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Abstract  
Varför vi valt att rikta in oss på Grön IT är för att det är ett relativt okänt begrepp som berör 

ett väldigt aktuellt ämne, klimatfrågan. Begreppets otydlighet klargjordes tidigt i arbetet då 

det var märkbart hur stor ämnets kunskapsskillnad var mellan de två myndigheter vi valt att 

undersöka.  

 

Resultaten i studien är baserat på intervjuer med miljöansvariga hos de myndigheter vi 

undersökt. Syftet med intervjuerna var att få insikt i hur långt myndigheterna kommit i sitt 

arbete med Grön IT, exempelvis med personalutbildningar och införande av olika policies. 

 

Vi valde att undersöka och jämföra Stockholms universitet med Uppsala universitet och i 

slutsatsen kan vi fastställa att deras fas inom Grön IT skiljer sig avsevärt i både kunskap och 

arbete och att den myndighet som kommit längre i sitt arbete mot en grönare IT sparar både 

pengar och energi i motsats till den myndighet som inte kommit lika långt. Det kan 

förekomma många problem vid införandet av Grön IT och ett problem som diskuterades i 

störst utsträckning är hur man ska få sina anställda att ändra beteende i användandet av IT-

utrustningen utan att tappa effektivitet i arbetet. 
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1. Introduktionskapitel 
 

1.2 Inledning 
 

Vi kommer i denna uppsats att fokusera på hur två statliga myndigheter, Stockholms och 

Uppsala universitet, arbetar mot en miljövänligare verksamhet med hjälp av IT, och hur 

arbetet mot den riktningen kan skilja sig mellan de två myndigheterna som ingår i samma typ 

av verksamhet. Därmed kan vi även försöka förstå vilken drivkraft det är som kan föra det 

Gröna IT-arbetet framåt, och om denna drivkraft inte finns, även försöka förstå varför.  

 

 

1.3 Bakgrund 
 

1.3.1 Vad är Grön IT? 
 

Sammanfattat syftar Grön IT till att med hjälp av IT och dess teknologi som verktyg minska 

den egna energiförbrukningen samt minska andra miljöförstörande faktorer som exempelvis 

utsläpp från transporter genom att ersätta resor med virtuella möten. Grön IT innefattar 

givetvis även att avfallet tas om hand och återvinns på bästa sätt. 

 

Konceptet Grön IT är oerhört brett och frågar man olika personer om innebörden av Grön IT 

kan man förväntas få olika svar. Dels handlar det om att försöka förbättra de delar inom IT-

branschen som orsakar de största miljöproblemen, men också att med hjälp av IT försöka 

minska energiförbrukningen inom andra områden, exempelvis rörande energi, transporter och 

byggande. 

 

Varför det kan vara svårt att sätta fingret på vad som egentligen är Grön IT är just för att det 

finns så pass många perspektiv för vad som verkligen gör IT till grön. Att gå till att bli en 

grönare organisation kan därför vara oerhört problematiskt och innefatta en process som kan 

ta flera år och givetvis kosta stora summor pengar.  

 

Implementering av lösningar 

 

Att implementera lösningar kräver förändringar i verksamheten vilket kan vara ett av de mest 

komplicerade momenten, särskilt när det kommer till att ändra på beteendemönster inom IT-

verksamheter. Det kan ta tid att lära sig nya system vilket kommer innebära en 

ineffektivisering av organisationen under inlärningsprocessen. En orsak till att Grön IT inte 

kommit lika långt i den privata sektorn är just på grund av de ekonomiska risker som 

medföljer med omställningarna som en organisation tvingas genomgå i förändringsprocessen. 

För att minska risken är det därför av största vikt att ta fram välplanerade hållbarhetsmål för 

den specifika verksamheten, genom att exempelvis ta fram en konkret policy (TCO 

Development, 2013). 

 

Policyn bör enligt TCO Development (2013) fungera som en strategi för att förverkliga de 

tekniska och verksamhetsliga lösningar som man vill implementera i organisationen. Till en 

början är det bra att sätta rimliga mål för vart man vill nå och sedan successivt genomföra 

utvecklingen.  För att gå i en grönare riktning krävs kommunikation och utbildning inom 

området för att förtydliga vikten av förändringen och samtidigt skapa en förståelse för varje 
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anställd människas roll i arbetet mot målen. Är policyns betydelse oklar kommer det bli svårt 

att ändra på medarbetarnas beteende.  

  

För att hålla en kontinuerlig utveckling är det viktigt med återkoppling där uppföljningar av 

resultaten görs, för att utröna huruvida resultaten går i den riktning som man satt målen, och 

om inte – skapa nya strategier för att uppnå dessa.  

 

1.3.2 Vilka krav ställs mot statliga myndigheter idag?  

 

Det finns en del olika ramverk att hämta gällande regeringens krav på statliga myndigheter 

när det gäller arbetet med IT och miljö. De två mest relevanta enligt oss är förordningen 

(2009:907), samt regeringens agenda för IT för en grönare förvaltning.  

 

Enligt förordningen (2009:907) hör både Stockholms universitet och Uppsala universitet till 

de myndigheter som ligger under Utbildningsdepartementet. Därför är de även skyldiga enligt 

förordningen att ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens egen 

verksamhet. Miljöledningssystemet ska på ett systematiskt sätt ta hänsyn till de direkta och 

indirekta miljöpåverkningarna i myndighetens verksamhet.  

 

Förordningen definierar de direkta och indirekta miljöpåverkningarna enligt följande: 

 

”Indirekt miljöpåverkan: en negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som ett 

resultat av att någon annan än myndigheten vidtar en åtgärd som en följd av att myndigheten 

har meddelat föreskrifter eller fattat något annat beslut, gett råd, genomfört utbildning eller 

lämnat information, och direkt miljöpåverkan: en negativ eller positiv förändring i miljön som 

uppkommer som ett resultat av myndighetens verksamhet och som inte är indirekt 

miljöpåverkan.” (2014:1).  

 

Således innebär det även att myndigheten ska ha en utarbetad miljöpolicy, samt fastställda 

miljömål för verksamheten. I miljöledningssystemet ska det även tydligt finnas en utförlig 

arbetsfördelning vad gäller miljöarbetet i verksamheten. 

 
Den andra är regeringens agenda för IT för en grönare förvaltning (2010-2015), som främst är 

utformad och skapad för de statliga myndigheter som lyder under förordningen (2009:907). 

Syftet med agendan är att miljöanpassa IT-verksamheten och därmed minska 

miljöbelastningen hos de statliga myndigheterna.  

 

Det finns tre insatsområden i agendans innehåll där statlig förvaltning uppskattas ha möjlighet 

att påverka. Dessa tre områden innefattar:  

1. Anskaffning – där upphandling, avrop samt inköp av IT-produkter och tjänster ingår. 

De fyra mål myndigheterna bör uppnå i området anskaffning inkluderar, en utarbetad 

inköpspolicy för IT, utbildning för personal i miljöanpassad upphandling av IT, 

införskaffning av miljöbästa alternativ inom IT, samt ha efterföljelse av anskaffning 

av IT ur en miljösynpunkt.  

 

2. Drift och användning – statliga myndigheters energianvändning bör minska. IT har 

de nödvändiga verktyg som potentiellt kan effektivisera en verksamhet, och därmed 

minska energiförbrukningen. Dock finns det en risk att användning och drift av IT-

produkter och – system ger upphov till en negativ miljöpåverkan. Oftast i form av b.la 
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energianvändning och avfall. Genom optimering av design och utrustning, samt 

effektivisering av IT, kan man spara energi. Myndigheter bör därför jobba aktivt med 

fyra punkter inom området; analysera IT-verksamheten ur miljösynpunkt, utarbeta 

miljöinriktade riktlinjer och mål för IT, utbilda personal i dessa frågor, samt följa upp 

drift och användning av IT ur en miljösynpunkt.  

 

3. Resor och möten – Andelen resfria möten bör öka, detta då tjänsteresor i Sverige står 

för cirka 10 procent av vårt resande. Därför bör myndigheter följa punkter inom resor 

och möten; utarbeta en mötes- och respolicy, öka tillgängligheten av resfria 

mötesalternativ, underlägga användningen av resfria mötesalternativ, samt följa upp 

användningen av resfria mötesalternativ.  

Uppfyllelsen av regeringens krav och rekommendationer bör rapporteras i samband med den 

årliga miljörapportering som myndigheterna gör enligt miljöledningsförordningen. De statliga 

myndigheter som ingår i miljöledningsförordningen förväntas om möjligt i bästa försvarbara 

mån följa de rekommendationer som finns på regeringens agenda (Regeringen, 2010).  

 

1.4 Problemdiskussion & Syfte 
 

Vi har valt att titta närmre på myndigheter då de till skillnad från företag har en skyldigt att 

vara mer transparanta i sitt arbete, i enlighet med offentlighetsprincipen (Finnex, 2014). Som 

nämnt ovan i bakgrunden så finns det en större ekonomisk risk hos den privata sektorn att 

investera tid och energi i frågor gällande Grön IT. Vi tror att denna risk är mindre påtaglig hos 

statliga myndigheter då de faller under regeringens krav i frågor gällande Grön IT, vilket 

medför ett ”måste” snarare än ett frivilligt alternativ. Myndigheterna har därför inga val i 

deras beslut i frågor rörande grön IT. Detta tycker vi är väldigt intressant, då statliga 

myndigheter därför i teorin har samma krav på sig, men att det kan skilja sig i praktiken.  

 

Statliga myndigheter utgör även en sådan stor del av näringslivet i Sverige, där deras beteende 

och agerande kan ha en stor påverkan åt det positiva eller negativa. Det är därför av stor vikt 

att de väljer att engagera sig i frågor som för Sverige i rätt riktning. Statliga myndigheter har 

därför möjligheten att påverka i frågor gällande miljö och grön IT, och därmed bidra till ett 

hållbarare samhälle för landets alla invånare.  

 
Vidare bör det tilläggas att myndigheter är regeringens instrument för att få sin politik 

genomförd. Det innebär således att en grön regering, innebär även grönare myndigheter 

(Regeringen, 2014). Regeringen har därför en skyldighet att agera på ett sätt som gynnar dess 

medborgare, vidare så innebär det att medborgarnas intressen ska visas i myndigheternas 

arbete. Så det hela fungerar som en slutande cirkel, där regeringen väljs av folket, vilket då 

präglar myndigheternas arbete. Dessa faktorer speglar in i anledningen till varför vi valt att 

titta på myndigheters del i det hela (Lag 24, 2014). Tilläggas bör däremot att det politiska 

inflytandet är till viss del även begränsat eftersom varken stat eller kommun har rätt att gå in 

att styra på detaljnivå när det kommer till arbete hos myndigheterna. De kan sätta mål och 

minimikrav, men det lämnar fortfarande utrymme för enskilda aktörer inom myndigheter och 

förvaltning att skapa strategier och se till att det blir utfört (Riksdagen, 2014). Detta är vi 

väldigt intresserade av att utforska vidare.  
 

Vår tanke var därför från början att undersöka flera myndigheter i Sverige men vi insåg 

snabbt att arbetet skulle bli för stort, en avgränsning vid två myndigheter som består av 

samma typ av organisation gjordes därför för att enklare kunna dra paralleller och jämförelser.  
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Syftet med uppsatsen är att ge läsaren en tydlig förståelse för Grön IT och att jämföra två 

likvärdiga myndigheter i deras arbete mot vad vi valt att definiera som tillhörande begrepp 

Grön IT. Vi kommer titta på myndigheternas planläggning för IT-åtgärder för miljön, om de 

har några miljöpolicys, om de utbildar sina anställda, om de har exempelvis infört 

virtualisering, men främst försöka förstå vilka drivkrafter som finns för att föra det gröna IT-

arbetet vidare. 

 

 

1.5 Forskningsfråga 

 
Studiens forskningsfråga är följande:  

 
 Hur förhåller sig Stockholms och Uppsala universitet som statliga myndigheter till 

Grön IT idag, och hur påverkar strategiska satsningar det hållbara IT-arbetet?  
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2. Metod 
 

I denna del kommer vi att presentera vårt val av metod, för att sedan mer detaljerat beskriva  

vårt val av fall, samt sedan klargöra för läsarna hur vi valt att gå till väga med vår studie.  

 

2.1 Val av metod  
 

Urvalsprocessen för de båda universiteten har varit av strategisk karaktär, då vi båda är 

studenter vid Uppsala universitet har vi tidigare kännedom om universitetsvärlden, och har 

själva ett direkt intresse av att se hur det universitet vi själva tillhör ställer sig i förhållande till 

ett jämförbart universitet. Vår ansats är med andra ord att utföra en komparativ studie, med 

två universitet som liknar varandra till storlek, och som båda gör anspråk på att vara ett av de 

ledande universiteten i Sverige.  Då vi har tidigare kännedom om informella strukturer inom 

denna typ av myndighet, och vet med oss att formella riktlinjer inte alltid innebär en faktisk 

implementering. Därför vill vi även poängtera att denna studie kombinerar både kvantitativa 

och kvalitativa metoder för att nå en så bred förståelse som möjligt för hur de här båda 

universiteten faktiskt arbetar med Grön IT.  

 

2.2 Val av fall  
 

Som nämnt ovan är urvalsprocessen av den strategiska karaktären, där många faktorer spelat 

in till varför vi just valt dessa två statliga myndigheter för vidare utforskning.  

 

Vidare så har vi valt att studera Stockholms och Uppsala universitet då de båda är statliga 

myndigheter tillhörande utbildningsdepartementet. Detta innebär således att de i stora drag 

har samma juridiska krav på sig. Då de ingår i samma bransch och har samma uppgift i att 

utbilda sina kunder, i detta fall studenter, finns det därför fler likheter än olikheter bland de 

två. En annan avgörande faktor grundar sig i antalet helårsstudenter, samt i medeltal av antal 

anställda. Nedan kan man se en av likheterna rent statistiskt. 

 

 
 

Tabell 1 – sifferfakta på medelantal anställda och helårsstuderande år 2014 

 

Tabellen är baserad på sifferfakta från 2013, tagna från respektive universitetens hemsida 

(Uppsala universitet, 2014), (Stockholms universitet, 2014). 
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Att hitta två myndigheter som har samma siffror efter samma kriterier är svårt, men vi ansåg 

att båda universiteten är likvärdiga i en jämförelse tittat på antalet anställda och 

helårsstuderande. Vi bygger alltså vidare på detta från vårt argument i delen val av metod.  

Vi har därför valt att basera vår studie på fem kriterier, där vi letar efter universitets följande: 

 

1. Handlingsplan & miljömål 

2. Respolicy 

3. Arbetsfördelning i miljöarbetet 

4. Grön IT 

5. Resultat  

 

Dessa kriterier har vi utformat efter vår litteraturstudie, samt efter vår egen tolkning av 

begreppet Grön IT. I kombination med detta har vi valt att intervjua båda universiteten baserat 

på nio frågor, som även här speglar vår tolkning av begreppet Grön IT. Dessa policies och 

intervjuer tror vi hjälper oss ge svar på vår frågeformulering.  

 

I uppsatsen kommer vi klarlägga myndigheternas effektivitet och divergens i deras strävan 

mot en grönare verksamhet, och vilka faktorer som kan spela in om det förekommer tydliga 

likheter eller avvikelser i deras arbeten.  

 

Skulle det förekomma stora skillnader mellan Uppsala universitet och Stockholms universitet 

kommer vi diskutera varför arbetet och utvecklingen går långsammare alternativt snabbare 

hos universiteten. Går arbetet långsamt vill vi undersöka varför går det långsamt. Har 

organisationen ingen tillräcklig motivation med införandet av en tydlig planläggning för 

miljö? 

 

 

2.3 Litteraturstudie 

 
Första fasen var att designa en strategi för forskningsstudien och komma fram till en relevant 

frågeställning. Utöver ovanstående har vi även valt att söka oss till forskning eller studier som 

redan finns i ämnet. Detta för att studera deras slutsatser, undersöka hur de gått till väga, samt 

utforska de referenser som används. 

 

Vi diskuterar begreppet Grön IT och dess tillvägagångssätt vid införandet av exempelvis nya 

tekniska metoder och beteendeförändring hos anställda. Utifrån detta behandlar vi 

myndigheternas  slutsatser och undersöker hur de gått till väga, samt om de använt några 

referenser och riktlinjer för att gå mot en grönare IT-miljö. 

Vi har även valt att söka efter redan existerande policies och ramverk för Grön IT för att få en 

förståelse för vad som kan förekomma i sådana dokument. Med den relevanta informationen 

kan vi då jämföra myndigheternas arbete efter samma mall. 

 

Vid valet av källor har vi valt ut de källor vi ansett vara av högst relevans för uppsatsen. Det 

har varit viktigt för oss att välja källor med hög tillförlitlighet då vi alltid haft som prioritet att 

skriva en tillförlitlig uppsats.  

 

Litteraturen vi använt oss av som förklarar begreppet Grön IT kan vi förutsätta vara opartisk, 

då samma förklaringar av begreppet uppkommit i många olika artiklar och studier. Man måste 

dock alltid ha i åtanke att ställningen mot Grön IT kan innehålla vinklade värderingar, därför 
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är det viktigt att granska författares och skribenters förhållningssätt gentemot ämnet. 

 

Eftersom vi tagit många källor från internet, där människor enkelt kan influera innehållet 

måste man läsa artiklarna med ett kritiskt öga. Vi har dock försökt använda oss av hemsidor 

från diverse oberoende företag och myndigheter för ökad trovärdighet 

 

 

2.4 Empirisk studie (urval, datasamling, databearbetning) 

 
Vi använder oss av intervjuer, samt insamling av tillgängliga dokument på respektive 

universitets hemsida. Frågorna är baserade på innehåll från våra litteratursökningar och 

existerande policies inom ämnet. För att nå en större bredd är därför intervjuerna även 

utformade så att den intervjuade kan uttrycka dennes tolkning av Grön IT som eventuell 

strategisk metod på det specifika universitetet. På så vis kan vi få en inblick i vilka faktorer 

som motiverar till en grönare IT på den specifika myndigheten.  

 

Vi skickade mail till, vad vi tror oss vara de mest lämpade i detta avseende, där anställda med 

roller i miljöarbetet och/eller på IT-avdelningen har prioriterats. I mailet fanns en kort 

beskrivning på vår uppsats och där våra mål ingått. Syftet med detta är att ge våra mottagare 

en introducerande och övergripande inblick i vårt arbete och vad vi är ute efter. Denna metod 

kommer att bidra till en mer generell insyn i arbetet, där konkret data kan underlätta 

jämförandet av myndigheterna på ett objektivt och strukturerat sätt.  

 

I mailutskicken gavs även en begäran till att besöka universitetet för att utföra intervjuer på 

IT-avdelningar eller medarbetare engagerade i miljöfrågor på respektive universitet. Tanken 

med intervjuerna var att få en insyn i det faktiska arbetet på universiteten genom subjektiva 

ögon, där mer fyllig data, om man så vill, kan hämtas och analyseras. Denna metod ger även 

en annan typ av resultat som på ett ostrukturerat sätt tillåter en att undersöka den intervjuade 

anställdes egna tolkning och uppfattning i arbetet med Grön IT.  

 

Genom dessa metoder tror vi oss ha kunnat kartlägga och jämföra universiteten emellan i 

deras arbete med Grön IT, och därmed även kunna utforska dess likheter och olikheter.  

 

 

2.5 Kritisk Granskning av metoden 
 

I och med att vi undersökt endast två myndigheter är det svårt att generalisera våra resultat. 

Det är också svårt att dra den slutsats vi gjort baserat på förhållandevis lite empiri. Men en 

tidigare studie som va mer kvantitativt utformad (Bansal & Roth, 2000) menar på att det 

behövs en drivande individ för att föra arbetet framåt. Vi har kommit fram till samma sak. 
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3. Teori  
 

Nedan presenteras tidigare forskning i ämnet som ligger till grund för vår studie, samt vår 

frågeställning.  

 

3.1 Tidigare forskning 
 

Bansal och Roth (2000) är författarna till artikeln ”Why Companies Go Green” där studien 

jämför företag inom dels flera olika sektorer, i olika länder, Japan och i Storbritannien, samt 

flera olika företag inom samma sektor, inom Storbritannien. Studien undersöker varför olika 

företag inom olika branscher engagerar sig i miljöansvar, och de testar även variationer inom 

samma sektor, och även variation mellan kulturer (Bansal & Roth 2000). 

Själva föremålet för analysen är miljödiskursen inom företaget, som blottas genom intervjuer 

med direktörer och ledning inom respektive företag. Syftet är att identifiera motiveringar 

genom att jämföra de uttryckta motiveringarna och koppla dem till de konkreta handlingar 

som tas av företaget som gynnar miljön kopplad till deras respektive verksamhet. 

Studien visar att det finns skillnader i hur företag inom samma typ av bransch ser på miljö och 

hur den skall och kan införlivas i företagets verksamhet, eller vad det är ett uttryck för.  

Författarna identifierar främst tre anledningar till varför företagen engagerar sig i miljöansvar. 

Detta kallar de Competitiveness, Legitimation, och Social responsibility (Bansal & Roth 

2000:726-728) 

Vi har valt att översätta de fritt till konkurrens, legitimering och socialt ansvar (miljöansvar) 

Konkurrens 

Syftet med miljöansvaret är att organisationen kan se fördelar med ett utökat miljöansvar, då 

denna aspekt efterfrågas av stakeholders eller kunder. Ser organisationen en ekonomisk 

vinning eller fördel på marknaden förknippat med ett utökat miljöansvar eller en specifik 

åtgärd som även råkar ha en positiv effekt på miljön, så kan detta anges som själva syftet med 

satsningen (2000:726). Inom grön IT är ett exempel på detta Skype-konferenser som innebär 

minskade flygkostnader, och som även har en positiv inverkan på miljön. Syftet skall dock 

vara den ekonomiska fördelen som åtgärden innebär för organisationen, och miljöinverkan är 

konsekvensen. 

 

Legitimering  

Syftar till att verksamhetens miljöansvar är sammankopplat med de lagar och krav som ställs 

på organisationen för att dess fortlevnad skall vara säkrad. I denna definition ingår även att 

undvika repressalier eller sanktioner som det kan innebära att inte uppfylla ett minimum av 

miljöansvar. Fokus ligger på minimum, och syftet är kompatibelt med begreppet risk 

management. Organisationen vill inte vara sämre än något annat alternativ på marknaden och 

uppfyller därför minimumkraven, men tar inget aktivt ansvar i att söka förbättra sin egen 

verksamhet inom området om detta inte uttryckligen krävs ovanifrån (2000:727). 
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Socialt ansvar (miljöansvar) 

Detta är sprunget ur organisationens egen ansvarskänsla för samhället och omgivningen, samt 

hur de påverkar den genom sin verksamhet (2000:728). Detta skiljer sig från företagets eget 

bästa och ekonomiska vinning eller möjlighet till konkurrens på marknaden. Själva 

motiveringen skall syfta till att gynna samhällets bästa, och att organisationen genom sin egen 

verksamhet måste ta ansvar för att den inte skall påverkas negativt. Däremot är det inte 

uteslutet att organisationen kan se fördelar i att minska sina utsläpp, både ekonomiskt och vad 

gäller konkurrensen. Detta kan gå hand i hand, men själva huvudsyftet skall vara att 

miljöansvar bygger på den etiska aspekten, en vilja att göra ”det rätta” (2000:728). 

 

Vad studien även visade och som även tidigare fått stöd i tidigare forskning, bl.a. av 

Lawrence & Morell (1995) Winn (1995), är att företag som tar miljöansvar med motiveringen 

att det är ”the right thing to do”, alltså utifrån att företag har ett social ansvar för deras 

verksamhet, är att det ofta finns en stark drivkraft från en eller flera individer bakom detta 

beslut som sedan genomsyrar hela organisationen. 

 

”Firms motivated by ecological responsibility often pointed to a single individual who had 

championed their ecological responses. The decision process was often based on the values of 

powerful individuals or on the organization’s values rather than a widely applied decision 

rule.” (Bansal & Roth, 2000:728) 

 

Detta påverkar i sin tur organisationens ansträngningar för att utforma verksamheten så att 

den är hållbar för miljön, utan att anpassa sig till andra organisationer och lägga sig på samma 

nivå som liknande organisationer. 

 

”As a result of individual leadership and a desire to uncover the most ecologically benign 

solutions, firms motivated by ecological responsibility often chose independent and innovative 

courses of action, rather than mimicking other firms whose motive was legitimation.” (Bansal 

& Roth, 2000:728) 
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4. Empiri  

 
I denna del kommer vi att presentera de olika policies som finns att hämta på respektive 

universitets hemsidor. Vi presenterar även här resultat från intervjuer, samt tittar på 

årsrapporter från 2013. Varje nytt avsnitt presenteras först sammanställning från Stockholms 

universitet, och sedan Uppsala universitet. 

 

 

4.1 Handlingsplan och miljömål  

 
4.1.1 Stockholm Universitet 

Universitetets mål med handlingsplanen (2013-2015) är att minska verksamhetens belastning 

på miljön. De som är ansvariga för att de fem delmål ska upprätthållas och följas två gånger 

per år är Miljörådet och miljösamordnarna/miljökoordinator samt miljöhandläggaren. 

Resultaten skickas sedan till Naturvårdsverket. De olika miljömålen i handlingsplanen rör allt 

gällande miljö, och då det inte finns en direkt referens till Grön IT har vi valt att ta ut de mål i 

planen som indirekt rör ämnet grön IT, enligt egen definition. 

 

Det första målet syftar till att minska elanvändningen på universitetet.  

 

Miljömål – Elanvändning  
Bland de olika delmålen i denna kategori har IT-avdelningen som uppgift att införa åtgärder 

som ingår i deras tjänstekatalog för att öka energieffektiviteten inom verksamheten och av IT-

produkter. Att dessa åtgärder utförs ligger i ansvaret hos motsvarande prefekt, samt miljörådet 

på universitetet.  

 

Miljömål – Resfria möten 
Motsvarande prefekt och miljörådet har även här i ansvar att se till att dessa mål efterlevs. 

Bland de delmål som finns under detta mål är det bara en punkt som är Grön IT-relaterad, där 

det står att Miljösamordning ger utbildning i Adobe Connect. Kontentan av detta mål är att 

Grön IT inte har en tydlig roll i det hela vad gäller utsläppen som illustreras i ovanstående 

tabell, utan bidrar till förbättring som följd av de minskade utsläppen vid resfria möten. 

Minskade koldioxidutsläpp är en effekt av de verktyg som grön IT tillhandahåller, verktyg 

som Adobe Connect i det här fallet.  

 

De andra tre kvarstående punkter som ingår i miljöhandlingen är utbildning, återanvändning 

och miljösäkra laboratorier. Dessa tre mål kan enligt vår tolkning inte relateras eller kopplas 

till Grön IT (Stockholm Universitet, 2014). 

 

4.1.2 Uppsala Universitet 

I förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska alla myndigheter ha en 

miljöpolicy. För att bidra med en bättre samhällsutveckling anser Uppsala universitet att det 

är deras plikt att ansvara för och arbeta med att minska deras miljöbelastning som verksamhet. 

I handlingsplanen står följande text som avgörande faktor till det aktiva arbetet med 

miljöfrågor: 
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“I förordningen (2009:907) om miljöledningen i statliga myndigheter ställs krav på att 

universitetet inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ska ha ett miljöledningssystem som 

integrerar miljöhänsyn i verksamheten så att hänsyn tas till verksamhetens direkta och 

indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt” (2013:3). 

 

Miljöledningssystemet ska enligt handlingsplanen i sin tur bestå av följande komponenter - 

miljöutredning, miljöpolicy, miljömål, ansvarsfördelning, dokumenterade rutiner och årlig 

uppföljning.  

 

I miljömålet och handlingsplanenen ingår det som nämnt ovan olika ansvarsfördelningar för 

specifika uppdrag i arbetet med miljöledningssystem. Bland de olika avdelningar som finns 

inkluderade ingår IT-avdelningen, som i sin tur har i ansvar att efterfölja fyra specifika 

arbetsuppgifter gällande universitets arbete med grön IT.  

 

 IT-avdelningen ska driva och utveckla universitetets arbete efter de riktlinjer som 

finns beskrivna i Näringsdepartementets publikation “It för en grönare förvaltning - 

agenda för IT för miljön 2010-2015”.  

 IT-avdelningen uppmanas även att välja mer miljöanpassad IT-utrustningen vid inköp 

och användning av nya produkter. 

 Avdelningen har i sin tur också ett ansvar att förse de verktyg, stöd och kunskap som 

behövs för användningen av Adobe Connect Pro som resfria mötesalternativ, samt den 

egna videokonferensanläggningen.  

 Avdelningen bör även arbeta för goda möjligheter att mäta användning av resfria 

mötesalternativ.  

 

Tilläggas bör att i tredje punkten gällande resfria möten tydliggörs det att IT-avdelningen bör 

förse medarbetare med verktyg för användning av Adobe Connect Pro samt den egna 

videokonferensanläggningen. I övriga delar i handlingsplanen ingår det en rubrik som lyder; 

Tjänsteresor och resfria möten. Under rubriken ingår det i sin tur miljömål 2013-2015 som 

universitetet måste förhålla sig till. Universitetet ska enligt dessa mål inte öka utsläppen av 

klimatpåverkande gaser från tjänsteresor jämfört med året innan 2012. Universitetet ska 

således även jobba för att öka användningen av resfria mötesalternativ med tidigare års 

användning. Samt att flygresor om så möjligt ska ersättas med tågresor. Kontentan utav det 

hela kan dras till att IT-avdelningen inte har det yttersta ansvaret att själva sträva mot ett 

hållbarare universitetet gällande resfria möten. Det är ett uppdrag som bl. a delas med 

avdelningen för ekonomi och upphandling. Dock är uppgifterna inte identiska, utan den 

andrenämnda avdelningen har som del av sitt uppdrag att inkludera frågor om minskad 

miljöpåverkan från universitetets resor vad gäller utförande och design av dess målsättning 

och direktiv för tjänsteresor och möten. De har också ansvar att upprätthålla detta vid kontakt 

och upphandling med universitetets resebyrå (Uppsala Universitet, 2014). 

 

 

4.2 Respolicy  
 

Enligt förordning (2009:907) är det krav på att myndigheter som faller under 

Utbildningsdepartementet har en respolicy (Svensk Författningssamling, 2009).  

4.2.1 Stockholms universitet 

En av universitetets miljösamordnare har i september 2013 utfärdat en policy för resfria 

möten på Stockholms universitet. Policyn ska fungera som ett direktiv som förser 
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institutionerna med förslag på åtgärder för flygresor, boende, bil- och bussresor. Dessa förslag 

ska då i sin tur bidra till minskade utsläpp från universitetets sida. Dessa förslag på riktlinjer 

ska hjälpa institutionerna så att de miljökrav som ställs på myndigheten efterlevs.  

 

Många punkter i policyn rör miljöfrågor på ett mer allmänt plan, och det finns inga direkta 

referenser till Grön IT som verktyg, utan även här pratar man om miljö som ett övergripande 

ämne. Viktiga åtgärder som tas upp, enligt oss själva gällande Grön IT, rör främst resfria 

möten där policyn uppmanar, i bästa mån, prioritering av resfria möten i form av videomöten 

med b.la Skype och Adobe Connect Pro. 

 

Varje institution har i sin tur även ansvar att på olika sätt ta reda på den primära anledningen 

till vilka typer av möten och aktiviteter som leder till tåg- och flygresor. Policyn ger även 

motsvarande institutionerna och ansvariga råd och vägledningar när det kommer till 

tjänsteresor (Stockholms Universitet, 2014).  

 

4.2.2 Uppsala universitet 

Då tjänsteresor och möten ingår i universitetets verksamhet har de framställt en mötes- och 

tjänsterespolicy, fastställd av rektorn år 2013. De riktlinjer som är inkluderade i policyn ska 

vägleda och därmed förenkla resandet för medarbetarna, och som resultat  att 

konstandseffektivisera verksamheten samt värna för miljön. De riktlinjer som finns i policyn 

måste kontrolleras att de efterlevs på prefektnivå.  

 

Bland de punkter som ingår i dokumentet inkluderar riktlinjer för hantering av; telefon-, 

webb-, videokonferens, tåg, flyg, bil, hotell och båt. Det mest relevanta gällande grön IT, 

finns att hämta under telefon-, webb-, videokonferens, samt grupp och konferens. Det framgår 

tydligt att e-möten är att föredra och bör väljas i första hand. Innan en resa ska bokas är det 

även av störst vikt att se över vilka alternativ som finns vad gäller telefon-, webb- och 

videokonferens, där det mest kostnadseffektiva och miljövänliga alternativet ska prioriteras.  

 

I dokumentet finns det även en hänvisning till ‘Miljömål och handlingsplanen’, där det finns 

mer information att plocka (Uppsala universitet, 2014).  

 

4.3 Arbetsfördelning i arbetet med miljö 

 
4.3.1 Stockholms universitet 

När det kommer till universitetets miljöarbete finns det mängder med olika ansvarsområden. 

Då det är rektorn som har det yttersta ansvaret för universitetet och dess miljöarbete, är det 

därför även dennes ansvar att fastställa miljöpolicy, miljömål och miljöhandlingsplan, samt 

miljöredovisningar. Rektorn har därför också som uppgift att fastställa de olika arbetsrollerna 

som finns i arbetet, och därmed också vilka roller som finns. Miljöarbetet i det stora innefattar 

en mängd olika ansvarsområden i sig, där olika typer av arbete skiljer sig åt.  

 

Miljörådet ansvarar tex för att bygga, upprätthålla och dokumentera universitetets 

miljöledningssystem och då även driva miljöarbetet. Där ingår även rapportering av 

prestanda, samt initiativ till förslag på förbättringar. Vicerektor, prorektor och 

förvaltningschef å andra sidan ansvarar för att förse nödvändiga resurser till miljöarbetet. De 

har även i uppgift att kontrollera att de miljöpolicy, miljömål och handlingsplan som 

universitetet tillhandahåller efterlevs och följs. Vidare är det motsvarande prefekters yttersta 



15 
Sofia Shiervani & Kasper Nyberg Axelsson 

 

skyldighet att universitetets miljöarbete på institutionsnivå efterlevs. De ansvarsområden som 

ingår inkluderar uppföljning, revidering, samt dokumentering av miljöarbetet på 

institutionsnivå. Universitetet har även en miljökoordinator som är miljörådets tjänsteman, där 

dennes ansvar är att samordnar miljöarbetet på universitetet. Koordinatorn har även som 

arbetsuppgift att ge stöd för motsvarande fakultets samordnare, samt motsvarande institutions 

miljörepresentant, men även arrangera miljöutbildningar för personal. Dock är det 

miljöhandläggaren som har det yttersta ansvaret att administrera och samordna efterlevnad av 

miljölagstiftning.  

 

Således står det ingenting om IT-avdelningens roll i det hela vad gäller miljöarbetet på 

universitetet. IT-avdelningen har, som beskrivet på universitetets hemsida, i uppgift att ta 

värna och arbete flitigt med att vara ett stöd till kärnverksamheten vid universitetet. Detta 

genom att producera goda förutsättningar för universitetets användning av informationsteknik, 

både i utbildning och forskning. Uppgifter som ingår i IT-avdelningens arbete rör därför 

telefoni, desktopssystem, nätverk till affärskritiska system för utbildning, ekonomi och 

personal (Stockholms universitet, 2014). 

 

4.3.2 Uppsala universitet 

Rektorn har det yttersta ansvaret för miljöarbetet i det stora hela på universitetet, såsom att 

ansvara för att ett miljöledningssystem införs, upprättas, underhålls och följs upp, och 

ansvarar därmed även för att de olika miljöfrågorna har miljörepresentanter. Det är 

universitetsdirektören som har i ansvar att säkerställa att de krav som finns i förordning 

(2009:907) upprätthålls av miljöledningssystemet. 

 

Lite längre ner i ledet hittar vi motsvarande prefekter som har hand om upprätthållning av 

miljöarbetet på institutionsnivå. I uppgiften ingår det att informera och upprätthålla 

medarbetarna i de miljökrav och mål som universitetet ställs mot som myndighet. Dock har 

alla motsvarande prefekter ett miljöombud på institutionen som bl.a. har i uppgift att 

rapportera till prefekten gällande arbetet med miljön.  

 

Sedan har vi en miljösamordnare som har i uppgift av uppbyggande, upprätthållande och 

dokumentation av universitetets miljöledningssystem, men också med att bistå rektor och 

miljörepresentanter i miljöarbetet. Utbildningar och stöd i miljöarbetet, samt vara en 

kontaktperson gentemot miljömyndigheter ingår även i dennes arbetsuppgifter (Uppsala 

universitet, 2014).  

 

 

4.4 Grön IT policy 

 
Eftersom Uppsala universitet saknar en renodlad Grön IT policy presenteras här endast 

Stockholms universitets policy.  

4.4.1 Stockholms universitet 

Stockholms universitet har på bevåg av rektorn utformat en Policy för just Grön IT. Syftet 

med policyn är att göra verksamheten energi- och resurseffektiv, och därmed också bidra till 

en giftfri miljö. Policyn ska för anställda fungera som en utgångspunkt i hur verksamheten ska 

arbeta med Grön IT. I policyn ingår därför ett antal punkter i form av miljökrav som 

universitetets medarbetare måste följa, där framgår det även att de tjänster IT-avdelningen på 
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universitetet tillhandahåller måste uppfylla de miljökrav universitetet som myndighet ställs 

mot.  

 

De punkter som ingår i policyn är riktlinjer för de medarbetare på Stockholms universitet som 

gemensamt ska uppfylla dessa krav. I de nio punkterna som ingår i policyn är det IT-

avdelningen likaså institutionernas krav att ha en handlingsplan som efterlever dessa 

riktlinjer. De punkter som tas upp är således noga utvalda för att med effektivisering och 

optimering av IT-lösningar bryta det beteendemönster som råder, och därmed också gagna 

både ekonomi och miljö. Man menar på att handlingar gällande anskaffning, avveckling och 

användning av relaterade IT-produkter ska ställas krav på, där användandet av IT-produkter 

och lösningar ska gynna verksamheten ur ett miljövänligt perspektiv. Detta går enligt policyn 

att uppnå om krav ställs på leverantörer vid nyanskaffning av IT-relaterade produkter och 

lösningar, men också vid införskaffning av begagnade alternativ. Man tittar alltså på IT-

relaterade produkters livscykel, där produktion till användning och återvinning är viktiga 

komponenter i riktlinjerna. På så vis bidrar universitetet till minskad miljöbelastning som 

därmed både gynnar miljön och våra naturtillgångar. Även videomöten och videokonferenser 

är med som en vital punkt i policyn, med den teknologin vill minska antalen tjänsteresor med 

flyg och bil (Stockholms universitet, 2014). 

 

 

4.5  Miljöredovisningar 2013 
 

Vi har valt att sammanställa de två universitetetens senaste miljörapporter, och plockat ut de 

resultat som rör IT och miljö. Med den anledningen har vi därför valt att endast titta på 

respektive universitets elanvändning, samt koldioxidförbrukning från universitetens flygresor. 

De kommentarer nedanför respektive tabell ser bara till IT som eventuellt påverkande faktor. 

Det bör även tilläggas att båda universitetens resultat kommer att presenteras jämte varandra, 

för att underlätta jämförelsen.                                                     

 

Elanvändningen 2013 hos de båda universiteten 

 

   
Tabell 2 – elanvändningen hos Stockholm respektive Uppsala universitet år 2013  

 

Resultatet från Stockholms universitet visar att IT-avdelningen har varit en stor faktor i 

minskandet av energiförbrukning då de flitigt arbetat med ett virtualiseringsprojekt där målet 
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är att minska användandet av datorservrar. Resultatet av arbetet med virtualisering har visat 

sig i redovisningen för minskad användning av energi för drift och kyla. Andra exempel som 

bidragit till minskad energiförbrukning kan hittas i bl.a. utbyte av tjocka datorskärmar till 

platta.  

 

I Uppsalas rapport framgår det tydligt att ökandet av energianvändning främst har att göra 

med Uppsala universitets användning av fjärrkyla, som det började använda sig av 2012. 

Universitetet anser dock att miljönyttan med att använda fjärrkyla är stor, trots att denna form 

har lägre energiintensitet än eldriven kyla.  

 

Det framgår även att verksamhetselen per kvadratmeter ökat väldigt lite i relation till de andra 

siffrorna, detta på grund av universitetets sammanslagning med campus Gotlands lokaler. De 

lokalerna har en lägre genomsnittlig elanvändning än lokalerna i Uppsala.  

 

Vad gäller IT för minskat energianvändning visas det i rapporten att universitetet har ökat 

användandet av närvarostyrd belysning och ventilation, samt ändrar inställningar i 

kontorsutrustning så att de efter en viss tids inaktivitet automatiskt går i energisparläge. Man 

har även tittat på att ersätta de fysiska servrarna med modern teknik i form av 

servervirtualisering. 

 

Koldioxidutsläpp från Universitetens flygresor 

 

   
Tabell 3 – koldioxidutsläpp från Stockholm respektive Uppsala universitet år 2013 

 

Stockholms universitet har som resultat av minskade flygresor och ökade videomöten och 

videokonferenser, minskat universitetets utsläpp av koldioxid. Bör även tilläggas att det gjorts 

en ökning från 349 till 792 Adobe Connect- användare från 2011 till 2013. Alltså en ökning 

på mer än 100 procent på endast två år (Stockholm universitet, 2013).   

 

Uppsala universitet å andra sidan har under 2013 haft över 950 videokonferenser på cirka 700 

timmar totalt. Denna anledning ges av universitetet i rapporten som en av de avgörande 

faktorerna till minskandet av flygresor på korta sträckor. I rapporten menar man även på att 

ökningen på användandet av Adobe Connect även här har varit en bidragande faktor till den 

de minskade utsläppen. Man har även erbjudit alla anställda på universitetet kostnadsfri 

tillgång till utbildning i Adobe Connect Pro, samt installerat ett 15-tal 

videokonferensanläggningar på universitetet under årets gång (Uppsala universitet, 2013).  
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4.6 Intervjuer  

 
I denna del presenteras sammanställningen av de intervjuer vi gjorde på de två universiteten.  

 

4.6.1 Stockholms universitet 

Följande empiri är utvunnen ur den intervju som hölls med driftschef och 

informationssäkerhetsamordnare på Stockholms universitet. 

 

I intervjun på Stockholms universitet fick vi tala med Mikael Karlsson som är en av två 

driftschefer på universitetet. I intervjun förklarar han deras organisation som en stor och 

komplex miljö med närmare 6000 anställda och 73000 studenter. Han säger att de har delat 

upp driftsuppdraget i två sektioner där han själv ansvarar för en av dem. Enligt Mikael har SU 

en decentraliserad IT-miljö där Mikaels grupp ansvarar för lite mer än hälften av alla klienter 

och lösningar på universitetet. De stora delarna är dock centraliserade, och en del institutioner 

på skolan som kör IT i egen regi, av varierande storlek. Men det stora uppdraget besitter 

Mikaels driftsgrupp.  

 

Den andra intervjupersonen heter Benita Falenius och arbetar som 

informationssäkerhetsamordnare på SU, hon ansvarar alltså för den administrativa säkerheten 

på universitetet. Året innan (2013) jobbade hon med Stockholms universitets Grön IT-policy. 

 

Stockholms universitets Grön IT-arbete började 2012, då Mikael tillsammans med en man vid 

namn Jan Liljehök tog hand om den typen av energifrågor. Idag har SU en Grön IT-policy 

som rektorn tagit beslut om år 2013. På frågan om utbildningar inom Grön IT uppger Mikael 

att de inte har någon generell, allmän utbildning inom ämnet för alla medarbetare utan att det i 

så fall skulle ske på lokalt håll från institutionerna. Alla har ett ansvar att följa den policy som 

rektorn tagit beslut om och IT-avdelningen har baserat sin handlingsplan utifrån policyn. En 

fråga de alltid måste ställa sig är vad man måste tänka på när det gäller energieffektivitet i 

deras tjänster som IT-avdelning, säger Mikael. En aktivitet de vill lägga mer fokus på är att 

göra policyn mer uppmärksammad i kärnverksamheten, det är dock inget de kunnat fokusera 

på i år och han uppger att det bör ligga på prefektnivå. Mikael menar på att prefekterna måste 

känna till policyns riktlinjer och agera därefter. Ett mål är att under 2015 portionera ut 

informationen bättre än vad de mäktat med under 2014.  

 

När det kommer till frågan om beteenderegleringar i verksamheten förklarar Persson att de 

har en central arbetstjänst som strax över hälften av universitetet använder. Den centrala 

tjänsten hanterar miljöpolicyns riktlinjer och innehåller exempelvis energibesparande 

funktioner. Det gör att man som användare inte behöver förhålla sig till ett speciellt beteende i 

sin användning förutom att ställa in monitorerna på standby och utföra ett fåtal 

konfigureringar för bästa energieffektivitet, men det finns det tydliga riktlinjer för. Det behövs 

då ingen specifik utbildning för användaren, utan det räcker med att de använder sig utav 

tjänsten och fokuserar på det de är bra på istället. För institutioner som inte använder 

arbetstjänsten är kraven höga på att de istället förhåller sig till Miljö-policyn. Ett klarläggande 

är alltså att tjänsten, precis som i utbildningsaspekt, kommer förtydliga miljöaspekterna och 

försäkra att miljöpolicyn följs. Mikael påpekar att det exklusiva med tjänsten just är att man 

inte behöver tänka på ansvaret själv utan att man kan överlåta ansvaret på att tjänsten fungerar 

och gynnar miljön.  
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Stockholms universitet kommer  även på stort initiativ från centralt håll med Microsofts 

plattform LYNC erbjuda en tjänst till hela universitetet med möjligheter för videokonferenser 

som är centraliserad runt SU. De har redan idag ett avtal med SU-net där de använder 

Connect. 

 

När det kommer till inköp av miljömärkta produkter har det uppstått komplikationer. Det har 

enligt Mikael varit oerhört svårt att göra en upphandling då kraven som hårdvaran måste 

uppfylla prestandamässigt gör att tekniken blir alldeles för dyr. Miljötillverkade produkter är 

otroligt mycket dyrare då det finns så få tillverkare vilket innebär att det blir svårt att ställa 

fulländade krav. Detta menar Mikael vara ett av problemen som Grön IT och dess miljömål 

kan drabba IT som bransch. Han menar på att det är viktigt att kunna producera mycket IT 

som en IT-organisation. Man behöver därför utrustning som klarar av dessa krav och kan inte 

byta ut allt material mot energisnål teknik som ska göra samma jobb, inköpskostnaderna blir 

helt enkelt för höga. Att bli ombedd att minska energin kan ibland kännas orättvist för IT-

företag eftersom att det skulle drabba produceringen av IT, vilket skulle drabba hela företaget. 

Enligt Mikael har IT inte några mätverktyg för hur mycket man producerar mäter man endast 

hur mycket energi man gör av med.  

 

När det gäller inköp av hårdvara så måste institutionen köpa all teknik från inköpsportalen, 

vilket står i deras inköpspolicy. Återvinningen tas om hand efter återvinningscertifieringen, så 

e-avfallet behandlas på ett bra sätt för miljön. 

 

 

4.6.2 Uppsala universitet 

Sammanlagt blev det tre intervjuer från Uppsala universitet, där svar i olika utsträckningar 

ficks utav biträdande enhetschefen Sven Wijk, miljöchefen Karolina Kjellberg, samt 

dataingenjören Emil Lundell och Eva Pärt-Lenander, biträdande enhetschef för IT-

avdelningen. 

 

I en mailintervju med Sven Wijk fick vi svar på tre av våra intervjufrågor, i ämnen gällande 

teknisk utrustning, inköp, och virtualisering. I frågan om teknisk utrustning framgick det i 

svaret att det är svårt att ge ett tydligt svar eftersom ansvaret för klienthantering är fördelat 

mellan intendenturer, institutioner osv. Dock bör styrning i denna fråga finnas i de olika 

ramavtal som universitetet tecknar med olika leverantörer, menar Wijk. Vid frågan om vilken 

miljöhänsyn som tas vid inköp av teknik, svarades det att det är utrustning som finns 

placerade i datorhallarna så är energiförbrukning, i kombination med produktkrav och 

livscykeltänk.  

 

I frågan gällande virtualisering skriver Wijk att servervirtualisering görs i stor utsräckning, 

och är en av IT-avdelningens övergripande strategi för tjänster. Vad gäller hantering av 

utskrifter finns det en centrallösning som används för stora delar men inte hela universitetet. 

Pappersförbrukningen har minskat som resultat av detta.  

 

I en annan mailintervju med Karolina Kjellberg, miljöchef vid enheten för miljö och fysisk 

arbetsmiljö, fick vi mer övergripande svar på alla våra frågor. I första frågan om det finns en 

policy för IT och miljön, fick vi svar att en specifik policy för Grön IT inte finns. Det är i den 

allmänna miljöpolicyn som det hittas punkter gällande arbetet med IT och miljön, den frågan 

kommer in i de olika riktlinjerna de har. Exempelvis i universitetets riktlinjer för tjänsteresor, 

uppmuntras de anställda att överväga webbmöte om resan är kort.  
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Vid frågan om det ges utbildningar i Grön IT för personal, så skriver Kjellberg att inga 

specifika utbildningar i Grön IT görs, men att det finns olika utbildningar/informationsinsatser 

som universitetet gör i miljöarbetet till olika anställda, miljöombud osv. Då tas frågor som 

inköp, användning av webbmöten och IT-utrustning upp.  

 

Vidare svarar Kjellberg att inga uppföljningar görs i något de kallar Grön IT, men att 

uppföljning av användning av webbmöten och videokonferenser, energianvändning osv. 

Dessa uppföljningar ansvarar hon för, och får då uppgifter från ett antal andra personer i 

verksamheten. 

I frågan om eventuella nackdelar och negativa effekter av Grön IT, svarar Kjellberg att hon 

endast ser fördelar med att jobba med Grön IT, dels för miljön, men även för universitetets 

ekonomi.  

--------- 

I tredje intervjun med Uppsala Universitet fick vi tala med Eva Pert-Lenander, biträdande 

enhetschef på IT-avdelningen på en av tre enheter, enheten för användarstöd och e-lärande. Vi 

fick även tala med Emil Lundell, dataingenjör på samma avdelning och som bl.a. köper in 

material som projektorer och datorer. 

 

På frågan om miljököp så säger Eva att man alltid försöker tänka på miljöaspekten, men att 

det inte finns någon direkt policy för det. Ett problem uppger hon vara att om man ska köpa in 

miljömärkta produkter som drar mindre energi så måste man samtidigt överväga hur 

användarvänligt det är, så att arbetseffektiviteten inte saktas ned. Emil lägger till att ett 

alternativ skulle vara att följa TCO, men att det i nuläget är väldigt svårt eftersom utbudet är 

så litet och att det skulle bli för dyrt. Han menar även på att vid inköp av exempelvis 

projektorer, så är det viktigt att tänka på ljusinsläpp och andra faktorer, alltså att en projektor 

måste ha en viss ljusstyrka för att klara av ljusa utrymmen. Prio ett för UU är att man ska 

kunna se utan att man ska behöva anstränga sig. 

 

På frågan om Uppsala universitet har en Grön IT-policy svarar Eva att hon inte vet, Emil 

påpekar att det är möjligt att det i så fall skulle ligga i ramavtalet. Det har heller inte 

förekommit några miljöutbildningar för personal, utan ibland kommer det utskick där det står 

att man bör tänka på att vara sparsam i sin användning, exempelvis att inte skriva ut för 

mycket papper. Även att man ska försöka använda sig av telefonsamtal och videokonferenser 

för att undvika utsläpp från resor. De nämnda punkterna ingår dock inte i någon policy, utan 

fungerar mer som riktlinjer, menar Emil. 

 

När vi tar upp virtualisering i organisationen svarar Eva att universitetet arbetar mycket mot 

virtualisering av servrar och även av datorhallar, utan att det finns någon policy. Frågor mot 

förändring som ofta tas upp berör allt från kylanläggningar till serverhantering. Exempelvis 

om man ska sköta hela serverhanteringen själv eller om de ska outsourcas.  

Enligt Emil följer de Kammarkollegiet och att allt material de köper in måste gå där igenom. 

Han nämner även att de har ett Korintskrivaravtal, vilket bidragit till att papper inte skrivs ut i 

lika stor omfattning.  
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4.7 Analys och tolkning 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vår analys och tolkning av vår empiri, som i fyra delar 

strukturerar vårt tankemönster. Första delen tas analys av policyn upp, andra fokuserar på 

analys av miljörapporter och resultat, den tredje rör intervjuerna och den sista rör skillnader i 

individuellt engagemang inom de respektive organisationerna. 

 

 

4.7.1 Analys av policy 

Enligt förordning (2009:907) och Regeringens IT för en grönare förvaltning är det inga 

direkta krav på myndigheter att ha en specifik grön IT policy utformad. På initiativ av rektorn 

har Stockholms universitet ändå valt att utformat en policy för Grön IT. Tittar man på både 

Uppsala och Stockholms handlingsplan och miljömål, så ingår det punkter gällande miljö och 

IT.  Som resultat ser vi dock att Stockholms universitets miljöhandlingsplan innehåller, om 

väldigt lite, punkter gällande IT och miljö, utan handlingsplanens fokus ligger i de 

övergripande miljömål som finns för universitetet, samt hur de ska hanteras, och av vilka de 

är. Grön IT policyn å andra sidan syftar därför till att vara mer specifik på de mål som finns 

gällande det gröna IT-arbetet. Att man gjort denna uppdelning är därför givet.  

I Stockholms handlingsplan ingår det övergripande mål på att minska energianvändningen, då 

energianvändning kan komma från olika håll och inte bara vara IT-relaterat. Även gällande 

utsläpp som följd av tjänsteresor så finns det andra faktorer som bidrar till utsläpp, och ett 

alternativ gällande Grön IT för att minska det här är i detta fall videokonferenser och 

webbmöten. De andra faktorerna kan ha att göra med okunskap i frågan där medarbetare inte 

är informerade i de alternativ som finns. Med det här försöker vi visa på att det tydligt 

framgår att om man endast har med punkter gällande Grön IT i miljömål och handlingsplaner, 

kan det leda till att man som medarbetare inte vet vilka krav som finns, eller vilka konkreta 

förslag på vad som kan göras. Stockholms Gröna IT policy ger därför en klarar bild av vad det 

är som ska göras, vilka det är som berörs, och vilka punkter som är viktigast i arbetet med 

Grön IT. Policyn innehåller nio punkter som ska bidra med olika IT-lösningar och IT-struktur 

för att minska verksamhetens miljöbelastning. 

I Uppsalas miljöhandlingsplan å andra sidan finns endast fyra punkter gällande Grön IT, där 

tre av dessa utmålas mest som uppmaningar, och endast den första punkten som ett krav. 

Kravet är i sin tur att IT-avdelningen ska driva och utveckla arbetet efter de riktlinjer som 

finns i Regeringens IT för en grönare förvaltning. Hur det arbetet ska göras framgår inte. 

Detta är även tydligt i hur båda universiteten arbetar med miljöfrågor. Det är som nämnt ovan 

en skyldighet att statliga myndigheter har ett miljöledningssystem. Stockholm har dock ett 

eget dokument som detaljerat beskriver de olika rollerna, medan i UU:s ingår detta beskrivet i 

deras allmänna miljöhandlingsplan. Där den förstnämnde har en mer utförlig beskrivning av 

de olika arbetsrollerna, har UU en mer övergripande insyn i det arbete som måste göras. 

Resultatet blir att man som läsare av dokumentet inte riktigt ser tydligheten på samma sätt 

som man gör med Stockholms. Detta kan sägas om de flesta dokument och riktlinjer som UU 

har. De tycks fylla de krav som ställs mot universitetet som myndighet, men initiativtagande i 

dessa frågor tycks inte komma från mer än de faktiska ansvariga i miljöledningssystemet. 

Detta då trotts att det står tydligt att IT-avdelningen på UU har det yttersta ansvaret att driva 

miljörelaterade IT-frågor. Biträdande enhetschefen på universitetets IT-avdelning hade 
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således ingen aning om Regeringens IT för en grönare förvaltning – något som i 

handlingsplanen ingår i en av fyra krav som ställs mot IT-avdelningen.  

4.7.2 Analys av miljörapporter 

I resultaten av båda universitetens årsrapporter har vi valt att fokusera på de punkter som rör 

Grön IT, vilket är elanvändning samt koldioxid från flygresor. I den förstnämnda framgår det 

tydligt att SU med sina 232 kWh/m2 är mindre per kvadrat meter än UU:s 308 kWh/m2 med 

76 kWh per kvadratmeter. En förklaring till detta som illustreras i rapporten är UU:s 

samarbete med Campus Gotland som inleddes 2013. En annan anledning uppges även vara 

UU:s användning av fjärrkyla. Med dessa två faktorer som anledning till ökad förbrukning, 

kan man då istället fråga sig varför den ändå är högre än Stockholms. De ingår trots allt i 

samma ”bransch” och har i stora drag samma uppgift; undervisning av studenter. Det är 

energianvändning i  kWh per årsarbetskraft som skiljer universiteten åt markant. Där SU:s  

resultat ligger på 7 365kWh/årsarbetskraft, och UU på hela 17 391kWh/årsarbetskraft. Hur 

resultaten kan avvika från varandra så kraftigt kan ha olika förklaringar. En av anledningarna, 

som universiteten själva understryker i rapporten är IT-avdelningens flitiga arbete med 

virtualisering för minskad energiförbrukning.  

Tittar vi sen på koldioxid utsläpp från flygplan kan samma slutsats dras när det gäller resultat 

av koldioxid från universitetens flygresor. UU:s resultat visar 1 177 co2/helårsanställd, medan 

SU har 806,2 co2/helårsanställd. Båda universiteten understryker att det är en ökad 

användning av videomöten och videokonferenser som bidragit till minskade utsläpp från 

flygresor. Även här är Uppsalas utsläpp avvikande från Stockholms med väldigt goda 

marginal. Av rapporten att tro är det dubbelt så mycket utsläpp från Uppsala än från 

Stockholm. Även här kan man ställa sig kritisk till siffrorna då det är svårt att veta anledning 

till varför anställda på UU flyger i större utsträckning. Vår tolkning av materialet vi har tyder 

starkt på att SU fokuserar mer på att utbilda anställda i denna fråga, och förse dom med 

verktyg för att öka webbmöten. 

 

4.7.3 Analys av intervjuer 

Det framgick väldigt tidigt i arbetet att det vi läst om Grön IT i den litteratur vi tagit fram 

stämde överens med verkligheten. Vi syftar just på begreppet Grön IT som ett ofta diffust 

ämne där många människor har olika bild av begreppets innebörd. Responsen vi fick när vi 

skulle etablera intervjumöten var slående olik och det var betydligt smidigare att boka en träff 

med ansvariga på Stockholms universitet än på Uppsala universitet. Efter de två intervjuerna 

på respektive universitet kunde vi även konstatera att man var oerhört mer insatt i ämnet Grön 

IT på Stockholms Universitet.  

 

Mikael Persson, en av intervjupersonerna på SU, var med redan i början av arbetet mot Grön 

IT och Benita, den andra intervjupersonen, var med i arbetet i Stockholms universitets Grön 

IT-policy och självklart satt de på stora kunskaper inom Grön IT som begrepp och hade 

mycket rutin gällande verksamhetsarbetet mot en grönare IT-miljö. Eva Pärt-Lenander och 

Emil Lundell, biträdande enhetschef och dataingenjör på enheten användarstöd och e-lärande 

kunde inte ge lika informativa svar då de inte satt på samma kunskaper inom ämnet.  

 

Att två intervjuer baserade på exakt samma frågor med högt uppsatta anställda inom samma 

område kunde generera så pass skilda svar är något vi inte kunde förutse från början. Det var 

märkbart att IT-avdelningen på Uppsala universitet gav intrycket av att inte vara så insatta i 
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Grön IT, medan Stockholms universitet hade en välstrukturerad verksamhet med kunnig 

personal. En av huvudfaktorerna till en Grön IT-policy är, som nämnt tidigare i uppsatsen, att 

ge alla medarbetare en tydlig förståelse för sin roll mot ett grönare arbetssätt. Kanske är det 

bristen av en välordnad Grön IT-policy på Uppsala universitet som utgör skillnaden mellan de 

två myndigheterna. I intervjun framgick det som nämnt att det är rektorn på Stockholms 

universitet som tagit beslut om den gröna IT-policyn på skolan och som visats vara den 

drivande faktorn i arbete mot en grönare verksamhet. Detta genomsyrar hela universitetets 

arbete mot en hållbar verksamhet, vilket är något som tydliggörs i intervjun, samt de policies 

som vi fått tillgång till i deras miljöportal. Utifrån detta kan man anta att det är en drivande 

person som agerar startskott för en förändring, som i sin tur motiverar anställda åt det 

hållbara. Denna motivation tycks inte finnas hos Uppsalas medarbetare i samma utsträckning 

som på Stockholms universitet. Positionen som rektor på ett universitet ger en mycket 

inflytande, och ger stora möjligheter att påverka anställda i den riktning som önskas.  

 

4.7.4 Analys av skillnader i individuellt engagemang inom de respektive 

organisationerna 

Stockholms universitet 

SU:s rektor Astrid Söderbergh Widding har bl.a. antagit den gröna IT-policyn (Stockholm 

Universitet, 2014) och bestämt att SU skall miljöcertifieras, och har även övergripande ansvar 

för miljöarbetet (Stockholm Universitet, 2013). I intervjun med SU:s dataansvariga så 

bekräftas även att rektor är den som infört Grön IT-policy på universitetet. Rektorn är även 

medlem i Stockholm Environment Institute, som är ett oberoende internationellt 

forskningsinstitut med inriktning mot miljö- och utvecklingsfrågor (SEI, 2014).  

 

Efter att Söderbergh Widding tillträtt som rektor har SU inlett ett samarbete mellan institutet 

och Stockholms universitet, för att kunna förbättra arbetet med miljö- och utvecklingsfrågor 

(SEI, 2014).  

 

Uppsala universitet 

Uppsala universitets rektor har, till skillnad från SU:s rektor, en mycket mindre aktiv roll i 

miljöarbetet. Även om Eva Åkesson har ansvar för att anta universitets miljömål, så finns det 

tydliga skillnader i det engagemang som går att spåras till Uppsalas rektor. Till skillnad från 

SU så satsar inte UU på att öka miljökraven på sig själva som myndighet , vilket 

miljöcertifieringen innebar för SU. Uppsala fokuserar istället på att hitta bättre indikatorer för 

att utvärdera och mäta huruvida de uppfyller de grundläggande kraven eller ej. Detta anges i 

en intervju som Ergo, Uppsala studentkårs tidning gjort med rektorn. Istället för att arbeta 

med fler mål, så bör de omformuleras till att bli mer ”realistiska” för att universitetet skall 

kunna uppnå dem. Det finns en diskrepans i att utforma utmanade mål samtidigt som man 

försöker göra dem mer uppnåeliga. Formuleringarna anpassas till att istället för att ha som 

målstyrning att ”minska utsläppen” så föreslås de ändras till ”att inte fortsätta öka” vilket är 

ett tydligt tecken på ambitionen. Inom forskning och utbildning, d.v.s. kärnarbetet, saknar 

miljömål. Grön IT spänner över alla universitets verksamheter och ingår framförallt i 

kärnverksamheten, som alltså saknar helhetsmål. Istället uttrycker rektor att alla skall ta 

ansvar för den här typen av verksamhet, men ingen särskild individ behövs för detta ändamål. 

Ansvaret ligger istället på de enskilda institutionerna och olika delarna av universitetet (Ergo, 

2012).  
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Som framgår av intervjun, syftar Uppsala universitets miljöansvar till att uppnå de krav som 

ställs och omformulera målsättningarna så att själva verksamheten kan uppnå de krav som de 

har gentemot dom. Istället för att utöka ansvaret, så läggs fokus på att göra det lättare att 

uppnå målen genom att göra dem mer ”realistiska”.  

 

Organisationens kontext 

De visar även att kontexten kan påverka organisationer till en viss typ av handling, eftersom 

vissa områden har ett begränsat handlingsutrymme när det kommer till innovation och att 

sticka ut från andra organisationer, och därmed är konkurrens-aspekten och möjligheten att 

sticka ut mindre, för olika kontexter (Bansal & Roth, 2002:730-731). 

 

Ett exempel som nämns är oljebolag, som ofta ses som en och samma industri, företag som 

bidrar till att exploatera känsliga naturområden och stundtals orsaka oljespill och utsläpp som 

påverkar miljön negativt. Ofta är detta en bransch där det är svårt för enskilda företag att 

sticka ut som progressiva ur miljösynpunkt. Det är en bransch där kunder inte gör skillnad på 

vem som har bäst miljöpolicy, när de väljer mellan att tanka hos Shell eller exempelvis 

Exxon. Alla ses som relativt dåliga men alla tankar ändå på den mack som finns till hands. 

För denna kontext finns det alltså mindre utrymme att legitimera miljöåtgärder som 

konkurrenskraftiga, eftersom kontexten inte gör detta möjligt i samma mån som för andra 

kontexter. 

 

I den här studien kan vi istället hävda att det finns mer utrymme för organisationer att sticka 

ut och differentiera sig från andra alternativ på marknaden. Därför kommer det även finnas 

fler spår av konkurrens i syftesformuleringarna. Eftersom detta fall utgörs av två universitet så 

tävlar de om samma ”kunder” i form av studenter, och möjligheten till att sticka ut och skapa 

sig ett namn är en relativt viktig del i att locka studenter. Olika universitet har olika 

specialistområden, även om de har liknande utbildningar så görs ofta satsningar på vissa av 

utbildningarna eller av brandingen av universitetet. Ett exempel kan vara att utmärka sig som 

världsledande inom forskning, ex. Lunds universitet, ett annat att de kännetecknas av nära 

samarbete med företag och offentlig sektor, ex. Mälardalens högskola. 

 

Tittar man på universiteten i korthet så framgår det, särskilt för SU, att de satsar på att 

utmärka sig från andra universitet. Stockholms universitets hemsida står det att universitetet 

grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige 

(Stockholms universitet, 2014).  

 

Uppsala däremot porträtterar sig som världsledande inom forskning och förstklassig 

utbildning till global samhällsnytta. Det nämns även att universitetet är Sveriges äldsta 

(Uppsala universitet, 2014).   
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5. Slutsats 
 

Båda universiteten fyller de krav som ställs mot dem som statlig myndigheter. De olika 

policies som båda universiteten har utformat rör i det stora hela samma punkter, tips och krav. 

Båda universiteten erbjuder detaljerade respolicies, tips på respektive webbportal i hur man 

minskar energiförbrukningen på individnivå, samt resultat av energiförbrukning och 

koldioxidutsläpp som följd av flygresor. Dock upplever vi det som att det finns ett större 

engagemang och driv hos SU, inte bara i frågor gällande Grön IT, utan rent allmänt i arbetet 

med miljöfrågor. Att universiteten skulle sakna några krav regeringen ställt var aldrig på 

frågan om att ifrågasätta i vår studie. Vi var mer intresserade av att försöka förstå helheten i 

arbetet med frågor gällande Grön IT, men också vilka ambitioner som fanns till att göra en 

större satsning. Den slutsats vi drog ganska snabbt är att det oftast räcker med ett fåtal 

individer som har det extra driv som krävs för att göra mer än vad som förväntas av en. 

Således är det även olika riktningar som självklart gör att arbetet i olika frågor prioriteras på 

olika sätt. Uppsala präglas på många vis av att vara ett världsledande universitet, men i frågor 

gällande miljö krävs det ett större driv för att göra något utöver det som förväntas. Vi anser 

därför att ämnesspecifika policyn, som en egen Grön IT-policy, skulle bidra till större klarhet 

för inblandade parter i en verksamhet, på vad som behöver göras.  

En allmän miljöpolicy är, i vår mening, alltför övergripande för att väcka intresse hos de flesta 

anställda. Ger man dock konkreta riktlinjer tror vi att det skulle driva verksamheten framåt då 

det tydligare skulle framgå vilket arbete som bör göras, och vem det är som ansvarar för 

utförandet. 

För att det ska finnas engagemang är det således svårt att motivera anställda att engagera sig, 

när det själv inte finns något initiativtagande i ledningen, och detta tror vi kan appliceras i alla 

möjliga former av organisationer. Vare sig det ställs faktiska krav mot en, eller arbetet sker 

inom fria tyglar, behövs även en drivande kraft som för arbetet åt rätt håll. Vi menar därför att 

det, som visats i tidigare teori, är viktigt att ha en individ som med sitt driv styr verksamheten 

mot en hållbar utveckling. Detta syns tydligt hos rektorn på Stockholms universitet. 

Då myndigheter utgör en stor del av svenska näringslivet är det därför av stor vikt att deras 

miljöarbete är så progressivt och nytänkande som möjligt i frågor som denna. Det ligger 

därför väldigt stort ansvar hos dessa verksamheter att bryta tankemönster hos dess anställda, 

för att på sikt tillsammans bidra till en hållbar utveckling. Det kan bara göras om driv och 

struktur finns, men också att allt fler krav ställs mot en. I detta fall är det därför regeringens 

ansvar att sätta höga mål för sina myndigheter att följa. Tankemönstret måste därför brytas i 

alla led, uppåt som nedåt. Men då regeringen inte styr på detaljnivå, är det således även här av 

stor vikt att initiativ hos enskilda aktörer inom den specifika verksamheten ska finnas för att 

arbetet ska föras vidare.  

Bör även tilläggas att en komparativ studie på denna nivå är svår att utföra i en uppsats med 

den tidsram vi haft framför oss. Det är flera faktorer som spelar in i beräkning av resultaten, 

och de två universiteten kan ha använt sig av olika måttstockar. Vårt resultat kan alltså ha 

varit annorlunda om det funnits fler universitet med i vår beräkning. Chansen för att få 

tydligare resultat och indikationer hade därför varit större om vår studie var av ett större rang. 

På grund av brist på tid och resurser, samt våra positioner som studenter, tror vi oss inte ha 

haft möjlighet till att utforska detta vidare om ett större tidsutrymme inte funnits. 

 

 



26 
Sofia Shiervani & Kasper Nyberg Axelsson 

 

6. Källförteckning 
 

6.1 Tryckta källor 
Nordin, Håkan. Grön IT – från problem till lösning. Noraström: Håkan Nordin AB, 2009. 

 

Bansal, Pratima & Roth, Kendall, ”Why Companies Go Green: A Model Of Ecological 

Responsiveness”, The Academy of Management Journal, Vol. 43, No. 4 (Aug. 2000) pp. 717-

736 

 

6.2 Elektroniska källor  
About Green, IT guides, http://www.aboutgreenit.co.uk/green-it/green-it-guides/  (hämtad 

2014-11-20) 

 

Aceiq, Tunna Klienter, http://www.aceiq.com/nyheter.html?news_id=35 (hämtad 2014- 11-

20) 

 

Array, Flera rekord i årets första kvartalsrapport från Apple, http://array.se/nyheter/flera-

rekord-i-arets-forsta-kvartalsrapport-fran-apple-51-miljoner-salda-iphones/ (hämtad 2014-12-

12) 

 

Avand, vad är grön IT, http://www.anvandgronit.se/vad_ar_gronit (hämtad 2014-11-04) 

 

ERGO, universitetet och miljö, http://www.ergo.nu/nyheter/20121024-universitetet-och-

milj%C3%B6n (hämtad 2015-01-06) 

 

Finlex, Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990621 (hämtad 2014-12-27) 

 

Lag 24, Myndigheters skyldigheter och verksamhet, http://www.lag24.se/t/myndigheters-

skyldigheter-och-verksamhet (hämtad 2014-12-27) 

 

Naturvårdsverket, Förorenade Byggnader, 

http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=%2FDocume

nts%2Fpublikationer%2F620-5491-0.pdf (hämtad 2014-12-01) 

 

Regeringen, IT för en grönare förvaltning, 

http://www.government.se/content/1/c6/14/95/86/71a29882.pdf (hämtad 2012-12-01) 

 

Regeringen, Myndigheter, http://www.regeringen.se/sb/d/2462 (hämtad 2014-12-27) 

 

Riksdagen, Riksdagen i samhället, http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagen-i-

samhallet/ (hämtad 2015-01-24) 

 

Rättviselektronik, Elektronisk avfall – vad ör grejen, 

http://rattviselektronik.wordpress.com/2014/02/10/elektroniskt-avfall-vad-ar-grejen/ (hämtad 

2014-11-20) 

 

http://www.aboutgreenit.co.uk/green-it/green-it-guides/
http://www.aceiq.com/nyheter.html?news_id=35
http://array.se/nyheter/flera-rekord-i-arets-forsta-kvartalsrapport-fran-apple-51-miljoner-salda-iphones/
http://array.se/nyheter/flera-rekord-i-arets-forsta-kvartalsrapport-fran-apple-51-miljoner-salda-iphones/
http://www.anvandgronit.se/vad_ar_gronit
http://www.ergo.nu/nyheter/20121024-universitetet-och-milj%C3%B6n
http://www.ergo.nu/nyheter/20121024-universitetet-och-milj%C3%B6n
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990621
http://www.lag24.se/t/myndigheters-skyldigheter-och-verksamhet
http://www.lag24.se/t/myndigheters-skyldigheter-och-verksamhet
http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=%2FDocuments%2Fpublikationer%2F620-5491-0.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=%2FDocuments%2Fpublikationer%2F620-5491-0.pdf
http://www.government.se/content/1/c6/14/95/86/71a29882.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/2462
http://rattviselektronik.wordpress.com/2014/02/10/elektroniskt-avfall-vad-ar-grejen/


27 
Sofia Shiervani & Kasper Nyberg Axelsson 

 

SEI, Press release, http://www.sei-international.org/press/press-releases/2798 (hämtad 2015-

01-06) 

 

SEI, Sei at glance, http://www.sei-international.org/about-sei (hämtad 2015-01-06) 

 

Stockholm Universitet, Anvisningar för minskad energi, 

http://www.su.se/polopoly_fs/1.153727.1383211884!/menu/standard/file/anv_energi.pdf 

(hämtad 2014-12-13) 

 

Stockholm Universitet, Hållbar IT, http://www.su.se/medarbetare/it/h%C3%A5llbar-it  

(hämtad 2014-12-12) 

 

Stockholm Universitet, IT-avdelning, http://www.su.se/om-

oss/organisation/universitetsf%C3%B6rvaltning/it-avdelningen-1.4454  (hämtad 2014-12-12) 

Stockholm Universitet, Miljöredovisning 2013, 

http://www.su.se/polopoly_fs/1.179559.1401889056!/menu/standard/file/milj%C3%B6redovi

sning_2013_slutgiltig%20cdw.pdf  (Hämtad 2014- 12-15) 

 

Stockholm Universitet, Om oss, http://www.su.se/om-oss (hämtad 2015-01-06) 

 

Stockholm Universitet, Policy för Grön IT, http://www.su.se/regelboken/bok-3/teknik/policy-

f%C3%B6r-gr%C3%B6n-it-1.156434 (hämtad 2014-11-20) 

 

Stockholm Universitet, Respolicy, 

http://www.su.se/polopoly_fs/1.153728.1383211954!/menu/standard/file/anv_resor.pdf 

(hämtad 2014-12-12) 

 

Stockholm Universitet, Rutin för miljlmål och Handlingsplan, , 

http://www.su.se/polopoly_fs/1.211407.1416835953!/menu/standard/file/Rutin%20f%C3%B

6r%20milj%C3%B6m%C3%A5l%20och%20milj%C3%B6handlingsplan.pdf (hämtad 2014-

11-20) 

 

Svebio, mindre än tio procent av koldioxiden från avskogning, 

http://www.svebio.se/english/node/5029 (hämtad 2014-12-1) 

 

Svensk Författningsamling, Förordning, http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/09/090907.PDF 

(hämtad 2014-12-05) 

 

Svenska författningsamling, Förordning 

om miljöledning i statliga myndigheter, http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/09/090907.PDF 

(hämtad 2014-12-22) 

 

TCO development, utbredd klimatångest, http://tcodevelopment.se/nyheter/utbredd-

klimatangest/ (hämtad 2014-12-1) 

 

 

Uppsala Universitete, Miljömål och handlingsplan, 

http://regler.uu.se/digitalAssets/243/243432_3miljomal-och-handlingsplan-for-miljoarbete-

2013-2015.pdf (hämtad 2014-11-20)  

http://www.sei-international.org/press/press-releases/2798
http://www.sei-international.org/about-sei
http://www.su.se/polopoly_fs/1.153727.1383211884!/menu/standard/file/anv_energi.pdf
http://www.su.se/medarbetare/it/h%C3%A5llbar-it
http://www.su.se/om-oss/organisation/universitetsf%C3%B6rvaltning/it-avdelningen-1.4454
http://www.su.se/om-oss/organisation/universitetsf%C3%B6rvaltning/it-avdelningen-1.4454
http://www.su.se/polopoly_fs/1.179559.1401889056!/menu/standard/file/milj%C3%B6redovisning_2013_slutgiltig%20cdw.pdf
http://www.su.se/polopoly_fs/1.179559.1401889056!/menu/standard/file/milj%C3%B6redovisning_2013_slutgiltig%20cdw.pdf
http://www.su.se/om-oss
http://www.su.se/regelboken/bok-3/teknik/policy-f%C3%B6r-gr%C3%B6n-it-1.156434
http://www.su.se/regelboken/bok-3/teknik/policy-f%C3%B6r-gr%C3%B6n-it-1.156434
http://www.su.se/polopoly_fs/1.153728.1383211954!/menu/standard/file/anv_resor.pdf
http://www.su.se/polopoly_fs/1.211407.1416835953!/menu/standard/file/Rutin%20f%C3%B6r%20milj%C3%B6m%C3%A5l%20och%20milj%C3%B6handlingsplan.pdf
http://www.su.se/polopoly_fs/1.211407.1416835953!/menu/standard/file/Rutin%20f%C3%B6r%20milj%C3%B6m%C3%A5l%20och%20milj%C3%B6handlingsplan.pdf
http://www.svebio.se/english/node/5029
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/09/090907.PDF
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/09/090907.PDF
http://tcodevelopment.se/nyheter/utbredd-klimatangest/
http://tcodevelopment.se/nyheter/utbredd-klimatangest/
http://regler.uu.se/digitalAssets/243/243432_3miljomal-och-handlingsplan-for-miljoarbete-2013-2015.pdf
http://regler.uu.se/digitalAssets/243/243432_3miljomal-och-handlingsplan-for-miljoarbete-2013-2015.pdf


28 
Sofia Shiervani & Kasper Nyberg Axelsson 

 

 

Uppsala Universitet, Miljötips, https://mp.uu.se/web/info/stod/miljo/miljo/inkop/miljotips#IT-

utrustning (hämtad 2014-12-13) 

 

Uppsala Universitet, Miljöredovisning 2013, 

https://mp.uu.se/documents/432512/931033/Milj%C3%B6ledningsrapport+2013+Uppsala+u

niversitet.pdf/68a10feb-aa2b-4c3c-bf84-83a9bb227254 (hämtad 2014-12-15) 

 

 

Uppsala Universitet, Om UU i korthet, http://www.uu.se/om-uu/i-korthet/ (hämtad 2015-01-

06) 

Uppsala Universitet, Riktlinjer för tjänsteresor och möten, 

http://regler.uu.se/digitalAssets/14/14219_3riktlinjer-tjansteresor-och-moten.pdf (hämtad 

2014-12-12) 

 

Uppsala Universitet, Siffror, http://www.uu.se/om-uu/i-korthet/siffror/ (hämtad 2015-01-03) 

Stockholm Universitet, Sifferfakta, http://www.su.se/om-oss/fakta/sifferfakta (hämtad 2015-

01-03) 

 

Virtualisering, fakta, http://www.virtualisering.nu/fakta-om-virtualisering/ (hämtad 2014-11-

20) 

 

Zephoria, top 15 valuable Faceboook statistics, https://zephoria.com/social-media/top-15-

valuable-facebook-statistics/ (hämtad 2014-12-22) 

 

 

 

7.Bilagor 

 
7.1 Intervjufrågor 

 
1 Har ni en policy för It och miljö?, och vilka områden täcker den i sa? fall? (ex. 

Energianvändning, resfria möten osv.) 

 

2 Har utbildningar i Grön IT genomförts för personal, vilka områden täcker den i så fall? 

 

Känner ni till Regeringens mål enligt IT för en grönare miljö, respektive Naturvårdsverkets 

indikationer inom området IT för miljön (Grön IT)? 

 

Har ni uppföljningar på arbetet ni utför vad gäller Grön IT? 

4.1 om ja, hur går ni till väga då, och vem/vilka ansvarar för dessa? 

 

Har ni en utarbetad mötes och respolicy? 

5.1 om ja, hur är den utformad och har ni resultaten? 

 

Hur ser er nuvarande tekniska utrustning ut? Datorskärmar etc. (TCO för skärmar, Vikt, Watt) 
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Vilken typ av miljöhänsyn har ni vid inköp av ny teknik osv? (ex. återvinningsbarhet, 

livslängd, energiförbrukning, materialval, miljöcertifikat, farliga material i 

tekniken(tungmetaller osv)). 

 

Har ni infört olika typer av virtualisering (ex. Servervirtualisering, PC-virtualisering, 

Lagringsvirtualisering, Printcentralisering)?  

8.1 Om nej, varför inte? 

 

9 Eventuella nackdelar och negativa effekter av Grön IT? 

 

 

7.2 Svar i form av mail 

 
7.2.1 Mail från Uppsala nummer ett.  

 

Skickad till oss den 2012-12-15 

 

1 Har ni en policy för It och miljö, och vilka områden täcker  

den i sa? fall? (ex. Energianvändning, resfria möten osv.) 

Nej, vi har ingen specifik policy för just IT och miljö. Vi har en allmän miljöpolicy (hos UU 

kallat övergripande miljömål), och sen har vi mål för vårt arbete för områdena: 

Miljöledningssystem, Energianvändning, Tjänsteresor och resfria möten,  Upphandling, 

Kemikalier och Avfall. På följande länk finns de målen och UUs miljöarbete beskrivet. 

https://mp.uu.se/web/info/stod/miljo/miljo 

 

Även fast vi inte har en policy specifikt för IT och miljö kommer dessa frågor in i andra mål 

och riktlinjer. I våra riktlinjer för tjänsteresor står bl.a. att man i första hand alltid ska 

överväga om resan kan ersättas med ett webbmöte (Vill ni läsa dessa, sök på UUs hemsida på 

"Riktlinjer tjänsteresor och möten" så borde ni hitta dem).  

Energifrågorna kommer in i energimålet, och i upphandlingsmålet (vi ställer miljökrav, bla 

energieffektivitet när vi handlar bl.a. IT-produkter).  

 

2 Har utbildningar i Grön IT genomförts för personal, vilka  

områden täcker den i så fall? 

Inga specifika utbildningar i Grön IT som jag känner till. Men i olika 

utbildningar/informationsinsatser vi gör i miljöarbetet (till nyanställda, till miljöombud, 

skyddsombud och andra anställda) kommer dessa frågor in, bl.a. inköpsfrågor, användning av 

webbmöten, stänga/släcka IT-utrustning som ej används etc.  

 

3 Känner ni till Regeringens mål enligt IT för en grönare miljö, respektive Naturvårdsverkets 

indikationer inom området IT för miljön (Grön IT)? 

Ja, jag känner till mål och indikatorer. Men så jättemånga andra inom UU känner nog inte till 

dem.  

 

4 Har ni uppföljningar på arbetet ni utför vad gäller Grön IT? 

4.1 om ja, hur går ni till väga då, och vem/vilka ansvarar för dessa? 

https://mp.uu.se/web/info/stod/miljo/miljo
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Vi har inga specifika uppföljningar som vi kallar Grön IT. Men vi följer upp användning av 

webbmöten och videokonferens (antal timmar), energianvändning, upphandlingar med 

miljökrav etc. Jag ansvarar för dessa uppföljningar, men jag får uppgifter från ett antal andra 

personer i verksamheten.  

 

5 Har ni en utarbetad mötes och respolicy? 

5.1 om ja, hur är den utformad och har ni resultaten? 

Ja vi har en policy. Länk till denna finns här:  

http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=14219 

 

6 Hur ser er nuvarande tekniska utrustning ut? Datorskärmar etc  

(TCO för skärmar, Vikt, Watt) 

Det finns väldigt stor spridning på den tekniska utrustningen inom UU. Vi är 6500 anställda. 

De flesta har en egen dator, vissa har flera, så det är omöjligt att ange detta då utrustningen 

inte är likriktad.  

 

7 Vilken typ av miljöhänsyn har ni vid inköp av ny teknik osv? 

(ex. återvinningsbarhet, livslängd, energiförbrukning, materialval, miljöcertifikat, farliga 

material i tekniken(tungmetaller osv)). 

Vi brukar ställa krav på energieffektivitet, innehåll av farliga kemikalier, återvinningsbarhet, 

att leverantörerna ska ha ett miljöarbete m.m. 

 

8 Har ni infört olika typer av virtualisering (ex.Servervirtualisering, PC-virtualisering, 

Lagringsvirtualisering, Printcentralisering)?  

8.1 Om nej, varför inte? 

Ja, vi jobbar mkt med viritualisering. Jag är inte expert på detta men jag vet att vi jobbat med 

viritualisering av servar och av PC, antagligen också av lagring. Vi har också för ett antal år 

sen inför centralisering av printrar (kopiatorer).  

 

9 Eventuella nackdelar och negativa effekter av Grön IT? 

Jag ser bara fördelar med att jobba med grön IT. Dels är det bra för miljön (mindre 

energianvändning, mindre koldioxidutsläpp när man reser mindre etc.) men det innebär också 

att man sparar pengar eftersom effektivisering och att resa mindre sparar pengar. 

Karolina Kjellberg 
 

 

7.2.2 Mailintervju från Uppsala nummer två: 

 

Skickad till oss den 2012-12-20 

 

Hej 

 

Punkt 6 har jag svårt att ge tydliga svar på eftersom jag uppfattar det som om det primärt rör 

klientdatorer. Frågan som sådan är också svår eftersom ansvaret för klienthantering är fördelat 

på många händer över intendenturer, institutioner osv. Min uppfattning är att styrning i sådana 

här frågor görs med hjälp av de ramavtal som universitetet tecknar med olika leverantörer. 

http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=14219
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Detaljerna kring detta har jag dock inte insikt i, utan det bör nog upphandlare eller inköpare 

redogöra för. 

 

Punkt 7 är i princip samma som ovan, men med det tillägget att för utrustning som placeras i 

datorhallarna så är energiförbrukning och därmed också kylbehov en viktig parameter vid 

produktval oh livscykeltänk. 

 

Punkt 8:  

Servervirtualisering görs i väldigt stor omfattning och är den övergripande strategin för 

tjänster som drivs centralt av IT-avdelningen. PC-virtualisering är inte frågor som jag är 

direkt inblandad i, men det förekommer i större eller mindre omfattning beroende på vilka 

intendenturområden som berörs. Lagringsvirtualisering. Här är jag osäker på vad som menas 

med frågan. Centraliserade lösningar för lagring i form av SAN och NAS används i stor 

omfattning. Lagringsvirtualisering som ett tekniskt verktyg för att förenkla visa moment i 

manageringen görs däremot i mer begränsad omfattning. Är dock osäker på om det är det 

senare som avses eftersom det inte har lika direkt bäring på grön IT En centrallösning för 

hantering av utskrifter finns och används för stora delar, men inte hela universitetet. De 

miljömässiga erfarenheterna t.ex. i form av pappersförbrukning är mycket goda. 

 

/Hälsningar 

 

Sven Wijk 

Biträdande enhetschef 

 

Driftsenheten, IT-avdelningen 

Uppsala universitet 

 

 

7.3 Transkribering  
 

7.3.1 Transkribering  – Stockholms universitet 

 

Transkribering utförd 2014-12-12. 

 

M - Mikael Persson 

B - Benita Falenius  

S - Sofia Shiervani  

K - Kasper Nyberg Axelsson 

 

Mikael Persson en av två Driftchefer på universitetet, Vi har delat upp det då det är en stor 

och komplex miljö, närmare 6000 anställda och 73000 studenter. Så vi har delat upp 

driftsuppdraget i två grupperingar där jag ansvarar för den ena, och sen min kollega som tar 

den andra. Det är alltså en decentraliserad it vi har, där vi har ansvar för lite mer än hälften av 

alla klienter och lösningar på universitetet. Men de stora delarna har centraliserats, sen är det 

en del institutioner som kör IT i egen regi, av varierande storlek. Men vi har det stora 

uppdraget kan man säga.    

 

Benita Falenius informationssäkerhetssamordnare (ansvarar för den administrativa säkerheten 

på universitetet). Jobbade förra året med policy för grön it.  
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K - När började ert arbete med Grön it? 

 

M - Ja det började runt 2012 i samband med att nätverket Grön IT drog igång, så vi var med 

väldigt tidigt jag och en kille som heter Jenne Liljehök från tekniska avdelningen som har 

hand om byggnader och den typen av energifrågor.  

 

S - Fråga nummer ett, har ni en policy för it och miljö, och vilka områden täcker den isf? 

 

B - Vi har ju en Grön IT policy som rektorn beslutade förra året. Nu har jag den inte 

utskriven, men den finns på webben så ni har möjlighet att ladda ner den.  

 

K - Jag tror att vi har den.  

 

S - Är det den här?  

 

B - Ja, precis. Det ser ut att vara den.  

     Så att det är ju egentligen det den omfattar.  

 

M - Sen frågan om Resfria-möten, där har vi ett på med ett stort initiativ från centralt håll med 

Microsofts plattform LYNC, där vi kommer att erbjuda som en tjänst till hela universitetet 

med möjlighet till videokonferens som är mer centraliserad runt SU. Vi har redan idag ett 

avtal med SU-net där vi använder Connect, så vi har ju definitivt möjligheter för resfria 

möten.  

 

S - Ok, har ni några resultat på innan och efter?  

 

M - Nej.  

B - Inge mätningen nej.  

M - Svårigheten är för att det finns ingen sammanställning på hur mycket det reses på SU. 

 

S - ok, har ni utbildningar inom grön IT som ni genomför av personal, eller följer de er policy, 

hur fungerar det egentligen? 

 

M - Det finns ingenting från vårat håll. Det skulle i så fall vara om det finns på lokalt håll i 

någon av våra institutioner som vi inte känner till, men vi står inte för någon utbildning för 

Grön IT. 

 

S - Men hur informerar ni personal? Skickar ni ut mail? 

 

B - Man kan säga att policyn finns och det är ju ändå något som rektorn har tagit beslut om 

och det är klart att IT-avdelningen har ju så att säga sitt ansvar att uppfylla det som står i 

Policyn. Och det gör ju att IT-avdelningen har sin handlingsplan baserat på policyn. Vad är 

det vi bör tänkte på när det gäller energieffektivitet i våra tjänster som IT-avdelning? Så det är 

klart att det finns ett antal aktiviteter, och en aktivitet av dom är att göra policyn mer känd ute 

i kärnverksamheten. Det är dock ingenting som vi har kunnat just prioritera i år just så 

specifikt, utan det är ju på prefektnivå. Den här policyn finns, och prefekterna behöver ju 

känna till det, de behöver ju känna till alla policyn och riktlinjer och så får dom agera därefter. 

Men det är klart att vi kommer under 2015 att portionera ut de bättre på ett sätt än vad vi har 

mäktat med under 2014. 
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S - Och på vems initiativ är det i så fall?  

B - Det blir ju då på IT-avdelningens initiativ.  

S - ok. 

 

M - I och med att vi står för den centrala arbetsplatstjänsten som strax över hälften av 

universitetet använder, och om man då väljer att köpa den centrala tjänsten då tänker vi på 

allting det här med Grön IT, och då behöver inte användaren att förhålla sig till det. Vi sätter 

riktlinjerna för när klienter ska gå ner i standby skärmar och hur det ska vara konfigurerat. 

Men då gäller det för institutioner som inte kör på vår arbetsplatstjänst att förhålla sig till 

denna policyn. Det är någonting som vi bakar in i tjänsten så det är mer värt att ta del av dom 

centrala deltjänsterna, för då tar vi hand om det där. Så vi kommer ju inte att gå ut och utbilda 

användaren specifikt, utan vi säger; köp våran tjänst, så behöver du inte utbilda dig, eller 

förhålla dig till de olika ramverken. Då kan dom fokusera på det dom är bra på istället 

 

B - Så det man kan säga är det att, precis som i en utbildningsaspekt, att våra tjänster kommer 

att tydliggöra miljöaspekterna. Så att man som ansvarigchef förstår att om man använder sig 

av arbetsplatstjänsten så gagnar vi både miljön med säkra faktorer.  

 

K - Det kan vara smart för jag kan tänka mig att det kan vara svårt att ändra ett helt beteende, 

och då tar ni det ansvaret istället.  

 

B - Ja, precis via tjänsterna ja.  

M - Sen ska vi bara nämna också att vi faktiskt använder det som ett slagträ för att sälja våra 

tjänster. Att man går ut och säger att du köper inte bara våra tjänster och då behöver du göra 

det här och det här och det här med policies, och då blir det helt plötsligt mervärde i att köpa 

såna här tjänster för att man inte behöver ta det ansvaret själv.  

 

S - ok. Känner ni till Regeringens IT för en grönare förvaltning, samt Naturvårdsmyndigheten  

B - Absolut.  

S - Berätta lite mer. Hur kommer det sig att ni vet vad dom är för någonting.  

 

M - Det är dom som har legat till grund för naturvårdsverket och regeringens arbete för Grön 

IT. Det är med regeringens mål som man har försökt ta fram olika indikatorer för att uppfylla 

regeringens mål.  

 

S - Hur kommer det sig att ni valde att nappa på det? 

M - Jo det är en del av miljöcertifieringen som Stockholms universitet har anfört. Så därför va 

vi med där.  

 

K - Hur går det till när man bestämmer sig för att satsa på en grön it? Får man påtryckningar, 

eller vill man ta det initiativet själv?  

 

M - I universitetets fall så var det så att man ville miljöcertifiera sig. Så initiativet kommer 

från vår sida och då söker man sig aktivt efter vart man kan få hjälp till att uppfylla det här, 

och vart man kan få erfarenhet någonstans, och då var nätverket Grön IT ett steg i det här. Det 

är ju väldigt många delar i en certifiering.  

 

K - Har ni någon typ av virtualisering? 
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M - Oh ja, vi har två stycken stora datacenter som håller rent internationellt väldigt hög 

kvalité. Så vi har en virtualiseringsgrad som ligger på 91 procent, så vi ligger definitivt högt 

där. 

 

S - När började ni med det?  

M - Virutaliseringen började långt tidigt, 2008.  

S - Hur kommer sig att ni började med det? 

M - Det är så man gör. Hela branschen gör det. Det är ju inte bara miljöaspekten, utan det är 

kostnadsbesparingar och det är ju flexibilitet och snabbhet i leveransen.  

 

S - Har ni några siffror på utsläpp? 

M - Nej. Vi har inga siffror för vi helt enkelt inte har några system för det, så nej, vi gör ingen 

uppföljning på det. Och det har att göra med hur akademikernas hus utformar sina avtal.  

K - Vid inköp av hårdvara och liknande, är det då miljömärkta produkter.  

M - Alltså det är ju så här att det där diskuterade vi väldigt mycket i nätverket för Grön IT, 

och det är väldigt svårt att göra en upphandling för man kan ställa väldigt hårda krav på det 

där och då får man ett pris som man inte kan betala. Det går inte helt enkelt.  

 

K - Att det är dyrare?  

M - A precis. Det är otroligt mycket dyrare för det finns väldigt få tillverkare som gör sådana 

produkter. Och då blir det väldigt svårt att ställa den typen av krav. Men vi har såklart med 

det som en parameter när vi tecknar stora avtal. Men det är en del av många olika parametrar.  

 

S - Den frågan rör lite eventuella nackdelar och negativa effekter av grön it, alltså att man ska 

köpa certifierade produkter? Alltså att det kan få en negativ effekt, då blir som en motsatt 

effekt.   

 

M - Alltså problemet med så som grön it och miljömål drabbar it som bransch, är att man inte 

tar hänsyn till hur mycket man producerar, utan man tar och tittar på hur mycket man 

förbrukar i princip, för det är det man kan mäta. Man tar alltså inte hänsyn till att IT 

producerar vartannat år dubbelt så mycket IT för samma energiförbrukning. För ITs 

energiförbrukning går ju långsamt ner över tid, men man producerar alltså dubbelt så mycket 

vartannat år för något mindre minskad energi i förbrukning. Och det är ju ett stort problem. 

För att It har ju väldigt orimliga krav för man gör av med så mycket el i förhållande till vad 

man producerar och över tid. Så det blir väldigt knivigt att räkna ut det där. Man kan känna 

sig orättvis behandlad där man blir ombedd att minska energin. Ok, men hur då?? Det går 

inte. Och ändå producerar vi mer.  

 

K - Boken vi läser tar upp det här också.  

 

M - It har inga mätningsverktyg, utan man tittar bara på hur mycket energii man gör av med. I 

form av kilowattimmar. Måttet för hur mycket it som produceras har ingen löst.  

M - Det va en fråga om Printcentralisering, och det har vi.  

 

K - När infördes den?  

M - 2009 va? 

B - ja.  

K - Uppstod det många komplikationer rent ekonomisk? Hur går man från att inte ha det till 

att ha det?  
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M - Rent ekonomiskt går man i vinst när man har en centraliserad print. Det problemet som 

vii brottas lite grand med är att institutionerna har avtal med andra leverantörer som ställer ut 

skrivare. Och dom avtalen kan man inte byta ut i förtid. Och då kan man bara gå in och 

centralisera när institutionens avtal går ut. Men det går framåt och hur många procent har vi?  

 

B -  Det går framåt, men jag kommer inte ihåg exakta procenttalet, men det är klart att det blir 

fler och fler. Och vi profilerar såklart på olika sätt på de besparingar vi gör i form utav olika 

träd osv. Men jag har tyvärr inte siffran i huvudet tyvärr.  

 

M - Men det är en bra bit över femtio procent.  

K - Inom vilka områden gynnar det er ekonomiskt?  

M - Främst är det ju ekonomiskt sen gynnar det ju miljön. Det blir billigare för institutionen 

och billigare för Universitetet som helhet, och det sparar enormt mycket resurser, inte bara i 

papper, men också i hårdvara och skrivare. Användare får också en enklare vardag.  

 

S - Ni har en stor miljöportal på nätet. Vem är det som har utformat den och på vems initiativ? 

 

B - Det är på Jenny Lenoxa (kolla upp) initiativ. Hon är universitetets miljökoordinator, så det 

är ju klart att hon är en del i det certifieringsarbete hon har gjort för att vi ska kunna bli 

miljöcertifierade. Hon är alltså en del i det.  

 

S - Är det ett krav att man ska ha en sådan? 

B - Inte på det sättet, men du ska ju ha publicerad och tillgänglig information för att få bli 

certifierad. Jag vet inte om ni om ni har läst svenska ISO standarden för hållbar IT? 

S - Ja, vi har tittat på den. Den är väldigt intressant! 

 

K - Hur ofta köper ni in ny utrustning? Och hur fungerar det med återvinningsprocess?  

 

M - Fram tills nu är det så att alla institutionen köper sina egna datorer i inköpsportalen, och 

sen finns ju dom återvinningsrutiner som finns inom återvinningscertifieringen; man tar hand 

om elektronik och skrot på ett bra sätt.  

 

S - Kan man säga att alla 6000 anställda på SU har en egen dator? 

M - Ja, det kan man absolut säga.  

S - Ok toppen tack! 

K - Ja, tack för att ni ställer upp.  

B - Självklart.  

M - Tack själva.  

 

 

7.3.2 Transkribering Uppsala universitet 

 

Transkribering utförd 2014-12-16 

 

Eva Pärt-Lenander 

Emil Lundell  

Sofia Shiervani 

Kasper Nyberg Axelsson 
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Eva - På första frågan om inköp så kanske man tänker på miljöaspekten, men det finns väl 

inte i någon policy direkt. Men samtidigt så är det viktigt att man tänker på hur 

användarvänligt det är. Så att det liksom det där kan gå lite granna, en skärm som är 

miljövänlig för att den drar lite energi, den kanske istället är skitjobbig att sitta med. Och det 

där vet jag inte om några har utrett över huvud taget men det var bara en kommentar jag fick. 

Men annars alltså, Emil här du jobbar ju med IT-grejer, vad tycker du om IT och miljö tänker 

du?... 

 

Emil - Det finns ju nånting som heter TCO, men det är väldigt svårt att följa sådana på grund 

av att utbudet ligger väldigt litet, på just TCO-märkta produkter är det inte stort, det finns inte 

mycket av det. 

 

Sofia - Ja, och det är ganska dyrt också va? 

 

Emil - Ja, så det är väldigt svårt för alltså det som vi köper in här till exempel, då kan inte vi 

följa sådana för då måste vi följa ljusinsläpp och sådana där saker. 

 

Sofia - Vad menar du med ljusinsläpp? 

 

Emil - Alltså, en projektor till exempel måste ha en viss ljusstyrka för att klara av ljusa 

utrymmen. 

 

Eva - Jag vet inte om ni har varit inne i den där laborativa lärosalen? Den runda här. För där 

kan lärare undervisa med studenter, så det är lite annorlunda, det finns interaktiva tavlor och 

stolar har hjul och sådär, och där är det 8 skärmar totalt, 4 sådana där vanliga 

neddragsskärmar och fyra såna här smartboards. Men det är ju det att det är glas runt hela så 

att den där salen blir ju väldigt ljus om man inte drar för gardiner, och det finns ju gardiner. 

 

Emil - Prio 1 är att man ska se och det ska inte vara ansträngande att se och sådana saker. 

Både för arbetarna men också för studenterna så ska det inte vara ansträngande att sitta i en 

sal o inte kunna se vad som visas på skärmen och det är egentligen där vi lägger prio 1, att det 

ska va som minst ansträngande för studenterna. 

 

Sofia - Okej, jag förstår men då har ni alltså ingen Grön-IT policy över huvud taget på 

universitetet. 

 

Eva - inte vad jag känner till 

 

Emil - Det är möjligt att det ligger i ramavtalet, men det är inte någonting som vi jobbar så 

mycket med heller eftersom ramavtalet sätts någon annanstans sen följer vi det, och det är 

möjligt att det sitter i den förhandlingen på något sätt.  

 

Sofia - Kan man hitta de här ramavtalen någonstans? Finns de på nätet eller? 

 

Eva- Ingen aning, man kan höra av sig till upphandlings… 

 

Emil - Eller på avropa.se finns det kanske något ramavtal, för det ramavtalet rör hela 

universitetet. 
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Sofia - När det kommer till utbildningar och sådana saker, inte just Grön IT utan 

miljöutbildningar generellt.  

 

Eva- Finns det miljöutbildningar för personalen? 

 

Emil - Nej, inga utbildningar men det uttalas ju ofta om det, att man ska tänka på det. men 

inga utbildningar vad jag vet. 

 

Sofia - Inga massmail eller något sådant? 

 

Emil - Jo men det vet jag att Madeleine brukar skicka, ibland sådana saker. 

 

Eva- Ja precis hon gör det 

 

Emil - Där det står typ, tänk på att inte skriva ut för mycket 

 

Eva- Ja och här i huset har vi sådana här dörrar som öppnas automatiskt, här är vi flera som 

tänker på det att man istället tar smällen och får ont i armen och öppnar manuellt. Men du har 

rätt Madeleine brukar meddela ut sånt där. 

 

Emil - Om vi pratar resor så står det ju det, att man ska tänka på att i första hand kolla om man 

kan ha videokonferens, eller över telefon om det går att lösa. Det står ju så, men jag vet inte 

om man kan se det som en policy utan mer som en riktlinje. 

 

Eva- Alltså det finns ju en miljöpolicy över universitetet men om det är någon Grön IT-policy 

har jag ingen aning om. 

 

Sofia - Här ser jag att det finns en miljöutredning från UU och riktlinjer för tjänsteresor och 

möten. Uppsala universitet har under hösten 2010 utfört en miljöutredning. Vars resultat 

beskrivs utav rapport. 

 

Emil - Man tänker väl att man hoppas att det sker någonting i bakgrunden som man inte 

tänker på. 

 

Sofia - Känner ni till regeringens mål för en grönare IT? 

 

Eva- Ja det skulle man ju såklart gjort för att framstå som duktig.  

 

Emil - Det är det Stockholm har gått efter? 

 

Sofia - Ja precis, naturvårdsverket hade ett regeringsuppdrag där de skulle göra en pilotstudie 

och titta på 20 myndigheter, då Stockholm universitet var en av dem. Den bestod av 

basicfrågor som har ni en Grön IT-policy och så vidare.  

 

Eva- Man jobbar ju mycket med virtualisering av servrar och grejor, och man håller ju på med 

datorhallar och så jag tror man tänker på det utan att det finns policy. Det är allt från 

kylanläggningar till frågan om vi ska ha alla servrar själva eller om vi ska outsourca det till 

nån annan som har hand om dem. 
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Emil - Vi följer Kammarkollegiet som alla andra myndigheter gör, mer information finns på 

avropa.se 

 

Sofia - Men vem är det som ser till att de efterföljs, de här riktlinjerna som finns? 

Emil - Det är Kammarkollegiet, allt vi köper måste gå genom Kammarkollegiet, så på det 

sättet har vi inte så mycket att säga till om, vilket kanske är bra för då kanske det är någon 

annan som har koll. 

Sen har vi korintskrivaravtal, som är från en miljöaspekt, det bidrog till att utgifterna sjönk 

drastiskt eftersom du fysiskt måste gå dit och skriva ut, så att inget skrivs ut i onödan. 

Utskrifter, resor, videokonferens, vilken typ av IT-material man köper in, servrar är saker vi 

tänker på. 

Eva- Det står att man ska försöka titta på att köra videokonferenser istället för att resa, men 

det är väl ingen som direkt kollar upp det. 

Eva – När vi hittat Uppsalas nya miljöpolicy för 2013-2015 

IT-avdelningen, här står det vet du, specifika uppdrag i arbetet med miljöledningssystem. IT-

avdelningen, driver arbetet med grön IT i enlighet med närhetsdepartementets 

kommunikation. Jag bara ler, för det här har ju inte vi sett. Verktyg, utbildning och support 

för användning för resfria mötesalternativ med Adobe Connect Pro. 

Sofia – VI har ju inte fått något information som studenter om det där. 

Sofia – Jag tänkte på, den tekniska utrustningen som med projektorer, har Uppsala ca 6000 

anställda?  

Eva – Ja 

Sofia – Och alla har sin egna dator? Eller får man köpa sin egna dato? Får man en slags 

datorkassa 

Emil – Då måste man köpa en dator som finns inom ramavtalet, sen kan man få köpa datorer 

om man har speciella behov.  

Sofia – När det kommer till återvinning, har ni ett företag som hanterar det? 

Emil – Intendenturen har ett speciellt förråd för teknik-skrot, då de kommer och hämtar så det 

blir rätt. Vi tar ju bara kontakt med dem. 

Sofia – Och den här sista frågan som jag har här, med eventuella nackdelar med Grön IT.  

Eva– Ja men det skulle ju vara det här med skärmar i så fall, om det är så att skärmen e snål så 

blir det ett arbetsmiljöproblem.  

Sofia – Men korint det är bara positiva saker? 

Emil – Ja det har bara varit positivt 

Sofia – Okej, tack så mycket för intervjun. Skulle ni bara kunna säga era namn och vad ni har 

för position på universitetet? 

Eva – Eva Pärt-Lenander heter jag och är biträdande enhetschef på IT-avdelningen på en 

enhet som heter användarstöd och e-lärande. Och vi jobbar ju så på IT-avdelningen att vi har 

tre stycken olika enheter som användarstöd, sen är det driften och sen är det enheten för 

systemutveckling. 

Emil – Emil Lundell, dataingenjör på samma avdelning som Eva Pärt, och Eva är min chef. 

Så enheten för användarstöd och e-lärande. Bland annat köper jag in projektorer och datorer 

och sådant, och följer då produktwebben. Där har vi inte så mycket frihet och följer bara det 

som finns. 

 

Sofia – Tack så mycket  

Emil, Eva – Tack själva 


