön än vad dokumenten säger. Däremot bör dessa 

dokument uppdateras efter vad de faktiskt gör idag för att höja lägsta-nivån inom miljöarbetet. 
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En av anledningarna till att de faktiskt arbetar mycket för miljön är till stor del för att IT-chefen 

och IT-specialisten är två eldsjälar, och skulle de sluta finns risken att efterträdaren grundar 

arbetet strikt efter vad dokumenten säger. Detta leder till att kvaliteten på miljöarbetet inom 

kommunen sjunker vilket gör att styrdokumenten anses vara grundläggande. 
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6 Avslutning 
I avslutningskapitlet presenteras de slutsatser som ger svar på de formulerade 

forskningsfrågorna. Slutsatserna presenteras med utgångspunkt ur diskussionen vilket i sin tur 

är underbyggt av teori- och empiri-kapitlen. Avslutningskapitlet fortsätter med en reflektion 

över de metodologiska val som uppsatsen bygger på samt hur denna studie bidrar till 

informatik-området och förslag på hur vidare forskning kan bedrivas.  

6.1 Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka vilka motivationsfaktorer det finns i en svensk kommun att 

arbeta med grön IT, hur detta realiseras samt vilken roll styrdokumenten har i detta arbete. Efter 

att ha jämfört den teoretiska grund som finns i denna studie med den insamlade empirin kan 

slutsatser dras för att besvara de uttalade forskningsfrågorna: 

 

- Hur är grön IT i realiteten implementerad i en svensk kommun? 

- Vilka motivationsfaktorer ligger bakom det faktiska genomförandet samt vilken roll 

spelar styrdokumenten i detta arbete? 

 

Kommunen realiserar arbetet med grön IT ur ett livscykelperspektiv vilket teorin förespråkar. 

Detta innebär ansvarsfullt och energieffektivt nyttjande från inköp till bortforsling. Vid inköp 

ställs miljökrav på produkterna och det miljövänligaste alternativet som har prestanda nog att 

lösa uppgiften väljs och återtagningskrav på produkter ställs på leverantörer. Användningen 

sker miljövänligt då de använder sig av energisparande funktioner som energisparlägen och 

schemalagda upptider på utrustning. Det största initiativet handlar om minskade utskrifter i 

form av en nätverksskrivarfunktion som resulterat i både pappers- och därmed 

kostnadsbesparingar. Avyttringen av datorer sker både med miljöaspekten samt den sociala 

aspekten som grund. Detta då de har ett tätt samarbete med en ideell organisation som renoverar 

och distribuerar vidare utrustningen till utvecklingsländer efter det att dess livslängd på fyra år 

har passerat. 

 

Miljömässiga motiv dominerar arbetet före ekonomiska motiv. Mer detaljerat kan 

motivationsfaktorerna likställas med den i rapporten presenterade faktorn eco-effectiveness där 

ett uteslutande miljöfokus dominerar motivet även om glimtar av motivationsfaktorer 

underbyggda av ekonomiska motiv kan urskiljas. Detta kan också ses som en naturlig förklaring 

då kommuner till skillnad från kommersiella verksamheter inte arbetar i vinstsyfte. Det 

framkom även att individuella eldsjälar är en viktig komponent för att initiera arbetet med grön 

IT.  

 

Styrdokumentens roll i kommunens arbete är grundläggande och en förutsättning för att arbetet 

ska kunna motiveras och underbyggas av tidigare respekterade beslut. Det framgick att 

styrdokumentens roll är att bistå med en grund gällande hur miljöarbetet ska gå till inom 

kommunen. Styrdokumenten innehåller grundläggande riktlinjer för arbetet vilket fungerar som 

hjälpmedel i beslutsprocesser. Visionen inom kommunen är det styrdokument som hade störst 

vikt och den genomsyrar hela kommunen och deras arbete, vilket märktes tydligt då allt 

miljöarbete genomförs för att nå visionen. 

6.2 Metodreflektion 

Då studien är utförd utefter en kvalitativ ansats kan inte exempelvis validitet eller reliabilitet 

appliceras. Detta då det är utvärderingskriterier som är anpassade efter numeriska data (Recker, 

2013) vilket inte är den typ av empiri som är insamlad i denna studie. Medan dessa är 
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utvärderingskriterier som är anpassade efter kvantitativa data menar Recker (2013) att det finns 

andra kriterier som är mer anpassade efter en kvalitativ datainsamling. Detta är samma 

utvärderingskriterier som Denscombe (2010) också menar är mer lämpade och applicerbara på 

kvalitativa data. Därför gås följande utvärderingskriterier igenom: pålitlighet, trovärdighet, 

bekräftbarhet och överförbarhet. Då dessa utvärderingskriterier är mer anpassade efter 

kvalitativa data ligger dessa således som grund för denna studies metodreflektion. 

 

Det första utvärderingskriteriet är pålitlighet. Detta kan likställas med det kvantitativa 

utvärderingskriteriet reliabilitet (Denscombe, 2010). Om en studiens pålitlighet uppnås innebär 

det att andra forskare, med samma data tillgängligt, skulle komma fram till samma eller 

liknande resultat (Recker, 2013). Studiens pålitlighet säkerställs genom att samtliga insamlade 

data finns tillgängliga obearbetat i originalform. Detta gör att andra forskare har samma 

utgångsläge vid en ny iteration av studien.  

 

Trovärdigheten i en kvalitativ studie grundas på om forskarna kan påvisa att de data som är 

insamlade är korrekt och lämplig för studien. Det bygger också på om forskarna kan 

underbygga bevis för de tolkningar som görs vid den kvalitativa dataanalysen (Recker, 2013; 

Denscombe, 2010). Detta är något som forskare tidigare pekat ut är omöjligt att helt säkerställa 

i kvalitativ forskning, men att det finns metoder för att övertyga läsaren att insamlade data ändå 

är rimligen sannolik att vara korrekt och lämplig. Triangulering, informantvalidering och att 

föra anteckningar över beslut under forskningsprocessen är metoder för detta (Denscombe, 

2010; Recker, 2013). Då två personer deltagit i intervjuprocessen kan trovärdigheten initialt 

ifrågasättas då fler personer hade kunnat komma till tals. Informanterna har dock, som en följd 

av sina positioner i kommunen, en bra insikt om ämnet och var således de mest lämpliga 

personer att samla in data från. Vidare har informantvalidering i denna studie utförts då en 

sammanställning av de data som samlats in granskats med syftet att bekräfta den som korrekt 

och trovärdig av informanterna själva. Detta för att säkerställa att författarna inte missuppfattat 

eller vinklat något av de data som samlats in. Som en följd av detta anses denna studie, och de 

data som samlats in, vara trovärdig. 

 

Med bekräftbarhet menas att studien ska vara objektiv, med andra ord till vilken grad den 

kvalitativa forskningen kan producera resultat som är helt avskilt från forskarnas egen 

påverkan. Resultaten ska kunna verifieras och bekräftas av oberoende utomstående läsare 

(Recker, 2013; Denscombe, 2010). De intervjufrågor som ställts, ihop med de som även dök 

upp på plats, finns bifogade samtidigt som de intervjudata som samlats in finns sammanfattade 

och väl beskrivna i avsnitt 4.2. De analyserade styrdokumenten finns inte bifogade på grund av 

att hålla undersökt kommun anonym. De finns däremot sammanfattade och beskrivna i avsnitt 

4.1. Ett objektivt synsätt har eftersträvats vid insamlingen av empiri, detta för att författarna 

inte, medvetet eller omedvetet, skulle på något sätt påverka de svar som avsågs att samlas in. 

Detta har tagits i åtanke vid utformningen av intervjufrågorna för att förhindra att svaren skulle 

bli subjektiva och därmed eventuellt vinklade. Inga insamlade data har heller undanhållits 

varför bekräftbarheten i denna studie anses vara god. 

 

En studies överförbarhet definieras enligt Recker (2013) som till vilken grad resultaten av 

studien kan generaliseras till andra sammanhang, domäner och fall. Detta kräver väldigt 

detaljerade beskrivningar av den forskningskontext som råder vilket gör att andra forskare ska 

kunna jämföra kontexten och karaktäristikan av studien och jämföra det med ett liknande fall. 

Vissa forskare hävdar att överförbarhet och generaliserbarhet inte är något som eftersträvas i 

kvalitativa studier utan snarare appliceras på kvantitativa studier (Denscombe, 2010). Då denna 

studie är avgränsad till att endast inkludera en, icke namngiven, kommun blir slutsatsen att 
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överförbarheten blir låg. Detta är något som författarna inte explicit eftersträvat då syftet med 

studien inte varit att generalisera resultaten. I det fallet hade en annan forskningsansats legat 

som grund för studien och syftet därmed behövts förändrats. Däremot är forskningskontexten 

väl beskriven vilket gör att andra forskare kan hitta liknande kommuner, men utan att kunna 

säkerställa alla detaljer och därför inte kunna säkerställa studiens överförbarhet. 

6.3 Bidraget till informatik 

En stor del av den befintliga teorin inom området grön IT berör kommersiella verksamheter 

med vinstintresse, både vad gäller implementering och motiv för denna. Denna studie bidrar 

således med information om hur grön IT realiseras i offentlig sektor utan samma finansiella 

krav. Denna studie bidrar med att belysa ett problemområde som inte får tillräcklig 

uppmärksamhet i dagens samhälle, nämligen att IT har en lika negativ miljöpåverkan som 

flygindustrin.  Vidare bidrag är även kunskap kring hur verksamheter samt även privatpersoner 

kan minska sin IT-utrustnings miljöpåverkan.  

 

Tidigare forskning visar att de dominerande motiven för arbete med grön IT grundar sig i 

finansiella aspekter. I kontrast till detta bidrar studien med information om att miljömässiga 

motiv, snarare än ekonomiska, ligger som grund för arbetet med grön IT i en svensk kommun.  

 

Studien visar även att kommunens styrdokument fyller en viktig funktion i arbetet med grön 

IT. Tidigare forskning visar på att det är vanligt med diskrepanser mellan skrivet ord och 

praktisk handling vilket inte var fallet i denna studie.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag på fortsatt forskning utifrån denna studie är att kartlägga samtliga Sveriges kommuner 

och deras arbete med grön IT. Detta för att skapa en helhetsbild över hur grön IT är realiserat. 

Detta skulle kunna göras via en kvantitativ studie där en välformulerad enkät med öppna frågor 

som grund för att samla in nödvändig empiri. En annan infallsvinkel kan vara att utföra en 

flerfallstudie där två eller fler kommuner inkluderas i jämförelsesyfte för att identifiera 

skillnader vad gäller implementering, motivationsfaktorer samt fastställa styrdokumentens roll. 

Detta skulle bidra med en djupare förståelse gällande kopplingen mellan teori och praktik.  

 

Vidare kan fortsatt forskning bedrivas för att fastställa vilken roll individuella eldsjälar har i 

arbetet med grön IT. Detta då denna studie indikerade på att det var just en eldsjäl som behövdes 

för att sätta arbetet i rullning. 

 

Med denna studie som grund kan fortsatt forskning innefatta en fördjupning i de 

motivationsfaktorer som presenteras. Detta med syftet att ytterligare öka förståelsen kring de 

drivkrafter som motiverar verksamheter, stora som små, att initiera arbetet med grön IT.  

 

Denna studie var inriktad mot en kommun som öppet arbetade med grön IT, således är ett 

förslag på fortsatt forskning även att undersöka en kommun som inte initierat arbetet med grön 

IT. Detta med syftet att undersöka om det beror på brist på kunskap, medvetenhet eller andra 

faktorer. 
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Bilaga - Intervjuguide 
Övergripande 

1. Vilken roll har du i kommunen? 

2. Hur länge har du haft denna position? 

3. Har du någon tidigare erfarenhet av liknande arbete? 

 

Grön IT 

1. Ser ni er som en grön IT-kommun? 

– Om ja, på vilket sätt och varför? 

2. Vad innebär grön IT för dig? 

3. Hur arbetar ni rent praktiskt med grön IT i kommunen? 

a) Har ni sett konkreta resultat som arbetet har lett till? 

b) Om ja, vad för resultat?  

c) Vad har fått er att arbeta på dessa sätt? 

4. Är ineffektiva system, energimässigt, skäl nog att byta ut IT-utrustning eller väntar ni tills utrustningen 

inte klarar av arbetet prestandamässigt? 

– Om ja, varför är det viktigt för er att utrustningen är energieffektiv? 

– Om nej, varför är det inte skäl nog? 

5. Har ni ett ramavtal som styr era IT-inköp? 

– Hur mycket styr då ramavtalet? 

a) Om inte, har ni egna riktlinjer vid IT-inköp? 

b) Vad innefattar dessa riktlinjer? 

6. Vid IT-inköp, prioriteras IT-utrustning som är miljömärkt? 

a) I så fall, vilka certifieringar tittar ni på?  

b) Ställer ni krav vid IT-inköp? (Utrustning, leverantörer, underleverantörer) 

c) Varför ställer ni dessa krav? 

7. Arbetar ni med att minimera er IT-utrustnings energiförbrukning? 

a) Om ja/nej, varför arbetar ni på detta sätt? 

b) Hur går detta arbete till? 

8. Gör ni regelbundna mätningar över er IT-utrustnings energiförbrukning? 

a) Om ja, med vilket syfte gör ni detta? 

9. Har ni mätbara mål gällande arbetet med grön IT? 

– Om ja, vad har gjort att ni satt upp dessa? 

10. Har ni rutiner för hur arbetet med bortforsling av IT-utrustning ska gå till? 

a) Om ja, vad för slags rutiner? 

b) Varför finns dessa rutiner? 

c) Har dessa rutiner gett resultat? Vad för resultat i så fall? 

11. Har ni utbildat er personal i miljövänlig användning av er IT-utrustning? 

Styrdokument 

1. Vid upphandlingar/inköp av IT-utrustning, vilken roll spelar styrdokument i denna process? 

a) Varför spelar det en viktig roll/inte roll? 

2. Vilken roll har styrdokumenten i arbetet med grön IT överlag? 

3. Hur viktigt tycker du det är att ha styrdokument (riktlinjer, policys, strategier) för att guida arbetet med 

att arbeta mer hållbart med IT?  

a) Varför tycker du så? 

4. Hur mycket arbetar du/ni efter de olika styrdokument som finns? 

a) Hur kommer det sig? 

5. Har ni ytterligare styrdokument som inte är offentliga som guidar arbetet med att arbeta mer hållbart 

med IT?  

 

Tekniska frågor 

1. Hur många datorer uppskattar du brukas inom kommunen?  

2. Hur lång livslängd har ni i snitt på er IT-utrustning?  
3. Har ni någon centraliserad serverhall eller hur ser serverinfrastrukturen ut? 
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