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Abstract 

The environmental issues have during the last decenniums gained an increased role in both the political 

arena and in the market economy. The society is therefore more knowledgeable about the environment 

and our impact on it. Through this enlightened state, stakeholders tend to put pressure on the 

organizations of today. They, more or less willingly, incorporate this responsibility to be a part of their 

business. Entrepreneurs in the environmental area have seen this rising market as an opportunity to gain 

market shares and other positive outcomes. Organizations can, not only take a responsibility for the 

environment but, make a profit out of such a commitment.  IT has become known as one of the 

contributors to facilitate the environmental impact, but much is left to be done, as IT equipment is one of 

the contributors to the damaging effects throughout its entire lifecycle. The study was conducted at Umeå 

Energi and was aiming towards an examination of their IT equipment and its environmental efficiency. 

Therefore, following questions were asked in this thesis: How environmental efficient is the IT equipment 

and the using of it in the organization today? What effects can different equipment and behavior lead to? 

Because of the opportunity to make the environmental work into a positive outcome another question 

where raised as well: Can the equipment and the using of it be environmental efficient and at the same 

time mean less expenditure? The study focused on the equipment in itself and the using of it. This was 

made through measuring of equipment and later on through a questionnaire survey. The results was then 

added together and analyzed in three different scenarios to illustrate the energy consumption of the 

equipment with the relation to the using of it. The result showed that both the equipment and the 

personnel working at Umeå Energi tended to be environmental inefficient. This led to establishing of 

proposals for changes and further work in this area.  
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Sammanfattning 

I denna studie har Umeå Energi undersökts i avseende på hållbar utveckling och genom det 
studera energiförbrukningen som sker i och med den utbredda användningen av datorer och 
skrivare. Studien är baserad på mätningar av IT-utrustning som används vid Umeå Energi. 
Genom dessa mätningar framkom den aktuella energiförbrukningen. Mätningarna användes till 
att konstruera en enkät som hade möjlighet att kartlägga hur IT-utrustning används. Resultatet av 
studien leder till förslag på förbättringar som Umeå Energi kan använda sig av för att 
effektivisera energiförbrukningen. Enkäten besvarades av personal på sju olika avdelningar inom 
Umeå Energi och gav information om energiförbrukningen inom verksamheten.  
 Hållbar utveckling är ett begrepp som har fått allt större fokus i samhället. På företagsnivå 
drivs arbete med Corporate Social Responsibility (CSR) för att ta ansvar för de etiska frågorna 
kring mänskliga rättigheter och påverkan på miljön. Genom CSR kan företag bibehålla och även 
stärka den marknadsposition de har gentemot konsumenterna. Ecopreneurship är ett annat 
begrepp som grundar sig på entreprenörer som ser möjligheter i att expandera verksamheter till 
att inbegripa miljöarbete. De ser miljöområdet som en ny, växande marknad och att miljöarbetet 
ger konkurrensfördelar och ekonomisk vinning. Studien belyser slutligen området Grön IT vilket 
är ett relativt nytt begrepp inom området hållbar utveckling. Det innefattar allt som har med IT 
och miljö att göra. Denna studie är dock specifikt inriktad på stationära datorer, bärbara datorer 
och skrivare som används på Umeå Energi. Studiens avsikt är således att undersöka deras 
påverkan på miljön och hur man utifrån dessa kan underlätta belastningen på miljön. Utifrån de 
ovan nämnda miljöteorier har jag lagt fram förslag på åtgärder som kan vidtas för att förbättra 
arbetsplatsen på Umeå Energi till att vara en föregångare inom miljöarbete och hållbar 
utveckling. Likt ett entreprenörsperspektiv har jag även försökt att se miljöarbetet som en 
möjlighet för företaget, den möjlighet jag försökt eftersträva är att minska utgifterna.   
 Jag har i denna studie kommit fram till att användningen av IT-utrustningen på Umeå Energi 
inte sker på ett miljöeffektivt sätt. Främst beror detta på att man måste få med personalen på ett 
bättre sätt och få dem att tänka i nya banor. Nya prioriteringar måste göras för hur användningen 
av IT-utrustningen utförs. Själva IT-utrustningen i sig är inte miljöeffektiv om man jämför den 
med miljömärkt utrustning. Det går att spara både på miljön och även pengar om Umeå Energi 
skulle byta ut sin utrustning till att innefatta miljömärkta alternativ. I och med den minskade 
energiförbrukningen underlättar man påfrestningen på miljön. En sidoeffekt av den minskade 
energiförbrukningen är att det kostar mindre att driva utrustningen, vilket innebär att man både 
kan miljöeffektivisera och samtidigt minska utgifterna.  
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel ges en bakgrund till det område som studien behandlar, vilket leder fram 
till ett identifierande av ett problemområde. Därefter följer syftet med studien och avgränsning av 
denna. Slutligen presenteras strukturen i rapporten. 

1.1 Bakgrund 

Miljöfrågorna har under de senaste decennierna fått en allt mer betydande roll både politiskt och 
marknadsekonomiskt. Allmänheten har fått upp ögonen för människans påverkan på miljön och 
skapar genom det ett krav på alla nivåer att eftersträva en mer hållbar utveckling. Det mediala 
samhällets påverkan gör människan mer medveten om sin egen livsstil och vad den bidrar till. 
Miljöskadorna som har skett och ständigt sker ses som ett allt större samhällsproblem. FN höll en 
världskonferens i Norge 1987 (World Commission on Environment and Development, 1987) för 
att understryka vikten av att vi alla gör vad vi kan för att utveckla vår värld på ett hållbart sätt. 
Det har lett till att det ställs högre krav på de produkter och tjänster som erbjuds, vilket har fått 
företagen att arbeta hårdare med att ta ansvar för miljön. Företag arbetar idag efter de krav som 
ställs på dem. I detta arbete är Corporate Social Responsibility (CSR) ett välkänt begrepp, vilket 
företag kan utgå ifrån när de sätter upp riktlinjer för hur de ska ta sitt samhällsansvar. Tidigare 
har den allmänna uppfattningen om miljöarbete varit negativ. Företag har tidigare ansett att det 
har varit en belastning och en kostnad att arbeta med dessa frågor, arbetet har inte gett avkastning 
på det företagen har investerat. Idag är synen, som ovan nämnts, en helt annan och det beror till 
viss del på de entreprenörer som verkar inom miljöbranschen. Dessa brukar kallas för 
Ecopreneurs och har gett ett större intresse för CSR och miljöområdet. De har förmåga att se 
möjligheter och vända trenden från miljöarbetet som en belastning till en affärsmöjlighet, det vill 
säga att det är möjligt att göra inkomster samtidigt som belastningen på miljön minskar. Idag ses 
också ett miljöarbete som stärkande för varumärket då samhället idag ställer krav på att det ska 
finnas ett sådant.       
 Organisationer i allmänhet har aldrig varit så globala, teknikdrivna och informationsrika i 
jakten på att tillfredsställa sina intressenter som idag, vilket har lett till en ökande implementering 
av informationsteknologier (IT) och informationssystem (IS) (Haigh & Griffiths 2008). De har 
inte heller varit mer skadliga för miljön, men är nu tvungna att prestera genom intressenternas 
ökande krav på att organisationerna ska förstå och kontrollera sin påverkan på denna (Haigh & 
Griffiths 2008). IT- och telekombranschen står idag för 2 procent av världens koldioxidutsläpp 
och under en datorskärms livscykel sker 73 procent av koldioxidutsläppet under användningen i 
form av den energi den förbrukar (Håkan Nordin 2008). Detta innebär att det finns mycket att 
göra inom IT-området för att minska miljöförstöringen som IT bidrar till. Detta kallas greening 
of IT (Göthenberg, Naito, Tanaka, Vinger, Widegren, & Hovlin 2008) och innebär ett arbete med 
att minska den miljöbelastning IT-produkter medför vid tillverkning, användning och avfall. 
Dock kan IT-produkter också utgöra viktiga verktyg för att minska belastningen på miljön. Detta 
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arbete kallas för greening by IT (Göthenberg et. al. 2008). IT är bevisligen bra att använda sig av 
när företag ska effektiviseras och utveckla sitt miljöarbete. IT har till exempel åstadkommit stora 
framsteg inom områden som produktion och transport. (Berkhout 2004). IT-tjänster erbjuder 
lösningar, som på många sätt minskar belastningen på miljön, effektiviserar, minskar kostnader, 
ökar säkerhet och livskvalitét1. 

1.2 Problemområde 

Användningen av datorer och IT-utrustning som underlättar för människan i hennes arbete är 
idag en stor del av vardagen. Datorer finns i det flesta produkter och maskiner och utnyttjas i allt 
fler sammanhang. IT har genom detta förändrat sättet att styra verksamheter och göra affärer på 
(Olsson 2001). Det används mycket teknisk utrustning i hemmet och i arbetet, all den 
utrustningen kräver ström för att fungera. Det är bland annat denna energiförbrukning som är 
problematisk. Genom att tekniken inte alltid slås av eller kopplas bort från elnätet så uppstår det 
enorma resursförluster. Elektroniken används idag inte på ett energieffektivt sätt (Nordin 2008), 
vilket innebär både en större belastning på miljön och extra kostnader. Göthenberg et. al. (2008) 
delar upp arbetet med IT och miljö till att inbegripa två olika perspektiv dessa är greening of IT 
och greening by IT. Genom denna uppdelning kan man distinkt skilja på problemen med IT och 
möjligheterna med IT i avseende på miljön. Med hjälp av IT och det sätt man förhåller sig till det 
kan således förbättra miljön. Personal inom Umeå Energi har handlett många studenter. Flera av 
dessa arbeten har lett till ökad kunskap inom miljöområdet. En av utgångspunkterna i Umeå 
Energis miljöarbete är att det ska omfatta hela koncernen.2 IT-avdelningen arbetar därför ständigt 
med att använda kreativa IT-lösningar för att minimera företagets miljöpåverkan. Avdelningen 
såg ett behov av att kartlägga nuläget för hur miljöeffektivt Umeå Energi är inom den interna IT-
verksamheten. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är därför att utföra en nulägesanalys av hur miljöeffektivt Umeå Energi är 
inom den interna IT-verksamheten vad gäller energieffektivitet och användningen av IT-
utrustning. Studien ska leda till förslag på riktlinjer för hur Umeå Energi kan använda 
utrustningen på ett mer effektivt och hållbart sätt, samt att undersöka om man kan kombinera en 
ökad miljöeffektivitet med minskade utgifter. För att kunna undersöka energieffektiviteten på IT-
utrustningen och användningen är fem frågeställningar relevanta och studien kommer att utgå 
från dessa. De specifika frågeställningarna är: 

1. Hur miljöeffektiv är nuvarande utrustning i organisationen avseende stationära och 
bärbara datorer samt skrivare?  

2. Hur miljöeffektiv är användningen av utrustningen i organisationen? 
3. Vilken miljöeffekt och energibesparing ger miljömedvetet val av utrustning?  

                                                 
1 http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=377993 (2009-05-04)  
2 http://www.umeaenergi.se/Om-Umeaa-Energi/Klimat-och-Miljoe/Klimatet-och-Miljoen.ept (2009-04-
20) 



Institutionen för informatik  2009-05-31 
Johannes Norström 
 

8 
 

4. Vilka beteendeförändringar kan införas i företaget för att öka miljöeffektiviteten? 
5. Kan IT-utrustningen och användningen av denna miljöeffektiviseras till att även innebära 

en minskning av utgifter? 

1.4 Avgränsning 

Denna studie syftar, som ovan nämnts, till att studera IT-utrustningen och användningen av den i 
avseende på energiåtgång. Därför kommer denna studie inte att gå närmare in på hur det 
övergripande miljöarbetet ser ut på Umeå Energi. Studien kommer inte heller att ge förslag på 
hur man bör vidareutveckla annat än användandet av stationära och bärbara datorer samt 
skrivare. Jag har med andra ord avgränsat studien till att innefatta Umeå Energis hantering av IT-
utrustning. IT inbegriper, som beskrivits ovan, ett stort område och täcker mycket av den 
utrustning som används. Jag har endast använt mig av stationära och bärbara datorer samt 
skrivare, vilket jag hädanefter kommer att referera till som IT-utrustningen på Umeå Energi. IT-
utrustningen och hur den används är baserat på sju avdelningar på Umeå Energi. 

1.5 Struktur 

I nästa kapitel görs en kort presentation av Umeå Energi. Därefter redovisas de teorier och 
utgångspunkter som ligger till grund för studien. Det följs av ett metodkapitel där 
tillvägagångssättet och utförandet redovisas. I kapitel 5 presenteras empirisk data från de två 
undersökningarna som har genomförts. Därefter görs en summerande analys av det empiriska 
materialet. Detta sker i 3 olika scenarion som illustrerar resultaten av undersökningarna. I kapitel 
7 sker en uppsummering av resultatet från scenarierna med en återkoppling till enkäten. Slutligen 
presenteras en diskussion och den följs av förslag till förändringar och framtida forskning.  
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2. Umeå Energi 

Umeå Energi är ett energi- och kommunikationsföretag som bedriver verksamhet inom värme, 
elnät, elhandel och bredband. Koncernen producerar, distribuerar och säljer energi till cirka 57 
000 privat- och företagskunder i hela landet. Det arbetar 280 personer vid Umeå Energi och 
företaget omsätter drygt 1 miljard kronor.3  
 Umeå Energi AB, är ett helägt dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB (UKF). Umeå 
Energi AB äger i sin tur Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Energi Elnät AB, Umeå Energi 
UmeNet AB, Parkeringshuset Njord AB, Hudiksvall Rogsta Vindkraft AB och 28 % av aktierna i 
Nordsvenska Kraft AB.4 På Umeå Energi styrs affärsområdena värme, elnät, elhandel och 
bredband av HR, administration och marknad. Till sist finns VD-staben och VD:n. 
 Umeå Energi är certifierad av ISO 14001, vilket är en internationell standard för miljöstyrning 
som har till syfte att kontrollera och övervaka de interna processerna. Det betyder att Umeå 
Energi årligen granskas av en oberoende revisor och att de därför fortlöpande måste utveckla sitt 
miljöarbete. 
 I Umeå Energis miljöpolicy5 framkommer det att de arbetar långsiktigt med de aktuella 
miljöfrågorna. Policyn innefattar fyra viktiga punkter till att utgöra riktlinjer för miljöarbetet. De 
säger sig ha en helhetssyn på miljön som ska bidra till hållbar utveckling och hushållning av våra 
gemensamma naturresurser. Företaget vill visa en öppenhet för att samhället och kundernas 
förväntningar utgör utgångspunkten för deras agerande. Umeå Energi kan genom att bidra med 
sin miljöpåverkan och sitt miljöarbete öppna upp en dialog med omvärlden, så att man 
tillsammans kan förbättra miljöarbetet i stort. De arbetar ständigt med att förbättra sin 
verksamhet till att begränsa och förebygga påverkan på miljön. Lagar och övriga bestämmelser 
utgör en lägsta nivå i deras miljöarbete och Umeå Energi eftersträvar slutligen att alla 
medarbetare ska ha hög kompetens och känna engagemang i miljöfrågor. 
  
 
 
 
 

                                                 
3 http://www.umeaenergi.se/Om-Umeaa-Energi/Foeretaget/Summary-in-English.ept (2009-04-20) 
4 http://www.umeaenergi.se/Om-Umeaa-Energi/Ekonomi/pdf/%C3%85rsredovisning_2008.pdf (2009-04-     
20) 
5 http://www.umeaenergi.se/Om-Umeaa-Energi/Klimat-och-Miljoe/Miljoepolicy.ept (2009-04-20) 
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3. Miljöarbete från samhälle till företag  

I detta kapitel kommer de teoretiska och de metodologiska utgångspunkterna för studien att 
presenteras. Dessa ligger till grund för de resonemang och den ansats jag använt mig av när jag 
studerat med avseende på Umeå Energi. 

3.1 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling har en vid betydelse och har därför ett stort tillämpningsområde, vilket gör att 
en enhetlig definition av begreppet inte existerar. Det finns därför ingen universell definition, 
vilket har lett till många försök att definiera begreppet. Det finns över 100 stycken olika 
hållbarhetsdefinitioner (Robins 2006). Det närmsta det går att komma en definition är från ett av 
de mer betydelsefulla bidragen inom området, den så kallade Brundtlandsrapporten ”Vår 
gemensamma framtid” (Hägerhäll 1988) som uttrycker hållbarhetsutvecklingen på följande sätt:  
 

”En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 
(Hägerhäll 1988 s. 57) 

 
Rapporten är en handlingsplan för att långsiktigt planera så att människan kan leva i ett samhälle 
som utvecklas på ett hållbart sätt. Rapporten har också genom sin betydelse för området kommit 
att prägla den internationella miljöpolitiken. Definitionen uttrycker en bred plattform för hur vi 
ska förhålla oss så att vi alla kan leva i en bra miljö både nu och i framtiden.  
 Brundtlandskommissionen påbörjade integreringen av tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet. Dessa kom senare att vidareutvecklas i FN konferensen för miljö och 
utveckling (Mörtberg et. al. forthcoming). Hållbar utveckling kom således att innefattas av de tre 
dimensionerna som i samarbete med varandra utgör en tillämpning av området. John Elkington 
(2004) myntade begreppet ”The Triple Bottom Line” (TBL). Elkington menar att dessa tre 
aspekter var tvungna att lyftas fram för att de utgör de viktigaste delarna för ett strukturerat 
arbete (Elkington 2004). Han hade två mål med detta, varav det ena var den ekonomiska faktorn, 
som innebar att marknaden och företagen måste bli bättre på att integrera miljöfrågor i sina 
affärsplaner. Det andra målet var att genom den sociala faktorns betydelse mobilisera 
konsumenter till att påverka företagen så att de i större omfattning började arbeta med 
miljöfrågor. Idén med TBL är därför att utröna i vilken utsträckning företag bidrar till en hållbar 
utveckling (Elkington 2004).  
 Elkington (2004) menar att samhället i stort bidrar till att utveckla miljöarbetet när vi sätter 
krav på det vi konsumerar. Medborgarnas många reaktioner mot jordens sjukliga symptom på 
grund utav mänsklig exploatering har visat sig gå i vågor och vid varje ny våg har samhället tagit 
ett större ansvar för miljöfrågorna och den hållbara utvecklingen. Företag har tidigare inte varit 
benägna att fokusera på miljöfrågor. Fred Robins (2006) menar att en av de största drivande 
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faktorerna till att företag på senare tid sett ett behov av TBL är offentlig granskning av det egna 
företaget. Med hjälp av TBL kan företag granska sig själva och värdera på vilket sätt alla 
aktiviteter i företaget påverkar mer än just det finansiella. TBL fungerar enligt Robins som ett 
verktyg till att beräkna hur bra företag presterar ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Han menar 
att man inte kan lägga för mycket vikt på en av de tre dimensionerna, utan det måste finnas en 
balans (Robins 2006). På det sättet kan företag skapa positiva ekonomiska, sociala och 
miljömässiga värderingar och ta hänsyn till alla intressenter.  

3.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Hållbar utveckling utarbetades för att på makronivå förändra inställningen i samhället som 
helhet. Genom TBL ligger fokus på företagens ansvar i den hållbara utvecklingen. Det har 
förstärkt värdet av att engagera sig i CSR och implementera det i företaget. CSR har funnits 
länge, men fick förnyat intresse på 1990-talet på grund av företagsrelaterade miljö- och 
finansskandaler. Det är just detta som gjort att det ställs krav på engagemang i ett arbete med 
CSR (Axelsson et al. 2008, Robins 2006). Grundidén med CSR är att företag frivilligt ska 
engagera sig i att förbättra förhållandena för de egna anställda, miljön och samhället. 
Samhällsansvaret går idag utanför de lagar och krav som vanligen ställs på företag. Det är 
således företagets egna initiativ till att vilja vara en del av förändringen som möjliggör en hållbar 
utveckling. Frivilligheten går dock att ifrågasätta då det, som tidigare har nämnts, kan bero på det 
tryck företagen känner från omvärlden. Företagens intressenter har en stor inverkan på hur 
företaget ska agera i denna fråga (Axelsson 2008).  
 Företag påverkas med andra ord av sin omgivning till att etablera olika nivåer av miljöarbete. 
Det kan antingen vara en konsekvens av en ”push” effekt där lagar och direktiv gör att företag 
måste förändra sig, eller en ”pull” effekt där företaget ser en möjlighet att attrahera fler kunder 
och stärka sin ställning konkurrensmässigt. Enligt Elkington (2004) finns det fyra kategorier som 
karaktäriserar CSR, som samtidigt ger fyra olika perspektiv på varför företag ägnar sig åt CSR. 
Dessa kategorier är instrumentteorin, politiska teorin, integrativa teorin, etiska teorin. 
Instrumentteorin innebär att företaget endast ser samhällsansvar som ett instrument till att skapa 
kapital och att det är det enda ansvar de har. Om det finns en aktivitet i relation till samhället ska 
den vara av sådan natur att den ger någon slags finansiell värdeökning. I den andra kategorin, 
politiska teorin, står företagets samhälleliga makt i fokus. Den makten får politiska konsekvenser 
som gör att företaget accepterar att ta ett samhälleligt ansvar. Den integrativa teorin bygger på att 
företag känner ett behov av att integrera sig med samhället därför att företaget står i en 
beroenderelation till detta. Enligt den fjärde kategorin, etiska teorin, förlitar sig företaget helt på 
samhället för sin egen utveckling och existens. Den fjärde kategorin tar an det etiska perspektivet 
och ser relationen mellan företag och samhälle som sammanvävd i etiska värderingar. Företagen 
känner sig genom detta etiskt knutna till att acceptera ett ansvar för samhället och det står över 
alla andra överväganden. Dessa kategorier beskriver hur företag på olika sätt tar sig an det 
samhälliga ansvaret. Detta behöver dock inte vara något som företaget skyltar med, det kan vara 
så att företaget inte är medveten om sitt eget förhållningssätt. 
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3.3 Ecopreneurship  

Studien är riktad till att undersöka om det finns sätt att minska utgifter och samtidigt vara 
miljöeffektiv. Detta begrepp har jag tagit med för att påvisa vikten av att se möjligheter i ett 
arbete riktat mot IT- och miljöfrågor. Elkington och Burke (1989) menade redan 1989 att 
innovativa affärslösningar inte enbart kunde användas till att förbättra miljön utan också utgöra 
grunden för nya affärsmöjligheter som förbisetts av den konventionella massan.   
 Ecopreneurship består av två ord, ecological (”eco”) och entrepreneurship. Det kan därför lite 
förenklat definieras som ”entreprenörskap riktat mot miljö”. Detta begrepp har utvecklats snabbt 
och omfattar många namn som alla berör samma område. Forskningen och utövandet inom detta 
område har genom begreppet genererat flera nya begrepp som ”eco-entrepreneurship,” ”green 
entrepreneurship” och ”environmental entrepreneurship”. 
 Organisationers ökande involvering i miljöarbetet har alltså öppnat upp ett nytt område inom 
företagsamhet kallat Green Entrepreneurship (Allen & Malin 2008) eller Ecopreneurship (Dixon 
& Clifford 2006, Schaper 2002, Schaper 2005). Industrins strävande efter hållbar utveckling och 
grönare produktion får dem att försöka möta de krav som ställs. Detta må bero, som tidigare 
nämnts, på lagändringar eller det sociala trycket. Lösningen har länge varit att använda medel för 
att hålla upp en god front. Enligt Shaper (2005) har detta emellertid medfört att man inte sett det 
ur ett entreprenörsperspektiv, att det finns möjligheter i miljöarbetet till att skapa sig 
marknadsfördelar. Tidigare arbete med att integrera miljöfrågor i affärsplaner, har fokuserat 
mycket på hur och varför företag kan bli ”grönare”, vilket Schaper (2005) menar är fel sätt att 
angripa situationen. Han menar att man istället ska se miljöfrågorna genom så kallat 
Ecopreneruship, vilket är ett tillfälle eller en möjlighet att vara innovativ och skapa 
framgångsrika nischer.  
 De gröna entreprenörerna behövs inte bara för att se möjligheterna. Deras arbete och 
exploaterande av ”ny mark” gör att det skapas en ”pull” effekt till området. Detta innebär att 
andra följer efter och engagerar sig i miljöarbetet för att de också vill dra nytta av de förmåner 
som uppstår i och med identifieringen av de nya möjligheterna. När företag ser att det går att 
tjäna på hållbar utveckling så är de inte sena med att följa efter. Företag dras med andra ord till 
denna typ av miljöarbete då det finns mer än det ansvarsfulla och det etiska att tjäna på detta, 
vilket innebär att en så kallad win-win-situation uppstår. Det goda ur ett miljöengagemang yttrar 
sig tillsammans med ekonomisk vinning. Exempel på fördelar detta arbete ger är image, 
konkurrensfördelar och förstärkning av ekonomin, till skillnad från den ”push” effekt som 
samhället och lagar innebär på en proaktiv nivå (Schaper 2005).  
 Således kan det löna sig att engagera sig i miljöarbetet och arbeta för en hållbar utveckling, 
genom att företaget samtidigt som det bidrar till en bättre miljö kan växa och öka sin omsättning. 
Ett exempel på ett område som har avancerat inom miljöarbetet är IT. Miljöarbetet kan 
effektiviseras och innebära minskade kostnader för företaget med hjälp av IT. Ett sådant 
samarbete mellan IT och miljö kallas idag för Grön IT.6 

                                                 
6 http://www.gronitaudit.se/vad_ar_gron_it.aspx (2009-04-17) 
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3.4 Grön IT 

Håkan Nordin (2008) skriver att datoranvändning är både en del av problemet och en del av 
lösningen när det gäller att minska belastningen på miljön. Användningen av IT kan minska 
transporter och andra områden som inte är direkt IT-relaterade7. Samtidigt har världens IT-
användning lika stor del i klimatpåverkan som hela världens flygplansindustri. Två procent av 
jordens växthusgaser kommer från användningen av IT-produkter. Dessa uppstår till stor del i 
produktionen av all den elektricitet som krävs för att driva datorer, skärmar, skrivare, servrar, 
nätverk etc. (Nordin 2008). Nordin skriver:   
 

”För att nå en stabilisering runt 2 graders uppvärmning krävs under detta sekel en minskning 

av dagens utsläpp med mellan 50 och 100 procent. Om varje samhällsaktivitet bär dessa 

minskningar solidariskt så innebär det att datoranvändningens andel i absoluta tal ska minst 

halveras och detta helt oberoende av ökningen av antal datorer, storleken på skärmar, kraften 

i processorerna och hårddiskarnas storlekar.” (Nordin, 2008-04-01 s. 1) 
 

Enligt Nordin (2008) finns det stora och direkta besparingar att göra inom användningen av 
datorer. Han menar att endast 35 procent av energiförbrukningen är produktiv, medan 65 procent 
av energiförbrukningen inte är av någon företagsnytta eller samhällsnytta. Dessutom menar 
Nordin att en stationär dator som normalanvänds på kontoret är i driftläge 2279 timmar om året, 
vilket är 519 timmar mer än antalet arbetstimmar per år på 1760 timmar8. 
 Om man talar om ”IT och miljö” finns det en risk att diskussionen blir alltför övergripande. 
Ett sätt att konkretisera miljöfrågor är enligt Göthenberg et. al. (2008) att dela upp problemet 
med IT och möjligheterna med IT. Arbetet med IT och miljö tar då två olika vägar varav den ena 
är att IT kan bli mer miljövänligt, vilket kallas greening of IT och den andra är att man med hjälp 
utav IT kan förbättra miljön, även kallat greening by IT (Göthenberg et. al. 2008).  
 Det finns alltså potential i att använda IT till att förbättra miljön genom att minska 
strömförbrukning, datorhallar kan kylas mer effektivt och förbrukningen av utskriftspapper kan 
minska.9 Göthenberg et. al. (2008) menar att vi kan ha videokonferenser istället för att resa långa 
sträckor och därigenom minska utsläppen. Med hjälp av övervaknings- och styrsystem som 
bygger på IT menar de att vi på ett mer effektivt sätt kan använda resurser som värme och vatten. 
Intelligenta transportsystem (ITS) är ännu ett exempel på ett område där IT har förbättrat både 
arbetsförhållandena och miljöpåverkan. Denna studie är riktad mot greening by IT och försöker 
att fånga en sådan möjlighet, att utifrån IT bli mer miljövänlig. Den använder IT som ett stöd till 
att bli mer miljövänlig. Studien riktar sig även mot och greening of IT i det avseendet att 
användandet av IT och typen av utrustning kan bidra till att förbättra miljön. Med IT finns en 

                                                 
7 http://www.gronitaudit.se/vad_ar_gron_it.aspx (2009-04-17) 
8 Man brukar räkna på att det går 220 arbetsdagar på ett år och att en arbetsdag motsvarar 8 arbetstimmar: 
8 * 220 = 1760. 
9 http://www.gronitaudit.se/vad_ar_gron_it.aspx (2009-04-17) 
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chans att utnyttja företagets hela kapacitet i miljöarbetet. Att införliva Grön IT i företaget innebär 
inte bara att det tar ansvar för miljön, det medför även andra effekter som exempelvis 
kostnadsbesparingar. Dessa sker i och med den minskade energiförbrukningen.10 Grön IT leder 
ofta till förbättringar inom det egna företaget och kan utöver det tidigare nämnda effekterna leda 
till bättre utrymme och säkrare och effektivare arbete11.  
 

”Faktum är att Grön IT till stor del handlar om kostnadsbesparingar. Den långsiktiga 

kostnadseffektiviteten löper som en röd tråd genom hela fenomenet ”Grön IT”. Det handlar 

om att minska den totala ägande kostnaden (TCO). Grön IT är och förblir effektivare och 

billigare lösningar.” ( Portal AB, 2009-05-14 s. 4)12 
 
Enligt Pamlin & Thorslund (2004) är det viktigt att fokusera på ett fåtal områden där det går att 
nå resultat istället för att försöka integrera IT-aspekter i allt nuvarande miljö- och 
hållbarhetsarbete.  På det sättet gör man det möjligt för involverade parter att få bättre 
möjligheter till att nå hållbar utveckling (Pamlin & Thorslund 2004). Det ger en strategisk fördel 
att angripa miljöfrågorna stegvis för att kunna mäta resultaten. Pamlin & Thorslund (2004) 
menar vidare att det är nödvändigt att välja ut delar där det går att göra insatser för att 
utvecklingen sker i sådan hög hastighet att man inte reaktivt kan följa upp alla områden. 
 Pamlin & Thorslund (2004) har delat upp IT och hållbarhetsarbetet i fyra olika områden. För 
att få struktur och för att kunna fokusera arbetet. Dessa områden är:  
 1.IT-produkternas egna energi- och miljöpåverkan 
 2.Transporter och kommunikation/Virtuell mobilitet 
 3.Samhällsplanering 
 4.Produktions- och konsumtionsmönster 
Med utgångspunkt från den här uppdelningen har jag arbetat efter den första punkten IT-
produkternas egna energi- och miljöpåverkan genom att fokusera på energiåtgången av stationära 
och bärbara datorer samt skrivare, som en del i den hållbara utvecklingen. Utgångsläget är med 
andra ord att med hjälp utav IT förbättra miljöeffektiviteten, vilket ska göras genom IT-
produkternas egen energiförbrukning.  

3.5 Energy Star 

Energy Star13 är en internationell organisation som jobbar för att minska IT-utrustnings 
energiförbrukning. De har därför framställt en databas över de miljövänligaste alternativen inom 
IT-utrustning. Jag kommer att utgå från denna när jag jämför Umeå Energis utrustning. För att 
kunna jämföra Umeå Energis utrustning med Energy Stars databas över miljömärkt utrustning, 
som kan bestå av flera tusen unika träffar, plockade jag ut en dator från varje tillverkare. På så 

                                                 
10 http://www.gronitaudit.se/vad_ar_gron_it.aspx (2009-04-17) 
11 http://www.portal.se/folders/PORTAL_GREEN-IT.pdf (2009-05-21) 
12 Ibid. (2009-05-21) 
13 http://www.eu-energystar.org/se/  (2009-05-11) 
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sätt får man med den varians som finns mellan de olika tillverkarna och ett antal som är mer 
lätthanterligt. Medelvärdet på de data jag fick ut av denna urplockning fick representera Energy 
Stars utrustning. 
 

Utrustning Av (off) På (idle) 
Stationär dator 1,9 48 
Bärbar dator 0,9 13 
Skärm 0,7 34 
Skrivare - 10 

Tabell 2. Visar medelvärdet på den utplockade utrustningen från Energy Stars lista, värdena som 

anges är i Watt.  

Medelvärdet av de 16 utplockade modellerna från de 16 tillverkare14 som fanns med på listan 
över miljövänliga bärbara datorer blev i av läge (off) 0.9 Watt och i på läge (idle) 13 Watt.  
Medelvärdet av de stationära datorerna i listan blev i av läge (off) 1.9 Watt och i på läge (idle) 48 
Watt. Medelvärdet räknades ut av 24 stycken olika modeller från 24 olika tillverkare15. 
Dessa värden kommer från datorer utan skärm därför har jag plockat ut de 11 första tillverkarna i 
listan över miljövänliga bildskärmar. Medelvärdet på skärmarnas av läge (off) är 0.7 Watt och i 
på läge (idle) 34 Watt16. Utifrån 18 tillverkare17 gav Energy Stars skrivare ett resultat på 10 Watt 
i på läge (idle). Skrivarna på Umeå Energi står ständigt på och därför krävs inget värde när de 
står av (off).  
 

                                                 
14 http://www.eu-energystar.org/se/se_026b.shtml (2009-05-11) 
15 Ibid. (2009-05-11) 
16 http://www.eu-energystar.org/se/se_033b.shtml (2009-05-11) 
17 http://www.eu-energystar.org/se/se_033c.shtml (2009-05-11) 
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4. Metoder 

I detta kapitel redovisas de angreppssätt jag använt mig av i studien för att undersöka 
utrustningen och användandet av den. Det följs av en beskrivning av genomförandet och avslutas 
med en reflektion kring de valda metoderna. 
 För att, som tidigare nämnts, undersöka den nuvarande IT-utrustningens miljöeffektivitet har 
jag valt att mäta energiförbrukningen av den. Mätningarna ligger till grund för de beräkningar 
och jämförelser som har gjorts för att illustrera effekten av förbrukningen. Det är av vikt att veta 
vilken energiförbrukning utrustningen har för att resultatet av detta ska kunna användas som ett 
underlag för de riktlinjer som ska formuleras kring utrustningen. Mätningarna visar med andra 
ord hur miljöeffektiv utrustningen är och om eller vilka åtgärder som bör vidtas. För att kunna 
avgöra hur miljöeffektiv utrustningen är måste den jämföras med någonting. Därför använde jag 
Energy Stars egen lista18 över miljövänlig IT-utrustning. Jämförelsen görs för att undersöka hur 
miljöeffektiv utrustningen på Umeå Energi är utifrån miljöcertifierad utrustning märkt Energy 
Star. På så sätt kunde jag besvara om valet av utrustning motsvarar Energy Stars miljöstandard 
och om Umeå Energis utrustning kan ses som miljöeffektiv. För att kunna upprätta en 
verklighetsnära bild av den pågående energiförbrukningen måste jag även veta hur 
energiförbrukningen ser ut i och med användandet av den. 
 I och med mitt val att undersöka hur användandet av IT-utrustning ser ut på Umeå Energi, 
med energiförbrukning i fokus, har jag valt att göra en enkät. Den har gjorts för att kunna fånga 
det beteende som finns på Umeå Energi i förhållande till utrustningen. Jag har också valt att 
undersöka utskrifter i samma enkät, för att på samma sätt även där fånga användningen. Syftet 
med denna enkät är således att undersöka de svarandes attityder, beteende och upplevelser till 
olika vardagliga situationer gällande energiförbrukning och utskrifter. Genom denna studie går 
det att utröna om eller varför saker sker på ett specifikt sätt. Resultatet av enkäten har längre fram 
jämförts med de mätningarna om utrustningens elförbrukning i en summerande analys. 
 Dessutom har jag haft informella samtal med anställda på IT-avdelningen och miljöchefen på 
Umeå Energi. Dessa har gett värdefull bakgrundsinformation om hur arbetsplatsen och Umeå 
Energi i stort ser ut och fungerar. 

4.1 Mätning av utrustningens energiåtgång 

Ett fåtal datorer av respektive märke och modell valdes ut för att jag skulle kunna försäkra mig 
om att det inte var något fel på just den jag mätte. Den här sortens teknik har väldigt höga krav 
innan den får lämna tillverkaren, vilket gör att det inte ska skilja sig mycket åt prestandamässigt. 
Mätningarna utfördes mellan den 15 och 23 April 2009. 

                                                 
18 http://www.eu-energystar.org/se/se_026b.shtml (2009-05-04) 
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 Vid mätningarna användes en El-energimätare19 för att samla information om den reella 
energiförbrukningen som sker via den IT-utrustning som tillhandahålls på Umeå Energi. 
Mätningarna har genomförts i etapper på grund av att olika modeller vid olika tillfällen har 
uppmätts. 
 
Utrustning Modell Antal Typ 
Stationär dator med 
skärm 

Lenovo ThinkCentre med 
en 19” Dell-skärm 

4 1 

Stationär dator med 
skärm 

Dell Optiplex med en 19” 
Dell-skärm 

3 2 

Bärbar dator IBM Thinkpad 2 3 
Skrivare  HP Color Laser Jet 1 4 
Skrivare  Sharp MX 1 5 
Skärm Dell-skärm 19” 2 6 

Tabell 1. Visar vilken typ av utrustning som testades, antalet och i vilken följd. 

Det finns totalt 197 stycken stationära och 80 stycken bärbara datorer. Jag mätte även ett par lösa 
skärmar för att kunna urskilja energiåtgången mellan skärm och dator. Valet förklaras av att de 
som använde sig av en bärbar dator alltid hade tillgång till en extern skärm att arbeta vid.  
Den första typen som testades var en stationär dator (Lenovo), denna typ kommer hädanefter att 
refereras till som Typ 1. Den andra datorn var en också en stationär dator (Dell), denna typ 
kommer hädanefter att refereras till som Typ 2. Dessa två typer var de mest använda stationära 
datorerna på Umeå Energi. Efter den första etappen så testade jag den mest använda typen av 
bärbara datorer (Typ 3). Det var en IBM Thinkpad. De skrivare som fanns tillgängliga var HP 
(Typ 4) och Sharp (Typ 5). Jag testade två skrivare, en av varje modell. Totalt finns det 39 
stycken skrivare på Umeå Energi. Mätningen utfördes i utbildningsrummet (4 Lenovo, 1 Dell), i 
konsultrummet (1 Dell, 2 IBM och 2 skärmar). 
 Mätdata sammanställdes sedan i tabeller för att kunna ge en översiktlig bild över de olika 
modellerna och deras energiförbrukning. Med hjälp av en enkät skulle sedan siffrorna få en 
betydelse för hur användningen och energiåtgången såg ut på Umeå Energi. Jag har mätt 
utrustningens energiförbrukning när den är av och när den står på, vilket kanske bäst kan 
förklaras i de engelska termerna off och idle. Genom mätningarna har jag fått ett värde på Umeå 
Energis IT-utrustning, det värdet beskriver energiförbrukningen i off och idle.  

4.2 Kvalitativ och kvantitativ enkät 

Enkäten baserades på de mätningar som tidigare gjorts och skulle fungera som ett stöd till de 
beräkningar som senare kom i form av en sammankopplad analys. Svaren från enkäten ska 
tillsammans med mätdata utmynna i förslag på förbättringar i och med miljöeffektiviteten. 
Nordin (2008) skriver att under en skärms livscykel så släpps det mesta av koldioxidutsläppet 
under användningen, koldioxidutsläppet är den energiförbrukning skärmen åstadkommer under 
                                                 
19 http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=60632342 Art. nr. 32-3760 (2009-05-12) 
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sin brukbara period. Därför utformades en enkät som både var kvalitativ och kvantitativ. Den var 
kvalitativ i den mening att det fanns öppna frågor där deltagaren själv kunde beskriva vad de 
upplevde och hur de agerade i vissa situationer. Det är viktigt för att få en djupare och mer 
nyanserad bild av den aktuella situationen. Enkäten var också kvantitativ för att kunna ligga till 
grund för en procentuell beräkning av användarbeteende som senare kunde kopplas till de 
mätningar som utförts. Enkäten är halvstrukturerad i sitt utformande eftersom det finns både låsta 
svarsalternativ och öppna frågor. Dessutom har enkäten hög grad av standardisering då den ser 
likadan ut för alla svarande. Enkäten är således standardiserad och halvstrukturerad (Trost 2007). 
Enkäten utformades i Umeå Energis interna enkätprogram. Programmet används där för att göra 
egna undersökningar. Programmet heter QueryAndReport20 och är ett webbaserat enkätverktyg 
från Artologik. En webbenkät är kostnadseffektiv då processen sker elektroniskt. Tillhörande 
program som tar hand om insamlandet och analyserandet av data gör även arbetet effektivt (Trost 
2007). Med hjälp av detta enkätprogram kunde enkäten snabbt och smidigt nå ut till många inom 
hela koncernen. När enkäten blev klar skickades den elektroniskt till all personal via en intern 
mailinglista. Enkäten utfördes under perioden 27 April – 5 Maj 2009. Enkäten riktar sig till 
Umeå Energis personal och som syftet påvisar är det just deras beteende som är viktigt. Enkäten 
skickades till alla avdelningar på Umeå Energi och bearbetades som ett bundet eller styrt 
slumpmässigt urval (Trost 2007). 

4.3 Reflektioner av valda metoder 

Mätningarna har utförts med hjälp av en El-energi mätare av enklare modell. För att öka 
mätningarnas tillförlitlighet testades varje uttag minst två gånger innan det utmätta talet 
noterades. Enkätundersökningen har utformats för att samla in information om ett ämne som kan 
ses som känsligt i den bemärkelsen att de flesta vill svara att de är ”goda medborgare” och inte 
agerar på ett sätt som kan anses vara oetiskt. Det kan därför påverka tillförlitligheten i 
enkätundersökningen. Ett argument som kan stärka tillförlitligheten är de svarandes vetskap om 
att de är anonyma i undersökningen och att de svarar på enkäten i sin egen arbetsmiljö, vilket kan 
inge trygghet. En annan aspekt att ta hänsyn till är att de svarande kan uppfatta frågorna på olika 
sätt, vilket har varit en prioritet att undanröja sådana tveksamheter i enkäten. Enkätverktyget 
QueryAndReport tycker jag var väldigt stelt, det gick inte alltid att utföra enkäten som det från 
början var tänkt. De fastslagna alternativen på tidsfrågorna i enkäten skapades för att minska 
förvirring om hur många timmar som var avsedda. Jag var intresserad av de åtta arbetstimmarna 
och inte dygnets tjugofyra. Ett fritt alternativ hade försvårat sammanställningen och utgjort en 
felmarginal som påverkat relevansen av resultatet. Mätningarna utfördes i två olika rum och detta 
går att diskutera huruvida det kan ha inneburit en inverkan på insamlandet av data. 

                                                 
20 http://www.artologik.com/se/QueryAndReport.aspx (2009-04-23) 
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5. Empiriskt material  

I detta kapitel presenteras den primärdata jag samlat in under de två undersökningarna. Det 
innefattar först resultatet av de mätningar jag gjorde och därefter resultatet av svaren på enkäten. 

5.1 Mätningar 

Nedan presenteras resultatet av mätningar som utförts för att mäta energiförbrukningen på Umeå 
Energis utrustning. 
 

Diagram 1. Visar Wattal på respektive dator när den är avslagen (off). 

Mätningarna visade inte några större skillnader mellan de olika stationära datorerna. Av diagram 
1 framgår det att medelvärdet ligger på 30 Watt för de sju stationära datorerna. Denna 
energiförbrukning sker när datorerna står avslagna. Eftersom skillnaderna var marginella 
kommer jag hädanefter att använda mig av 30 Watt som ett värde på en stationär dators 
energiförbrukning när den är avslagen.  
 De båda bärbara datorerna visar ett en förbrukning på 6 Watt när det står av (off). Dessa 
mättes dock utan skärm, vilket måste läggas till för att få ett korrekt värde på den förbrukning 
som sker i av läge (off). Medelvärdet blir då 20 Watt, vilket är det värde som jag fortsättningsvis 
kommer att använda i den fortsatta analysen för bärbara datorer. Energiförbrukningen mellan 
skärmarna skiljer sig 0,5 Watt mellan varandra och medelvärdet ligger på 13,5 Watt. För 
enkelhetens skull och för att en exakthet på en tiondels decimal inte är berättigad så har jag 
avrundat upp detta värde till 14 Watt. Det blir utgångspunkten för datorskärm i avslaget läge. 
Detta sätt att avrunda kommer att vara genomgående i hela studien, baserat på samma grunder. I 
denna mätning togs inte skrivare med för att de ständigt står på, en sådan mätning skulle därför 
inte ha någon relevans i detta sammanhang. 
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Diagram 2. Visar Wattal på de olika typerna av datorer och skrivare när de står på 

(idle). 

Av diagram 2 går det att utläsa en skillnad mellan de två olika märkena av de stationära 
datorerna. Lenovo pendlar mellan 89-94 Watt när de står på, medan Dell pendlar mellan 146-174 
Watt. Mätningarna visar att Lenovo-datorerna är ett bättre val än Dell-datorerna med avseende på 
energiförbrukning. Medelvärdet från de stationära datorerna är 121 Watt. Det värdet kommer jag 
att använda mig av för stationära datorers som är på (idle). Detta får representera Umeå Energis 
stationära datorer när de är på. Mellan de testade bärbara datorerna, skrivarna och skärmarna så 
sker ingen markant skillnad i energiförbrukning. Medelvärdet för bärbara datorer som står på 
(idle) är 82 Watt, som diagrammet visar drar skärmen mer energi än den bärbara datorn i på läge. 
De skärmar som uppmättes visade ett medelmätvärde på 50 Watt när de står på och skrivarna 
visade ett medelvärde på 139 Watt när de står på. 

5.2 Enkät 

Enkäten innehöll en del för datoranvändning och en del för utskrifter. Nedan presenteras 
resultaten av de inkomna svaren. 

5.2.1 Datoranvändning 

66 personer svarade från 7 olika avdelningar fördelade enligt följande: 11 från 
Administration/VD-stab, 1 från Elhandel, 15 från Elnät, 10 från Marknad, 2 från Personal, 3 från 
UmeNet och 24 från Värme. Av dessa 66 var det 54 % som använder sig av en stationär dator i 
sitt arbete, 28 % använder en bärbar dator i sitt arbete och 18 % använder både en stationär och 
en bärbar dator i sitt arbete. 
 Resultatet från enkäten visade att den största andelen, 67 %, svarade att de använde datorn 
mellan 6-8 timmar per dag. Resultatet visar även att de svarande inte stänger av datorn efter att 
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de har använt den eller innan de lämnar den. En överväldigande majoritet svarade att så inte är 
fallet, hela 76 % låter datorerna stå på under dagen.  
På följdfrågan, där de svarande fick kommentera varför de agerar på det sättet de gör, gick det 
även där se att det råder en samstämmighet i valet att inte stänga av datorn innan man lämnar 
den.  
 
”Ej under arbetstid, då det dels tar väldigt lång tid att logga in igen till nätverket och att man 

tappar sin tilldelning av vissa programvaror, typ meldis mm.”  

 
”Eftersom det är för tidskrävande att starta om den så att "lämna" den 5 minuter innebär att det 

tar 25 att starta upp alla program igen. Vilket gör arbetet för oeffektivt.”   

 
Det var 58 % som kommenterade sitt agerande på ett näst intill identiskt sätt: det tar alldeles för 
lång tid att starta upp datorn och de program som ska användas i arbetet. Många anser att de 
genom att stänga av datorn förlorar värdefull tid. De finns också de som menar att de inte är borta 
tillräckligt länge för att en avstängning av datorn ska vara nödvändig och därmed behöver de inte 
stänga av datorn innan de lämnar den.  
 Resultatet visar att 61 % alltid stänger av datorn innan de går hem. Många är också, utifrån 
möjligheten att kommentera frågan på nästkommande fråga, medvetna om att Umeå Energi 
använder sig utav kvällar och helger som en tid att köra igenom uppdateringar i det interna nätet. 
Det verkar utifrån kommentarerna som att de anställda tar hänsyn till detta. De tycker också att 
det är värt att stänga av datorn innan de går hem för dagen för att det ökar datorns livslängd och 
upplevs fungera bättre om den får ”vila” under natten. Av de 39 % som svarat att de kan låta 
datorerna stå på anser även här att det tar för lång tid att behöva starta upp datorn på morgonen. 
 I enkäten svarade 82 % att de stänger av datorn innan de går hem för helgen. Förklaringen till 
varför de agerar på detta sätt är att de vill spara energi och ta del av de uppdateringar som sker. 
De som inte stänger av datorn under helgen använder här samma argument som tidigare 
beskrivits och hävdar att uppstartstiden är alldeles för lång när de kommer åter till arbetet på 
måndag. 
Det var 80 % som lät datorn stå på under hela arbetsdagen på 8 timmar och 52 % hävdar att 
datorn står oanvänd i 1-2 timmar av arbetsdagens åtta timmar. I enkäten svarade 65 % av 66 de 
svarande att de skulle kunna tänka sig att ändra på sina vanor för att minska belastningen på 
miljön. Det får dock inte påverka effektiviteten i det nuvarande arbetssättet.  Svaren visade att det 
finns ett stöd för ett ökat ansvar för miljön i och med de ovan nämnda frågorna om användningen 
av datorer, dock måste de ovan nämnda problemen lösas. Datorerna måste vara tillgängliga 
snabbt och miljöhänsynen får inte sträcka sig till att innebära krångligare eller mer tidsödande 
rutiner. 
Enligt svaren på enkäten drar 95 % inte ut kontakten efter att de har stängt av datorn. 
Anledningen till detta är att de inte ser någon anledning till att agera på ett sådant sätt, en annan 
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anledning är att kontakten sitter på ett dåligt ställe, där det är svårt att komma åt. Svarande på 
enkäten menar att det även beror på att de helt enkelt inte har funderat över det.  

5.2.2 Utskrifter 

Enkäten visar att personalen vid Umeå Energi skriver ut dokument av en mängd olika 
anledningar. Enligt svaren beror det ofta på att man behöver underlag till kunder, dokument som 
ska delas ut, papper som ska skrivas under på och avtal som ska sparas.  
 
 ”Nödvändiga dokument, som jag t.ex. behöver spara.” 

 
Detta summerar varför de flesta ansåg att de skrev ut. Andra förklaringar var att de skriver ut 
arbetsunderlag som de anser inte lämpar sig att ha i digital form. Nedan presenteras några andra 
förklaringar till varför personalen väljer att skriva ut.  
 
 ”Framförallt för att kunna arkivera, men även för att kunna spara  

 all dokumentation som rör ett specifikt ärende på samma fysiska plats.” 

 

 ”Vissa mail, där det är lättare att jobba från papper. Andra mail där  

 jag vill spara. Utskrift av avtal, fakt kopior, för att skicka till kund” 

 
Enligt svaren på enkäten framkommer det också att det är många som läser på skärmen och att 
man behöver skriva ut informationen efter att man läst den på skärmen, för att tillgodose kunden 
med relevant information. Förklaringen till varför en pappersutskrift är nödvändig är för att den 
är lätt att transportera och visa andra. Den är också fysisk vilket många tycker är lättare att 
hantera och spara när det gäller viktiga dokument som ska användas vid senare tillfälle, till 
exempel ekonomisk redovisning. 
Enkäten visar att det är 49 % som anger att de aldrig eller sällan skriver ut istället för att läsa på 
skärmen och 41 % att de ibland läser på skärmen. Datorn används således i stor utsträckning till 
att läsa på. Det man läser, enligt kommentarer i enkäten, är mail och kortare texter på datorn. 
Efter att personalen har läst informationen på skärmen skriver de ändå ut den, om det är så att 
informationen stämmer överens med de ovan nämnda kriterierna för vad som anses viktigt att 
skriva ut. Personalen skriver alltså ut även fast de redan läst informationen på datorn och de 
argumenterar att det återigen är nödvändigt i transportavseende om de ska ta med sig 
informationen någonstans. De svarande skriver också ut för att även i detta fall spara information 
till ett senare skede. Längre texter och information skriver de svarande ut och menar att det i 
längden är jobbigt att läsa på skärmen. 
Resultatet visar att 61 % anser att de har möjlighet att skriva ut dubbelsidigt. Det var 14 % som 
inte visste om skrivaren hade en sådan funktion eller hur de skulle gå tillväga för att skriva ut 
dubbelsidigt. När de svarande skriver ut så skriver 32 % ut dubbelsidigt. Vissa anser sig inte 
behöva det medan andra gör det ibland. Vid frågan om de använder ytterligare 



Institutionen för informatik  2009-05-31 
Johannes Norström 
 

23 
 

besparingsfunktioner som flera sidor på en så blir svaret ett konkret nej, hela 82 % gör det inte 
och anledningen sägs vara att formatet blir alldeles för litet. 
Av 66 svarande så är resultatet enligt enkäten att de svarande skriver ut i genomsnitt 15 sidor per 
dag. 85 % säger att de sedan återvinner det papper som skrivits ut. Det framkommer också att 
personalen på grund av sekretess inte kan återvinna allt material, det kan i och med det inte 
slängas utan vidare.    



Institutionen för informatik  2009-05-31 
Johannes Norström 
 

24 
 

6. Analys av resultat 

I detta avsnitt kommer en jämförelse mellan mätstudien och enkätstudien. Detta görs för att föra 
samman resultaten och få en helhetsbild av nuläget. Med hjälp av scenarion kan man se hur olika 
användarbeteenden påverkar energiåtgången av IT-utrustningen och se omfattningen av 
utrustningens energiförbrukning. Jag kan därmed utläsa energieffektiviteten på Umeå Energi 
gällande utrustning och användning.  

Scenario 1 

I detta scenario har jag utgått från medelvärdet av de testade datorernas energiförbrukning. Det 
har jag satt i förhållande till respondenternas enkätsvar om de drar ur kontakten efter att ha 
använt datorn. Syftet med detta scenario är att utröna om det finns anledningar att agera på ett 
annat sätt än vad som i dagsläget görs, när det gäller hanterandet av avslagna (off) datorer.  
 På Umeå Energi finns det 197 stationära och 80 bärbara datorer, vilket jag kommer basera 
mina uträkningar på. Av de 66 svarande är det 95 % som inte drar ut kontakten efter arbetsdagen. 
Jag antar att svarsfrekvensen för att inte dra ur kontakten är generell för hela Umeå Energi och 
räknar med att alla datorer används. Då blir den totala mängden datorer som året runt står 
inkopplade i elnätet 187 stationära och 76 bärbara datorer.  
 Jag räknar inte med den effektiva arbetsdagen som en del av den energiförbrukning som sker 
då denna tid inte är ett oönskat slöseri på resurser. Det vedertagna antalet arbetsdagar anses vara 
220 (Nordin 2008), vilket jag kommer att utgå ifrån. Jag utgår även från att varje arbetsdag varar 
i 8 timmar. Det ger 220 * 8 = 1760 timmar som jag härmed räknar som effektiv tid och därmed 
inte kommer att räkna som oönskad energiåtgång. Då jag är ute efter den oönskade 
energiåtgången i detta scenario tar jag bort den effektiva tiden från årets timmar. Det gör att det 
finns 8765 – 1760 = 7005 timmar på året som kan räknas som ineffektiv tid och oönskad 
energiförbrukning. Jag utgår i det här scenariot utifrån dessa värden: 

• 187 stationära, 76 bärbara datorer. 
• Tid utanför arbetet 7005 timmar på ett år. 
• Stationära datorerna har ett medelvärde i av läge (off) på 30 Watt, med skärm. 
• Bärbara datorerna på har ett medelvärde i av läge (off) på 20 Watt, med skärm. 
• 1 kWh kostar 93 öre21. 

När 187 stationära datorer står på under 7005 timmar med vardera en effekt på 30 W så kommer 
den ineffektiva årsförbrukningen att se ut så här: 0,03 * 187 * 7005 = 39 298 kWh. Om vi utgår 
ifrån att 1 kWh kostar 93 öre så blir det totalt 36 547 kronor i ineffektiv energiförbrukning. Det 
betyder att endast stationära datorer med skärm drar energi för 36 547 kronor om året i och med 
att de ständigt är anslutna till eluttaget. 

                                                 
21 http://www.umeaenergi.se/El/Privat/Teckna-Elavtal.ept (2009-05-29), Fast elpris tecknat över tre år. 
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För bärbara datorer med skärm blir det: 0,02 * 76 * 7005 = 10 648 kWh. Därmed förbrukar de 
bärbara datorerna 10 648 kWh i onödig energiförbrukning, vilket också innebär en onödig 
kostnad på 9 903 kronor om året.  
 Lägger vi ihop energiåtgången för IT-utrustningen blir den 46 450 kWh på ett år, eller 43 199 
kronor. Den totala energiåtgången eller kostnaden som här har räknats ut är gjord genom att det 
totalt är 187 stationära och 76 bärbara datorer, som är inkopplade i eluttaget och därmed 
förbrukar ström. 

Scenario 2 

Resultatet från enkäten visade att det var en stor del som inte stängde av datorn innan de gick 
hem. Det gör det möjligt att återigen räkna på den ineffektiva energiförbrukningen som sker. 
Syftet med detta scenario är att se i vilken utsträckning energiförbrukning sker när datorer får stå 
på efter att personal gått hem. Genom detta scenario går det att undersöka om det finns anledning 
att förändra utrustning och eller beteende i detta avseende. 
Det visade sig att 39 % inte stänger av datorn när de går hem för dagen. Räknar man återigen inte 
med den effektiva arbetstiden på 8 timmar per dag så blir den ineffektiva förbrukningen per år 
7005 timmar. 39 % av de 197 stationära och 80 bärbara datorerna blir 77 stationära och 31 
bärbara datorer. På Umeå Energi finns det 39 stycken skrivare som ständigt står på, dessa 
kommer då också att innefattas av en oönskad energiförbrukning. Jag utgår återigen att de 66 
svarande på enkäten är representativ för hela Umeå Energi. I detta scenario är följande punkter 
utgångsläget: 

• 77 stationära och 31 bärbara datorer. 
• 39 skrivare som ständigt står på. 
• Tid då utrustningen inte används är 7005 timmar på ett år. 
• Medelvärdet på de stationära datorerna med skärm i på läge (idle) är 121 Watt. 
• Medelvärdet på de bärbara datorerna med skärm i på läge (idle) är 82 Watt. 
• Skrivarna på står ständigt på och medelvärdet i på läge (idle) är 139 Watt. 
• 1 kWh kostar 93 öre. 

Energiåtgången för stationära datorer blir: 77 * 0,121 * 7005 = 65 266 kWh. Energiåtgången för 
bärbara datorer blir: 31 * 0,082 * 7005 = 17 807 kWh. Räknar vi på de skrivare som finns så blir 
det: 0,139 * 39 * 7005 = 37 974 kWh. Den sammanlagda energiåtgången för datorutrustningen 
som står på under ett år blir då 121 047 kWh. Detta kan jämföras med en kostnad på 112 574 
kronor per år, baserat på att 39 % av datorerna (77 stationära och 31 bärbara) samt 39 skrivare 
inte stängs av. 

Scenario 3 

Skulle Umeå Energi använda sig utav Energy Stars miljömärkta datorer med skärm skulle detta 
se ut så här om vi utgår från följande: 

Från Scenario 1: 
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• Att det fortfarande är 95 % som inte drar ut kontakten (187 stationära, 76 bärbara datorer) 
och att det finns 39 skrivare. 

• Den ineffektiva tiden på året då ingen använder utrustningen är 7005 timmar. 
• Medelvärdet på de miljömärkta stationära datorerna i av läge (off) är 2,6 Watt. 
• Medelvärdet på de miljömärkta bärbara datorerna i av läge (off) är 1,6 Watt. 
• 1 kWh kostar 93 öre. 

Utgår vi från samma beräkningar som användes i Scenario 1 för att beräkna förbrukningen som 
sker genom att ansluta utrustningen till eluttaget (off), så blir det i detta fall: 0,0026 * 187 * 7005 
= 3 406 kWh för de stationära datorerna och 0,0016 * 76 * 7005 = 852 kWh för de bärbara 
datorerna. Totalt för den miljövänliga utrustningen blir det 4 258 kWh per år. 

Från Scenario 2: 

• Att 39 % inte stänger av sin dator (77 stationära och 31 bärbara datorer). 
• Att de 39 skrivarna ständigt står på. 
• 3520 timmar på ett år är den tid då ingen använder utrustningen. 
• Medelvärdet på de miljömärkta stationära datorerna i på läge (idle) är 82 Watt. 
• Medelvärdet på de miljömärkta bärbara datorerna i på läge (idle) är 47 Watt. 
• Medelvärdet på de miljömärkta kopiatorerna och skrivarna i på läge (idle) är 10 Watt. 
• 1 kWh kostar 93 öre. 

Utgår vi från beräkningarna som användes i Scenario 2 för att beräkna förbrukningen av den 
utrustning som stod på när den inte användes så blir uträkningarna så här: 77 * 0,082 * 7005 = 
44 230 kWh för de stationära datorerna och 31 * 0,047 * 7005 = 10 206 kWh för de bärbara 
datorerna. För skrivarna blir resultatet: 0,0104 * 39 * 7005 = 2 841 kWh. All denna miljövänliga 
IT-utrustning utgör tillsammans en energiförbrukning i på läge (idle) på 57 277 kWh per år. 
Resultatet av dessa två scenarion med miljömärkt utrustning är tillsammans 61 535 kWh, eller 
57 228 kronor per år.  
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7. Uppsummering av scenarier och enkät 

I detta kapitel diskuteras resultaten av enkätsvaren och dess innebörd i förhållande till de 
scenarier som har upprättats.   
 Datoranvändningen visade sig vara väldigt hög, 67 % använder en dator sex till åtta timmar 
per dag. Det visar möjligtvis på att det inte sker särskilt stora energiförluster i och med att datorer 
står på under dagen. Det visade sig också att det inte är många som stänger av datorn under 
dagen. Eftersom användningen sker i sådan stor utsträckning under hela dagen så kan man inte 
kräva att datorerna ska stängas av, speciellt inte när det verkar ta sådan tid att starta dem igen. Att 
korta ner den långsamma uppstarten skulle däremot kunna vara ett steg till att förändra beteendet 
och användandet av datorer. Kan man korta ner den tid det tar att starta upp datorerna så tror jag 
det skulle inbjuda till att agera på ett mer energieffektivt sätt.  
 Av de 33 % som använder en dator mellan en och sex timmar per dag så stänger 80 % inte av 
sin dator. Anledningen till detta anses återigen vara att det tar alldeles för lång tid att starta upp 
datorn igen. Det anses inte vara effektivt att stänga av datorn i och med den långa tid det tar 
innan det går att använda den igen. Detta kan däremot ses som ett större slöseri av energi, då 
användningen under dagen inte sträcker sig över så många timmar och den ineffektiva 
resursförbrukningen blir då längre. Jag tror dock återigen att detta problem kan lösas genom att 
uppstartstiden kortas ned. När de svarande ombads att uppskatta den tid deras respektive dator 
var på under dagen så svarade 54 av 66 att den var på åtta timmar. Det visar att datorerna i stor 
utsträckning är på oavsett om de används eller inte. Över hälften svarade att datorn endast står 
oanvänd i 1 – 2 timmar per dag. Resultatet visar att en energieffektivisering inte är möjlig under 
arbetsdagen då användningen av utrustningen sker i så pass stor utsträckning. 
 Majoriteten (61 %) stänger av datorn innan de går hem för dagen. Detta innebär dock att det är 
39 % som låter datorn stå på under hela natten. Det tycker jag är förvånansvärt stor andel. 
Resultaten visar att de anställdas motivation kan öka genom att integrera personalen i 
miljöarbetet. Kan man förändra detta beteende gynnas både företaget och miljön. Resultaten från 
enkäten visar att personalen inte är tillräckligt medvetna om miljön, det är därför nödvändigt att 
integrera personalen mer i det miljöarbete som genomförs på Umeå Energi. Umeå Energi arbetar 
hårt för att vara med i den hållbara utvecklingen, det kan dock vara svårt att få en tyngd bakom 
arbetet om inte personalen är med och jobbar för det. Utifrån studiens resultat menar jag att det 
på något sätt behövs ett lika stort engagemang för miljöfrågorna internt som Umeå Energi riktar 
utåt. Av de svarande som väljer att inte stänga av datorn anser en stor del att det återigen tar 
alldeles för lång tid att behöva starta datorn. Det handlar om antingen en attitydförändring hos 
personalen eller att man utrustningsmässigt kan minska uppstartstiden.  
 Scenario 2 illustrerar att de resterande 39 % som inte stänger av datorn efter arbetsdagens slut 
och de skrivare som står på bidrar till en energiförbrukning på 121 047 kWh om året. Denna 
energiförbrukning sker utan att någon eller något drar någon som helst nytta av den. Det är alltså 
ett slöseri på resurser. Det innebär också en merkostnad för företaget, där ingen kan dra nytta av 
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den energi som går åt. Det går alltså både att underlätta för miljön och spara in mycket pengar på 
att se till att alla kan och vill stänga av sina datorer efter arbetsdagens slut. Det återkommande 
svaret på enkäten, att datorerna tar alldeles för lång tid att starta upp, kan enligt studien få 
konsekvenser. Över helgen stängde de flesta av, 82 %. Anledningen till att man lämnade datorn 
på under helgen var återigen att uppstartstiden var alldeles för lång. Enkätsvaren visar att nästan 
var femte låter datorn stå på under helgen, det vill säga två dygn utan att någon utnyttjar denna 
resurs. Det visar återigen på en attityd i användningen som inte tycks ta hänsyn till miljön.  
 Enligt enkäten svarade 65 % att de kan tänka sig att ändra sina vardagliga rutiner för att 
minska belastningen på miljön, det beskriver rätt bra hur miljömedveten personalen är. 
Majoriteten har en sund inställning men med hänsyn till resultaten så går det att göra 
förbättringar. Utifrån studiens resultat finns det således mycket att göra för att underlätta och leda 
personalen till att agera mer miljövänligt. Riktlinjer och teknik som stödjer detta tror jag är en del 
av lösningen. Attityden måste genomsyra hela företaget och nå upp till de ställda mål Umeå 
Energi har för sitt miljöarbete. Enligt de riktlinjer som finns ska personalen ha kunskap och 
engagemang om miljöfrågor. Med utgångspunkt från resultaten ställer jag frågan om det är så att 
Umeå Energi bör på nytt fundera över hur de kan uppnå de egna kraven. 
 Efter de mätningar som gjordes fann jag att IT-utrustningen hade en relativt hög 
energiförbrukning när de var avslagna och inkopplade i eluttaget. Det fick mig att ta in det i 
enkätundersökningen, för att ta reda på hur många som tänkte på denna ”osynliga” 
energiförbrukning. Det visade sig att det var få som gjorde det. Anledningen till detta, som har 
beskrivits ovan, är att man inte ser någon orsak till att göra det och att kontakten sitter på ett så 
dåligt ställe att det blir en omöjlig uppgift att göra det till en rutin. I Scenario 1 beskrivs 
situationen som den ser ut idag då 95 % av de svarande inte drar ur kontakten. Detta innebär att 
utrustningen förbrukar 87 920 kWh om året genom att den endast är inkopplad i eluttaget och då 
har jag uteslutit arbetstiden på åtta timmar om dagen, som en tid då en elförbrukning är 
försvarbar. Det är enligt enkätsvaren inte många som tänker på denna passiva energiåtgång och 
den innebär inte en stor förbrukning för varje individ. Det är istället mängden av IT-utrustning 
och den tid den sitter inkopplad som gör att det tillslut blir en stor mängd. Det här skulle dock 
kunna förändras med förvånansvärt enkla medel. Det går till exempel att förena all elektronisk 
utrustning i ett förgreningsuttag som sedan är kopplad till en av och på knapp, denna kan man 
placera på ett lämpligt ställe exempelvis vid dörren så att man kan släcka all utrustning när man 
lämnar rummet. Det skulle innebära stora besparingar av resurser, både i energi och även pengar. 
Det skulle kunna innebära större siffror än de jag har kommit fram till, då jag endast har räknat 
med den använda IT-utrustningen. Det finns mycket mer på ett kontor som drar ström än en 
dator.  
 Med utgångspunkt av studiens resultat kan användningen av utrustningen förbättras på många 
punkter. Nordin (2008) skrev att den största delen av en skärms miljöbelastning sker vid 
användandet av den. Det visar vikten av att använda utrustningen på ett miljövänligt sätt. Det 
avgörande är hur användarna utnyttjar utrustningen. På detta område kan Umeå Energi bli mer 
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effektiv så att miljön påverkas mindre. Med ett byte till energisnål utrustning skulle Umeå Energi 
kunna göra en besparing på 80 821 kronor per år. 
I Scenario 4 jämförs Energy Stars miljövänliga datorer med Umeå Energis nuvarande datorer. I 
denna jämförelse kan man utläsa att ett byte av utrustning skulle minska energiförbrukningen när 
datorerna står på med 47 %. Umeå Energis datorer drar följaktligen 47 % mer energi när de står 
på än Energy Star märkta datorer. En minskning av energiförbrukningen med nästan femtio 
procent kan i längden visa sig vara bra för miljön och för Umeå Energi. Den förbrukning som 
sker när datorerna står avslagna kan minskas upp till tolv gånger om man skulle byta ut 
utrustningen till att innefatta Energy Star-märkta datorer. Det var en markant skillnad i 
förbrukning mellan datorerna. Studiens resultat visar att man bör sätta upp riktlinjer för vad som 
köps in. Ett förslag är att från och med nu och framöver köpa in energisnål utrustning märkt med 
Energy Star eller någon annan miljöstandard. På detta sätt kan man minska den 
energiförbrukning som dagligen sker. Resultaten har visat att utrustningen inte är så miljöeffektiv 
som man kan önska då det finns effektivare utrustning på marknaden.  
 När det gäller utskrifter så kan man utläsa tre viktiga faktorer till varför man väljer att skriva 
ut. För det första skrivs dokument ut för att det underlättar det egna arbetet. Det anses vara lättare 
att läsa på papper och ha ett dokument framför sig istället för att läsa på skärmen. Ur 
arkiveringssynpunkt så föredrar man enligt studien också att ha det i pappersformat så att man 
fysiskt vet var man har sina viktiga dokument. Har man dokumentation som rör ett specifikt 
ämne så vill man kunna spara allt det på samma plats. För det andra så skriver man ut för att 
tillgodose kunden med information. En vanlig kommunikationsväg med kunder tycks vara via 
utskrivet papper. Det rör sig alltifrån utskick, offerter, arbetsunderlag och underskrifter. Den 
tredje faktorn anses vara ur ett transportsyfte. När man vill ta med sig dokument till fysiska 
möten antingen internt eller till kunder så skriver man ut för att kunna visa och presentera 
materialet för andra. Utifrån dessa svar måste man hitta sätt att ersätta det fysiska papperet. 
Papperet verkar vara överlägset när det kommer till områden som arkivering, transport och 
underlag/presentation. Detta är något man antingen får acceptera eller så måste man införa ny 
teknik som kan hantera dessa handlingar på ett bättre sätt än papperet. Därför anser jag att 
utskrifter kommer att behövas och att det kan vara svårt att göra något åt detta. 
 Enligt resultat från enkäten är det vanligt att man läser dokument på skärmen. Väljer man att 
läsa på skärmen så är det kortare texter och mail, men när det kommer till längre texter så väljer 
man att skriva ut. En stor andel skriver även ut efter att de har läst dokumentet på skärmen. Det 
görs för att det kan finnas ett behov av att ha det i pappersformat vid ett senare tillfälle. Vanligt 
förekommande är också här att man skriver ut i syfte att arkivera eller att använda som 
arbetsunderlag och då anses det som tidigare nämnts mer angeläget att ha i fysiskt format. Här 
finns det möjligtvis utrymme till förbättring, lyckas man förändra attityden hos personalen så 
skulle man kunna spara in mycket papper. En fråga som kan dyka upp i detta sammanhang kan 
vara om att läsa på skärmen är ergonomiskt eller på annat sätt väger över papperet, gör det inte 
det tror jag att det kan vara svårt att förändra situationen. Majoriteten, 61 %, är medvetna om att 
skrivaren kan skriva ut dubbelsidigt men bara 32% väljer att göra det på en regelbunden basis. 
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De vet, enligt enkäten, inte hur man gör för att aktivera funktionerna. Det finns också de som inte 
ser någon anledning till att skriva ut dubbelsidigt. 82 % väljer enligt resultatet att inte använda 
någon funktion som kan komprimera texten till att rymmas på ett mindre antal sidor. Det väljer 
man att göra på grund utav att texten anses bli alltför liten och att man inte vet hur man gör. 
Enligt svaren på enkäten återvinns nästan allt det papper som skrivs ut, vilket är ett väldigt gott 
betyg. Betydelsen av att återvinna har i ett fall försvunnit då den svarande menar att returpapper: 
”ändå hamnar i brännugnen på Dova”. 
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8. Diskussion av studien 

Mitt syfte med uppsatsen har varit att undersöka hur miljöeffektiv Umeå Energi är vad gäller 
energiförbrukning och användning av IT-utrustning. En utgångspunkt i studien har varit att IT är 
både en del av problemet och en del av lösningen. Där har de båda perspektiven greening of IT 
och greening by IT kommit att dela upp arbetet med IT och miljö. Med greening of IT menas att 
själva IT-utrustningen kan bli mer miljövänlig och med greening by IT menar man att IT på 
många sätt kan minska de skadliga miljöeffekterna. Resultatet av studien visar att det går att göra 
förbättringar inom båda områden. Det skulle gå att spara på både miljön och ekonomin genom att 
byta den nuvarande utrustningen till en energisnål motsvarighet. Användningen av utrustningen 
har inte heller visat sig vara så miljövänlig som den kan bli. Genom ett bättre agerande går det att 
spara på energi och pengar. Jag tror att insikten om handlingarnas konsekvenser på miljön inte är 
särskilt hög. Det skulle kunna förbättras genom utbildning och att medvetengöra personalen. Det 
tror jag leder till att man tänker om i vissa situationer. Syftet med uppsatsen har också varit att 
undersöka om man i ett samband med en ökad miljöeffektivitet kan minska utgifter. Det visar 
studien tydligt genom att en minskad energiförbrukning innebär både minskad belastning på 

miljön och minskade utgifter.  
 Studien har utgått från de tre dimensionerna, ekologisk, ekonomisk och social i The Triple 
Bottom Line (TBL), som utgångspunkter för hur förhållningen till ett miljöarbete ska se ut 
(Hägerhäll 1988, Elkington 2004). Ett miljöarbete med IT i fokus tar hänsyn till alla tre 
dimensionerna. Den sociala faktorn i miljöarbetet kan i studien omvandlas till kravet på att 
företag ska vara miljövänliga, IT används i stor utsträckning på företag och användandet av IT 
ska därför vara miljövänligt. Den ekonomiska faktorn är att företag ska vara miljövänliga 
samtidigt som de ska vara vinstdrivande. Med hjälp av IT kan företag vara både miljövänliga och 
vinstdrivande, som denna studie visar kan man med IT minska belastningen på miljön och öka de 
ekonomiska resurserna. Resurserna kan öka i och med att man minskar utgifterna för 
energiförbrukningen. På samma sätt underlättar det för miljön när den inte belastas i onödan i 
form av energiförbrukning. Det finns med andra ord möjligheter för ett miljöarbete med hjälp av 
IT då dessa dimensioner uppfylls och kan balanseras.     
 Studien visar att Umeå Energi genom greening by IT kan minska påverkan på miljön med 
hjälp av ett grönt användande av IT (Göthenberg et. al. 2008). Det grönare användandet belastar 
mindre på miljön och bidrar till hushållande av ekonomiska resurser. Jämfört med den utrustning 
som nu används visar studien att miljömärkt utrustning, där tillverkaren har tänkt på 
energiförbrukningen och gjort utrustningen mer grön, greening of IT, kan underlätta för miljön 
och minska utgifter för företaget. Med hjälp utav rätt utrustning och ett medvetet användande kan 
IT minska den belastning som utrustningen bidrar till. Nordin (2008) menar, som tidigare 
påpekats, att användandet utgör en stor del av utrustningens bidragande till växthusgaser, genom 
den energi som förbrukas under dennes brukbara period. Är IT-utrustning och användandet av 
den en utgångspunkt för arbetet med IT och miljö så kan IT fortsättningsvis vara en del av 
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lösningen och inte en del av problemet. Samhällets intresse för miljön gör att det finns 
organisationer som Energy Star, som i sin tur influerar tillverkare till att möta det intresset och 
visa att deras utrustning klarar av de krav som ställs. Därför kommer miljömärkt utrustning att 
fortsätta växa och därför bör företag ta del av fördelarna med denna teknik. Återigen måste det 
påpekas att det IT relaterade miljöarbetet kan minska kostnader för företaget. Det är ur ett 
entreprenörsperspektiv en bra fokusering att långsiktigt utnyttja (Allen & Malin 2008, Dixon & 
Clifford 2006, Schaper 2002, Schaper 2005). Miljöarbetet innebär, genom den status det har fått, 
att varumärket stärks i och med den goodwill företaget visar. Miljöarbetet kan också öppna nya 
dörrar för nya samarbeten och nya kunder när företag kan visa konkret vad de gör för miljön.   
 Umeå Energi är enligt riktlinjerna för miljöarbetet mån om att ta sitt samhälliga ansvar. Det 
går inte att bortse från att företaget är kommunägt och att det därför har högre krav att leva upp 
till. Jag skulle ändå vilja placera Umeå Energi under två av de kategorier Elkington (2004) menar 
karaktäriserar Corporate Social Responsibility (CSR)-arbeten (Axelsson et. al. 2008, Robins 
2006). Den första är Integrative theories, det kan tänkas bero på både att kommunen äger 
företaget och att produktion och leverering av ström gör företaget beroende av sin egen 
omgivning. Den andra är Ethical theories, denna är likt den första riktad till en beroenderelation 
fast i detta avseende på etiska värderingar. Det menar jag har kommit att bli viktigare än 
någonsin. Företaget och företag i allmänhet måste känna att det tar ansvar för samhället, gör de 
inte det så riskerar de sin egen utveckling och existens.  
 Umeå Energi producerar och levererar ström, deras överlevnad består i att samhället i övrigt 
förbrukar energi. Det kan ses som paradoxalt att vilja minska energiförbrukningen inom just 
denna organisation. Jag menar dock att man genom en minskad belastning på miljön bidrar till att 
värna om samhället i stort och den hållbara utvecklingen (Hägerhäll 1988). Det går idag inte att 
driva ett företag som inte baseras på goda etiska grunder. Ett företag som inte bryr sig om sina 
medmänniskor eller nästkommande riskerar att dra ett dåligt ryckte över sig. Företag granskas 
idag hårt. Bevakningen av företag har också blivit mycket enklare genom internet och 
globaliseringen. Det gör att företag idag ställs inför ett arbete i att övervaka och kontrollera alla 
de egna handlingarna och interna processerna, så att de inte är oförenliga med samhällets 
värderingar. CSR är en viktig del inom detta område, det vill säga att få företag att ta sitt 
allmängiltiga ansvar. Umeå Energi väljer att se helheten när de arbetar med miljöfrågor och de 
tar då sitt samhälliga ansvar. De är idag certifierade enligt ISO 14001, vilket tyder på att de 
kontinuerligt arbetar med dessa frågor. Utifrån studiens resultat menar jag att de arbetar med 
CSR i och med de riktlinjer och mål de har satt upp för det miljöarbete som bedrivs. Det går dock 
alltid att förbättra verksamheten med tanke på att utvecklingen ständigt förändrar 
utgångspunkterna och rör oss framåt.  
 Min studie visar att mängden papper som skrivs ut kan minska mycket i omfattning, idag 
skriver personalen igenomsnitt ut 15 sidor per dag. Detta tror jag främst kan ske genom att ändra 
de förinställda värdena ett papper skrivs ut på. Det förenklar hela processen då det verkar vara 
många som inte kan hantera skrivarens funktioner. Personalen behöver heller inte fundera på om 
de ska skriva ut dubbelsidigt, om det är ett bra tillfälle eller inte. Det är klart att det ska gå att 
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ändra, men ett förinställt värde som minimerar antalet sidor per utskrift kommer förmodligen att 
minska den mängd som skrivs ut. Det blir en underlättning för miljön ur två hänseenden först 
genom den minskade mängd pappersmassa som används vid utskrift och energiåtgången kommer 
att minska då utskriften sker. Detta innebär inte bara ett underlättande för miljön utan också en 
ekonomisk vinst i och med att Umeå Energi inte behöver betala för samma mängd papper och 
energi som man tidigare gjort. 
 IT-utrustningen på Umeå Energi kom att även innefattas av skrivare. Dessa står ständigt på 
och kan ses som överrepresenterade i jämförelse med antalet anställda (39 skrivare och 280 
anställda). Det är dessa två som i huvudsak utgör de största problemen med skrivare. Den första 
lösningen skulle vara att minska på antalet skrivare. Genom att göra det skulle man minska 
belastningen på miljön. Frågan är om arbetet kommer att påverkas av detta, för effektiviteten i 
arbetet får inte störas, att minska antalet skrivare kan leda till att arbetet inte längre är rationellt. 
Det skulle vara möjligt att införa en strömbrytare på skrivarna så att de, likt den föreslagna 
lösningen för datorer, slog av när ingen är i lokalerna. En annan lösning är att byta till mer 
energisnåla skrivare. Det är med andra ord utrustningen som kan förändras när det gäller skrivare 
och kanske inte främst beteendet. Utifrån studiens resultat menar jag att den här typen av 
utrustning har varit svårare att analysera i och med användandet, då det är omöjligt att hindra 
personalen från att skriva ut eller på något annat sätt reglera detta. Resultaten visar att personalen 
har ett tydligt syfte med utskrifterna och behöver dessa till utföra sitt arbete. Därför är 
pappersförbrukning och användandet av skrivare av svårbedömd karaktär. Jag tror dock att 
genom en förbättrad miljöpolicy, som utbildar personalen i miljöfrågor och konsekvenser av eget 
handlande, kan räcka för att skapa förändring när det gäller IT-utrustning och därmed också 
utskrifter.  
 För att personalen ska sluta skriva ut måste man erbjuda ett alternativ. Ett alternativ som på ett 
bättre sätt än papper uppfyller de krav och förväntningar som ställs. Det skulle gå att digitalisera 
pappershanteringen till att endast finnas elektroniskt, men då måste de krav som framkommit i 
studien uppfyllas. Det måste vara portabelt, det ska gå att visa andra helst flera samtidigt. Det ska 
också finnas en enkel förvaring med skydd mot andra personer och haveri. Tekniken måste redan 
finnas i samhället då det måste gå att skicka information till kunder på ett enkelt och säkert sätt. 
Utgår man från dessa krav som ställs utifrån studien så tror jag det finns en chans att utesluta 
skrivare. Det gäller dock att personalen är villig att ta detta steg, annars riskerar förändringen att 
utebli.   
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9. Förslag till förändring och framtida forskning 

I detta avslutande kapitel vill jag på ett strukturerat sätt klargöra vilka åtgärder jag anser bör 
vidtas för att göra Umeå Energi mer energieffektivt. 
 Nuvarande utrustning är jämförelsevis inte miljöeffektiv och man bör se över kraven på den 
utrustning som köps in. Den utrustning som jag i detta fall har jämfört med kommer från Energy 
Stars databas över miljömärkta datorer och skrivare. Tidigare beräkningar visar att utrustningen 
på Umeå Energi förbrukar anmärkningsvärt mycket mer energi än Energy Stars alternativ. Ett 
miljömedvetet val av utrustning kan leda till 2 gånger mindre energiförbrukning när IT-
utrustningen står på och hela 11 gånger mindre energiförbrukning när de är avslagna. På Umeå 
Energi kan man sammanlagt minska energiförbrukningen med 105 962 kWh22 genom att byta 
utrustning och detta innebär också en minskad utgift på 98 545 kronor om året. Detta om man 
utgår från att både scenario 1 och 2 är representativa för situationen på Umeå Energi. Det första 
förslaget blir därför att: 
 

1. Ersätta befintlig IT-utrustning med miljömärkt och energisnål utrustning. 
 

Användningen är bristfällig i organisationen när det kommer till miljöeffektivitet. Stor del av 
personalen tar enligt studien inte hänsyn till miljön i sitt arbete. Det övergripande miljöarbetet 
bör integreras med personalen så att det kan förändra attityden kring miljön. Personalen bör 
motiveras och göras medvetna om varför de ska stänga av sina datorer innan de går hem för 
dagen. Miljöarbetet bör genomsyra hela företaget annars riskerar man att undermineras av sin 
egen personal. Enligt studien finns det därför idag ett hålrum mellan personalens agerande och 
Umeå Energis miljöpolicy. Personalen måste bli bättre på att slå av alla datorer och skrivare 
innan kvällar och helger. Det kan frambringas genom en arbetsmiljö som tillåter en enkel och 
smidig urkoppling av rummets utrustning från elnätet. Skrivarna måste hanteras på ett 
miljövänligt sätt, vilket betyder att man kan skriva ut dubbelsidigt eller använda andra funktioner 
som sparar på papper och energi. Studien visar att personalen inte riktigt lever upp till Umeå 
Energis krav på kompetens och engagemang. Genom att förändra kompetensen och 
engagemanget eller att få personalen mer medvetna om miljön kan Umeå Energi minska 
energiförbrukningen med 167 497 kWh. Det innebär därmed att man kan spara in 155 772 kronor 
per år. Umeå Energi kan således tjäna på en beteendeförändring om man utgår ifrån att scenario 1 
och 2 helt upphör. Detta kan åstadkommas i och med att personalen blir mer miljömedvetna, 
vilket betyder att de kan stänga av datorer och skriva ut med besparningsfunktioner. Det går även 
att påverka beteendet i och med en grönare arbetsplats som underlättar ett miljömedvetet 
beteende. Det andra förslaget blir därför att: 
 

                                                 
22 Summan av Scenario 1 & 2 subtraherat med summan av Scenario 3. 



Institutionen för informatik  2009-05-31 
Johannes Norström 
 

35 
 

2. Förändra personalens beteende kring IT-utrustning. 
 
Utifrån dessa förändringar minskas den totala energiförbrukningen och Umeå Energi kommer 
därmed att minska belastningen på miljön. En följd utav den minskade energiförbrukningen är 
också minskade utgifter, vilket innebär att Umeå Energi kan bli miljövänligare och samtidigt 
erhålla större ekonomiska medel. 
 Jag skulle avslutningsvis vilja peka på några intressanta omständigheter kring denna studie. 
Tiden det tar att starta upp datorerna på Umeå Energi verkar beröra många av personalen. Jag 
tycker därför att detta bör ses över. Lyckas man korta ner tiden det tar att starta upp datorerna så 
kan det vara möjligt att ändra personalens attityd i avstängnings- och uppstartsfrågan. Det skulle 
kunna förändra personalens attityd till att innebära en stor minskning av den dagliga 
energiåtgången. Kortas uppstartstiden tiden ner finns det inte längre någon anledning att låta 
datorerna stå på över natten eller helgen. Frågan är i vilken mån detta går att förändra. Jag skulle 
också vilja föreslå i och med den undersökning som har gjorts att man kopplar samman all 
elektronik som finns i ett arbetsrum till ett grenuttag, eller liknande, som enkelt kan slås av och 
på med en knapp. Knappen skulle kunna finnas vid dörren när man kommer in för att vara så 
lättillgänglig som möjligt och relatera till den reflexmässiga handlingen som sker när man lämnar 
ett rum. På detta sätt är det möjligt att minska belastningen på miljön och få lägre kostnader, då 
detta inte är något man idag tänker på. Det skulle innebära att all den elektroniska utrustning som 
är kopplad till vägen stryps på energi. Det ser jag också som en möjlighet att strypa tillförsel av 
energi till annan utrustning som inte ingått i den här studien. 
 Min ambition har varit att Umeå Energi kan använda detta arbete som en grund för fortsatt 
arbete kring utvecklingen av IT och miljö. Framtida forskning kan jämföra denna studie med 
situationen på andra företag i Sverige eller utomlands. För att undersöka om beteendet och eller 
utrustningen skiljer sig åt från denna studie. 
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Bilaga 1 

 
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Jag heter Johannes Norström och läser Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot 
IT-miljöer vid Umeå Universitet. Jag läser nu sista terminen och arbetar på mitt examensarbete 
som riktar sig mot informatik.  
 
Umeå Energi vill veta hur man med hjälp ut av ”Grön IT” kan minska belastningen på miljön och 
därmed utveckla Umeå Energis arbete till att bli än mer miljövänligt. Undersökningen kommer 
utifrån det rikta sig till användningen av datorer och speciellt energiåtgången av dessa. I enkäten 
kommer också frågor om hur utskrifter används. Undersökningen kommer att ligga till grund för 
förslag på förbättringar som kan göras i avseende på detta, ditt svar är därför väldigt 
betydelsefullt. Givetvis är din medverkan frivillig. 
 
Undersökningen sker helt anonymt, jag kommer alltså inte att veta vem som har svarat på vad. 
När svaren kommer in sammanställs de i statistiska tabeller och de enskilda svaren kommer inte 
att kunna utläsas. Er anonymitet är således garanterad. För att bidra till undersökningen ber jag 
dig att svara på frågorna och skicka tillbaka enkäten inom en vecka. 
 
 
Har du några frågor angående undersökningen så hör gärna av dig till mig:  
Johannes Norström 
070-658 43 07 
jono0003@student.umu.se 
 
 
Tack på förhand för visat intresse och din medverkan! 
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