
 

 

  

 

 

 

 

Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp 

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer 

SPB 2020.06   
 

 

 

EKOLOGISK HÅLLBARHET 

VID INKÖP OCH 

HANTERING AV IT 

En kvalitativ studie om privata 
aktörers inställningar och 

påverkansmöjligheter 

Nigisti Johannes, Emma Ögren Nätfalk



 

 
 

Abstract 

As society progresses towards more digitalization companies can now use technology to 

increase their productivity. Use of digital tools help companies to stay competitive but at the 

same time affects the natural environment in a negative way. The aspect of sustainable 

manufacturing, usage and disposal of IT-products have not always been prioritized. In order 

to meet the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda companies have to be willing 

to let the ecological sustainability permeate every process in the company, including IT. 

The aim of this study is to highlight what prevents companies from focusing more on 

ecologically sustainable IT and what strategic measures can be undertaken to achieve 

ecological sustainability. The study has been based on the research fields of circular economy, 

green IT, resistance/motivation to ecological sustainability and strategic sustainability. We 

collected data through semi-structured interviews with employees in decision-making roles 

regarding the purchase of IT in companies where IT is not a part of the core business.  

To bring clarity about how the companies operate on a strategic level when it comes to IT 

we created an analytic framework based on frameworks of ecologically sustainable 

strategies that Borland et al. (2016) designed. The results of the study shows that some 

companies are going in the right direction by making strategic choices when purchasing, 

using and disposing IT. Meanwhile other companies choose to focus on how they could take 

responsibility for their climate footprint in their core business. One of the reasons why the 

companies disregard the processes outside their core business is because they lack knowledge 

about how they should require more sustainable IT equipment. Therefore, IT is not 

prioritized when talking about the company’s ecological sustainability. Even though the 

result of this study shows that companies are taking steps towards a more ecologically 

sustainable future, it is obvious that more has to be done.  
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1. Inledning 

Det är väl känt att vi konsumerar över våra tillgångar här på jorden. För att gå från denna 

överkonsumtion till en hållbar utveckling krävs stora krafttag från oss alla. Begreppet 

hållbarhet är dock väldigt brett och det är inte självklart att det betyder samma sak för alla. 

Grunden i hållbar utveckling innebär kortfattat att vi som lever nu ska kunna tillfredsställa 

våra behov utan att det resulterar i att framtida generationer inte kan tillgodose sina (World 

Commission on Environment and Development, 1987). Hållbar utveckling består av de tre 

delarna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet där ekologisk hållbarhet kan ses som 

grundläggande (Kungliga Tekniska Högskolan, 2019). Även ekologisk hållbarhet är ett brett 

begrepp. Huvudsyftet ligger dock i att naturen måste ges tid och möjlighet att återskapa de 

resurser vi tar från den (Kungliga Tekniska Högskolan, 2018). Eftersom ekologisk hållbarhet 

är den mest grundläggande formen av hållbarhet är det denna vi kommer att främst utgå ifrån. 

För att uppnå hållbar utveckling har FN:s medlemsländer antagit globala mål som 

innefattar alla olika delar av hållbar utveckling. Målet är att dessa ska uppnås till år 2030. Den 

agenda som innefattar de globala målen kallas för Agenda 2030 och är en viktig utgångspunkt 

för denna studie. Eftersom agendan innefattar så många olika delar kommer alla inte vara 

relevanta för oss vilket innebär att vi valt att avgränsa oss till mål nummer 9 som riktar sig mot 

hållbar industri, innovationer och infrastruktur (United Nations Development Programme, 

u.å.). Särskilt relevant är delmålet 9.4 som innebär en effektiviserad resursanvändning och 

miljövänliga tekniker.  

Digitaliseringen har gett upphov till nya arbetssätt, yrken och affärsmodeller. Det blir 

alltmer ovanligt med fysiska informationspärmar på arbetsplatser och alltmer vanligt att lagra 

information med hjälp av servrar och molnbaserade tjänster. För att organisationer ska vara 

konkurrenskraftiga behöver de följa med i digitaliseringskurvan. Digitala verktyg som datorer, 

smartphones och surfplattor blir ett nödvändigt verktyg för att få tillgång till moderna tjänster 

och därav en förklaring till den ökade försäljningen av digitala verktyg under de senaste åren 

(Hellberg, 2017).   

En annan dimension som behöver tas i beaktande är de mineraler, metaller och andra 

naturresurser som utvinns för att skapa denna IT-utrustning. Metallen kobolt är ett exempel 

på en viktig komponent i IT-utrustning men utvinningen av metallen är starkt kopplad till våld, 

korruption, miljöförstöring och brott mot mänskliga rättigheter (Ayres, 2o12). I en värld där 

en gedigen IT-infrastruktur är nödvändig behöver organisationer och privatpersoner se över 

hur de konsumerar hårdvara och mjukvara. Den traditionella leverantörskedjan börjar vid 

produktion och går sedan via konsumtion och slutar vid att produkten slängs, men för att 

uppnå hållbar utveckling bör denna process göras om till ett slutet kretslopp där material 

återanvänds istället för att utvinna nya naturresurser.   

I denna studie kommer vi samarbeta med en etablerad leverantör av IT-infrastruktur. 

Denna leverantör arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och har dels startat egna initiativ för att 

dela och sprida kunskap inom IT-branschen, men även gått med i större initiativ. Ett exempel 

på detta är att de är medlemmar i Responsible Business Alliance (RBA) som är en ideell 

organisation som arbetar för en hållbar elektronikindustri (Responsible Business Alliance, 



 

2 
 

u.å.). Vad vi kommer undersöka är därför hur deras kunder som inte är en del av denna 

bransch arbetar med hållbarhet vid inköp av ny IT-utrustning och hantering av uttjänt IT-

utrustning, samt hur strategiskt arbete kan bidra till att uppnå hållbar utveckling. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Hållbarhet är ett högst aktuellt ämne i dagens samhälle. Alla organisationer behöver ställa om 

och se över huruvida affärsmodeller och arbetssätt har en negativ påverkan på miljön. I många 

företag utgör IT ett centralt verktyg i det dagliga arbetet vilket gör IT till en viktig del att se 

över ur ett hållbarhetsperspektiv. Datorer och annan IT-utrustning har stor negativ påverkan 

på miljön från tillverkning av den enskilda produkten till dess att den kasseras (Hellberg, 

2017). Detta innebär att företag vars verksamhet är beroende av stora mängder IT-utrustning 

även har ett stort ansvar att se över den klimatpåverkan det medför. För kunder till 

leverantörer av IT-infrastruktur som endast använder IT som ett faktiskt verktyg och inte har 

det som huvudfokus i sin verksamhet kan detta vara en utmaning. Dessa kunder skulle kunna 

göra en stor skillnad i IT-branschen genom att i både inköpsprocessen och vid beställning av 

sluthanteringstjänster formulera hållbarhetskrav som sätter press både bakåt och framåt i 

värdekedjan. Kravställning i dessa processer säger även mycket om den generella inställningen 

till hållbarhet och därför har vi valt just dessa processer som vårt huvudfokus. 

Syftet med denna studie är därför att belysa vad som hindrar företag, som använder IT endast 

som ett verktyg, från att ha ett större fokus på ekologiskt hållbar IT. Därtill undersöks vilka 

strategiska åtgärder företag kan genomföra för att uppnå ekologisk hållbarhet i 

inköpsprocessen och hanteringen av IT-utrustning. Vi avser att göra detta genom att besvara 

följande frågeställningar: 

 

Är hållbarhetsaspekten en del av inköpsprocessen i nuläget? Om inte, vad är det som 

hindrar företag från att prioritera detta? 

 

Hur kan företag ändra sitt strategiska arbete vid inköp och hantering av IT-utrustning för 

att uppnå ekologisk hållbarhet och i längden bidra till en cirkulär ekonomi i hela värdekedjan? 
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2. Relaterad forskning 

I detta avsnitt presenterar vi relevant forskning som gjorts inom det område vi studerar. Denna 

forskning fokuserar på tre områden: Cirkulär ekonomi och Grön IT, Motstånd/motivation till 

ekologisk hållbarhet samt Strategisk ekologisk hållbarhet. Genom att samla forskning kring 

just dessa syftar detta avsnitt till att skapa en grundläggande förståelse för den vetenskapliga 

grund på vilken vår studie är baserad. 

2.1 Cirkulär ekonomi och Grön IT 

För att uppnå ekologisk hållbarhet krävs en övergång från linjär ekonomi till cirkulär. I en 

cirkulär ekonomi ligger fokus på att medvetet designa de olika delarna i en ekonomi för att 

minimera skada på miljön genom återanvändning av material, undvika användning av 

skadliga material och användning av förnybar energi (Ellen MacArthur Foundation, 2013). I 

en rapport från 2015 menar Ellen MacArthur Foundation att cirkulär ekonomi baseras på tre 

grundprinciper: (1) Bibehålla och förnya naturresurser, (2) Optimera resursutbytet och (3) 

Uppmärksamma samt avlägsna negativa externa effekter för att utveckla effektiva system.  

Som namnet cirkulär ekonomi antyder är en viktig del att återanvända och återvinna till 

skillnad från den linjärekonomiska modellen som Mendoza et al. (2017) kallar för take-make-

use-dispose-modellen. I den linjärekonomiska modellen utvinns de material som krävs för att 

tillverka en specifik produkt och när produkten inte används längre blir den till avfall. Ett 

cirkulärt hanteringssätt av produkten skulle vara att återanvända hela enheten eller dess 

komponenter, alternativt återvinna materialen för att tillverka nya produkter.  

Det är viktigt att cirkulär ekonomi blir en del av affärsmodellen i de företag som är redo att 

börja ta ansvar för hållbar utveckling. Huisman (2010) menar att den stora mängden 

elektronikavfall kommer växa sig större i takt med den ökade försäljningen av digitala verktyg. 

År 2010 uppgick mängden elektronikavfall för EU-271 till 750 tusen ton och avfallet består av 

slutprodukter, komponenter och värdefulla metaller som inte återanvänds eller återvinns på 

bra sätt trots att möjligheten finns. Att resurseffektivisera detta förlopp bidrar till en minskad 

negativ miljöpåverkan, då det skulle innebära att de material som redan finns tillgängliga 

används längre och därför minskas utvinningen av naturmaterial.  

Att helt övergå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi kan var utmanande för 

organisationer eftersom det kan medföra stora förändringar i den nuvarande värdekedjan. 

Istället för att börja med stora förändringar menar Ellen MacArthur Foundation (2015) att det 

är bättre att börja med mindre initiativ för att sedan trappa upp sitt hållbarhetsarbete. Det är 

dock viktigt att organisationer inte fastnar i att enbart genomföra små 

förändringar,  exempelvis att byta ut en produkt till en annan mer miljövänlig produkt. Dessa 

inkrementella åtgärder räcker inte till i det långa loppet, istället menar Murugesan (2008) att 

organisationer bör närma sig utmaningarna med ett helhetsperspektiv. Detta bör innefatta att 

ändra affärsmodeller så att de likvärdigt stöttar ekologisk hållbarhet i alla processer, inklusive 

mindre processer såsom inköp och användning av IT-utrustning. 

Det kan vara svårt att veta vilka initiativ som är genomförbara och rimliga att börja med. 

Ett exempel på initiativ som bidrar till en cirkulär ekonomi är att gå från att köpa produkter 

 
1 De 27 länderna som var medlemmar i EU år 2010 (Wikipedia, u.å.). 
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till att hyra produkter som tjänst, även kallat leasing (Ellen MacArthur Foundation, 2015). Det 

viktiga för kunden är inte att äga en specifik produkt, utan att produkten är ett passande 

verktyg för att täcka de behov som finns. När kunden leasar produkten istället för att äga den 

kan den brukas under den tid som behövs för att sedan lämnas tillbaka leverantören. Detta gör 

att den sedan kan leasas av någon annan som behöver den. När leverantören äger produkten 

kan den alltså användas fullt ut hela sin livslängd istället för att hamna i ett källarförråd där 

IT-verktyg som inte längre fyller något behov lätt kan hamna. Detta är även en fördel för 

kunden då den inte behöver betala för produkten utöver den tid som den faktiskt används. 

Leasing som tjänst leder alltså till minskad efterfrågan av nya produkter och därigenom 

minskad kostnad för material, arbete och energi (Nobre och Tavares, 2017). Leasing har störst 

fäste i bilindustrin men finns även i IT-branschen. Ett exempel på detta är att den IT-

leverantör vi har kontakt med i denna studie erbjuder leasing som ett alternativ till att köpa 

IT-produkter.  

För att uppnå cirkulär ekonomi i en kontext där IT är en viktig del spelar begreppet grön 

IT/IKT en avgörande roll. Detta eftersom det belyser mer specifika delar än vad det mer 

generella begreppet cirkulär ekonomi gör. För att förstå vad detta begrepp innebär är ett 

viktigt första steg att skapa distinktion mellan de olika begreppen IT och IKT. 

Informationsteknik (IT) innefattar hårdvara, mjukvara och telekommunikationsplattformar 

(Ward och Peppard, 2002). Ward och Peppard (2002) menar att IKT är den kommunikation 

mellan människor som möjliggörs med hjälp av IT. Dock används ofta IKT som en synonym 

till IT, därav råder en förvirring kring skillnaderna mellan begreppen. Vi har valt att 

fortsättningsvis använda oss av begreppet grön IT då det är mest relevant för vår studie. 

Trots att omfattande forskning har bedrivits inom IT-området är forskning om relationen 

mellan IT och hållbarhet relativt ny.  Radu (2016) menar att det tidigare har varit mycket fokus 

på att skapa ny och innovativ teknik och därför har forskning kring hållbarhet kopplat till IT 

inte alltid varit prioriterad. Radu (2016) diskuterar vidare när forskningsintresset för IT i 

relation till hållbarhet uppstod. Antalet vetenskapliga artiklar som publicerades på 

internationella databaser med nyckelord som “Green IT/ICT” ökade drastiskt mellan åren 

2008 och 2015. År 2008 fanns det endast en artikel och 2015 hade den siffran stigit till 126 

artiklar. Green IT/ICT är begrepp som har växt fram i takt med att kunskapen kring hur IT och 

dess miljöpåverkan har ökat.  

Murugesan (2008) menar att grön IT består av fyra komplementära kategorier: Green use, 

Green disposal, Green design och Green manufacturing. Green use handlar om att reducera 

energikonsumtionen som krävs för användning av datorer och andra informationssystem, 

samt använda datorer på ett mer miljövänligt sätt. Green disposal handlar om att återanvända 

gamla datorer samt att ha en ordentlig plan för hur återvinningen av datorer och annan 

elektronisk utrustning skall gå till för att minska den negativa miljöpåverkan. För att förlänga 

IT-utrustningens livscykel är det även viktigt att skapa utrustning som är modulär. Detta 

innebär att man ska kunna byta ut trasiga komponenter istället för att återvinna hela enheten. 

Green design handlar om att designa elektronik som är energieffektiv. Green manufacturing 

handlar om att se över hur varje komponent som ingår i en enhet tillverkas samt om man kan 

minska tillverkningsprocessens miljöpåverkan. Murugesan (2008) menar att alla dessa 

komponenter är viktiga att ta hänsyn till vid användande och tillverkning av IT-utrustning. 
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Eftersom vår studie syftar till att undersöka samt belysa vilka hinder som står mellan 

företag och ett större fokus på ekologisk hållbarhet vid inköp, användning och avverkning av 

IT-utrustning kommer kategorierna green use och green disposal vara mest relevanta. 

 

 

Figur 1. Helhetssyn på Grön IT (Murugesan, 2008, s. 27) 

2.2 Motstånd/motivation till ekologisk hållbarhet 

Det finns olika perspektiv på hur världen och planeten fungerar vilket påverkar inställningen 

till hållbar utveckling. Borland et al. (2016) lyfter det antropocentriska perspektivet och det 

ekocentriska perspektivet som två motpoler som är användbara för att analysera inställningar 

till hållbar utveckling. Det antropocentriska perspektivet innebär en tro på att människan står 

över resten av naturen och att naturen därför endast finns till för att tillfredsställa människans 

behov (Borland et al. 2016). Detta kan liknas med vad Nicholson och Kurucz (2019) beskriver 

som att vara behövande. Med behövande menas att se till företagets behov och att det är fritt 

att utvinna vilka naturresurser som än krävs för att tillfredsställa dessa. I det behövande 

antropocentriska perspektivet ser man på naturen som att den inte har något eget inneboende 

värde och att det därför är fritt fram för människan att utnyttja dess resurser och för det 

mänskliga samhället fritt utvecklas och expandera. 

Det ekocentriska perspektivet däremot ser på människan endast som en del av ekosystemet 

i vilket hela planetens organismer ingår (Borland et al. 2016). I detta perspektiv finns det en 

stark tro på att människan måste hålla sig inom de gränser som sätts av ekosystemet för att 

inte förstöra homeostasen, det vill säga den naturliga balansen i ekosystemet. Det ekocentriska 

perspektivet kan liknas med vad Nicholson och Kurucz (2019) beskriver som att vara 

omtänksam i sin relation till naturen och hela kretsloppet.  

Som verktyg för att kartlägga företags inställning till människans roll i naturen kan man 

använda sig av en skala där det antropocentriska perspektivet representerar ena änden och det 

ekocentriska perspektivet representerar motsatt ände. Var på skalan ett företag placeras ger 
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en bild av vilken grad av motstånd eller motivation som råder gällande frågan om hållbar 

utveckling i allmänhet och ekologisk hållbarhet i synnerhet (Borland et al. 2016).  

Figur 2. Skala från antropocentrisk till ekocentriskt perspektiv 

För att möjliggöra övergången från ett antropocentriskt perspektiv mot ett ekocentriskt 

perspektiv krävs modiga ledare som kan skapa en organisationskultur där förändring ses som 

positivt (Borland et al. 2016). Ifall ledare i företaget inte är med på förändringen kommer den 

inte kunna genomföras då det är deras uppgift att styra företagets riktning och motivera de 

anställda. Även Chen, Boudreau och Watson (2008) pekar på vikten av att det inom 

organisationen dels måste finnas en förståelse för varför ett ekologiskt hållbart arbetssätt är 

viktigt att implementera, samt en förståelse för att denna övergång kommer att innebära stora 

förändringar för såväl affärsmodell, beteende och attityder. 

2.3 Strategisk ekologisk hållbarhet 

Företag lägger upp strategier som riktlinjer för sitt arbete. Dessa strategier kan se ut på många 

olika sätt och bygga på många olika grundvärderingar. Det finns även olika strategier för att 

uppnå ekologisk hållbarhet. Nedan beskriver vi hur traditionell strategi ser ut, samt hur olika 

strategier för ekologiskt hållbarhet kan se ut. 

Borland et al. (2016) beskriver traditionell strategi som att ekonomin är den essentiella 

orubbliga delen. Det huvudsakliga målet är för företag och ekonomin att frodas fritt vilket 

skapat en syn på naturresurser som en oändlig tillgång som används för att göda ekonomin 

(Borland et al. 2016). En central del i den traditionella strategin är den linjära affärsmodellen 

av formen take-make-use-dispose (Mendoza et al. 2017) där råmaterial som krävs för att 

tillverka en produkt utvinns för att sedan slängas när produkten inte längre tjänar sitt syfte. 

Den traditionella strategin bygger på ett antropocentriskt perspektiv, men för att uppnå 

hållbar utveckling krävs strategier som i större grad baseras på ett ekocentriskt perspektiv. 

Att arbeta strategiskt för att nå hållbar utveckling kallas för strategisk hållbarhet. För att 

uppnå strategisk hållbarhet krävs det att olika discipliner sammanförs, där de två övergripande 

disciplinerna är ekologisk hållbarhet och ledarskapsteori. Att korsa dessa kan vara 

komplicerat eftersom det innebär en blandning av väldigt skilda teorier och perspektiv 

(Borland et al. 2016). Att implementera ekologisk hållbarhet i ledarskapsteori gör att företaget 

leds med hänsyn till miljön, vilket skiljer sig stort från hur företag med en traditionell strategi 

tidigare arbetat. Det är alltså viktigt att vara medveten om att en implementering av denna 

korsning kan innebära en förändring av kärnvärden hos företag som tidigare haft ett starkt 

antropocentriskt perspektiv och att det därför kan vara svårt och tidskrävande. För att genom 

strategiskt arbete uppnå ekologisk hållbarhet är det dock avgörande att genomföra en sådan 

förändring.  

Det finns olika typer av strategier för att arbeta mot ekologisk hållbarhet. Två sådana 

strategier är övergångsstrategi och transformationsstrategi där övergångsstrategi fokuserar 

på att minska företagets påverkan på miljön medan transformationsstrategi fokuserar på att 
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helt eliminera företagets negativa miljöpåverkan (Borland et al. 2016). Företag som agerar 

utifrån en övergångsstrategi förändrar små delar och väljer bättre produkter medan företag 

som agerar utifrån transformationsstrategi ändrar på hela processer för att helt undvika 

negativ klimatpåverkan. Det är däremot inte negativt att anamma en övergångsstrategi i ett 

företag som tidigare använt en traditionell strategi, men det krävs större förändring i företagen 

för att uppnå hållbar utveckling (Hart och Dowell, 2011).  

För att förtydliga övergångsstrategi och transformationsstrategi använder Borland et al. 

(2016) vad de kallar för the 5Rs där respektive strategi bygger på fem åtgärder var som alla 

börjar på bokstaven r. De fem åtgärderna som tillsammans bildar övergångsstrategi är: reduce, 

reuse, repair, recycle och regulate. Dessa syftar, som tidigare nämnt, till att minska företagets 

negativa påverkan på miljön. Transformationsstrategin bygger på de fem åtgärderna: rethink, 

reinvent, redesign, redirect och recover som alltså syftar till att helt eliminera företaget 

negativa påverkan på miljön. 

Det går att beskriva det som att övergångsstrategin befinner sig någonstans på mitten av 

skalan mellan antropocentriskt perspektiv och ekocentriskt perspektiv i det att det finns en 

medvetenhet om att vi alla är en del av det ekologiska kretsloppet, men det finns fortfarande 

kvar en inställning att företagets behov står över naturens. I företag som agerar utifrån en 

transformationsstrategi finns en större medvetenhet om att naturtillgångar inte är oändliga 

och att de därför måste hanteras mycket varsamt för att de ska vara möjliga att använda om 

och om igen (Borland et al. 2016). Transformationsstrategin har alltså ett större ekocentriskt 

perspektiv då företaget ses som en del i naturens kretslopp och att det inte får överträda de 

resurser som går att förnya. 

Utöver dessa två former av strategier formulerar Borland et al. (2016) vad de kallar 

ecocentric dynamic capabilities framework (EDCF) som går utanför företagets ekosystem och 

fokuserar på ledare och individer inom företaget och deras uppfattningar och upplevelser av 

företagets omgivning och naturens ekosystem. Målet med EDCF är att uppnå full cirkularitet i 

värdekedjan genom att i första hand få alla involverade att förstå vikten av ekologisk hållbarhet 

och utveckla ett ekocentriskt tankesätt genom hela företaget (Borland et al. 2016). Ramverket 

för denna strategi baseras på Teece (2007) trestegsmodell för dynamic capabilities som består 

av sensing, seizing och reconfiguring. Till dessa tre har Borland et al. (2016) bidragit med de 

två ytterligare stegen remapping och reaping för att ta Teece ramverk från att fokusera på 

företaget internt till att fokusera på företaget som en del av naturens kretslopp.  

Den stora skillnaden mellan transformationsstrategi och EDCF är att 

transformationsstrategi i hög grad handlar om hur nya produkter bör utvecklas på ett 

ekologiskt hållbart sätt medan EDCF fokuserar på individerna i företaget och deras 

inställningar till ekologisk hållbarhet, samt deras ambitioner att uppnå ekologiskt hållbar 

utveckling. EDCF och transformationsstrategi bör dock inte ses och användas som skilda 

strategier, utan de bör implementeras parallellt för att uppnå ekologisk hållbarhet (Borland et 

al. 2016). När dessa sammanlänkas skapas heltäckande förutsättningar för ett företag att skapa 

ett cirkulärt kretslopp och uppnå ekologisk hållbarhet. 
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Figur 3. Borland et al. (2016) strategier utplacerade på perspektivskala 
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3. Analytiskt ramverk 

Som utgångspunkt för vår senare analys har vi skapat ett analysramverk baserat på de ramverk 

över ekologiskt hållbara strategier som Borland et al. (2016) konstruerat och som vi beskrivit 

ovan. Då strategierna inte är inriktade specifikt mot vårt fokusområde utan är utformade för 

att vara applicerbara på många olika företag valde vi att dels översätta de olika kategorierna 

till svenska, samt att tolka och formulera dem på ett sätt som gör att de blir inriktade mot vårt 

fokusområde. Ett tydligt exempel på hur vi behövt omformulera kategorier är de som berör 

hanteringen av avfall och återbruk av råmaterial. Eftersom de företag vi kommer att intervjua 

inte själva ansvarar för hanteringen av IT-avfall har vi omformulerat kriterier som rör detta till 

att handla om ifall det finns intresse i att ta reda på hur återvinningen faktiskt genomförs för 

att kontrollera att de valt den bästa tjänsteleverantören för detta syfte. För att undvika att 

frångå det egentliga syftet med de olika kategorierna var vi noggranna med att behålla kärnan 

i dem och endast anpassa dem för att bli så applicerbara som möjligt utan att tappa 

innebörden. 

Utifrån hur Borland et al. (2016) beskriver traditionell strategi har vi inkluderat även denna 

strategi för att komplettera vårt analytiska ramverk då det inte går att anta att alla redan 

anammat de mer ekologiskt hållbara strategierna. Vi har använt oss av övergångsstrategi som 

utgångspunkt när vi konstruerat kriterierna för den traditionella strategin genom att formulera 

motsatta beskrivningar gentemot kriterierna för övergångsstrategi. Detta gjordes eftersom 

övergångsstrategi representerar de första stegen för att arbeta mot ekologisk hållbarhet, vilket 

innebär att de företag som inte tagit dessa steg fortfarande bygger på traditionell strategi.  
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Traditionell 
strategi 

Övergångsstrategi Transformations- 
strategi 

EDCF 

Ingen analys 
Ingen eller bristfällig 
analys av vilka 
produkter som behövs 

Reduce 
Arbetar för att minska sitt 
klimatavtryck genom att 
exempelvis inte köpa 
onödiga produkter 

Rethink 
Finns det mer hållbara 
cirkulära sätt att utföra 
en arbetsuppgift som 
tidigare krävt mycket IT-
kapacitet 

Sensing 
Ledare och individer i 
företaget är 
uppmärksamma på och 
kan anpassa sig efter 
förändringar i företagets 
miljö och den naturliga 
miljön  

Utbyte 
Byter ut fungerande 
produkter baserat på 
fasta inköpscykler 

Reuse 
Produkter används så 
länge som möjligt 

Reinvent 
Aktivt sökande efter helt 
nya koncept och 
processer som kan 
stöttas av miljövänlig 
teknik  

Seizing 
Ledare och individer i 
företaget tillvaratar nya 
affärsmöjligheter genom 
att aktivt söka efter helt 
nya koncept och processer 
som kan stöttas av 
miljövänlig teknik 

Trasiga produkter 
Trasiga produkter 
slängs 

Repair 
Trasiga produkter 
repareras 

Redesign 
När nya koncept och 
processer blivit 
identifierade omformas 
behoven för att i första 
hand prioritera 
ekologiska krav vid inköp 
av nya produkter och 
tjänster 

Reconfiguring 
Ledare, individer och 
företaget som helhet 
antar/omfamnar closed-
loop2, cradle-to-cradle3 
krav och använder endast 
produkter som uppfyller 
detta 

Avfall 
Om produkten inte 
längre går att använda 
slängs den i vanliga 
soporna eller läggs i ett 
förråd 

Recycle 
Om produkten inte längre 
går att återanvända eller 
reparera lämnas den till 
återvinning 

Redirect 
Insyn och intresse i vad 
som händer med 
materialet i de produkter 
som återvinns. Uppnås 
cirkularitet? Har den 
mest hållbara 
tjänsteleverantören 
valts? 

Remapping 
Förståelse för skillnaden 
mellan tekniska och 
biologiska materialcykler 
och hur de bör hanteras 
(för att förstå vilken 
leverantör av 
återvinningstjänster som är 
mest hållbar) 

Inget ramverk 
Inga ramverk för hur 
företaget ska agera för 
ekologisk hållbarhet, 
ekonomi är det enda 
viktiga 

Regulate 
Företaget har ramverk för 
hur de ska agera för 
ekologisk hållbarhet 

Recover 
Strävan efter att använda 
produkter tillverkade av 
återanvänt material  

Reaping 
Förståelse bland ledare för 
vinstmöjligheter genom 
hållbarhet, såväl 
ekonomiska som sociala 

Tabell 1. Analytiskt ramverk 

  

 
2 En stängd cirkulär värdekedja där samma material återanvänds för tillverkning av nya produkter 
(Hunt, 2019). 
3 Cirkulär process med målet att helt eliminera avfall (Sustainability Dictionary, 2005). 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenterar vi hur vi gått tillväga när vi avgränsat vår studie, valt informanter, 

samlat in data och analyserat vår insamlade data. Vi motiverar även vårt val att göra en 

kvalitativ intervjustudie och vilka etiska ställningstaganden som gjorts. Avsnittet avslutas 

sedan med en kritisk diskussion kring den valda metoden. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Då vår intention var att undersöka ekologiskt hållbar IT i verksamheter där IT-utrustning ses 

som verktyg och inte huvudfokus i kärnverksamheten har vi med hjälp av vår kontaktperson 

hos IT-leverantören kommit i kontakt med åtta informanter från åtta olika företag av 

varierande storlek. Kärnverksamheten i dessa företag skiljer sig mycket från varandra, där den 

enda gemensamma likheten som var ett krav för deltagande var att de använder sig av IT-

verktyg. Denna spridning var viktig för att skapa en bred bild av hur synen på ekologisk 

hållbarhet i relation till IT ser ut, utan att det binds till en specifik bransch. 

4.1.1 Avgränsning 

Hållbarhet i sig är ett väldigt stort område som täcker in hela samhällsprocesser. Trots att vi 

valt att avgränsa oss i första hand till företags arbete med ekologisk hållbarhet är det uppenbart 

att det täcker in stora processer och hela värdekedjor. Därför valde vi att avgränsa oss 

ytterligare och fokusera på inköpsprocessen samt hanteringen av trasig och gammal IT-

utrustning. De val som görs i dessa processer har en betydelsefull påverkan på företagens 

klimatavtryck. Vi valde därtill att avgränsa oss till den privata sektorn eftersom de inte berörs 

av lagen om offentlig upphandling (LOU) som annars kan spela en stor roll vid inköp av IT-

utrustning. Privata aktörer har därmed en större frihet att formulera egna krav vid inköp av 

IT-utrustning. 

4.2 Metodval  

Vi har valt att genomföra denna studie utifrån en kvalitativ ansats där tolkning av ord är 

centralt i kontrast mot den kvantitativa ansatsen där mätbara värden är det centrala (Bryman, 

2012). Vårt mål var att förstå vilka upplevelser och inställningar som ligger till grund för de val 

som görs vad gäller inköp och hantering av IT-utrustning vilket gör att den kvalitativa ansatsen 

är mycket passande för vårt syfte. För att skapa oss denna förståelse använde vi oss av en 

induktiv metod som erbjuder exploration och inte kräver att studien utgår från en exakt 

hypotes (David och Sutton, 2016). 

Som metod för datainsamling valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer där alla 

intervjuer baserades på samma övergripande frågor, men vi behöll friheten att formulera 

följdfrågor som vi i stunden ansåg passande. Anledningen till varför det var viktigt att ha 

möjlighet att formulera följdfrågor i stunden är för att vi då kunde få informanten att utveckla 

ett svar som inte kändes tydligt eller fullständigt, samt att plocka upp spår som vi inte kunnat 

förutse. En strukturerad intervju skulle innebära högre reliabilitet, men att släppa mer på 

strukturen gör att varje informant får möjlighet att ge uttryck för sina individuella upplevelser 

(David och Sutton, 2016). Frågorna var därtill i stor utsträckning formulerade på ett sätt som 

genererar ostandardiserade svar för att ge informanten möjlighet att formulera svaren fritt på 
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ett sätt som möjliggör djup och detaljrikedom (David och Sutton, 2016). Anledningen till 

varför vi valde att genomföra intervjuer istället för andra kvalitativa metoder, som exempelvis 

observationer, är för att den data vi var ute efter kräver att frågor ställs som får informanten 

att tänka efter och formulera sina tankar. I en studie som gäller uppfattningar och inte 

beteenden är det högst relevant att just välja intervjuer framför observationer (Bryman, 2012). 

För att samla in och lagra den data som genererades valde vi att spela in de intervjuer som 

genomfördes. Bryman (2012) lyfter flera aspekter som förklarar varför denna metod är bättre 

än att anteckna det som sägs. En anledning är att inspelningen möjliggör att vi i efterhand kan 

analysera inte bara vad informanten säger ord för ord, utan även hur det sägs. En ytterligare 

anledning till varför det är bättre att använda sig av inspelning istället för att anteckna under 

intervjuns gång är för att det innebär att vi då kunde fokusera på att utföra intervjun och 

formulera följdfrågor istället för att fokusera på att anteckna. Inspelning gör även att intervjun 

går att återge helt utan inflytande av våra egna tolkningar (Bryman, 2012). 

Efter varje intervjutillfälle transkriberades hela intervjun. Detta är en tidskrävande process 

som trots det är av stort värde för studien (Bryman, 2012). Transkribering är viktigt för att 

lättare kunna se över och gå igenom vad som sagts i intervjuerna till skillnad från att endast 

ha intervjun i ljudform. Att omformulera tal till skrift möjliggör även för den kodning som 

sedan kommer att genomföras för att identifiera teman som är av vikt för studien. 

4.3 Datainsamling 

I detta avsnitt går vi igenom och argumenterar för de olika tillvägagångssätt vi använt oss av 

för att samla in data. Detta innefattar litteraturgranskning, urval av informanter, konstruktion 

av intervjuguide och beskrivning av intervjusituationen. Avsnittet avslutas med en 

presentation av de etiska ställningstaganden som gjorts. 

4.3.1 Litteraturgranskning 

För att genomföra denna studie har vi med hjälp av relaterad forskning fördjupat oss inom det 

område i vilket vår studie rör sig. Lokalisering av relevanta artiklar gjordes dels genom att gå 

igenom referenslistor i tidigare uppsatser inom samma område, och dels genom att söka i 

Umeå universitetsbiblioteks databas och Google Scholar. Vid sökning i dessa databaser 

använde vi oss av keywords som exempelvis “green IT”, “strategic sustainability” och 

“sustainable IT”. Utöver vetenskapliga artiklar har vi även använt oss av böcker skrivna av 

erkända forskare och rapporter sammanställda av relevanta organisationer. I viss utsträckning 

har vi även använt oss av webbplatser för information där vi ansett det som ett passande 

alternativ. Utifrån den kunskap som genererades kunde vi sedan formulera relevanta frågor 

till våra intervjuer. 

4.3.2 Urval 

För att söka svar på vår frågeställning behövde vi informanter som fattar beslut vid inköp av 

IT-utrustning i företag som inte har IT-verktyg som kärnverksamhet. Det tillvägagångssätt vi 

använt för att göra urvalet är vad David och Sutton (2016) kallar för selektivt urval. Det 

selektiva tillvägagångssättet grundar sig i att forskaren väljer ut informanter baserat på den 

ämneskunskap informanten tros besitta. Vår uppfattning är att en person i företaget som 

ansvarar för inköp av IT-utrustning är en person med god insyn i hur inköpsprocessen ser ut. 
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För att identifiera relevanta informanter har vi haft en dialog med vår kontaktperson hos IT-

leverantören där vi förklarat vilka typer av informanter som vore relevanta. Utifrån detta fick 

vi en namnlista på personer i beslutsfattande roller vad gäller inköp av IT av vår kontaktperson. 

4.3.3 Intervjuguide 

Vid konstruktionen av vår intervjuguide utgick vi ifrån den punktlista som Bryman (2012) 

formulerat över grundläggande element som ska finnas med i en semistrukturerad 

intervjuguide där huvudfokus inte ligger på att generera standardiserade svar. En punkt 

handlar om vikten av att samla information som gör det möjligt att kontextualisera de svar 

som lämnas när de sedan ska användas i uppsatsen (Bryman, 2012). Detta gjorde vi genom att 

ställa introduktionsfrågor om företagets storlek och informantens position och erfarenhet.  

En annan punkt i denna lista trycker på vikten av att sortera sina huvudteman i en ordning 

som skapar ett någorlunda flöde (Bryman, 2012). För att göra detta började vi med 

att konstruera centrala teman för just vår studie som var relevanta för intervjuerna. Vi började 

därför med att fråga oss själva vad det är vi vill veta av våra informanter. David och Sutton 

(2016) rekommenderar att använda sig av just denna fråga för att finna och konstruera 

centrala teman för intervjuerna. För att svara på frågan utgick vi ifrån den kunskap vi fått från 

den litteratur vi konsumerat på områden samt vårt eget intresse i relation till studien, vilket är 

en viktig sammanvägning för att skapa en relevant intervjuguide (David och Sutton, 2016). 

Målet med intervjuerna, och därför även intervjuguiden, var att samla in information som 

möjliggör vår analys utifrån vårt ramverk.  

Efter att vi besvarat frågan skapades följande teman: hållbarhet vid inköp, användning, 

gamla/trasiga produkter, ledarskap samt strategier/policys. Ordningen på dessa bestämdes 

efter att vi testkört intervjun och upplevt just denna ordning som mest naturlig. Under varje 

tema formulerade vi sedan frågor för att möjliggöra en djupare utforskning av varje tema 

(David och Sutton, 2016). Vi försökte formulera frågorna på ett sätt som inte gör dem alltför 

specifika men samtidigt se till att de svarar mot våra forskningsfrågor i enlighet med Brymans 

(2012) punktlista. Ordningen på teman och de frågor som hör till varje tema var endast en 

föreslagen ordning för att få ett bra flyt, men krävdes det omstrukturering på grund av 

samtalets riktning var det fritt att ändra.  

De resterande punkterna i listan handlar om att använda ett förståeligt språk anpassat till 

den som blir intervjuad och att inte ställa ledande frågor (Bryman, 2012). Därför valde vi att 

under intervjuerna ge oss frihet att formulera frågorna på ett sätt som vi upplevde som 

passande i den aktuella intervjun. 

4.3.4 Intervjusituationen 

På grund av rådande situation i samhället som gör att många arbetar hemifrån och undviker 

fysiska möten hade vi inte möjlighet att i större utsträckning påverka i vilken miljö intervjun 

genomförs. Vi var alltså bundna till att genomföra intervjuer med hjälp av digitala 

kommunikationsverktyg där vi genom video och ljud kunde interagera med informanten. Det 

kommunikationsverktyg vi valde att använda oss av var Microsoft Teams efter 

rekommendation från vår kontaktperson hos IT-leverantören som även var den som 

förmedlade kontakten med våra informanter och därför hade vetskap om vilket verktyg som 

vore passande. Bryman (2012) påpekar dock att det i allmänhet är viktigt att placera sig i en 
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tyst miljö utan störningsmoment samt att se till att andra personer inte hör vad som sägs så 

att informanten kan känna sig trygg att tala fritt. Vad vi kunde göra i vår situation var därför 

att sätta oss i en tyst miljö där det inte fanns obehöriga personer i närheten som kunde höra 

samtalet. 

4.3.5 Etik 

För att individer och samhällen ska utvecklas är det nödvändigt att forskning bedrivs på ett 

sätt som gör att den uppfyller de krav som berör väsentligheten i forskningen samt att den ska 

hålla en hög kvalitetsnivå (Vetenskapsrådet, 2002). Kraven som ställs kallas forskningskravet, 

vars syfte är att utveckla den befintliga kunskapen inom ett fält samt en förbättring av metoder. 

Denna studie faller in under humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, därav följer den de 

forskningsetiska principer som presenteras av humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). De forskningsetiska principerna består dels av 

forskningskravet som nämndes ovan men de innefattar även krav som syftar till att skydda 

individen som deltar i studien. Dessa krav går under namnet 

individskyddskravet.  Individskyddskravet i sin tur bygger på fyra huvudkrav vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla inblandade parter om vad 

syftet med undersökningen är (Vetenskapsrådet, 2002). Inför genomförandet av de kvalitativa 

intervjuerna formulerade vi därför en kort beskrivning av studien. I beskrivningen klargör vi 

vad syftet med undersökningen är, vad informantens uppgift är och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. För att ge oss goda förutsättningar för transkribering valde vi att med 

informanternas samtycke spela in intervjuerna. Innan varje intervju frågade vi därför 

informanten om medgivande för inspelning av intervjun. Samtliga informanter gav samtycke.  

Samtyckeskravet syftar till att informanten alltid själv får bestämma över sin medverkan i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Vi valde att kommunicera detta genom att innan 

intervjuns start tydligt betona det frivilliga deltagandet, samt att deltagaren när som helst 

under processen får avbryta sin medverkan. För att säkerställa att de tagit del av informationen 

frågade vi explicit om informanternas medgivande innan vi påbörjade själva intervjun.  

Konfidentialitetskravet innebär att informanten skall få största möjliga konfidentialitet 

genom att utelämna personuppgifter och information som gör det möjligt för en utomstående 

att identifiera informanten (Vetenskapsrådet, 2002). Information om informanterna ska även 

förvaras på ett sätt som inte gör det möjligt för utomstående att identifiera vem informanten 

är. Vi nämner därför inga namn, yrkesroller eller organisationer i vår studie. Vi intygar att all 

information som samlas in hanteras med stor konfidentialitet och att risken för att någon 

annan ska få tillgång till informationen och skapa sig en förståelse för informantens identitet 

är minimal. 

Nyttjandekravet syftar till att de uppgifter som samlas in från informanterna enbart ska 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Vi kommer inte dela med oss av de 

uppgifter som lämnas till oss till någon tredje part utöver det som skriftligt framgår i denna 

studie, i synnerhet inte för att fylla icke-vetenskapliga syften. David och Sutton (2016) 

förklarar även att det är forskarens uppgift att skydda informanten från skada orsakad av 

deltagande i studien. Informanten ska alltså inte få det sämre som ett resultat av sitt 

deltagande. På grund av naturen av vår studie ser vi ingen risk för våra informanters säkerhet. 
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4.4 Dataanalys 

I detta avsnitt presenteras hur vi gått tillväga för att analysera den insamlade data som 

genererats från intervjuerna. Dataanalysen gjordes i de två delarna transkribering och 

kodning. 

4.4.1 Transkribering 

För att närma oss informationen som framgick under intervjun valde vi att transkribera 

samtliga intervjuer.  Bryman (2012) menar att man genom transkribering från en inspelning, 

istället för intervjuanteckningar, kan utföra en mer nyanserad dataanalys utan att forskarens 

uppfattning färgar resultatet. För att få med alla nyanser valde vi att skriva allt som sades under 

intervjun, inklusive ljud som “ehm” och “aa”. 

4.4.2 Kodning 

För att hitta samband och för att kunna genomföra en analys av det insamlade materialet valde 

vi att koda och kategorisera de transkriberade intervjuerna. Då våra intervjuer var kvalitativa, 

semistrukturerade och inte syftade till att samla in standardiserade svar blev vår data 

ostrukturerad. Detta eftersom öppna frågor genererar öppna svar, vilket samtidigt är centralt 

i den kvalitativa forskningsmetoden (Bryman, 2012). Informanterna gavs frihet att formulera 

sina svar fritt vilket innebar stor variation mellan intervjuerna.  

Vårt mål med intervjuerna var, som tidigare nämnt, att undersöka hur de organisationer 

våra informanter verkar inom dels förhåller sig till ekologisk hållbarhet och dels hur de 

förhåller sig till de olika strategierna som återfinns i analysramverket. Därför har vi valt att 

först utgå från delarna Cirkulär ekonomi och Grön IT samt Motstånd/motivation till ekologisk 

hållbarhet för att identifiera den generella inställningen till ekologisk hållbarhet. Utifrån dessa 

har vi identifierat kärnämnen i respektive del för att lokalisera relevant data från intervjuerna. 

Dessa går delvis ihop med koderna i analysramverket och varandra, men är högst relevanta för 

vår analys av intervjuerna. 

 

 

Tabell 2. Färgkoder för Cirkulär ekonomi och Grön IT samt Motstånd/motivation till 

ekologisk hållbarhet 



 

16 
 

Utöver dessa delar har vi även skapat färgkoder utifrån vårt analysramverk för att analysera 

den strategiska aspekten av arbetet med ekologisk hållbarhet. Nedan har vi tilldelat varje 

strategi en färg och sedan givit de olika kategorierna inom varje strategi olika nyanser av denna 

färg för att särskilja dem, men samtidigt betona vilka som hör ihop. 

 

Tabell 3. Färgkoder för de olika strategierna 

4.5 Metoddiskussion 

Redan efter första intervjun upplevde vi att vi behövde komplettera intervjuguiden med fler 

frågor, och efter ytterligare några intervjuer blev än fler frågor tillagda. Vi var alltså tvungna 

att vara flexibla även i intervjuguidens innehåll och inte bara i ordning och följdfrågor. Detta 

var en aspekt vi inte förutsett, men som vi inte upplever orsakade nämnvärd skada på studien. 

I efterhand upplever vi det däremot som rimligt att det under intervjuprocessens gång 

uppkommer tankar och idéer som inte fanns med från början. 

Vi upplevde även att vi hade svårt att frångå vår intervjuguide och fritt ställa följdfrågor då 

vår intervjuguide innehöll många frågor som behövde besvaras innan intervjutiden var slut. 

En anledning till varför detta problem kan ha uppstått är för att vi formulerat för specifika 

frågor när vi istället bör haft mer generella frågor som vi under intervjuns gång formulerat så 

att de passat flödet. En annan anledning kan vara för att vi avsatt för kort tid för intervjuerna 

då vissa drog över på tiden. Detta resulterade i att intervjuerna blev mer strukturerade än vad 

som var menat och att vi höll oss för mycket till våra förformulerade frågor istället för att 

anpassa oss och plocka upp intressanta trådar som skulle kunna generera data som inte 

genererades utifrån våra förformulerade frågor. 

Ett ytterligare problem vi stött på upptäcktes efter intervjuerna genomförts och vi påbörjat 

transkriberingen. Detta var att en del frågor bör formulerats annorlunda då de genererat alltför 

standardiserade svar. Det innebar att vissa frågor kunde besvaras med ja eller nej, vilket 

tillsammans med att vi hade svårt att formulera följdfrågor i stunden gjorde att när vi skulle 

analysera vår data saknades djupare motiveringar av vissa informanter. Vi upplevde därför att 

vi inte fick särskild användning av denna data i vårt resultat och analys då vi inte kunde styrka 

vad som låg bakom vissa beslut och uppfattningar och därmed gick miste om 

analysmöjligheter. 

Den semistrukturerade kvalitativa intervjun som metod upplever vi fortfarande som det 

bästa valet, men vårt resultat kan ha försämrats av vår bristande erfarenhet av studier i denna 

omfattning. 
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5. Resultat 

För att skapa tydlighet presenterar vi det insamlade materialet från våra intervjuer i enlighet 

med kategorierna som används i kapitel två. Kategorierna är Cirkulär ekonomi och Grön IT, 

Motstånd/Motivation till ekologisk hållbarhet och Strategisk ekologisk hållbarhet. Cirkulär 

hållbarhet och Grön IT tillsammans med Motstånd/motivation till ekologisk hållbarhet skapar 

en bild över hur den generella inställningen till ekologisk hållbarhet går att tyda utifrån ett IT-

perspektiv. Strategisk ekologisk hållbarhet bringar klarhet kring hur det strategiska arbetet 

kring detta ser ut i nuläget, samt hur de kan gå vidare med det. I varje delavsnitt kommer vi 

med hjälp av citat från intervjuerna att visa på den inställning som finns relaterat till varje 

ämne. Av dessa citat kan vissa komma att användas i fler än en del då kategorierna går in i 

varandra. 

5.1 Cirkulär ekonomi och Grön IT 

Det framgick av flera informanter att det inte finns någon policy som innebär att nyanställda 

får ny IT-utrustning, vilket förklarades med att ifall det finns utrustning i bra skick så är det 

denna som överlämnas till den nyanställde. 

“...finns det dator som är kanske ett år gammal då får nyanställda sån 

också, eh, så att vi har inte som policy att alla nya absolut automatiskt får 

helt nya grejer nej.” - Informant 1  

“Nej det har vi inte än. Jag kan säga det att om man är nyanställd och det 

finns en maskin så får man ta den. Är det en ny tjänst alltså en ny roll så 

får man en ny maskin annars får man ärva det som finns.” - Informant 4  

En av informanterna menade däremot att nyanställda får ny utrustning för att de ska känna 

sig välkomna. 

“...just psykologiskt så känner man sig välkommen. Jag vet inte hur ni 

skulle känna om ni blir anställda av [företaget] och får begagnade 

produkter, så det är lite grann så vi tänker. Kan vara trevligt att få nytt 

när man ska på en ny arbetsplats.” - Informant 2 

Flera informanter menade på att det för dem är viktigare att använda IT-utrustningen så länge 

som möjligt för att uppnå ekologisk hållbarhet istället för att satsa på att köpa 

andrahandsprodukter som kan tänkas ha kortare livslängd. 

“Vi har långa avskrivningstider på våra IT-produkter generellt så det 

innebär att vi försöker snarare att få de nya produkterna vi har att leva så 

länge som möjligt.” … “Börjar de komma i slutet av sin livslängd kan det 

vara så att man trycker in mer minne i dem eller byter system på dem. 

Snarare än att köpa begagnat.”- Informant 8 

“... man vet ju att, eh, [andrahandsprodukter] håller inte så många år och 

då att köpa nåt som är återvunnet och du får en kortare livslängd, det är 
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min uppfattning, och så därför går man på nya grejer.”  

- Informant 4  

Att IT-utrustningen ska hålla länge är även en aspekt som påverkar vilken utrustning som väljs 

vid inköp. 

“Så det ska hålla så länge som möjligt och vi ska inte fuska vad gäller 

kvalitetavseende, och det gör ju många gånger att det blir den utrustning 

vi köper in blir miljövänlig i och med att vi jobbar... vi jobbar med att 

försöka förlänga cyklerna för produkterna vi köper in.” - Informant 8 

Det framgick även att vissa organisationer förlitar sig på en förbestämd tidsram för utbyte av 

IT-utrustning. Bland dessa fanns dock en viss variation i hur mycket man tänjer på tidsramen 

baserat på utrustningens skick. 

“ Alla datorer byter vi ut med egentligen en treårscykel då. Att en tredjedel 

av alla arbetsplatsdatorer byter vi ut varje år.” …  “Ja, egentligen är det så 

att dom [anställda] inte ber om det utan vi säger att nu är det dags att 

byta.” - Informant 5  

“Finns livslängd tänjer vi på det. Är grejerna i skick så ja. Man måste titta 

lite på pengar så att vi inte får en puckel där man ska köpa in nytt till alla 

samtidigt.” - Informant 2 

Det var även informanter som menar att de redan använder sig av andrahandsprodukter, 

alternativt kan tänka sig att börja göra det för vissa arbetsuppgifter. Dessa företag har 

identifierat arbetsuppgifter som inte kräver avancerad teknik och därför kan utföras med hjälp 

av enklare IT-utrustning. 

“Ja det gör jag idag, och det har jag gjort många år och jag tog in det till 

[företaget] och jag tycker att det är ett utmärkt sätt att gå ner i kostnader 

samtidigt som man kan återanvända saker.” - Informant 6 

“Vi har ju någon datormodell [...] och de använder vi bara för att surfa och 

beställa in [varor] så där skulle ju man kunna använda sådana datorer fast 

det är som... vi har aldrig kommit så långt än.” - Informant 3 

En av informanterna menar dock att det inte är möjligt att använda sig av begagnad IT-

utrustning. 

“Det går som inte med dom här med dator och grejer dom är ju, heh, blir ju 

omoderna” … “...jag skulle säga som sagt teknikutvecklingen gör ju att… ja 

du vill ju inte köpa en, om man säger, en iPhone från 2007.”  

- Informant 2 

Det uttrycktes även viss skepticism vad gäller att köpa produkter som är tillverkade av 

återvunnet material, även om det inte nödvändigtvis ses som negativt. Återigen förklaras det 

genom att hänvisa till att livslängden är viktigast.  
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“Det är som jag var inne på att det kan vara så att det är gjort av 

återvunnen plast. Men med elektronik är det väldigt svårt. Man begränsar 

ju sig väldigt mycket om man ska göra så. Det går ju inte i praktiken vidare 

bra, men det är ju ett plus” …  “Om den kan hålla sina fyra-fem år så är det 

viktigare än att den är gjord av något återvunnet. Det går ju åt mycket 

energi för att bygga och att göra, så även då ska den tillverkas och sättas 

ihop och fraktas och man måste titta på hela biten och då vinner man på 

materialsidan. Om den inte då håller och går sönder efter typ 2 år ja då är 

det sämre alternativet än en ny som håller i 5 år.” - Informant 2 

Utöver krav på produktens livslängd uttrycktes även att det finns en viss strävan efter att köpa 

miljövänliga produkter. Detta visar sig genom att företaget söker efter miljömärkningar. 

“Ja… vi försöker köpa miljövänligt” … “För det första ska de va bra att 

använda och lätta att ta med sig och allt det här. Sen ska de helst vara 

miljömärkta och de ska ha en lång livslängd.” - Informant 3 

Däremot svarade sex av åtta informanter att de inte ställer specifika hållbarhetskrav på den 

IT-utrustning som köps in. Det finns dock en viss tilltro till att aktörer som ligger tidigare i 

värdekedjan tar ansvar för den ekologiska hållbarheten. 

“Det gör vi inte, vi försöker hålla oss till kända märken där vi kollar grovt 

sätt... ser hur de är på marknaden och vi förlitar oss på att stora märken 

har certifieringar som är bra.” - Informant 6 

Vad gäller hanteringen av de produkter som inte längre kan användas svarade alla 

informanterna att de lämnar IT-utrustningen till återvinning. Vissa gjorde detta genom att 

fysiskt åka och lämna produkterna till företag som arbetar med återvinning, medan andra 

använder sig av tjänster där produkterna blir upphämtade. Utöver den skillnaden var alla 

överens om att återvinning var nödvändigt, samt att det ska hanteras av kompetenta aktörer. 

“Ja vi har vaktmästare som gör sånt, så vi har en insamling för alla typer 

av, eh, material från glas till med till IT-utrustning och allting, så att dom 

går ju in och klipper då kablar och fixar och donar så allting ska vara så 

miljömässigt som möjligt. Så vi gör väldigt mycket sån där hantering 

innan vi kör iväg det också.” - Informant 6  

“Vi samlar på oss grejer i ett förråd hos oss och när vi säger att nu börjar 

vi ha mycket grejer här då beställer vi en bur och så kommer den och så 

skickar vi grejer ja.” - Informant 1  

“Det är ju inte så att skulle min PC gå sönder så skulle jag själv åka till 

återvinningen och slänga den i en binge utan det tas om hand på ett 

rationellt sätt.” - Informant 8  

Vad gäller green use uttrycker vissa informanter att de ställer krav på IT-utrustningens 

energiförbrukning. 
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“Säkert tio år sen vi tog beslut om att köpa in miljöcertifierad el till 

anläggningarna. Jag har jobbat länge med att reducera elförbrukning och 

jobba med fjärrvärme och fjärrkyla i den utsträckningen som finns.” - 

Informant 8 

Några informanter har även tagit beslut som syftar till att användningen av IT-utrustningen 

ska ske på ett mer miljövänligt och resurseffektivt sätt.  

“Vi använder oss inte av datorer som bärare av den stora 

informationsmängden utan vi har ju flyttat vårt till molnet och där hoppas 

vi att vi delar på processorkraft och miljöresurser på ett mycket smartare 

sätt än att vi skulle driva dom här sakerna själva.” - Informant 8 

“Vi har ett styrande dokument där som sätter vissa krav på 

energiförbrukning och lite såna här saker.” - Informant 1 

5.2 Motstånd/motivation till ekologisk hållbarhet 

En av informanterna uttryckte att det är enklast att använda sig av samma leverantör och 

samma modeller vad gäller IT-utrustning. Argumentet för detta var dels att ett sådant avtal 

innebär vissa rabatter, samt att det kan krävas mycket arbete för att byta leverantör. 

“...vi vill inte hålla på och ha massa olika typer utan det vi gör väldigt tidigt 

[...] vi tecknar avtal så att då vi beställer så får vi vissa rabatter på den här 

utrustningen [...] vi vill inte köpa nånting annat för att det blir ganska 

mycket jobb om man ska byta leverantör av hårdvara.” - Informant 5 

En annan informant gav uttryck för viss antropocentrism i det att felsökning inte prioriteras, 

utan att det istället är lättare att köpa nytt. 

“Det är inte så att vi tvingar dom köpa datorer utan fungerar dom så ser 

vi gärna att dom använder dom längre men oftast lägger vi inte 

jättemycket tid på felsökning och då finns det oftast ingen garanti på dom 

heller så det är mer kostsamt att lägga ut pengar på att någon ska felsöka 

och så vidare. Då kanske vi säger att det är bäst att ni beställer en ny 

dator.” - Informant 7 

Samma informant berättade att det aktivt arbetas för att se över arbetet med ekologisk 

hållbarhet. Detta var det även fler som uttryckte. 

“Ja det finns initiativ då man tittar på hur ska vi kunna förbättra de 

miljökrav som vi har på oss.” - Informant 7  

“Jag skulle inte säga att vi är på top of the line, det finns garanterat de som 

är bättre än oss i miljöhänseende men vi försöker aktivt minska vår 

påverkan på omvärlden.” - Informant 8  
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“Som jag sa hygienfaktor, att vi förutsätter att de leverantörer vi jobbar 

med har det tänket. Och det gäller inte bara IT utan allt vi köper. Vi 

försöker i den mån det går.” - Informant 2 

Sju av åtta informanter svarade ja på frågan ifall de upplever att ledningen prioriterar 

hållbarhet, vilket två av dem även utvecklade något längre. 

“... i och med att vi är 14001-certifierade4 ligger det på varje avdelning och 

varje process att se till att vi uppfyller de överställda målen som finns för 

respektive område.” - Informant 8  

“Ja, absolut! Vi profilerar oss som ett sustainable företag med sustainable 

produkter.” - Informant 2  

ISO-certifieringar var en aspekt som två av våra informanter lyfte. En av dem betonade vikten 

av att ISO-certifiera sig för att överleva som företag. En annan informant sa att de var just ISO-

certifierade och har både hållbarhetsansvarig och en hållbarhetsplan på grund av det men att 

det inte kommuniceras ut till avdelningarna och inte heller har någon större påverkan på 

arbetet. 

“Dom leverantörer som inte är 14001-certifierade kommer någon gång i 

framtiden inte att finnas kvar av det enkla skälet att det kommer 

förutsättas så pass mycket att det i sig blir... dom som inte har en ISO-

certifiering kommer inte att överleva.” - Informant 8 

“Men den [hållbarhetsansvariga] har inte varit involverad i någonting. 

Enligt ISO-standard så har vi säkert någon sådan men jag har nog aldrig 

haft en diskussion med honom” … “... [hållbarhetsplan] finns säkert att ta 

fram eftersom vi är ett ISO-företag så tror jag det ligger… det måste vi ha, 

eh, men sen om den är otroligt kommunicerad det skulle jag nog vilja vara 

därhän.” - Informant 6 

En av informanterna menar att hållbarhetsfrågan finns med som en parameter, men inte 

prioriteras hos ledningen. 

“...jag menar miljöfrågan är ju ändå någonting som man kan ha med i 

diskussionen, ehm, sen så upplever jag ju kanske att den är ju inte överst 

på agendan, ehm, men man är ändå inte avogt inställd till det.” 

 - Informant 1 

Vad gäller synen på förändring menar en av våra informanter att företaget kan ha överseende 

med en högre kostnad vad gäller att ställa om sina arbetsprocesser till att bli mer hållbara. 

“... vi tar den kostnaden för att vi vill ta vårt ansvar.” - Informant 2  

 
4 ISO 14001 är en certifiering där ledningen utgör en viktig del och som syftar till att få företag att 
ständigt minska sin miljöpåverkan (Svensk Certifiering, u.å.). 
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5.3  Strategisk ekologisk hållbarhet 

Det centrala i en traditionell strategi är ekonomi och ekonomisk tillväxt. Naturen och 

naturresurser ses som en oändlig tillgång som ska tillfredsställa företagets behov. Denna syn 

återspeglas i flera av intervjuerna. 

“Snackar vi telefoner så är det ju två år sen stoppa den i 

[återvinnings]lådan och köpa en ny.” - Informant 4 

“Det är inte så att vi gör projekt för att vi ska bli mer hållbara utan... vi kan 

tänka så men då måste vi fråga oss ‘vad är det för business case rent 

ekonomiskt?’ och oftast är det det som kommer först. Men sen finns det case 

där man har svårt att räkna hem och då stoppar vi in hållbarhetsfrågor i 

det och då lyfter caset lite till.” - Informant 4 

“Alla datorer byter vi ut med en treårscykel, så att en tredjedel av alla 

arbetsplatsdatorer byter vi ut varje år.” - Informant 5 

Några företag ställer inga hållbarhetskrav alls vid inköp av IT-utrustning. 

 “Ehh nej det gör vi nog inte idag.” - Informant 7 

“Eh det gör vi inte tyvärr.” - Informant 5 

“Nä faktiskt inte på IT-utrustning.” - Informant 4 

Det centrala i övergångsstrategi är att arbeta för att minska företagets negativa påverkan på 

miljön, vilket det gavs uttryck för både implicit och explicit.  

“... man kanske använt sig av återvunnen plast eller nånting sånt i sin 

tillverkning eller något, eh, så det är ju ett plus naturligtvis.” - Informant 2 

“Vi försöker aktivt minska vår påverkan på omvärlden.” - Informant 8 

I övergångsstrategi finns det dock kvar ett visst mått av det mer antropocentriska perspektivet, 

vilket visar sig i en av intervjuerna. 

“Finns livslängd tänjer vi på det. Är grejerna i skick så ja. Man måste titta 

lite på pengar så att vi inte får en puckel där man ska köpa in nytt till alla 

samtidigt.” - Informant 2 

Vad gäller transformationsstrategi och EDCF fanns det inget i intervjuerna som pekade på 

dessa ur ett IT-perspektiv. Detta är någonting vi kommer att gå in på mer i detalj i vår 

kommande diskussion. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras studiens resultat utifrån den relaterade forskningen 

vi redovisat i kapitel 2. Till vår hjälp har vi vårt analysramverk som vi applicerat på den data 

som samlades in under intervjuerna. 

6.1  Analytiskt ramverk 

Efter att ha kodat intervjuerna i enlighet med de färgkoder vi skapat specifikt för vårt 

analysramverk gjorde vi en överskådlig figur för att kartlägga resultaten. Denna visualisering 

kommer att, tillsammans med citat från intervjuerna, vara grunden för vår diskussion. 

 

Figur 4. Kartläggning av informanternas svar i relation till strategi 

6.2 IT-relaterad ekologisk hållbarhet 

Ellen MacArthur Foundation (2015) menar att det kan vara svårt för företag att uppnå en totalt 

“stängd” cirkularitet vad gäller deras inköp och hantering av IT-utrustning. Det vi kunde se vid 

appliceringen av vårt analysramverk var dock att alla företag aktivt tagit steg mot ett mer 

cirkulärt förhållningssätt. Exempel på initiativ som alla företag redan tagit är att utrustningen 

lämnas till återvinning, vilket tyder på recycle i övergångsstrategin. Dessa små steg är en 

väldigt bra start på resan mot hållbar utveckling, cirkularitet och ekologisk hållbarhet (Ellen 

MacArthur Foundation, 2015). Det finns dock nyanser även i detta då några av företagen valt 

att använda sig av en återvinnings-/återanvändningstjänst där en tjänsteleverantör hämtar 

upp gammal IT-utrustning och ser till att den hanteras på rätt sätt. Vad som är intressant med 

denna återtagstjänst är att den inte enbart syftar till att återvinna IT-utrustning, utan det görs 

även en vidare analys av utrustningen och komponenterna i utrustningen. Detta görs i hopp 

om att lyckas förlänga livslängden genom att laga, byta ut trasiga komponenter och sälja vidare 

utrustningen för återanvändning. Detta tyder på ytterligare steg i övergångsstrategin, mer 

specifikt repair och reuse. Vi har trots det valt att inte placera användarna av en sådan tjänst i 

de kategorierna i vårt analysramverk då det inte gör att de lagar och återanvänder produkter i 

företaget, utan de lägger över det ansvaret på en annan aktör. Vi kan inte heller fastställa att 
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de valt en sådan tjänst specifikt för att utrustningen ska få möjlighet till ett längre liv, vilket 

ytterligare stärker vårt beslut att inte placera dem i repair eller reuse. 

Informanterna poängterade flertalet gånger att de ser det som viktigare att använda 

utrustningen så länge som möjligt istället för att prioritera vissa andra åtgärder för ekologisk 

hållbarhet. Ett exempel på detta var att de menade att en andrahandsprodukt inte håller lika 

länge som en nytillverkad. En av informanterna menade dessutom att de gärna kan uppdatera 

en dator med nya komponenter för att få den att hålla ännu längre, vilket stämmer överens 

med repair i övergångsstrategin. Fokuset på att använda IT-utrustningen så länge det går är 

en mycket viktig del i arbetet mot att nå ekologisk hållbarhet och tyder på en övergångsstrategi, 

specifikt delen reuse eftersom den syftar just till att produkter ska användas så länge som 

möjligt (Borland et al. 2016).  

Användning av andrahandsprodukter fyller även det en viktig funktion i reuse. När en 

andrahandsprodukt köps får den möjlighet att faktiskt användas så länge det går, för om ingen 

köper den kommer den till slut att behöva kasseras trots att den inte blivit använd till fullo. 

Detta är en väldigt intressant aspekt eftersom man även kan argumentera för att ifall alla 

faktiskt prioriterade att använda sin utrustning så länge som möjligt hade det kanske inte 

heller funnits andrahandsprodukter på marknaden. Så länge det finns en marknad för 

begagnad IT-utrustning kommer det ur miljösynpunkt dock krävas att någon köper de 

andrahandsprodukter som är till salu, vilket några av våra informanter redan gör eller 

överväger att göra. Att följa deras exempel och använda andrahandsprodukter till 

arbetsuppgifter som inte kräver avancerad teknik är ett rimligt sätt att få in den aspekten i 

arbetet då det inte skulle kräva att man behöver kompromissa med arbetskvaliteten. Ett annat 

förslag för att ge IT-utrustningen längre livscykel är att överlämna datorer som blivit för 

omoderna för avancerade uppgifter till de som utför mer administrativa uppgifter i företaget. 

På det sättet återanvänds utrustningen inom företagets väggar. 

Samtidigt var det även några företag som byter ut sin IT-utrustning efter en fast tidsram för 

att det upplevs som smidigt och att man då inte behöver oroa sig för utrustning som blir 

omodern och trög. En informant uttryckte även att felsökning av datorer är för tidskrävande 

och att företaget därför väljer att inte lägga ner tid eller pengar på detta, utan istället köper de 

ny IT-utrustning. Detta är tydligt antropocentriskt, behövande och passar även i kategorin 

utbyte i traditionell strategi. Anledningen till varför det passar in så bra i dessa kategorier är 

för att det tydligt framgår att ekonomi och företagets behov prioriteras över naturen och dess 

behov när fungerande IT-utrustning byts ut för enkelhetens skull (Borland et al. 2016; 

Nicholson och Kurucz, 2019). Samma informant menar dock att företaget aktivt arbetar för att 

förbättra sina miljökrav och minska företagets negativa miljöpåverkan. Detta innebär antingen 

att inställningen till felsökning kommer att förändras i takt med att de förbättrar sina 

miljökrav, eller att de inte förstått problematiken kring att inte prioritera felsökning.   

 I samma anda som att bortprioritera felsökning finner vi även de som köper in en och 

samma datormodell till alla anställda oavsett arbetsområde, vilket återfinns i kategorin ingen 

analys i den traditionella strategin. Vad som är problematiskt när det inte sker någon 

behovsanalys är att arbetsuppgifter som inte ställer höga krav på datorns prestanda utförs på 

onödigt avancerade datorer, och därför kräver att mer naturresurser används vid 

tillverkningen. Det optimala valet för att minska resursförbrukningen skulle vara att avskaffa 
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denna tidsintervall, samt öppna upp för en dialog där personen som arbetar med datorn kan 

hjälpa till att identifiera ifall behovet av en ny dator är stort eller inte. Med hjälp av en 

behovsanalys kan det bli enklare att kartlägga när det skall köpas in ny IT-utrustning. 

Det framgick även att de flesta företagen inte har en policy som innebär att de nyanställda 

får helt ny IT-utrustning, utan att ifall det finns IT-utrustning som är i bra skick kan den 

användas av den nyanställde. Att resonera på detta sätt tyder på kategorin reuse i 

övergångsstrategin då det gör att utrustning fortsätter att användas inom företaget när den får 

ny ägare. En informant menade dock att man erbjuder sina nyanställda ny IT-utrustning för 

att de ska känna sig välkomna på företaget, vilket pekar på kategorin utbyte i den traditionella 

strategin eftersom ny utrustning köps in även ifall det finns fungerande utrustning tillgänglig. 

Trots att det inte är bundet till en inköpscykel så är det bundet till en typ av fast policy, vilket 

vi anser innebär att det platsar i den kategorin. Borland et. al. (2016) trycker på att det är viktigt 

att produkter används så länge som möjligt, därav är det ett steg i rätt riktning att inte sätta 

upp policys som syftar till att köpa in ny utrustning till varje nyanställd när det finns duglig 

utrustning till förfogande. Att många av företagen inte automatiskt erbjuder ny utrustning 

behöver dock inte nödvändigtvis vara ur miljöhänseende, utan det kan basera sig på en 

ekonomisk grund då det kan ses som en onödig kostnad ifall det redan finns duglig utrustning 

tillgänglig. Oavsett grund för beslutet är det dock ett beslut som bidrar till företagets ekologiska 

hållbarhet. 

Synen på när det är dags att byta ut IT-utrustningen och på vilka grunder detta ska göras 

skiljer alltså stort mellan de olika företagen. I detta syns det tydligt att flera företag har vidtagit 

åtgärder som gör att de placeras i övergångsstrategin, vilket innebär att de har ett mer 

ekocentriskt perspektiv än de som använder sig av en traditionell strategi. Ifall målsättningen 

är att alla företag ska arbeta efter en cirkulär affärsmodell är detta hoppfullt då det visar att 

det tas steg mot cirkularitet. Däremot kommer det krävas att även de som fortfarande 

använder sig av en traditionell strategi vidtar åtgärder som bidrar till ekologisk hållbarhet och 

en cirkulär ekonomi. Detta kan dock vara svårt för företag som präglas av ett antropocentriskt 

perspektiv då det kräver en omställning i synen på företagets plats i relation till naturen. Dessa 

företag behöver få en större kunskap om hur deras arbete och deras val påverkar naturen och 

miljön, samt förståelse för vilken skillnad de kan göra genom att lägga om sina 

inköpsprocesser. 

Vad gäller kravställning vid inköp svarade sex av åtta informanter att de inte ställer 

hållbarhetskrav vid inköp av IT-utrustning, istället menar de att man ställer krav på att IT-

utrustningen ska vara kompatibel och att den ska hålla en hög kvalitet. Det uttrycktes även viss 

frustration över att företagen inte har resurser för att ha den insyn som de önskar sig ha i 

tillverkningen av IT-utrustning och därför upplevs det som svårt att ställa rimliga 

hållbarhetskrav. De lägger istället över ansvaret på IT-leverantörer och tillverkare som 

befinner sig tidigare i värdekedjan och därför närmare användningen av naturresurser. Detta 

är svårt att tolka utifrån vårt analysramverk då det finns många dimensioner och 

underliggande problematik som ligger bakom beslutet att inte ställa specifika hållbarhetskrav 

på den IT-utrustning som köps in. För att placeras i någon av de mer ekocentriska strategierna 

krävs i många aspekter aktiva ställningstaganden som exempelvis att ställa hållbarhetskrav. 

Anledningarna som ligger bakom varför företag inte ställer hållbarhetskrav skiljer sig mycket 
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åt där vissa tyder på ett antropocentriskt perspektiv medan andra till viss grad tyder på ett 

ekocentriskt perspektiv. Detta gör att det inte känns helt naturligt att placera dem i samma 

kategori i det att de inte ställer hållbarhetskrav, men det hjälper inte heller naturen att lägga 

över ansvaret på någon annan bara för att kunskap och insyn inte finns i dagsläget. 

Den frustration som uttrycks tyder på att det trots allt finns en vilja att agera mer hållbart i 

inköpsprocessen och därför går det även att utläsa ett visst ekocentriskt perspektiv. Samtidigt 

är det i längden inte fullt rimligt att lägga ansvaret på andra aktörer i värdekedjan. Ifall 

problemet är att det inte finns insyn och att det krävs mycket tid skulle det vara en bra start att 

efterfråga mer lättillgänglig information och öppenhet från leverantörer och tillverkare. 

Upplever företag att de vill göra mer hållbara val kopplat till inköp och hantering av IT-

utrustning kan leverantörer fungera som ett stöd för att hjälpa företagen komma en bit vägen. 

Det leverantörerna kan göra är att informera om den ekologiska hållbarheten i produkter samt 

erbjuda alternativ som är mer ekologiskt hållbara. Det är även viktigt att tillverkarna delar med 

sig av information gällande den ekologiska hållbarheten i produkterna och 

tillverkningsprocessen för att öka transparensen ytterligare. Detta kräver dock att den som 

köper in IT-utrustning är villig att ta till sig av informationen.  

Trots att många av informanterna tagit steg mot att arbeta mer hållbart och cirkulärt kan vi 

genom vår empiriska data se att det är den ekonomiska aspekten som får ta mest plats vid 

inköp av IT-utrustning. En informant menade att det blir dyrare att prioritera miljöaspekter 

högst vid planering av projekt, men att det ses som ett plus ifall de kommer med. Flera 

informanter menade att ekologisk hållbarhet inte prioriteras men att det ofta kan komma på 

köpet trots att beslut fattas på en ekonomisk grund. Exempel på detta är att man undviker att 

köpa in onödig utrustning då man vill undvika onödiga kostnader, men att en positiv sidoeffekt 

är att det krävs mindre naturresurser när färre produkter behöver tillverkas. Att kräva att 

ekonomin underställs andra aspekter i privatägda bolag vore dock att vara orealistisk. Istället 

bör fokus vara på att hitta vägar genom vilka ekologisk hållbarhet kan generera såväl 

ekonomiska som sociala vinster (Borland et al. 2016). 

6.3 Ekologisk hållbarhet i kärnverksamheten 

Flera informanter menar att det görs stora initiativ kopplat till ekologisk hållbarhet i deras 

kärnverksamhet eftersom de där har den rätta kunskapen och förutsättningarna för det, men 

att IT är en så liten del av företaget att ekologiskt hållbar IT inte prioriteras. Detta synsätt 

stämmer överens med kategorin inget ramverk i den traditionella strategin då det saknas ett 

ramverk för hur företaget ska agera för ekologiskt hållbarhet i hela verksamheten. Murugesan 

(2008) är väldigt tydlig med att alla processer i företaget måste inkluderas i arbetet med 

ekologisk hållbarhet för att uppnå en cirkulär ekonomi. En möjlig förklaring till varför det är 

vanligt att bortse från de processer som befinner sig utanför kärnverksamheten kan vara att 

det saknas kunskap om vilka initiativ som behöver tas (Ellen MacArthur Foundation, 2015). 

Detta kan göra att företag väljer att lägga allt sitt fokus på en process som de är väl insatta i 

istället för att se över hur resterande processer påverkar företagets sammantagna 

klimatavtryck. Det är just att kärnverksamheten prioriteras och IT-delen bortprioriteras ur ett 

hållbarhetsperspektiv som gjorde det svårt för oss att i resultatavsnittet presentera tecken på 

transformationsstrategi och EDCF då vi aktivt valt att hålla oss till vårt studieområde, 
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nämligen den IT-relaterade ekologiska hållbarheten. Flera företag placerades i båda dessa 

strategier på grund av det övergripande fokuset på hållbarhet i företaget, men ingen gav tydligt 

uttryck för hur detta påverkar inköp och hantering av IT-utrustning. 

Ett exempel där en informant givit uttryck för EDCF är när informant 2 lyfte företagets 

hållbarhetsrapport där företagets arbete med ekologisk hållbarhet presenteras. Informanten 

berättade att rapporten har blivit en del av företagets marknadsföring, vilket tyder på att 

ledningen förstår de vinstmöjligheter som möjliggörs av att anamma ett hållbarhetsfokus. 

Detta är en viktig del i EDCF, specifikt kategorin reaping, då det tyder på en förståelse för att 

initiativ för ekologisk hållbarhet inte behöver vara en börda, utan även kan vara gynnsamt för 

företaget och dess ekonomi. Denna informant är dock trots detta en av de som tydligast 

uttryckte att de inte prioriterar ekologisk hållbarhet i direkt relation till IT.  

Det är även intressant att sju av åtta informanter anser att ledningen prioriterar ekologisk 

hållbarhet trots att sex av åtta inte ställer hållbarhetskrav vid inköp av IT-utrustning. Detta 

måste innebära att IT inte ses som en relevant del av hållbarhetsarbetet trots att IT-utrustning 

är något som samtliga företag är beroende av ur kommunikations- och arbetshänseende. Att 

ledningen prioriterar hållbarhet är en aspekt som skulle passa väl in i EDCF, möjligtvis 

reconfiguring, men eftersom detta inte påverkar inköp och hantering av IT-utrustning och vi 

inte fått tillräcklig information om hur det visar sig i övrig verksamhet är det endast en 

informant som placerades i denna kategori. Anledningen till varför denna informant 

placerades där var dock att vi fick god insyn i de prioriteringar som görs för investeringar som 

kommer genomföras inom en snar framtid i det aktuella företaget. Det är inte nödvändigtvis 

direkt kopplat till IT-utrustning, utan det visar snarare en övergripande men samtidigt djup 

förståelse för vikten av ekologisk hållbarhet. 

En aspekt som till viss grad tyder på ledningens prioritering av ekologisk hållbarhet är att 

de satsar på certifieringar. Vad gäller ISO-certifiering är det intressant att diskutera vad det 

egentligen säger om ett företags värdering av ekologisk hållbarhet. Detta eftersom en av 

informanterna genom hela intervjun var tydlig med att ekologisk hållbarhet är viktigt och att 

företag som inte har en ISO-certifiering inte kommer att överleva. Samtidigt menade en annan 

informant att de, trots att de är ISO-certifierade, inte i praktiken påverkades av certifieringen. 

När dessa två aspekter vägs samman kan en förklaring till detta vara att vissa företag gör det 

som krävs för att få en ISO-certifiering att visa upp men att det inte tas vidare därifrån. Alltså 

är det inte säkert att en certifiering faktiskt innebär att ekologisk hållbarhet prioriteras och att 

vi därför valt att inte låta en sådan certifiering själv stå för att ett företag ska placeras i en 

kategori som reconfiguring. Den informant som förespråkade ISO-certifieringar och genom 

intervjun var tydlig med vikten av ekologisk hållbarhet var alltså den enda som blev placerad i 

denna kategori på grund av det övergripande fokuset på ekologisk hållbarhet. 

Sammantaget kan vi konstatera att alla företag vi intervjuat tagit steg mot ekologisk 

hållbarhet, där vissa tagit större steg än andra. Detta är som sagt väldigt positivt då även de 

små stegen är en bra start (Ellen MacArthur Foundation, 2015). Dock återkommer vi återigen 

till att det krävs mycket större steg och förändringar i arbetssätt hos alla företagen för att uppnå 

en cirkulär ekonomi (Murugesan, 2008). Vårt analysramverk har även gjort det tydligt att det 

inte finns något solklart fall där företag tydligt anammat någon viss strategi då alla visar på en 

vidsträckt spridning mellan olika strategier. 
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7. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att belysa vad som hindrar företag, som använder IT endast som 

ett verktyg, från att ha ett större fokus på ekologiskt hållbar IT. Därtill undersöktes även vilka 

strategiska åtgärder företag kan genomföra för att uppnå ekologisk hållbarhet i 

inköpsprocessen och hanteringen av IT-utrustning. Målet var att undersöka detta genom att 

besvara frågeställningarna “Är hållbarhetsaspekten en del av inköpsprocessen i nuläget? Om 

inte, vad är det som hindrar företag från att prioritera detta?” samt “Hur kan företag ändra 

sitt arbete vid inköp och hantering av IT-utrustning för att uppnå ekologisk hållbarhet och i 

längden bidra till en cirkulär ekonomi i hela värdekedjan?”. 

Endast två företag ställer hållbarhetskrav vid inköp av IT-utrustning, vilket innebär att sex 

av åtta inte gör det i nuläget. En viktig orsak till varför ekologisk hållbarhet inte prioriteras är 

ekonomiska faktorer. Dels menade vissa att det är dyrare med ekologiskt hållbara produkter, 

samt att tiden inte finns för att sätta sig in i ämnet. Vad vi kan se är dock att okunskap är en 

stor faktor till varför ekologisk hållbarhet inte prioriteras. IT-delen anses vara för liten för att 

ha någon påverkan på företaget, företaget ser sig själv som för litet för att ha någon påverkan 

på samhället och relevant information om utrustningen finns inte tillgänglig. Det kortfattade 

svaret på första frågeställningen är alltså dels både ja och nej på den första delen, dels att 

ekonomi och okunskap är anledningen till varför ekologisk hållbarhet inte prioriteras i IT-

delen. 

Utifrån litteratur kring motstånd/motivation till ekologisk hållbarhet och strategisk 

ekologisk hållbarhet samt det analysramverk vi konstruerat har vi identifierat ett flertal viktiga 

steg för att arbeta mot ekologisk hållbarhet. En aspekt är att ekologisk hållbarhet behöver 

prioriteras i ledningen för att skapa ett ledarskap som kan inspirera övrig verksamhet. I vårt 

analysramverk finns konkreta steg att ta för att implementera arbetet med ekologisk hållbarhet 

på ett mer cirkulärt sätt genom att vidta de åtgärder som beskrivs i de olika strategierna. Målet 

är att företaget fullt ska uppnå både transformationsstrategi och EDCF för att bli ekologiskt 

hållbara och bidra till en cirkulär ekonomi. Det är därför avgörande att alla företag låter fokuset 

på ekologisk hållbarhet genomsyra varje del av det egna företaget. Det problematiska är 

återigen att företagen i nuläget tycks se IT som en irrelevant del vad gäller företagets ekologiska 

hållbarhet. En grundläggande anledning till detta synsätt tycks vara att kärnverksamheten i 

företagen inte är fokuserad på IT-utrustning och att man därför inte ser IT-utrustningens 

ekologiska hållbarhet som av central vikt. Däremot vore det intressant att ställa frågan ifall 

företagen skulle kunna bedriva sin verksamhet utan IT-utrustning. Om svaret antas vara nej 

bör det tyda på att IT-utrustningen är av större vikt än vad företagen i nuläget ger sken av. Ifall 

argumentet för att inte prioritera hållbarhetsfrågor i IT-delen är att IT inte är en viktig del av 

verksamheten så bör det resonemanget ses över. Ser man därtill den skada som görs på miljön 

när IT-utrustningen tillverkas och lägger samman det med de faktiska mängder som varje 

företag konsumerar blir resonemanget än starkare. Varje dator orsakar skada, och om ett 

företag köper in hundratals datorer varje år blir denna skada väldigt stor. Även mindre inköp 

orsakar såklart skada då varje enskild produkt skadar naturen i större utsträckning än 

nödvändigt just eftersom ekologisk hållbarhet inte prioriteras. Detta bör göra IT-utrustningen 

till en ytterst relevant del att se över vad gäller företagets klimatavtryck. Ifall detta synsätt inte 
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förändras är det omöjligt för företaget att uppnå cirkularitet och faktisk ekologisk hållbarhet 

även om hållbarhetsarbetet är av hög kvalitet i övriga delar av verksamheten. 

En annan viktig del är att inte lägga över ansvaret på andra aktörer i värdekedjan då varje 

del är viktig. Världen består av företag och individer, så det är inte fullt rimligt att mena att just 

det egna företaget är för litet för att göra skillnad. Det krävs trots allt att alla “små” delar i 

världen tar sitt ansvar för att skapa stor förändring. Det kortfattade svaret på den andra 

frågeställningen är alltså att företagen behöver ta ett helhetsansvar och följa de åtgärder som 

är kopplade till transformationsstrategi och EDCF. Vad som är viktigt att poängtera är dock 

att trots att företagen behöver ta ansvar för ekologisk hållbarhet i sin verksamhet betyder det 

inte att de inte i någon utsträckning ska kunna förlita sig på leverantörer och tillverkare. 

Särskilt leverantören har en viktig roll i detta arbete som en mellanhand mellan tillverkare och 

företag. Leverantören har stor kunskap om produkter och insyn i tillverkningen till skillnad 

från kundföretaget, vilket kan vara stort stöd och hjälp när företag vill förstärka sitt 

hållbarhetsarbete. Som kund till en leverantör är det därför viktigt att använda sig av den 

kunskap och kompetens leverantören besitter kring de produkter de erbjuder för att fatta 

välgrundade beslut kring vilken IT-utrustning som köps in. Att ställa specifika frågor och krav 

kring just hållbarhet visar även leverantören att det är en aspekt som är viktig hos kunden, och 

att sådan information därför blir än viktigare att som leverantör ta reda på och erbjuda. Som 

leverantör är det även viktigt att erbjuda kunskap och insikt om den ekologiska hållbarheten i 

de produkter och tjänster som erbjuds även utan att kunden explicit måste fråga efter den. 

Denna information blir då till en mer naturlig aspekt att ta med i beslutsfattandet kring inköp. 

Den IT-leverantör vi samarbetat med i denna studie har, som vi nämnt i kapitel 1, startat flera 

initiativ för att sprida kunskap om hållbarhet och för att erbjuda hållbara lösningar. Detta är 

ett viktigt arbete att ta på sig som leverantör just för att IT-utrustning faktiskt är leverantörens 

kärnverksamhet och det därför finns tid och möjlighet att skapa sig stor kunskap om 

tillverkningsprocesser och produkter som sedan kan spridas vidare i värdekedjan. Som 

leverantör av en återtagstjänst för IT-utrustning så har denna IT-leverantör även stor 

påverkansmöjlighet på kundföretagens insyn i hur återvinningen går till. 

En viktig del av vår studie har varit vårt analytiska ramverk då det varit grunden för våra 

intervjuer och ovärderligt för att åstadkomma ett relevant resultat. Det skulle kunna slipas på 

för att göra det än mer träffsäkert och relevant, men även som det ser ut i nuläget är det ett bra 

hjälpmedel. Utöver värdet det haft i vår studie skulle det även vara användbart för andra 

aktörer. Företag som vill kartlägga sin egen ekologiska hållbarhet i relation till IT-utrustning 

kan själva använda ramverket för att undersöka var de placeras i de olika strategierna och för 

att få en bild över vilka åtgärder som behövs för att ta sig vidare. Det hade dock varit mer 

relevant för företag att använda sig av ett ramverk som täcker alla avdelningar i företaget för 

att få en helhetsbild över vilka delar som kräver mer arbete. Därför skulle leverantörer av IT-

utrustning vara de aktörer som har störst användning av vårt ramverk då de endast är 

inblandade i kundföretagens IT-del och även har inflytande i den. De skulle då tillsammans 

med sina kunder kunna kartlägga IT-delen och se hur de kan hjälpa och stötta sina kunder i 

sitt arbete med ekologisk hållbarhet i relation till IT-utrustning. 

Hållbarhet är ett högst aktuellt ämne och hållbara företag får allt större övertag på 

marknaden då det är en aspekt som efterfrågas av kunder. Därför är det inte helt rimligt att 



 

30 
 

påstå att det är för dyrt med hållbara lösningar då det ur ett långsiktigt perspektiv genererar 

både ekonomisk och social vinst. Delmålet 9.4 i Agenda 2030 är en ytterligare faktor som pekar 

på relevansen av att satsa på effektiviserad resursanvändning och miljövänliga tekniker. För 

att Sverige som land ska bidra till att uppnå detta mål krävs det återigen att alla företag drar 

sitt strå till stacken. Avslutningsvis är det även viktigt att komma ihåg att ifall vi inte tar hand 

om vår planet kommer inte ekonomin spela någon roll.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Introduktionsfrågor 
• Hur stort är företaget?  
• Hur många anställda?  
• Sitter du i ledningen? 
• Vilken “officiell” roll har du? 
• Hur länge har du varit involverad i IT-inköp på “företaget”? 
• Vilken typ av IT-utrustning är det ni köper in? I vilken omfattning? 
• Har ni någon hållbarhetsansvarig på företaget? 
• Upplever du att hållbarhetsfrågan är utbredd genom hela företaget? Om så på 

vilka/vilket sätt?  
• Är det något som diskuteras på möten/fikaraster? Om ja, i vilken omfattning och av 

vilka?  
 
Hållbarhet vid inköp  

• Ställer ni några specifika hållbarhetskrav på den IT-utrustning ni köper in?  
• Vilken aspekt väger tyngst vi inköp? (ex. pris, kvalitet, hållbarhet) 
• Hur går ni tillväga för att formulera krav på den utrustning som köps in? 

(prestandakrav osv) (behov eller produkt) 
• Upplever ni att de krav ni ställer (på hållbarhet främst) speglas i de produkter 

leverantören erbjuder er? 
• Erbjuder leverantören produkter som är än mer hållbara än vad ni specificerat i er 

kravställning?  
• Pushar leverantören för hållbara alternativ? Ger de info om produktens hållbarhet? 
• Har ni övervägt att köpa andrahandsprodukter? 

• Varför/varför inte? 
• Köper ni samma datorer till alla anställda oavsett ansvarsområde? 
• Hur ofta köper ni in ny utrustning? 
• Varierar inköpsfrekvensen mellan olika typer av utrustning? (Ge förslag, kopplat till 

den utrustning de köper)  
• Hur förutser ni när ni kommer behöva köpa ny IT-utrustning? 

 
Användning 

• Utvärderar ni hållbarheten i era IT-relaterade arbetsprocesser? 
• Söker ni aktivt efter nya, mer hållbara arbetssätt? 

• Om ja, tar ledare och individer tillvara på de affärsmöjligheter som uppstår? 

 
Gamla/trasiga produkter 

• Vad gör ni med trasiga produkter? (efter garantitiden) 
• Vad gör ni med produkter som inte längre används? 
• Finns det ett intresse i vad som händer med de produkter som lämnar er verksamhet? 

(ex. har den mest hållbara tjänsteleverantören valts?)  
• Om ja, ställs det mer specifika krav på dessa leverantörer gällande exempelvis 

att skilja på tekniska och biologiska materialcykler? 
• Tycker du att ni strävar efter att använda produkter som är tillverkade av återanvänt 

material? Isåfall, vad är det som hindrar er från att eftersträva detta?  
 
Ledarskap 

• Upplever du att ledningen prioriterar hållbarhet generellt? Om så, på vilket sätt 
märks det?   

• Vad är målet med hållbarhetsarbetet? Köpa miljömärkta produkter eller omforma 
processer och arbetssätt för att bli mer hållbara?  

• Finns det öppenhet för förändring baserat på miljömässiga omständigheter? 
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• Upplever du att det finns en förståelse bland ledningen för de vinstmöjligheter som 
hållbarhet möjliggör, både ekonomiskt och socialt? 
 

Strategier/Policys 
• Har ni som policy att nyanställda får helt ny utrustning? Hur ofta får personalen ny 

utrustning?  
• Finns det någon hållbarhetsplan/målsättning/policy? Hur påverkar den 

inköpsprocessen? Kan ni ge ett något exempel på vilka områden den berör och vad 
den innehåller? (hyfsat detaljerat)  

• Vid inköp av IT, finns friheten att formulera egna krav? Ex. kopplat till hållbarhet. 
 
Generella frågor  

• Är hållbarhet något som vägs in vid planering av projekt och andra typer av 
utvecklingsarbeten?  

• Vad skulle få er att arbeta mer hållbart i relation till IT?  

Bilaga 2. Informanter 

 

Informanter Längd Ledning Storlek på företag 

1 18:12 Inte med i ledning < 500 anställda 

2 30:41 Med i ledning < 500 anställda  

3 17:23 Med i ledning  > 500 anställda 

4 24:01 Med i ledning  < 500 anställda  

5 20:55 Med i ledning < 5oo anställda  

6 18:48 Med i ledning  < 5oo anställda  

7 15:45 Inte med i ledning  > 500 anställda  

8 28:58 Inte med i ledning  > 500 anställda  

 

 


