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Bakgrund & Problem: Den explosionsartade utvecklingen av informationsteknologi som 
underlättar och effektiviserar våra liv och arbeten på ett revolutionerande sätt, har även 
inneburit påfrestningar på miljön. IT-infrastruktur kräver stora mängder elektricitet och 
bidrar till utsläpp av växthusgaser under tillverkning och avveckling, men samtidigt som IT är 
en del av miljöproblemen kan det också vara en del av lösningen. Den effekt som IT har på 
miljön, diskuteras som konceptet Grön IT, vilket innebär olika åtgärder för minskad 
miljöpåverkan i samband med IT-aktiviteter. Vare sig det handlar om juridiska, moraliska, 
sociala eller kostnadsmässiga skäl, är Grön IT ett ytterst aktuellt område som på många olika 
sätt kan generera fördelar till en organisation. Undersökningar har visat att det finns ett stort 
intresse och en medvetenhet bland företag gällande Grön IT, men att det till trots är väldigt 
få som faktiskt tillämpat konceptet.  

• Vilka faktorer kan vara bidragande till att ett företag väljer att investera i Grön IT?  

• Vilka åtgärder kan tas och hur kan satsningen på Grön IT genomföras?   

Syfte: Syftet med denna studie är skapa ytterligare förståelse för de bakomliggande motiv, 
åtgärder samt tillvägagångssätt som är avgörande för ett företags investeringar inom Grön 
IT.  

Teori & Metod: Undersökningen baseras på en teoriram som ställts samman utifrån 
förekommande forskning inom området, och bygger på de mest framträdande faktorerna 
inom fenomenet Grön IT. Därefter har en studie av TeliaSoneras arbete med miljövänliga IT-
lösningar genomförts efter intervjuer med företagets miljöchefer. Slutligen har materialet 
analyserats och utvärderats för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

Resultat: Efter att ha studerat fenomenet Grön IT och TeliaSoneras arbete inom området 
kan jag konstatera att motiven bakom satsningen utgör en helhetsbild av önskade effekter, 
där struktur och effektivisering är grundläggande och centrala delar. Faktorer som varit 
viktiga för projektets genomförande hittas i ledarskap, samarbete, strategisk prioritering, 
utbildning och kontinuerlig utvärdering.  

Nyckelord: Grön IT, Hållbarhet  
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till problemområdet, problemdiskussion, uppsatsens 
problemfrågor och syfte. 

1.1 Bakgrund 
I samband med att medvetenheten för miljöfrågor ökar hos människor världen över ställs 
organisationer inför utmaningen att anpassa sina verksamheter efter trenderna genom att 
uppmärksamma miljöfrågor och utveckla strategier där miljöpåverkan tas i beaktning. Den 
explosionsartade utvecklingen av informationsteknologi som underlättar och effektiviserar 
våra liv och arbeten på ett revolutionerande sätt, har även inneburit påfrestningar för miljön 
som många människor inte reflekterar över. IT-infrastruktur kräver stora mängder 
elektricitet och bidrar till utsläpp av växthusgaser under tillverkning och avveckling 
(Murugesan 2008). Priserna på elektricitet, kol och bensin blir allt högre samtidigt som 
effektivisering, automatisering och andra affärsfördelar driver ett ökat behov för IT-
infrastruktur vilket bidrar till att drift av IT blir dyrare för varje år som går (Velte & Elsenpeter 
2008).  

I allt större omfattning sker ett skifte bland företagsledare från att se miljöfrågor som en 
anledning till förlorade intäkter, till att se miljömedvetenhet och vinst som sammanlänkade 
(Wee & Quasi 2005). Miljöpåverkan ses som ett globalt problem som sakta utvecklas till en 
sorts organisatorisk filosofi och en uppsättning strategier för att hantera affärerna 
innovativt, ansvarsfullt och på ett mer hållbart sätt (Hitomi 1997).  

Samtidigt som IT är en del av miljöproblemen, kan det också vara en del av lösningen 
(Murugesan 2008). Den effekt som IT har på miljön, diskuteras som konceptet Grön IT, vilket 
var huvudtemat för världens största informations- och kommunikationsteknologimässa 2008 
(Schmidt et al. 2009). Grön IT innebär olika åtgärder eller procedurer för att minska 
miljöpåverkan i samband med IT-aktiviteter. Det kan handla om lösningar för att ersätta eller 
effektivisera resor, transporter, möten, samt styra och reglera arbetsprocesser genom 
exempelvis förbättrad IT-infrastruktur, förändringar av arbetsprocesser, minskad 
elanvändning, pappersfria system, återanvändning eller kontroll och underhåll av hårdvara 
(Velte & Elsenpeter 2008). Frågan om Grön IT har varit aktuell sedan ett par år och 
intensifierades under 2008 (Exido 2008).  

 
1.2 Problemdiskussion  
Vare sig avsikterna för satsningar inom Grön IT grundar sig i juridiska, moraliska, sociala eller 
kostnadsmässiga skäl, är det ett ytterst aktuellt område som på många olika sätt kan 
generera fördelar till en organisation. Det finns ett växande behov för IT-industrin att 
hantera infrastrukturens alla aspekter, som elkapacitet, kylning och utrymme tillsammans 
med den miljöpåverkan IT och dess användning har. Företag kan dra nytta genom 
kylningslösningar för datahallar samt nya material och designmöjligheter. Företag som Dell, 
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Apple och HP har nyligen annonserat sina strategier för att på lång sikt göra sina datorer 
miljövänliga och det finns ett växande intresse att följa deras spår (Murugesan 2008).  

Det stora intresset för Grön IT som tog fart under början av 2008 har avtagit något i 
samband med att uppståndelsen lagt sig samt att finanskrisen med de snabba 
neddragningarna inom IT har påverkat användningen av Grön IT. Detta tillsammans med att 
det finns en stor medvetenhet för konceptet som i många fall inte återspeglas i de praktiska 
åtgärderna, talar för att frågan inte är tillräckligt förankrad i företagsledningen (Exido 2008). 
En undersökning gjord av Symantec Corp, visar att nästan 75 procent av IT-chefer har ett 
intresse för att implementera Grön IT, men endast en av sju har faktiskt gjort det (Symantec 
2007). Anledningen ligger enligt Velte & Elsenpeter (2008) i kostnaderna och resurser ett 
sådant projekt innebär, samtidigt som många inte ser de stora möjligheterna till 
kostnadsbesparingar som Grön IT kan generera. Det finns emellertid företag som insett de 
potentiella fördelarna som miljövänliga IT lösningar kan innebära, och som tagit omfattande 
åtgärder för att göra sin IT mer grön.  

Med detta som bakgrund ställs följande problemfrågor: 

• Vilka faktorer kan vara bidragande till att ett företag väljer att investera i Grön IT?  

• Vilka åtgärder kan tas och hur kan satsningen på Grön IT genomföras?   

För att besvara dessa frågor kommer studien att bygga på iakttagelser från ett 
företagsexempel.  

1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är skapa ytterligare förståelse för de bakomliggande motiv, 
åtgärder samt tillvägagångssätt som är avgörande för ett företags investeringar inom Grön 
IT.  

1.4 Studieobjekt 
Denna studie har valt TeliaSonera som undersökningsobjekt eftersom de under lång tid 
arbetat med miljöfrågor och öppet deklarerat att de är ett företag som satsar stort inom 
miljövänliga IT lösningar. Studien ämnar alltså att, med hjälp av TeliaSoneras enskilda 
exempel för miljöarbete och IT användning, besvara studiens syfte.  
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2. Metod 
I detta avsnitt beskrivs och motiveras uppsatsens metodval. En litteraturstudie av konceptet 
Grön IT har genomförts utifrån vilken TeliaSoneras åtgärder och strategier inom området har 
undersökts. Underlaget gällande TeliaSonera består av intervju med företagets miljöchef 
Catherine Karagianni samt Dag Lundén som är miljöchef för fastnätsverksamheten. En 
kvalitativ fallstudieinspirerad metod har använts för att söka en djupare förståelse för 
problemen som studeras.   

2.1 Kvalitativ & kvantitativ metod 
Vid analyser och utredningar finns det i stort två olika data att använda sig av; kvalitativa och 
kvantitativa. Kvalitativa data innebär oftast att en fördjupning görs genom exempelvis 
intervju och dialog där egna reflektioner kan förekomma. Kvantitativa data ger en större 
bredd då flera respondenter ger svar på förutbestämda frågor genom exempelvis enkäter 
(Jacobsen 2002). 

2.1.1 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod hade i denna studie inneburit att det blivit nödvändigt att göra olika 
kategoriseringar i samband med informationsinsamlingen. Det förutsätts att man har klara 
uppfattningar om vad som är intressant att undersöka och vilka svarsalternativ som är 
relevanta. Den främsta nackdelen med denna typ av metod är att det kan bli svårt att skapa 
en djupare diskussion och förståelse för problemet. En av de främsta fördelarna med en 
kvantitativ metod är att det material som samlas in, på ett mer lätthanterligt sätt kan 
struktureras i relation till en kvalitativ metod (Jacobsen 2002). Metoden kan även utgöra en 
grund för generaliseringar vilket skulle kunna vara av intresse i en studie som denna. 
Samtidigt kan det vara förknippat med svårigheter att göra generaliseringar i en föränderlig 
och komplicerad omvärld där de enskilda fallen kanske är de som verkligen visar sig vara 
betydelsefulla (Merriam 1998). 

2.1.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod är enligt Patel & Davidsson (2003) bäst lämpad då man har för avsikt att 
försöka förstå och analysera helheter där målsättningen med arbetet är att hitta mönster, 
teman och kategorier inom materialet. Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ metod är att 
föredra när man söker samband mellan individ och kontext samtidigt som man är ute efter 
en nyanserad bild av hur människor upplever och förstår ett fenomen. Metoden är också 
lämplig när man har en ”oklar” frågeställning inom ett ämnesområde som behöver 
utforskas. Vid den typen av explorativa uppsatser krävs ofta den öppenhet och anpassning 
som en kvalitativ studie ger (Jacobsen 2002). Det är nästan en omöjlighet att inte vara 
subjektiv vid kvalitativ forskning eftersom informationstolkningen styrs av författarens 
bakgrund och tidigare kunskaper. Detta innebär att det är viktigt för författaren att fastställa 
frågeställning, teorier och perspektiv som tillämpas för att läsaren ska ha möjlighet att 
bedöma studiens trovärdhet och användbarhet (Merriam 1998). 
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Utgångspunkten för en kvalitativ metod ligger alltså i verkligheten så som de studerade 
individerna ser den. Forskare som använder sig av kvalitativ metod ställer sig ofta frågor 
som: vad betyder det och vad handlar det om? Dessa frågor kan besvaras med hjälp av 
exempelvis observationer som går ut på att forskaren samlar information genom att 
studeras och tolka sitt objekt, eller med hjälp av intervjuer där forskaren får objektets syn på 
problemet (Widerberg 2002). Den främsta fördelen med en kvalitativ metod är enligt Holme 
& Solvang (1997) möjligheten till en helhetsbild av problemet vilket ger ökad förståelse för 
sammanhanget. Den främsta nackdelen med en kvalitativ metod är att informationen inte 
kan generaliseras eftersom den är anpassad efter en viss situation. Däremot ger det 
möjlighet för forskaren att vara flexibel under undersökningens gång och eventuella fel kan 
rättas till. I vissa avseenden kan detta dock även ses som en nackdel, då informationen kan 
bli svår att jämföra med andra situationer (Holme & Solvang 1997). 

2.1.3 Val av metod 

Valet av metod för en undersökning beror i första hand på vilka sorts frågor man vill besvara 
och vilket forskningsproblem undersökningen bygger på (Bryman och Bell 2005). Kvalitativ 
forskning utmärks ofta av att forskaren vill besvara frågor som hur och varför, vilket 
stämmer väl in på denna uppsats. Genom att ta del av andra personers kunskaper med hjälp 
av intervjuer vilka kompletterats med rapporter och dokumentation, ämnar undersökningen 
att gå på djupet av ett enskilt och aktuellt fenomen i Grön IT. Denna studie är begränsad till 
ett företag av flera anledningar. Till att börja med är avsikten med uppsatsen att ge en 
helhetsbild av fenomenet Grön IT för att sedan hitta mönster och intressanta aspekter inom 
TeliaSoneras arbete med Grön IT. Utöver det så är Grön IT ett väldigt nytt koncept, och detta 
innebär att studien hela tiden följt ett explorativt spår där utgången varit relativt osäker. 
Dessutom innebär konceptets mycket korta period inom företagsvärlden, att det ännu är 
väldigt få företag som gjort omfattande åtgärder inom Grön IT. Eftersom TeliaSonera är ett 
av de företag i Sverige som kommit längst i sitt arbete med Grön IT och även varit tidiga med 
att behandla generella miljöfrågor, ses företaget som väl lämpat för denna kvalitativa 
undersökning. Jag har inlett arbetet med att se på Grön IT ur ett helhetsperspektiv för att 
skapa en övergripande förståelse för fenomenet. Därefter har enskilda delar studerats 
närmare för att öka förståelsen, vilka sedan relaterats till ett bredare perspektiv och Grön IT i 
sin helhet…  

Som flera metodförfattare poängterar, kan det vara problematiskt att rättfärdiga 
generaliseringar vid ett kvalitativt metodval där endast ett företag används som empiriskt 
underlag. I och med detta, vill jag vara tydlig med att denna studie inte har för avsikt att se 
resultatet från studien som absolut sanning vilken kan appliceras på alla liknande fall. 
Avsikten är istället att presentera ett enskilt företags strategier och tillvägagångssätt för att 
exemplifiera hur det kan se ut när ett stort svenskt teknikföretag genomför satsningar inom 
miljövänliga IT-lösningar. Resultatet av TeliaSoneras exempel kan likväl vara av intresse för 
andra företag som fått upp ögonen för möjligheterna med miljövänliga IT-lösningar. 
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2.2 Urval  
Teorier kan i vissa fall begränsa tolkningsmöjligheterna genom att de leder till fokusering på 
vissa aspekter, vilket då ofta blir på bekostnad av andra (Merriam 1998). Då innebörden av 
begreppet Grön IT är väldigt omfattande och dessutom är svårt att avgränsa har detta varit 
en tämligen svår uppgift. För att i bästa möjliga mån försöka undvika detta, har en teoretisk 
referensram använts som innehåller de mest framträdande aspekterna av Grön IT som 
identifierats inom hithörande litteratur. Det är även viktigt att vara medveten om att mina 
egna förkunskaper påverkar teorimodellens utformning och att ha det i beaktning vid 
analysarbetet.  

Jag har valt att använda mig av TeliaSonera som exempelföretag i uppsatsen. TeliaSonera 
har arbetat aktivt med miljöfrågor sedan mitten av 90-talet, då miljöchef Catherine 
Karagianni tillsattes och har således lång erfarenhet gällande denna typ av frågor. Företaget 
är deltagare i projektet Grön IT1 och har uppmärksammats som ett av de främsta 
storbolagen i Sverige när det gäller klimatrapportering. Vidare rankas företaget som ett 
bland världens främsta inom telekommunikation och kvalificerar sig därmed för 
investeringar ur ett ekologiskt och socialt perspektiv. Jag ser TeliaSonera som ett intressant 
studieobjekt både för att företaget är ledande inom Grön IT i sin bransch samt att företaget 
under lång tid vidtagit omfattande åtgärder för att minska sin miljöpåverkan med hjälp av 
informationsteknologi.  

2.3 Datainsamling 
Det finns två olika typer av data: primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data som 
forskaren själv har samlat in genom användning av olika datainsamlingsmetoder som 
exempelvis intervjuer och enkäter, medan sekundärdata är information som redan finns 
dokumenterad men som inte är insamlad primärt för den egna studien. Vilken typ av data 
forskaren väljer att använda sig av beror även det på vilken frågeställning undersökningen 
grundas på (Holme & Solvang 1997).  

De sekundärdata som använts i studien består av böcker, artiklar och andra dokument som 
behandlar området Grön IT. Dessa har sökts fram genom i universitetsbibliotekets databaser 
ELIN och Emerald samt internet, och valts utifrån relevans för ämnesområdet där sökord 
som Grön IT, miljövänlig IT, hållbar IT etc. använts. Det empiriska materialet är främst 
baserat på primärkällor i form av intervju, som kompletterats med dokumentation och 
statistik rörande TeliaSoneras arbete med Grön IT som hämtats från artiklar och rapporter. 
För informationen som hämtas från primärkällor är det främst av vikt att inte påverka de 
berörda respondenterna. För att i bästa möjliga mån garantera informationens trovärdighet, 
har källor granskats under uppsatsarbetet och jämförts.  

                                                      

1 www.anvandgronit.se 

http://www.anvandgronit.se/
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Intervjun med miljöansvariga hos TeliaSonera utfördes med de två respondenterna samtidigt 
vid ett tillfälle i deras lokaler i Farsta, Stockholm. Respondenterna utgjordes av TeliaSoneras 
miljöchef Catherine Karagianni samt Dag Lundén som är miljöchef för fastnätsverksamheten. 
Vid mötet utfördes en delvis strukturerad intervju med avsikten att få så öppna svar och 
samtidigt ha möjlighet att ställa följdfrågor. Ett frågeformulär (se bilaga 1) skickades till 
respondenterna ungefär en vecka innan intervjutillfället, för att ge möjlighet till förberedelse 
och uppfattning om studiens inriktning. Frågeformuläret låg till grund för intervjun men 
anpassades sedan till förhållandena under intervjutillfället. Detta underlättade för 
respondenterna att utveckla sina svar för att undvika att gå miste om relevant information. 
För att undvika feltolkningar av respondenternas svar ställdes följdfrågor om någonting var 
oklart. Vidare spelades intervjun in vilket minskade risken för att inte hinna anteckna 
betydelsefulla uttalanden eller att glömma bort viktig information.  

I samband med uppsatsarbetet besöktes även ett miljöseminarium anordnat av Cygate AB 
som är ett dotterbolag till TeliaSonera. Där presenterade partnerföretag som Cisco, 
WMware, Tandberg, Citrix och APC sina egna Gröna IT lösningar. Seminariet gav en 
intressant inblick i hur mer särskilt IT inriktade företag använder sina specifika lösningar på 
ett miljövänligt sätt, och har på så sätt bidragit till en mer nyanserad bild av Grön IT och dess 
användningsområden.  

2.4 Metodkritik  
Brister med fallstudier eller denna typ av fallstudieinspirerade metoder är att de till stor del 
blir beroende av forskaren som kan begränsa studien genom otillräcklig förståelse för ämnet 
eller oförmåga till relevant analys av informationen. Det är även lätt hänt att studien blir 
alltför omfattande eller förenklad, vilket kan leda till misstolkning då denna typ av avvägning 
görs. Författaren blir central eftersom dennes bakgrund och värderingar påverkar resultatet, 
vilket innebär att det är av stor vikt att forskaren under arbetets gång är medveten om detta 
(Merriam 1998). Källor kan ha en varierande grad av trovärdighet, vilket innebär att det är 
viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till materialet som studeras. För att ha möjlighet till 
en relevant analys krävs också att underlaget är relevant. I vissa fall är analysunderlaget 
påverkat av parter som drivs av egna intressen, vilket kan innebära att en missvisande bild 
framförs, utan att för den skull nödvändigtvis vara rena osanningar. Denna typ av 
begränsningar bör tas i beaktning vid insamlandet av primärdata rörande företagsspecifika 
uppgifter, där författaren är medveten om att en del av materialet i vissa avseenden kan 
vara bristfälligt (Jacobsen 2002). 

Undersökningens resultat utges med andra ord inte för att vara bekräftad sanning, utan 
avsikten är att lyfta fram aspekter som är relevanta och intressanta för ämnesområdet. 
Detta med hänsyn till att konceptet är så pass nytt och tidigare forskning inte utförts inom 
många av konceptets avseenden. Jag är även medveten om att empiristudien bygger på 
information från personer som med största sannolikhet är subjektiva i sina uppfattningar av 
TeliaSoneras framgångar inom Grön IT. Detta kan leda till att undersökningen framställer en 
ensidig bild av företagets arbete. Då jag är medveten om detta, har jag så långt som möjligt 
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hålla mig opartisk och tagit del av flertalet artiklar och oberoende rapporter rörande 
TeliaSoneras miljöarbete. 

Den teoretiska referensram som använts till studien har sammanställts utifrån befintlig 
forskning inom området, där boken Green IT: Reduce your Information Systems 
Environmental Impact While Adding to the Bottom Line (Velte & Elsenpeter 2008) som är 
den i nuläget enda bok som handlar enbart om Grön IT, utgör största delen. Den teoretiska 
referensramen har sedan använts som utgångspunkt för den empiriska undersökningen och 
analys av den. Av förklarliga skäl kan dessa kapitel och deras utformning dock haft viss 
inverkan på varandra. Jag har använt mig av litteraturstudier för att skaffa kunskap om 
ämnet och därefter arbetat för att skapa förståelse genom analys av både empiriskt och 
teoretiskt material. Däremot är inte avsikten att testa teorin gentemot det empiriska 
materialet, Istället är intentionen snarare att komma fram till egna slutsatser, vilket stärks av 
faktumet att fenomenet som studeras är så pass nytt och den förekommande forskningen 
inom området som finns att tillgå är relativt begränsad.   
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras teori rörande begreppet Grön IT och dess dimensioner. Det 
inledande stycket beskriver Grön IT som begrepp. Därefter presenteras en teorimodell som 
sammanfattar den teoretiska referensramen. 

3.1 Grön IT som begrepp 
Grön IT innebär olika åtgärder eller procedurer för minskad miljöpåverkan i samband med 
IT-aktiviteter. Det kan handla om lösningar för att ersätta eller effektivisera resor, 
transporter, möten, samt styra och reglera arbetsprocesser (Velte & Elsenpeter 2009).  Det 
involverar praktiserandet av design, tillverkning, användning och avveckling av datorer, 
servrar och olika system, på ett effektivt sätt som har minimal eller ingen inverkan på miljön. 
Det innebär även en strävan efter att åstadkomma ekonomiska fördelar och förbättrad 
systemanvändning samtidigt som socialt och etiskt ansvar infrias. Grön IT inkluderar alltså 
aspekter av hållbar miljö, effektiv elanvändningar och de totala kostnaderna av ägande (inkl. 
återvinning, avveckling) (Murugesan, 2008). Det finns ingen entydig definition av begreppet 
Grön IT, men Gartner Groups (Mingay 2007 s. 1-2) definition utifrån en organisatorisk 
kontext lyder:  

”optimal användning av informations och kommunikationsteknologi för att hantera 
hållbarhet för miljö hos företagsaktiviteter och försörjningskedja, samt dess produkter, 
tjänster och resurser genom hela dess livscykler” (egen översättning). 

Denna studie följer Gartner Groups definition och ser Grön IT som ett medel för att skaffa sig 
fördelar genom att optimera och effektivisera sina företagsaktiviteter på ett sätt som 
minskar miljöpåverkan. Mingay (2007) redogör för några av de mest förekommande 
problem som är konsekvenser av IT’s effekter på miljön, inom tre olika områden; 

• Direkt resultat av dess existens: Utsläpp av växthusgaser, E-avfall, giftiga substanser, 
användning av knappa och icke-förnybara resurser. 

• Från användning: reseersättning, transport optimering, e-handel/e-styrning, 
miljökontrollsystem.  

• Långsiktiga socioekonomiska strukturella förändringar: intensitet av el, material, 
växthusgaser, transport. 
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3.3 Motiv till Grön IT 
I följande avsnitt presenteras de främsta anledningarna till att IT i allt större omfattning ses 
som en bidragande orsak till miljöproblemen, och som även är bidragande till begreppet 
Grön IT’s framväxt och tillämpning. 

En undersökning gjord av Symantec Corp (October 2007), visar att nästan 75 procent av IT-
chefer har ett intresse för att implementera Grön IT, men endast en av sju har faktiskt gjort 
det. Anledningen ligger enligt Velte & Elsenpeter (2008) i kostnaderna och resurser ett 
sådant projekt innebär, samtidigt som många inte ser de stora möjligheterna till 
kostnadsbesparingar som Grön IT kan generera. 

Miljöfrågor påverkar konkurrensmöjligheterna för IT-företag på många olika sätt. Vid beslut 
om inköp, leasing eller outsourcing tar idag många kunder sina partners initiativ och planer 
för miljöfrågor i beaktning. I samband med att företag får allt högre elkostnader och även 
kan tvingas till statlig beskattning om inte miljöaspekter vägs in i deras verksamhet har 
intresset för Grön IT ökat. Även kunder och investerare ställer allt större krav på företagens 
involvering i den påverkan på miljön som de själva skapar. Detta har lett till att allt fler 
företag börjat redovisa och offentliggöra sin miljöpåverkan (exempelvis the Carbon 
Disclosure Project globala företags koldioxidutsläpp2) (Murugesan, 2008).  

En undersökning gjord av Sun Microsystems3 på 758 organisationer i Australien och Nya 
Zeeland, framkommer det att minskad elförbrukning och minskade kostnader är de primära 
anledningarna till att implementera miljövänliga lösningar, följt av minskad miljöpåverkan, 
förbättrad systemanvändning och möjligheter att spara utrymme (Murugesan, 2008). (Se 
figur 3.1) 

 

                                                      

2 http://www.cdproject.net/ 

3 http://au.sun.com/edge/2007-07/eco.jsp?cid=920710 
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miljövänliga aspekterna av IT (Murugesan, 2008)
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miljöpåverkan innebär i de flesta fall att man spenderar mer till en början, men att man 
därefter sparar stora summor. Har man inte planer på att byta ut utrustning eller bygga om 
sin datahall är sannolikheten inte speciellt stor att förändringar genomförs som enbart goda 
gärningar. När man däremot märker att elkostnaderna tär hårt på sin IT budget, är 
sannolikheten stor att det väcks ett stort intresse för Grön IT, enligt forskning gjord av 
Forrester (Velte & Elsenpeter 2008). 

3.3.3 Reducering av koldioxidutsläpp samt miljöpåverkan 

IT står för 2 % av världens totala utsläpp av växthusgaser, samtidigt som IT innebär 
möjligheter att bidra till kontroll och reducering av de resterande 98 % som andra aktiviteter 
och industrier står för (Mingay 2007). De värst drabbade delarna av världen av E-avfall är 
Kina och Afrika. USA skeppar hela 80 % av sitt e-avfall till Kina. Det mesta hamnar i staden 
Guiyu som har den högsta nivån av giftiga dioxiner i världen, och 82 % av barnen under sex 
år i regionen är blyförgiftade. Elektroniskt avfall är en av de snabbast växande 
avfallskomponenterna, och när dessa bryts ned avges skadliga ämnen som kvicksilver, bly, 
kadmium och andra gifter. Fördelar med återanvändning av elektronisk utrustning är 
emellertid många; mindre efterfråga för nya produkter och användning av nytt råmaterial, 
mindre åtgång av vatten och el används vid återanvändning än vid nyproduktion, mindre 
paketering krävs, återanvänd teknik blir tillgänglig för fler samhällssektorer då de ofta kostar 
mindre och mindre mängd gifter kommer ut i naturen (Velte & Elsenpeter 2008).  

3.3.4 Förbättring av systemanvändning och prestanda 

Konceptet Grön IT handlar i många avseenden främst om att spara tid och resurser genom 
att strukturera och effektivisera.  När man talar om informationssystem och hållbarhet för 
miljön innebär lösningarna bland annat att man får större kontroll över sin teknik för att på 
så sätt kunna göra förändringar som innebär att man använder sin teknik på ett effektivare 
sätt och som även förbättrar användningen av den (Velte & Elsenpeter 2008).  

3.3.5 Spara utrymme 

Som redan nämnts under föregående avsnitt handlar Grön IT i de flesta fall om att 
strukturera och effektivisera, och det hänger även ihop med att man får möjligheter till att 
spara utrymme. Det kan exempelvis handla om att spara utrymme i sina datahallar med 
hjälp av servervirtualisering eller att man minskar sitt kontorsutrymme genom bättre 
struktur. Även om man vill skydda sina data med en viss redundans, är det både ineffektivt 
och slösaktigt att ha hundratals hårddiskar när endast ett par dussin skulle räcka. Man börjar 
i de flesta fall sin lagring på ett logiskt sätt, men genom att man över tid fyller på det man 
redan har, är det lätt hänt att systemet efter några år blivit överflödigt. Genom att se över 
och utvärdera sina möjligheter att effektivisera och göra logiska ändringar finns goda 
möjligheter till att spara utrymme (Velte & Elsenpeter 2008).  

3.4 Åtgärder för ett holistiskt perspektiv på Grön IT  
I följande avsnitt presenteras de olika insatsområden där Grön IT tillämpas hos 
organisationer utifrån ett holistiskt livscykelperspektiv.  
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Murugesan (2008) menar att det krävs ett holistiskt förhållningssätt för att på ett effektivt 
och heltäckande sätt omfatta effekterna IT har på miljön. Det krävs en heltäckande strategi 
för Grön IT som bör vara en del av företagets generella 
där målsättningar, åtgärder och scheman för projektet fastställs är också viktigt. Större 
företag kan även behöva en ledare för projektet som ansvarar för implementering och 
övervakning av arbetet.  Total hållbarhet för IT genom hela livscykeln kan uppnås genom att 
fokusera sina insatser till fyra kompletterande områden; 
Grön design och Grön tillverkning (se figur 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 – Fyra delar som ingår i ett holistiskt perspektiv på 

Det är viktigt att poängtera att åtgärder för 
skärmsläckare till att bygga om hela sina datahallar för att optimera kylning, resurs
energianvändning. Murugesans (2008) modell används i denna studie främst för att illustrera 
att Grön IT är något som kan tillämpas hos alla olika sorters företag och i olika omfattning 
men att det med fördel görs inom dessa fyra kompletterande områden. Möjligheterna att 
reducera sin miljöpåverkan med hjälp av IT är enormt omfattande och ökar kontinuerligt. 
Under var och en av modellens fyra delar beskrivs nedan några av de vanligaste och 
effektivaste aspekterna av Grön
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3.4.1.1 Virtualisering  

Den största energiförbrukningen hos företag kommer oftast från servrar och i många fall går 
upp till 50 % av elförbrukningen till att driva företagets datahall. Det bästa sättet att minska 
elförbrukningen är att minska antalet servrar som används. Virtualisering tillåter företag att 
slå ihop alla sina fysiska servrar till en tiondel av den ursprungliga storleken. Omfattningen 
av effektiviseringen påverkas dock av vilken servertyp man använder och deras innebörd för 
företaget. Eftersom en relativt kraftfull server idag är mycket billigare än vad en mycket 
kraftfull server var för ett par år sen, kan en ny server inköpas för att kostnadseffektivt 
virtualisera de komponenter man redan har. Detta innebär att mindre pengar spenderas på 
hårdvara och mindre pengar spenderas på el och kylning. Allting kan förstås inte 
virtualiseras, men där det finns möjlighet, bör virtualisering göras. Virtualisering fungerar 
bäst för applikationer som drivs i liten eller mellanstor skala, medan de mest krävande 
applikationerna behöver fler klusterservrar. Allt som krävs för att spara stora mängder el och 
minska avfall är planering. Lagringsutrymme är en faktor som bör vägas in här, och har man 
en server som kräver mycket utrymme eller behov av hårdvaru input/output kan det vara en 
bättre idé att lämna den till sin egna fysiska server (Velte & Elsenpeter 2008). 

3.4.1.2 Kylning 

Strategier för att reducera energiförbrukningen i datahallar är kopplat till kylningsstrategier 
eftersom el genererar värme och har man för mycket värme blir det problem. Kylning av sin 
datahall är en balansgång, då man inte vill överhetta utrustningen, men samtidigt inte lägga 
onödiga utgifter på att använda för mycket kylningskraft. Vissa utvärderingar visar att 
kylning kan stå för hela 63 % av IT avdelningens elanvändning. En undersökning gjord av 
International Data Corporation uppskattar de kylningskostnaderna för företags datahallar 
världen över, till 29 miljoner dollar under 2007. Det är en ökning med 400 % från år 2000. 
Det är av stor vikt att beräkna hur mycket man spenderar på kylning, och hur mycket som 
faktiskt behövs (Velte & Elsenpeter 2008).  

3.4.1.3 Teletjänster  

Teletjänster erbjuder stora möjligheter att minska resandet och därmed sina resekostnader 
och koldioxidutsläpp. Det kan handla om att telemöten som sparar både tid och kostnader 
eller distansarbete för sina anställda. Sun Microsystems egna program för distansarbete 
kallad iWork är ett bra exempel på hur detta kan fungera. Programmet innebär att 
personalen kan arbeta från hemmet, och vid behov av ett kontor ta sig in till ett av deras så 
kallade flexibla arbetscenters. På det sättet sparar man in stora kostnader för resor och 
lokaler. Sun Microsystems menar att de sparat in hela 255 miljoner dollar under en period på 
fyra år på detta sätt, och kunnat eliminera 7700 kontorsplatser. För att få ett sådant projekt 
att fungera krävs att riktlinjer och målsättningar fastställs, utbildning av anställda och 
ledning tillsammans med kontinuerlig granskning och utvärdering för att försäkra sig om att 
det fungerar som planerat (Velte & Elsenpeter 2008).     
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3.4.2 Grön avskaffning 

Grön avskaffning innebär att återanvända och återvinna gammal IT-utrustning och annan 
elektronik. Att bestämma vad man ska göra av sin förbrukade elektronik är något som bör 
planeras redan innan dem köps in. Det finns olika sätt att göra sig av med sin förbrukade 
elektroniska utrustning. De flesta företag tar hjälp av återvinningsföretag för hantering av sin 
utrustning, men det går även att donera eller hitta andra användningsområden för tekniken. 
Återvinning av datorer är en komplex process, då en dator innehåller hela 1000 olika 
material. Många företag gör sig inte av med sin förbrukade utrustning, eftersom man kanske 
inte vet hur man ska göra sig av med den, att det skulle kunna användas i framtiden eller att 
det skulle kunna ges till någon annan organisation (Velte & Elsenpeter, 2008).  

Medan återvinnare använder metoder för att helt och hållet göra sig av med datorer, 
renoverar istället restaureraren datorerna så dem kan användas igen. Generellt sett kan en 
fungerande dator byggas utifrån två eller tre trasiga. När valet mellan att återvinna eller att 
återställa tas bör man ha klart för sig vad man vill ska hända med utrustningen och vart 
slutstationen för den ska bli. Väljer man att återvinna återstår valet mellan vilket 
återvinningsföretag man ska vända sig till eftersom kvaliteten mellan företagen varierar 
stort. EPA rekommenderar återvinnare som (Velte & Elsenpeter, 2008): 

• Maximerar återanvändning, restaurering och återvinning. 

• Tar åtgärder för att reducera utsläpp av giftiga ämnen.  

• Tillhandahåller specialhantering av kompententer som kan innehålla extra skadliga 
substanser  

• Försäkrar sig om att exporterade elektroniska komponenterna skickas för legitimerad 
återanvändning, restaurering och återvinning. 

• Försäkrar sig om att ansvariga underavdelningar för återanvändning, restaurering och 
återvinning, följer utsatta policys och riktlinjer.  

Det kan även vara av vikt att titta på vilka certifikat företaget följer. Det är valfritt, men ett 
bra tecken på företagets engagemang för kvalitet då ett certifierat företag med största 
sannolikhet är att lita på.  

3.4.3 Grön design & Grön tillverkning  

Grön design innebär att designa energieffektiva och miljövänliga komponenter, datorer, 
servrar och kylningssystem. Den handlar också om att skapa komponenter som minimerar 
miljöpåverkan under användning, avskaffning och återanvändning. Detta kan göras genom 
att inkludera så många komponenter som möjligt som kan repareras och uppgraderas för att 
undvika att behöva byta ut hela komponenter. Designfasen kan även planeras efter att 
minimera energikonsumtion, och välja material som underlättar återvinning eller 
återanvändning och inte skadar miljön (Velte & Elsenpeter, 2008).  
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Grön design kan även involvera designen av sina egna datahallar genom utnyttjande av 
solljus och Grön el för drift samt användning av miljövänliga material. Vid byggnad av en ny 
datahall har man full kontroll över designen och kan ta åtgärder för att reducera värme, 
utnyttja ljus och undvika material de innehåller gifter i de existerande datahallarna. Man kan 
exempelvis använda sig av energieffektiva fönster, takfönster och byta till färg och mattor 
med liten VOC (Low volatile organic compund) variation. Många amerikanska företag 
använder sig av LEEDs (Leadership in Energy and Environmental Design) riktlinjer vid 
utformandet av nya datahallar, som fokuserar på fem huvudområden: hållbar utveckling av 
platsen, vattenbesparing, energieffektivitet, val av material och miljökvalitet inomhus 
(Murugesan 2008). 

Grön tillverkning handlar om att tillverka elektroniska komponenter, datorer och andra 
delsystem med minimal eller ingen påverkan på miljön. Det kan exempelvis handla om att 
effektivisera energi och resursåtgång under själva tillverkningsprocessen eller att uppfylla 
krav för olika miljökrav och certifieringar gällande tillverkningen, där ISO 14001 är det mest 
välkända.  

3.4.3.1 ISO Certifiering 

En av de vanligaste och kanske mest kända miljöcertifieringarna är ISO 14001 certifieringen. 
Den ingår i en serie standarder (ISO 14000-serien) som fungerar som hjälpmedel för att 
utveckla ett effektivt system för ledning och styrning av miljöfrågor i ett företag eller en 
organisation. Standarderna är fastställda av ISO (International Standard Organization) och 
har antagits både som Europastandard och Svensk Standard. ISO 14001 är en 
kravspecifikation, som specificerar de krav, som miljöledningssystemet måste uppfylla. 
Standarden talar dock bara om vilka kraven är. Hur kraven ska uppfyllas avgör företaget eller 
organisationen utifrån sin egen verksamhet (Naturvårdverket.se, 2009). 

De andra standarderna I serien riktar sig till specifika miljöaspekter som: märkning, 
prestandautvärdering, analys av livscykler, kommunikation och revidering. Ett EMS 
(Environmental Management System) som uppnår kraven för ISO 14001 är ett 
hanteringsverktyg som tillåter organisationer av alla slag att: Identifiera och kontrollera 
miljöpåverkan för sina aktiviteter, produkter och tjänster, att förbättra sitt miljöarbete 
kontinuerligt och att implementera en systematisk inställning till att sätta upp målsättningar 
för miljöarbete, uppnå dem och demonstrera detta (www.iso.org). 

ISO 14001 specificerar inte nivåer av miljöprestationer eftersom de skulle behöva vara 
speciellt utformade för varje affärsaktivitet vilket skulle kräva en specifik EMS standard för 
varje företag, vilket inte är avsikten. Avsikten är istället att erbjuda ett ramverk för en 
heltäckande, strategisk inställning till organisationens miljöpolicy, planering och åtgärder. 
Standarden innehåller de allmänna kraven för miljöhanteringssystem. Den underliggande 
idén grundas i att vilken aktivitet organisationen än ägnar sig åt, är kraven för en effektiv 
EMS den samma. Detta innebär ett etablerande av en gemensam referens för 
kommunikation gällande miljöhanteringsfrågor mellan organisationer och deras kunder, 
regulatorer, allmänheten och andra inblandade.  Eftersom ISO 14001 inte bygger på 
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fastställda nivåer för miljöprestationer, kan den implementeras av en mängd olika 
organisationer. Däremot måste en hängivenhet till att uppnå kraven för de tillämpade 
lagstiftningarna och regleringar för miljö, tillsammans med åtaganden för kontinuerlig 
förbättring finnas (www.iso.org). 

ISO 14001 kan vara viktigt för ens interna målsättningar då det tillhandahåller en försäkran 
om en hantering som har kontroll över organisatoriska processer och aktiviteter som 
påverkar miljön. Det kan även fungera som en försäkran för personalen att dem arbetar för 
en organisation som tar miljöansvar. ISO 14001 kan även vara viktigt för organisationers 
externa målsättningar genom att erbjuda försäkran för externa intressenter om att man 
uppmärksammar miljöfrågor och lever upp till miljöregleringar. Certifieringen kan även 
fungera som ett stöd för organisationens löften och kommunikation angående sin egen 
miljöpolicy, planer och åtgärder. Vidare tillhandahåller det ett ramverk som demonstrerar 
överensstämmelse med leverantörers och andra intressenters deklarationer (www.iso.org). 

3.5.5 Grad av omfattning för åtgärder  

 Omfattningsgraden av de åtgärder rörande Grön IT som en organisation väljer att göra kan 
förstås variera kraftigt från fall till fall. Det finns inga bestämda gränser för en viss 
omfattningsgrad av åtgärder som en organisation måste genomföra för att man ska kunna 
kalla det Grön IT. Detta bidrar möjligtvis till att undersökningar inom området försvåras, och 
att det säkert råder en del missförstånd och delade meningar om begreppet. Murugesan 
(2008) redogör däremot för tre olika grader av omfattning som företag kan använda sig av 
för att göra sin IT mer Grön. Metoderna kan fungera som en demonstration eller som löst 
sammansatta riktlinjer för den omfattningsgraden av åtgärder mot mer miljövänliga IT-
lösningar man väljer att göra.   

En taktisk stegvis metod innebär att företag behåller sin existerande IT-infrastruktur och 
riktlinjer, men inför enkla åtgärder för att åstadkomma sina skäliga Gröna målsättningar. 
Detta innebär oftast åtgärder för minskad elkonsumtion som är enkla att genomföra och 
utan stora kostnader, men företag bör endast se dessa åtgärder som kortsiktiga 
ändamål/lösningar.  

En strategisk metod innebör att företaget granskar sin IT-infrastruktur och dess användning 
från ett miljöperspektiv, och utvecklar en mångsidig plan som tar de bredare aspekterna av 
Grön IT i beaktning och genomför nya distinkta initiativ. Det kan exempelvis innebära nya 
energieffektiva, miljövänliga datasystem eller policys för avskaffning av teknologiresurser. 
Den primära drivkraften är kostnadseffektivitet och ett minskad ekologiskt fotavtryck, men 
faktorer som image och marknadsföring har också betydelse.  

En kraftigt Grön metod bygger vidare på åtgärderna i den strategiska metoden, där 
ytterligare krafttag genomförs som exempelvis plantering av träd, användning av Grön el 
från sol- eller vindkraft eller även uppmuntra sina anställda till att bli Gröna med sina privata 
datorer.  
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nutid och framtid. Tröskelresurser behöver inte bidra till konkurrensfördelar, men de kanske 
inte är möjliga att bli av med (ex, elektricitet, myndigheter). Onödiga resurser är inte 
nödvändigtvis oanvändbara, men de är inte avgörande för överlevnad och kanske därav säljs, 
outsourcas eller rentav försummas i framtiden. I nästa steg identifieras den ekologiska och 
sociala inverkan som bestämmer antalet yttre faktorer som ska utvärderas.  

3.6.2 Identifiering av åtgärder 

Nästa steg I modellen är att identifiera åtgärderna som stödjer de ekologiska och sociala 
dimensionerna av en resurs att kontrollera eller minimera sina yttre faktorer. Att applicera 
hållbarhetskonceptet kräver en integrerad syn på hela organisationens värdekedja. För varje 
fas där organisationen tillhandahåller hårdvara, mjukvara eller tjänster, öppnas nya vägar för 
relevanta åtgärder (Schmidt et al. 2009).  

3.5.3 Prioritering och implementering 

I nästa steg ska de valda åtgärderna prioriteras med avseende för utförbarhet, innebörd och 
kostnadseffektivitet. Besluten kan baseras på kostnader, värderingar och risker med 
åtgärderna. Prioriteringsprocessen bör enligt Schmidt et al. (2009) göras i linje med den 
aktuella affärsstrategin, och företagets strategiska position påverkar beslutet. 

En innovatör har andra preferenser än exempelvis en som tar efter andras strategier. Även 
den påverkan som olika resurser kan ha på varandra bör tas i beaktning, då åtgärder för en 
resurs kan ha en negativ eller positiv inverkan på andra. Kriterier för de valda resurserna och 
deras inverkan på företagets presterande och strategiska position behöver utvärderas. 
Därefter rankas varje resurs utifrån alla parametrar för att få fram det sammanlagda värdet. 
Slutligen kan antalet resurser som ska väljas baseras på de totala investeringar som finns 
tillgängliga eller andra begränsningar som företaget har. När åtgärderna väl har prioriterats 
kan dem implementeras (Schmidt et al. 2009). 

3.6.4 Övervakning och utvärdering  

De valda åtgärderna för hållbarhet ska efter implementering, kontinuerligt mätas och 
utvärderas med lämpliga indikatorer. Denna rapportering är en viktig del då eventuella 
ineffektiviteter inom processerna framhävs. Detta arbete kan även vara till stor hjälp då det 
kan användas som en demonstration för de åtgärder för hållbarhet man tagit vilket kan vara 
möjligheter till konkurrensfördelar (Schmidt et al. 2009). 

Den vanligaste metoden för att mäta insatser för hållbarhet är Global Reporting Initiative 
(GRI), som har ställt samman ett antal principer och indikatorer för att mäta de ekonomiska 
och sociala prestationerna. Dessa riktlinjer utgör grunden för att kommunicera företags 
engagemang för hållbar utveckling och att erbjuda intressenter information om företagens 
prestationer (Schmidt et al. 2009). 
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3.6 Sammanfattande teorimodell
Den teoretiska referensramen sammansattas i nedanstående modell. Syftet med modellen 
är att sammanfatta teoriinnehållet för att på ett översiktligt vis lyfta fram de viktigaste 
aspekterna av Grön IT, och visa hur de olika delarna hänger ihop. Modellen används sedan 
igen i analysavsnittet för att appliceras på fallet med TeliaSonera och sammanfatta 
analysresultatet. 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Figur 3.3 – Analysmodell, egen bearbetning utifrån Murugesan (2008) & Schmidt et al (2009). 
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ett nytt beslut fattas om vilket tillvägagångssätt man vill använda för att fullgöra sin åtgärd. 
Detta tillvägagångssätt är beroende av den åtgärd som man har fattat beslut om samt 
motivet till denna åtgärd. I kommande avsnitt presenteras modellens olika delar i mer detalj. 
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4. TeliaSonera & Grön IT  
I detta avsnitt presenteras den information som samlats in från intervjun med TeliaSoneras 
miljöchefer.  

TeliaSonera har arbetat med miljöfrågor under väldigt många år. Under mitten av 1990- talet 
började man jobba mer systematiskt med miljöfrågor och Catherine anställdes som 
miljöchef. Dag Lundén är miljöchef inom TeliaSoneras fastnätsverksamhet och har lite mer 
kunnande inom tekniska aspekter. 

Intervjun inleds med en kort diskussion om begreppet Grön IT och vad det innebär. Eftersom 
det är ett så pass färskt begrepp som saknar entydig definition kan det vara något känsligt 
att använda i vissa sammanhang. Karagianni poängterar att just själva användningen av IT 
ofta har konsekvenser som innebär minskad miljöpåverkan, och att det är lätt hänt att det 
förlorar sin innebörd eller missförstås. Jag försöker undvika att använda begreppet i den 
mån den går under intervjun för att undvika felaktiga tolkningar.  

4.1 TeliaSoneras motiv till Grön IT 
TeliaSonera ser sig själva som en bra förebild inom användning av IT-tjänster, och man 
hoppas inspirera andra företag att följa efter samtidigt som man ökar sin egen trovärdighet 
när man argumenterar för nyttan av sina egna tjänster. Grundidén med TeliaSoneras 
miljöarbete är att öka effektiviteten i sitt eget och sina kunders arbete, att skapa mer värde 
genom användning av IT och teletjänster och på så sätt minska kostnader, minska 
koldioxidutsläpp samt spara tid. Utöver detta var även TeliaSonera snabba med att inse 
fördelarna som teletjänster innebär då man kan kommunicera och informera hundratals 
medarbetare på en gång, istället för att informationen färdas genom flera led med risk att 
något blir fel eller glöms bort. Karagianni menar även att dessa metoder bidrar till större 
närhet mellan chefer och personal då de talar till dem direkt och inte genom någon annan.  

Många av TeliaSoneras kunder och aktieägare ställer också krav på mer effektiv 
energianvändning, miljövänligt material samtidigt som de ställer krav på prestanda. Att 
kunder eller andra intressenter ställer dessa krav gör att TeliaSonera fått anpassa sig efter 
dessa. Karagianni menar att andra fördelar med deras miljöarbete är att deras kunder i sin 
tur kan använda miljö som konkurrensfördel vilket samtidigt också hjälper till att stärka 
TeliaSoneras eget varumärke. Att kunderna i sin tur kommunicerar till sina kunder att de 
använder miljövänliga tjänster som tillhandahålls av TeliaSonera kan också bidra till positiva 
implikationer på företagets varumärke.   

Enligt Karagianni har den aktuella finanskrisen bidragit till minskade satsningarna inom Grön 
användning på många håll. Dock vill TeliaSonera med kunder och leverantörer som 
tillsammans insett fördelarna och kostnadsbesparingarna som kan göras inte dra ner på 
takten.    

Karagianni och Lundén avslutar med att understryka att miljöfrågor går hand i hand med 
ekonomi och av den anledningen har man valt att satsa stort på detta. Man menar att det är 
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långt ifrån en belastning eftersom de blir effektivare, minskar sina koldioxidutsläpp, hjälper 
sina kunder effektivisera sin verksamhet vilket ger bättre kundrelationer, starkare varumärke 
och man gör framförallt stora kostnadsbesparingar. TeliaSonera har minskat sina 
koldioxidutsläpp med 70 procent sedan 2001 och kostnader för resor har minskat med 130 
miljoner kronor per år. Lundén poängterar även att man med hjälp av Gröna IT lösningar 
kraftigt kunnat minska sina operativa kostnader. 

4.2 TeliaSoneras åtgärder för Grön IT 
”TeliaSonera i Sverige har sedan länge arbetat seriöst, strukturerat och målinriktat inom 
miljöområdet. Man har inte bara tittat på den omedelbara miljöpåverkan utan också gjort 
omfattande livscykelanalyser för att få en helhetsbild av verksamhetens effekter på miljön; 
från tillverkningen till kundens användning och den slutliga återvinningen. En del av 
TeliaSoneras satsning i Sverige är att ersätta traditionella arbetssätt med IT-lösningar och 
detta är oerhört viktigt för en kommande mer miljöanpassad samhällsutveckling.” Skriver 
Lars-Gunnar Lindfors, forskningsdirektör på IVL (Svenska miljöinstitutet), som har gjort en 
oberoende granskning av TeliaSonera (TeliaSonera CSR rapport 2006).  

Miljöpåverkan från TeliaSoneras verksamheter kommer främst från energiförbrukning, resor, 
transporter och materialförbrukning. Under 2008 inkluderade TeliaSonera miljö som en 
grundläggande aspekt för verksamhetens utveckling och investerade i teknologi för ökad 
energieffektivitet, samt minskat resande och materialbehov. Ny teknologi har reducerat 
behovet av serverutrymme liksom behovet av mer än en dator och telefon per anställd, och 
pappersfakturor har ersatts med e-fakturor. Därutöver har nya teletjänster lett till ökad 
flexibilitet i arbetet. Nedan beskrivs TeliaSoneras främsta miljöåtgärder mer i detalj.  

4.2.1 Teletjänster för minskat resande 

TeliaSonera använder video och telekonferenser för att ersätta affärsresande, vilket tillåtit 
dem att göra stora kostnadsminskningar samt spara tid. Man har installerat TelePresence i 
fyra TelePresence anläggningar samt utrustning för videokonferens i 28 mötesrum för att 
göra de virtuella mötena så verkliga som möjligt. Under 2008 hölls 464 TelePresencemöten 
vilket innebär en reducering av 170 ton koldioxidutsläpp jämfört med om dessa möten skulle 
ha skett fysiskt. Detta har även inneburit fördelar genom att man sparat 40 månader av 
arbetstid och 5.8 miljoner kr i resekostnader. Kvalitetssäkrad statistik från 2001 visar att 
användningen av teletjänster ökar per år mellan 15-20% i genomsnitt inom TeliaSonera. 

TeliaSonera har även infört en resepolicy som säger att när någon sammankallar till ett 
möte, ska man i första hand ta ställning till om ett fysiskt möte verkligen är nödvändigt, eller 
om det finns virtuella alternativ som inte innebär några försämringar. TeliaSonera använder 
sig främst av telefonmöten och Telia Webbmöte, men också Microsoft Netmeeting och 
videokonferenser används. Detta har bidragit till att man kunnat reducera sina resor med 55 
procent mellan 2001 och 2008. 



EIK024 Magisteruppsats i IT-ekonomi  Elias Broberg 

 

28 

 

4.2.2 Effektivare informationssystem och datahallar 

Lundén berättar om hur företaget gjort stora kostnadsbesparingar genom att virtualisera sin 
serverkapacitet internt. År 1999 drog deras servrar 600 GWh i elförbrukning, en siffra som 
idag är nere på 416 GWh trots att man expanderat och ökat sin serverkapacitet enormt. 
Varje server drog inklusive kylning ca 200 GWh, och hundratals sådana kunde ersättas med 
en effektivt energihanterad server där även kylningssystemet effektiviserades med 
frikylning. TeliaSonera i Finland har introducerat moderna och energisnåla kylningslösningar 
för att spara el både hos stora anläggningar som signalstationer, och på mindre basstationer 
av nätverket. Havs, sjövattenkylning samt luftkylning används där det är möjligt.  

4.2.3 Miljöutbildning 

Internt arbetar TeliaSonera med att utbilda sina anställda inom sin miljöpolicy och ger extra 
kurser för dem som jobbar med specifika frågor inom området. Man driver även 
miljöutbildning för sina säljare. Säljavdelningen utbildas i att informera kunderna hur 
TeliaSonera reducerar sitt biologiska fotavtryck och minskat kostnader med hjälp av IT, och 
hur kunderna kan göra detsamma. TeliaSonera erbjuder även en e-tjänst för lärande om 
miljömedvetenhet på sitt intranät. Under 2008 deltog 644 anställda i träningen, och sedan 
lansering år 2005 har totalt 3708 anställda deltagit och uppfyllt slutprovet.  

4.2.4 Minskad lokalanvändning 

TeliaSonera har även reducerat sin kontorsyta och på så sätt sparat in stort på energi, 
hyreskostnader samt minskat sin miljöpåverkan. TeliaSonera Sverige har minskat den totala 
kontorsytan med 50 procent oberoende personalminskning. Detta motsvarar en minskning 
från 45 till 23 kvadrat meter per anställd.  

4.2.5 Externa miljökrav 

TeliaSoneras miljö och hållbarhetsarbete har expanderat bortom interna åtgärder till att 
involvera krav på leverantörer och klimatsmarta lösningar för sina kunder. Man 
introducerade strikta och detaljerade miljökrav för sina leverantörer så tidigt som 1997, vilka 
därefter har utvecklats och är nu en viktig del i företagets stadgar för konsumentansvar. 
Design och tillverkningsfaserna är svårare att kontrollera eftersom man inte tillverkar 
hårdvara själva, men man försöker i den mån det går att välja miljövänlig design och här blir 
certifieringar och svarta listan etc. viktiga kontrollverktyg.  

4.2.6 Fjärrhantering 

TeliaSonera arbetar med att förbättra sin fjärrhantering av kundtjänstärenden för service 
och underhåll. Lundén berättar att man numera kan ta hand om 70 % av alla ärenden som 
kommer in till servicecentret genom fjärrhantering och de fall där en tekniker skickas ut så 
tar denne hand om flera ärenden på en gång.  Dessutom har man satsat på virtuella 
arbetsplatser för medarbetarna. Genom att man har gett dem fjärrtillgång till företagets 
system kan de arbeta i stort sett var som helst ifrån. 
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4.2.7 Återanvändning, återvinning och livscykelanalys 

År 1889 drog företaget sin första sjökabel, vilken senare tagits upp för återanvändning av 
material. Det är idag fortfarande kablar som är företagets främsta område för 
återanvändning, och det görs också till den grad det går.  

Allt avfall och restprodukter från förbrukningsmaterial i den dagliga verksamheten måste ta 
vägen någonstans. I samband med teknikskiften, byggnad av nya nät och nyinvesteringar 
uppstår ofta stora mänger avfall och restprodukter, och allt hanteras av miljöcertifierade 
entreprenörer. Man inser sitt ansvar för att ta tillbaka förbrukade kundprodukter och 
producentansvar för elektronikprodukter. Hårdvara gås igenom och rensas och de datorer 
som går att återanvända fräschas upp av restaureringsföretag och säljs vidare. Den hårdvara 
som inte kan återanvändas rensas helt och skickas till ISO certifierade återvinnare. Lundén 
understryker att man ständigt kontrollerar exakt hur många datorer som fasas ut och vart 
dessa tar vägen. Samma procedur gäller för telefonstolpar. Företaget har under 2008 även 
lanserat kampanjer för att få folk att återvinna sina förbrukade mobiltelefoner som inte 
används. 

TeliaSoneras resthantering från IT-tjänster sker vid Gotthard-Ragnsells Elektronikåtervinning 
där återvinning av metaller uppgår till praktiskt taget 100 %. Återvinningen antas ske genom 
att aluminium återvinns på ett omsmältningsverk, järn och stål återvinns vid ett sekundärt 
stålverk och koppar, bly samt silver återvinns vid metallverket Rönnskär och Skellefteå. Vid 
elektronikåtervinning omhändertas materialet på så sätt att optokablar och kabelrör 
resthanteras genom deponering, plast från kablar deponeras fullkomligt, kretskort förbränns 
helt Rönnskärsverken och plaster från kåpor förbränns till 100 % i sopvärmeverk. 

TeliaSonera använder sig av livscykelanalyser där produktens eller tjänstens miljöpåverkan 
analyseras från planeringsfas till det att den förbrukats och återanvänts. Det främsta målet 
med livscykelanalyserna är att konkret visa på IT-produkters och IT-tjänsters miljöfördelar 
och att identifiera förbättringsområden. Dessa analyser genomförs internt eller i samarbete 
med universitet och högskolor, och i vissa fall granskas de av externa parter. Analyserna visar 
att IT-tjänsters miljöpåverkan generellt är marginella. 

4.2.8 Bränsecellsbaserad reservkraft & Grön el 

För att skapa ett säkrare telenät och minska sin fossila elkonsumtion, har TeliaSonera 
introducerat bränslecellbaserad reservkraft för mobilbasstationer. Man köper även 
miljömärkt och certifierad elektricitet, och idag är 100 % av all elektricitet som köps in i 
Sverige och Finland Grön.  

4.2.9 Utmärkelser och certifieringar  

TeliaSoneras internationella transporter nominerades till två utmärkelser; ”The Green 
Award” samt ”Bästa grossisthandelstransport”. Telia Telematik är ett mobilt 
dataabonnemang som med trådlös M2M-kommunikation (machine-to-machine) kan spara 
energi genom att optimera flöden, logistik och konsumtion. Inom transportindustrin används 
systemet för fjärrstyrning av bränsleförbrukning samt hantering av transportrutter och tider 
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för att optimera logistik och minska koldioxidutsläpp. ”The Green Award” delas ut till företag 
som på ett framgångsrikt sätt designat och implementerat CSR/CSER program vilka visar 
konkreta och kvantifierbara resultat såsom reducering av koldioxidutsläpp med hjälp av nya 
arbetsverktyg, minskad elkonsumtion samt avfallshantering.  

TeliaSoneras ambitioner för miljöarbete uppmärksammades 2008 av Carbon Disclosure 
Project som utsåg TeliaSoneras klimatrapportering till den bästa i Sverige bland storbolag. 
Företaget har även erhållit högsta (Prime) status av Oekom research4, ett av världens 
ledande värderingsinstitut för hållbara investeringar. TeliaSoneras styrkor framhålls av 
Oekom som åtgärderna för att minska miljöpåverkan från affärsresande, både bland 
medarbetare och kunder, genom att man främjar ett ökat användande av telemötestjänster. 
Företaget erhöll även betyget utmärkt för sina åtgärder att minimera elektromagnetism från 
mobiltelefoner och basstationer. TeliaSonera Sverige har haft certifierade 
miljöledningssystem sedan 1992, och ett integrerat ledningssystem enligt ISO 14001 och ISO 
9001 infördes 2001.  

4.3 Tillvägagångssätt för en hållbar IT strategi 
I mitten av 1990-talet tog TeliaSonera i Sverige ett nytt steg med sitt miljö och 
hållbarhetsarbete genom att analysera verksamhetens påverkan på miljön. Analysen visade 
att den främsta effekten på miljön kom från resor och transporter, både internt och från 
externa intressenter. Detta innebar att första prioritet inom miljöarbetet blev att försöka 
minska affärsresandet genom att ersätta fysiska möten med virtuella möten, vilket gett 
mycket goda resultat. De främsta anledningarna till att man lyckats reducera sina 
koldioxidutsläpp med så stor omfattning, beror på ett ändrat mötesbeteende, ökad 
fjärrhantering, olika aktiviteter för ökad energieffektivitet samt minskad kontorsyta per 
anställd.   

Lundén började se över TeliaSoneras tjänsteresor redan 1996. Företaget hade då flera 
fristående system och många bokningsmöjligheter vilket gjorde det svårt att sammanställa 
miljöstatistik relaterad till resor, även om all nödvändig data fanns där. Dag kontaktade 
TeliaSoneras resebyrå Carlson Wagonlit Travel för att undersöka möjligheterna till ett 
fungerade dataflöde och en sammankoppling av miljödata med faktureringssystemet. Detta 
resulterade i ett omfattande projekt där TeliaSonera agerar kravställare och resebyrån 
utvecklar och sammanstället underlaget. Projektet gör det möjligt att följa utvecklingen av 
reserelaterad miljöinformation ner på gruppchefnivå, och man har som inriktning att 
utveckla verktygets omfattning till att täcka allt resande inom koncernen. Projektet tillåter 
således TeliaSonera att få fullständig miljörelaterad statistik över resor med flyg och tåg med 
information om utsläpp samt mellan vilka orter resorna genomförts samt hur många 
kilometer varje anställd och kostnadsställe står för. Informationen används för att kartlägga 
resemönster samt att utreda optimal geografisk placering av företagets lokalkontor.   

                                                      

4 http://www.oekom-research.com/index_en.php 

http://www.oekom-research.com/index_en.php
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 TeliaSonera betalar inget extra för denna statistik, men man bidrog ekonomiskt till 
reseföretaget i inledningsskedet av projektet. För att systemet ska fungera förutsätter man 
att det endast används en bokningskanal för att boka resor. Det är således inte upp till 
medarbetarna att själva leta upp resor på till exempel Internet, utan detta sköts helt och 
hållet av resebyrån. Detta system blir ofta, även med arbetstiden inräknad, ett billigare 
alternativ.  

TeliaSonera i Sverige har även under 2008 utfört beteende och kostnadsanalyser i samarbete 
med Trafikkontoret Stockholms stad, av sina medarbetares resor mellan bostad och 
arbetsplatsen i Farsta för att ta fram åtgärder för att effektivisera arbetsresandet och 
därmed minska koldioxidutsläppen.  

År 2001 upprättades en resepolicy som innebär att man måste fråga sig om mötet kan hållas 
virtuellt istället för fysiskt innan det bokas, för att dra ner på sitt eget resande. Karagianni 
menar att denna policy har varit en viktig del i den attitydförändring och förändring av 
företagskulturen hos medarbetarna som krävts i deras miljöarbete. Miljömålen måste 
förklaras så att alla förstår hur de kan agera i sitt dagliga arbete. Resepolicyn ledde i 
inledningsskedet till en hel del negativa reaktioner bland personalen, då många tyckte det 
kändes tröttsamt med långa telefonmöten och man ville kunna träffa kunder personligen 
samt att det rådde en viss osäkerhet inför tekniken.  

För att möta motståndet och lyckas minska resandet gick man ut med mycket information 
internt och anordnade miljöutbildningar i samband med sin ISO-certifiering. Man försökte 
belysa fördelarna som att spara tid och att slippa spendera tid på hotell som man slipper 
med virtuella möten. TeliaSonera ser det som en viktig del i det långsiktiga 
hållbarhetsarbetet att ge sina medarbetare miljökompetens. Samtliga anställda får en fyra 
timmar lång grundutbildning och utöver det ges extra kurser för dem som jobbar med 
specifika frågor inom området. Sedan 2004 finns en interaktiv miljöutbildning på 
TeliaSoneras intranät vilken utvecklas kontinuerligt. Man arrangerar lärarledda 
miljöutbildningar inom områden som miljölagstiftning och inköp. Karagianni berättar även 
hur varje arbetsgrupp fick sitta tillsammans sitta ner och komma fram till hur man kunde 
formulera specifika aktiviteter och mål som är kopplade till just deras verksamhet. Varje 
person fick även i uppdrag att ta med sig förslag på tre aktiviteter till sin kurs som dem skulle 
ta med i sin verksamhetsplan.  

Som en viktig del i att skapa förtroende hos sina kunder och förbättra sitt eget arbete 
började man använda sina egna miljövänliga tjänster flitigt. Intresset för att spara pengar på 
resandet låg inte enbart hos miljöavdelningen, utan även ekonomiavdelningen gick ut med 
information och riktlinjer inom detta. Miljökostnader hanteras inte separat, utan ingår som 
en del i övriga kostnader för verksamheten. Lundén och Karagianni poängterar att man kan 
investera i hur mycket Grön IT som helst, men det gäller att kunna använda den på rätt sätt 
och tydlighet från ledningen kan vara avgörande för att få med sig medarbetarna.  

I samband med det ökade miljöarbetet inledde man med att titta på hur det såg ut internt i 
företaget. Avtal och lagstiftning sågs över för att uppfylla ISO och miljökrav, och hur man tog 
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hand om sina förbrukade kablar och elektronikskrot. När avtal med återvinningsföretag 
knöts tittade man på hur hela miljökedjan sköttes och hur skrot hanteras. Lundén framhåller 
att man är noga med att kontrollera var skrotet tar vägen, att det är ordning och reda, bra 
logistik och att processerna följs tills det är återvunnit. Man vill ha garantier för att det går 
rätt till och inget fusk. Man undviker att ha avtal med återvinningsföretag utanför Sveriges 
gränser eftersom man vill underlätta kontroll av dessa. Lundén berättar att han själv besökte 
en återvinningsstation för blykablar för att se att allt går rätt till och vilka kunder de i sin tur 
har. Då företaget inte driver någon egen tillverkning utan upphandlar samtliga produkter, 
blir miljöaspekter vid val av material, design, undvikande av olika ämne, transport och 
logistik involverat i inköpsprocessen. Mängden direktimporterade konsumentprodukter är 
mycket begränsad men insamlingen av dessa görs genom IT-branschens insamlingssystem El-
retur, och förpackningar hanteras på liknande sätt genom REPA. 

I stort sett alla kundplacerade produkter inom det fasta nätet är miljödeklarerade och för 
företagskunder regleras miljöansvaret i avtal med respektive kund. Karagianni poängterar 
vikten av att vara klar och tydlig i samarbetet med sina leverantörer och entreprenörer samt 
att förbereda leverantörerna i god tid på vilka krav man önskar. Miljökrav på leverantörer 
och entreprenörer upprättades i form av dels svarta listan där alla ämnen som absolut inte 
får förekomma i produkter listades, samt grå listan som innehåller de nödvändiga 
förberedelser som TeliaSoneras leverantörer behöver inrätta för att kunna anpassa sin 
verksamhet efter de krav man ställer. Kraven involveras i hela livscykeln för design, material 
och tillverkning men även hur dem planerar sitt arbete och sina resor där även val av bränsle 
och däck till tjänstebilar ingår. Lundén beskriver ett exempel där man försökte få en 
leverantör att byta ut ett visst material för tillverkning av en viss typ av rör till ett mer 
miljövänligt alternativ, men att leverantören inte ville detta. Efter långa förhandlingar gav de 
emellertid med sig, och insåg då att det nya materialet gjorde rören betydligt lättare vilket 
innebar att transporten av dessa underlättades betydligt. 

Lundén och Karagianni poängterar avslutningsvis att viktiga förutsättningar för framgångsrikt 
arbete inom Grön IT är att tekniken fungerar, och lika viktiga framgångsfaktorer är att högsta 
ledningen är engagerar sig och att miljön är i fokus.  
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet av studien. Analysen sammanfattas och appliceras på 
fallet TeliaSonera i en analysmodell som bygger på den undersökningsmodell som tidigare 
presenterats. 

5.1 Motiv till Grön IT 
I den teoretiska referensramen presenteras de vanligaste orsakerna till att organisationer 
väljer att satsa på Grön IT; minskad elförbrukning, minskade kostnader, minskad 
miljöpåverkan, förbättrad systemanvändning samt att spara utrymme. Dessa motiv kan vara 
svåra att separera från varandra då de på olika sätt påverkar varandra och i vissa fall kan ett 
motiv vara ett direkt resultat av ett annat. Det kan även diskuteras om motiven verkligen är 
nödvändiga att särskilja. TeliaSonera har exempelvis lyckats med att halvera sin kontorsyta, 
vilket i sin tur innebär att man sparat både el, utrymme och lokalkostnader samtidigt som 
man har minskat sin miljöpåverkan. Den minskade miljöpåverkan kan sedan innebära flera 
andra fördelar för en organisation. I TeliaSoneras fall är ett stärkt varumärke en viktig del av 
företagets miljöstrategi. Man har insett värdet av att använda sitt miljöarbete för att 
marknadsföra sig själva i dessa tider där klimatfrågor uppmärksammas i stor skala. 
Murugesan (2008) menar att kraven från kunder och intressenter lett till att allt fler företag 
börjat redovisa och offentliggöra sin miljöpåverkan, vilket även TeliaSonera arbetar med i allt 
större omsträckning, exempelvis genom sina hållbarhetsrapporter.  

TeliaSoneras samarbeten och avtal med kunder och leverantörer är ytterligare viktiga motiv 
till miljöarbetet. Genom att knyta avtal med sina leverantörer och tillsammans utveckla sitt 
miljöarbete skapas ett sorts beroende av varandra vilket kan föra parterna närmare 
samtidigt som ett förtroende även byggs upp. Detsamma gäller för kundrelationerna då den 
egna användningen av TeliaSoneras tjänster på ett miljövänligt sätt inger större förtroende 
hos kunderna. Eftersom TeliaSonera själva använder sig av de tekniska lösningar som de 
säljer vidare och kan redogöra för exakt vilka fördelar dessa tjänster. Detta kan även leda till 
andra fördelar som kanske inte hade uppmärksammats om man inte använde tekniken inom 
den egna verksamheten i den omfattning man faktiskt gör. Man skulle således kunna säga 
att miljöarbetet blir en del av TeliaSoneras affärsstrategi i dubbel bemärkelse då de själva 
gör stora kostnadsbesparingar och effektiviseringar genom sitt miljöarbete, vilket i sin tur 
också leder till att marknadsföringen av sina egna miljövänliga tjänster underlättas.  

Velte & Elsenpeter (2008) menar att kostnader både är den främsta anledningen till att 
företag satsar på Grön IT men också den främsta anledningen att andra företag undviker det. 
Detta då man i första hand ser de kortsiktiga kostnaderna och inte är införstådd i de 
potentiella långsiktiga fördelarna det kan innebära. TeliaSonera var emellertid tidiga med att 
inse fördelarna i att satsa inom miljöarbete och att göra det till en del av sin generella 
affärsstrategi. Ett talande exempel för det är TeliaSoneras införande av 100 % Grön el i 
Sverige. Beslutet i sig innebar förlorade intäkter, men man värderade ändå fördelarna i 
marknadsföringen och att kunna erbjuda alla sina kunder drift av miljövänlig el.  
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Även den aktuella finanskrisen har påverkat miljösatsningarna hos många företag, då man 
tvingas dra ner på investeringar (Exido 2008). Karagianni poängterade dock att TeliaSonera 
inte har för avsikt att dra ner på takten, utan har fullt förtroende för att de långsiktiga 
fördelarna övervinner de initiala kostnaderna. Dock ställer jag mig frågan hur långt företaget 
är beredda att gå för att fasthålla sin miljöbudget i tider då de flesta företag tvingas till 
långtgående nedskärningar. 

5.2 Åtgärder för Grön IT 
Murugesan (2008) argumenterar för att det krävs ett holistiskt förhållningssätt till Grön IT för 
att på ett så effektivt sätt som möjligt omfatta informationsteknologins miljöpåverkan. Att 
upprätta en policy med målsättningar, fastställa åtgärder samt att tillsätta en projektledare 
ses också som viktiga aspekter för att klara av arbetet. I samband med att TeliaSonera 
tillsatte Karagianni som miljöchef och började arbeta mer strukturerat med miljöfrågor, gavs 
större utrymme för möjligheter att göra effektiviseringar med hjälp av IT. TeliaSoneras 
miljöarbete involverar inte enbart den direkta miljöpåverkan, utan satsningar inom 
omfattande livscykelanalyser som involverar allt ifrån tillverkning till kundanvändning och 
återvinning tas i beaktning, vilket talar för att företaget insett helhetsperspektivet av 
miljöfenomenet. Samtidigt är de åtgärder som TeliaSonera valt att satsa mest på, till stor del 
relaterade till den egna verksamheten och till de tjänster företaget erbjuder sina kunder. 
TeliaSonera har främst satsat inom området för Grön användning där man haft möjlighet att 
utveckla egna tjänster som innebär minskad miljöpåverkan när de används på rätt sätt. 
Dessa tjänster inkluderar tjänster för video och telekonferenser, flexibla arbetslösningar, 
mobila tjänster och tjänster för telefonsvar. Den mest framstående delen i TeliaSoneras 
miljöarbete, som också inneburit den största bidragaren till minskade koldioxidutsläpp och 
kostnadsminskningar är ersättningen av traditionella arbetssätt med IT-lösningar, där 
användandet av teletjänster och det minskade resandet är framträdande. Dessa satsningar 
har inneburit att man satsat extra på att utbilda sina anställda i sin miljöpolicy och hur de 
miljövänliga tjänsterna används på rätt sätt, för att kunna utnyttja verktygens fulla potential 
och överföra det till sina kunder.  

 Då man inte sköter någon egen tillverkning har man heller inte haft möjligheten att 
genomföra några större miljöbesparingar inom design och tillverkningsfasen. Inom dessa 
områden blir det igen främst samarbetet, avtal och certifieringar parterna emellan som blir 
viktiga delar i miljöarbetet, där exempelvis ISO certifiering samt den svarta och grå listan 
med krav till leverantörerna räknas in. Däremot har man möjlighet till design av sina egna 
datahallar där man satsat på både virtualisering och effektivare kylning för att spara 
resurser, utrymme och energi.  

Murugesan (2008) delar in omfattningsgraden av ett företags miljöåtgärder i tre olika steg; 
taktisk, strategisk och kraftigt Grön metod. Omfattningen av TeliaSoneras arbete med Grön 
IT överensstämmer bäst med den strategiska metoden eftersom de primära drivkrafterna är 
kostnadseffektivitet samt minskad miljöpåverkan, samtidigt som marknadsföringsaspekter 
och stärkt varumärke också ses som viktiga delar. Man har utöver det utvecklat en 
omfattande plan som involverar de bredare aspekterna av Grön IT, vilket motsvarar den 
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strategiska metodens beskrivning. I dagsläget vore det förmodligen felaktigt att kategorisera 
TeliaSoneras arbete med Grön IT som en kraftigt Grön metod, som innefattar ytterligare 
åtgärder där man exempelvis jobbar för att få sina anställda att bli mer Gröna som 
privatpersoner utanför arbetet. Däremot ger Karagianni sin bild om att arbetet med Grön IT 
är en ständigt pågående process. TeliaSoneras miljöarbete är under kontinuerlig utveckling 
vilket ger implikationer om att företaget i framtiden mycket väl skulle kunna gå under 
Murugesans (2008) definition för en kraftigt Grön metod.   

5.3 Tillvägagångssätt för Grön IT 
Schmidt et al. (2009) talar om att proceduren gällande beslut om miljövänliga IT-lösningar 
bör inledas med att man utvärderar de befintliga resurserna utifrån deras ekonomiska 
effekter samt den ekologiska och sociala relevansen, för att därefter identifiera åtgärderna 
som stödjer dessa dimensioner av en resurs. TeliaSoneras tillvägagångssätt för sitt 
miljöarbete kan i flera avseenden relateras till denna modell, då man i mitten av 1990-talet 
analyserade sin verksamhets miljöpåverkan som visade att den största effekten på miljön 
kom från resor och transporter. I nästa steg ska sedan åtgärderna prioriteras med avseende 
för utförbarhet, innebörd och kostnadseffektivitet. Besluten baseras enligt Schmidt et al. 
(2009) på kostnader, värderingar och risker med åtgärderna samtidigt som prioriteringen bör 
göras i linje med den aktuella affärsstrategin, där företagets strategiska position påverkar 
beslutet. 

Eftersom TeliaSonera själva kunde utveckla tjänster för att minska resandet, blev de 
ekonomiska effekterna av extra relevans, då man såg möjligheten till att använda sina egna 
tjänster för ändamålet, och samtidigt kunna sälja dessa vidare till sina kunder.  Detta 
resulterade i att minskning och effektivisering av resor blev första prioritet inom 
TeliaSoneras miljöarbete. Av uppenbara skäl är även de minskade koldioxidutsläppen och 
kostnadsbesparingarna som kunnat göras med hjälp av användningen av teletjänster 
samtidigt det TeliaSonera helst lyfter fram vid samtal om deras miljöarbete. Liknande 
utvärderingsprocess skedde i samband med att man såg över sin användning av 
kontorslokaler. Företaget kunde relativt enkelt konstatera att lokalanvändningen inte var 
optimal och att stora besparingar kunde göras genom att effektivisera nyttjandet av lokaler.  

De bestämda åtgärderna bör enligt (Schmidt et al. 2009) kontinuerligt mätas och utvärderas 
med lämpliga indikatorer efter implementering. Denna rapportering är en viktig del då 
eventuella ineffektiviteter inom processerna framhävs. TeliaSonera kan med hjälp av sitt 
samarbete med resebyrån följa utvecklingen av reserelaterad miljöinformation och därmed 
kontinuerligt utvärdera och kartlägga åtgärderna för minskning av resandet. Den detaljerade 
informationen innebär möjligheter att utreda optimal geografisk placering av lokalkontoren, 
och man har som mål att utveckla verktyget till att täcka allt resande inom koncernen. 
Mätningar och rapportering av TeliaSoneras koldioxidutsläpp och kostnadsbesparingar är 
viktiga indikatorer på företagets framgångar inom Grön IT. Beteende och kostnadsanalysen 
som under 2008 utfördes tillsammans med Trafikkontoret innebar att även medarbetarnas 
resor mellan arbete och bostad granskades för ytterligare kunna effektivisera arbetsresandet 
och minska koldioxidutsläpp. Även arbetet med återvinning utvärderas och kontrolleras 
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löpande för att försäkra sig om att hantering av avfall och restprodukter sköts i linje med 
aktuella certifieringar och avtal.    

En annan vital del i TeliaSoneras miljöarbete som inte Schmidt et als (2009) modell fördjupar 
sig i, är ledningens arbete med att ingjuta miljöfrågor i företagskulturen och utbilda sina 
medarbetare inom företagets miljöarbete. Det är inte ovanligt att förändringar inom en 
organisatorisk kontext möter motstånd från personalen, och så var det även i TeliaSoneras 
fall. Detta gällde framförallt införandet av resepolicyn och motståndet möttes med grundlig 
information om fördelar med projektet, både för organisationen som helhet och för varje 
enskild anställd. Att man generellt lägger stor vikt vid att utbilda sina anställda inom 
företagets miljömål och engagerar personalen i utvecklingen av miljöarbetet har säkerligen 
haft en betydande del i framgångarna. Att tekniken fungerar och används på rätt sätt är 
grundläggande förutsättningar många aspekter av Grön IT, och det blir speciellt tydligt i 
TeliaSoneras fall där man själva erbjuder tjänster för Grön IT. Som Lundén och Karagianni 
poängterar är därför tydlighet från ledningen och insatser för att involvera miljöfrågor i 
företagskulturen extra viktigt, vilket TeliaSonera arbetat med under väldigt lång tid.  

 

5.4 TeliaSonera & Grön IT - Analysmodell 
Analysmodellen nedan sammanfattar TeliaSoneras arbete med Grön IT för att ge en 
översiktlig bild över hur företaget agerat inom de olika områden som presenteras i 
teoriavnittet.  

Motiven till satsningen utgörs av en helhetsbild av olika fördelar som är beroende eller en 
direkt konsekvens av varandra, men struktur och effektivisering är delar som kan spåras till 
grunden för motiven och drivkraften bakom användningen miljövänliga IT-lösningar. Detta i 
sin tur resulterar i fördelar som kostnadsbesparingar, minskad miljöpåverkan, stärkt 
varumärke, effektivare resursanvändning, marknadsföringsfördelar av egna tjänster samt 
förbättrade relationer med kunder och leverantörer. De främsta åtgärderna som ligger 
bakom satsningen utgörs av nya lösningar och användningsområden för teletjänster, en 
effektivare användning av IT-tjänster, minskad resursanvändning, ökad fjärrhantering, 
miljökrav på leverantörer och partners, omfattande arbete med återanvändning och 
livscykelanalyser. Dessa åtgärder har genomförts genom att lägga stor vikt vid ledarskap och 
utbildning inom dessa frågor samt genom omfattande samarbeten med kunder, leverantörer 
och partners. Vidare har åtgärder och satsningar strategiskt prioriterats med hjälp av 
kontinuerlig utvärdering för att nå ett så positivt resultat som möjligt.  
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Figur 5.1 – Analysmodell (Sammanfattning av TeliaSoneras arbete med Grön IT)
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6. Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som analysen mynnat ut i. 

Efter att ha studerat fenomenet Grön IT och TeliaSoneras arbete inom området kan jag 
konstatera att motiven bakom satsningen utgör en helhetsbild av önskade effekter, där 
struktur och effektivisering är grundläggande och centrala delar. Det kan vara svårt, om inte 
poänglöst att peka ut enstaka anledningar till att företag väljer att satsa inom Grön IT. Själva 
konceptet handlar i grunden om att man med hjälp av IT ersätter traditionella arbetssätt för 
att uppnå bättre struktur, underlätta kontroll och utvärdering och därigenom effektivisera 
sin verksamhet. Det i sin tur leder förhoppningsvis till fördelar i form av minskad 
resursåtgång, förbättrad prestanda och förbättrade arbetssätt vilket innebär minskade 
kostnader. Det innebär dessutom att man minskar sin verksamhets miljöpåverkan vilket kan 
generera ytterligare fördelar i form av stärkt varumärke och möjligheter till förbättrad 
marknadsföring. Även relationerna med kunder och leverantörer är en viktig del i 
TeliaSoneras arbete med Grön IT, då kunder ställer krav på miljövänliga lösningar och 
TeliaSonera i sin tur agerar kravställare mot sina leverantörer.  

En av slutsatserna blir därmed att det inte är vidare väsentligt att peka ut en eller ett par 
specifika anledningar till att företag väljer att satsa på Grön IT eller att man tittar på dessa 
isolerat från varandra. Det är mer viktigt att man ser sambandet mellan de olika motiven 
samt vilken inverkan de har på varandra. Detta medför även att det är av stor vikt att titta på 
de långsiktiga effekterna för att ge en fullgod bild av möjligheterna med Grön IT.  

Faktorer som varit viktiga för projektets genomförande hittas i ledarskap, samarbete, 
strategisk prioritering, utbildning och kontinuerlig utvärdering. Det är av stor vikt att 
engagera de anställda genom ledarskap och utbildning, sammanföra företagets miljöpolicy 
med IT-lösningar samt tydligt kommunicera visionen till samtliga inblandade. Uppföljning 
och utvärdering av miljöarbetet och dess resultat är viktigt för motivation och möjlighet till 
förbättring samt tydliga målsättningar.  

De åtgärder som TeliaSonera har tagit i sitt arbete med Grön IT har strategiskt prioriterats 
efter utförande och möjligheter till ekonomiska och sociala fördelar. Man har valt att satsa 
mest inom de områden där möjligheterna till störst förbättring inom miljöpåverkan och 
kostnader kunde göras. I TeliaSoneras fall gällde detta främst användning av teletjänster för 
minskat resande samt minskad lokalanvändning, som varit de främsta bidragande faktorerna 
till att man lyckats göra stora kostnadsbesparingar och minska sina koldioxidutsläpp med 
hela 70 % mellan 2001 och 2008. De goda resultaten har varit gynnsamma för företaget i 
flera bemärkelser då man själva gör effektiviseringar och besparingar samtidigt som man 
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förbättrar de tjänster som man själva tillhandahåller. Detta blir samtidigt en viktig del av den 
egna marknadsföringen och försäljningsstrategin. Användandet av sina egna tjänster innebär 
även möjligheter till att skapa ett större förtroende hos sina kunder och bättre relationer. 
Dels får man större kunskap om tjänsterna och deras fördelar genom egen erfarenhet, och 
dels kan större trovärdighet uppnås i kundrelationerna.  

Kontinuerlig utvärdering av hur enskilda åtgärder påverkar verksamheten och dess 
miljöpåverkan har tillåtit TeliaSonera att redovisa resultaten från olika satsningar för 
intressenter och samtidigt ges möjlighet till att identifiera ytterligare potentiella 
effektiviseringar.  Samarbetet och relationerna med kunder och leverantörer har även i 
TeliaSoneras fall fungerat som pådrivare i parternas miljöarbete. De avtal och krav som 
upprättas mellan parterna innebär inte enbart att det tas fler åtgärder för minskad 
miljöpåverkan, utan även till att man utvecklar ett ömsesidigt beroende av varandra och på 
så sätt fördjupar relationerna.  

Något som också utmärker sig som en viktig faktor i hur TeliaSonera genomfört satsningarna 
inom Grön IT har att göra med ledarskap och utbildning av personal. Genom att arbeta 
mycket med att involvera miljöfrågor i företagskulturen, har genomförandet av 
förändringarna underlättats. När motstånd bland personal uppstått har man arbetat extra 
med att förklara bakgrunden till- och fördelarna med förändringen i fråga. Tydlighet från 
ledningen och försäkran om att tekniken används på rätt sätt genom utbildning har utgjort 
viktiga delar i att öka användningen av Grön IT. Vidare har TeliaSoneras långa erfarenhet av 
att arbeta med miljöfrågor säkerligen underlättat satsningarna inom Grön IT. Företaget 
behandlar inte miljöfrågor enskilt, utan involverar det som en del av sin generella 
affärsstrategi och företagskultur vilket underlättar mer omfattande åtgärder för Grön IT, då 
miljöfrågor tas på stort allvar.   

Avslutningsvis kan resultatet av undersökningen sammanfattas i en betydelsefull poäng; 
vinstintresset hos en aktör är med största sannolikhet avgörande för ett företags 
engagemang för Grön IT. I TeliaSoneras fall är detta tydligt då deras miljöarbete är en del av 
deras affärsstrategi i dubbel bemärkelse. Företaget själva gör stora kostnadsbesparingar och 
effektiviseringar genom sitt miljöarbete, vilket i sin tur också leder till att marknadsföringen 
av sina egna miljövänliga tjänster underlättas.  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att utföra liknande undersökningar på andra företagsfall för att 
vidare pröva undersökningens resultat. Detta skulle kunna vara till hjälp för att bekräfta eller 
avfärda om vissa av undersökningens slutsatser kan generaliseras.  

Andra intressanta områden för fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka hur stort 
genomslag Grön IT har fått i Sverige och vilken typ av företag som är framgångrika inom 
området. Dessa typer av frågor skulle kunna besvaras med hjälp av en kvantitativ 
undersökning. Slutligen skulle det vara intressant att göra en djupare analys av dem hinder 
som företag upplever med att implementera Grön IT, i syfte att ge implikationer till vad 
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staten skulle kunna göra för att underlätta för företagen att investera i miljövänliga IT 
lösningar.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till TeliaSoneras miljöchefer Catherine Karagainni och Dag Lundén 

I samband med att medvetenheten för miljöfrågor ökar hos människor världen över ställs 
organisationer inför utmaningen att anpassa sina verksamheter efter trenderna genom att 
uppmärksamma miljöfrågor och utveckla strategier där miljöpåverkan tas i beaktning. 

• Kan du berätta lite om Telias miljöstrategi och det arbete Telia gör för att 
uppmärksamma dessa trender? 

• Hur går man tillväga för att fatta beslut om företagets miljöstrategi samt 
resursanvändning? 

• Vilka är de främsta konkurrensfördelarna för Telia med att implementera Grön IT? 

• Vilka krav ställs från kunder och andra intressenter när det gäller Telias 
miljöpåverkan? 

• Hur kommuniceras miljömålen internt samt hur motiveras de anställa att uppnå 
dessa mål? 

 

En undersökning gjord av Symantec Corp, visar att nästan 75 procent av IT-chefer har ett 
intresse för att implementera Grön IT, men endast en av sju har faktiskt gjort det (Symantec 
October 2007). 

• Varför tror du att så är fallet? Vilka svårigheter ser du med att implementera olika 
aspekter av Grön IT? 

 

 Jag har läst att TeliaSonera strävar efter att vara ledande inom klimatrapportering 
(www.cdproject.net). Ambitionen uppmärksammades 2008 av Carbon Disclosure Project som 
utsåg TeliaSoneras klimatrapportering till den bästa i Sverige bland storbolag.  

• Kan du berätta om varför Telia fick denna utmärkelse och hur klimatrapporteringen 
går till? Finns denna klimatrapportering att tillgå?  

 

• Telia skriver på sin hemsida att man har minskat sina koldioxidutsläpp med 70 % 
sedan 2001. Vilka faktorer ingår i denna mätning? Ingår t.ex. Telias leverantörer i 
denna mätning?  
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• Vilka miljökrav ställer Telia på sina leverantörer samt entreprenörer? 

 

Enligt forskare inom ämnet kan en total hållbarhet för IT genom hela livscykeln uppnås 
genom att fokusera sina insatser till fyra kompletterande områden; Grön användning, Grön 
avskaffning, Grön design och Grön tillverkning.  

Grön användning handlar om att reducera energikonsumtionen för IT-utrustning samt 
använda dem på ett miljövändligt sätt. Exempel på tillvägagångssätt kan vara, virtualisering 
samt kylning av egna datahallar. 

• Är detta något som Telia har koncentrerat sig på internt? Om så är fallet, kan du 
berätta hur? Om så inte är fallet, är detta något Telia planerar att fokusera på i 
framtiden och varför? 

 

Telia säger på sin hemsida att man bidrar till att minska klimatpåverkan genom att 
tillhandahålla nya kommunikationstjänster. Telefon-, internet- eller videomöten kan minska 
behovet att resa avsevärt, medan andra tjänster kan bidra till hållbarhet genom att optimera 
trafikflöden, elkonsumtion och logistik.  

• Kan du ge exempel på sådana ”andra tjänster”? 

Grön avskaffning innebär att man återvinner och återanvänder gammal IT-utrustning och 
annan elektronik. 

• Hur ställer sig Telia till den aspekt av Grön IT som innebär att man återvinner gammal 
IT utrustning och annan elektronik? Har Telia slutit några specifika avtal med 
återvinningsföretag gällande detta? Om ja, vilka aspekter togs med i beräkningen när 
man fattade beslut om detta?  

 

Grön tillverkning och design handlar om att skapa komponenter som minimerar 
miljöpåverkan under användning, avskaffning och återanvändning av produkter eller 
tjänster.  

• Är detta något som kan appliceras på Telia?  
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Bilaga 2 
  

Företagsexempel: Hewlett-Packard 

Hewlett-Packard har som mål att vara i det främsta ledet när det kommer till miljöansvar, 
och har ägnat sig åt det i 40 år. Man har själva utvecklat innovativa miljövänliga lösningar 
och varit ledande inom sociala frågor, från filantropi till arbetarfrågor till miljön. Varje nivå 
av HP’s produkters livscykler är hängivna till miljöansvar: 

 

Design:   

• Conformance to Design for Environment (DfE) riktlinjer tillåter produkter att ha 
reguljära miljökrav  

• Miljömärken visar uppnådda krav för internationella miljökrav 

• DfE effektiviserar användning av material och el 

• Återanvänt material används i den mån det går 

• Design for Recycability (DfR) underlättar återanvändning och återvinning 

Råmaterial: 

• Materialminskning och nyttjande av återanvända material minskar förbrukningen av 
råmaterial 

• Minskning av antalet olika material som används till produkterna  

• Reducering av produkternas storlek bidrar till mindre förbrukning av resurser 

• Farliga substanser tas bort eller reduceras 

Tillverkning:  

• Leverantörers Code of Conduct hjälper dem att uppnå HP’s miljökrav vilket inkluderar 
General Specification for the Environment (GSE) 



EIK024 Magisteruppsats i IT-ekonomi  Elias Broberg 

 

46 

 

• DfR bidrar generellt till att underlätta produktsammansättning 

• Global ISO 14001 certifiering underlättar att etablera effektivare 
miljöhanteringsprocesser 

Distribution:  

• Mindre och lättare produkter minskar CO2 utsläpp samt omfattning och kostnader 
för transporter 

• Förbättrad packning 

• Sjötransporter tillåter mer effektiv skeppning med mindre miljöpåverkan.  

• HP’s delaktighet i Clean Cargo och Green Freight Groups stödjer industrins reducering 
av miljöpåverkan 

Användning:  

• Effektiv produktions design, längre batteritider och förbättrad el hantering innebär 
lägre energikonsumtion  

• Multifunktionella produkter reducerar energi och materialanvändning 

• Optimering av servrar minskar energianvändning 

• Produkter designas för reliabilitet och med möjlighet till uppgradering, vilket innebär 
längre livstid för produkterna samt minskade kostnader och avfall 

Förbrukade produkter:  

• HP erbjuder återställande av tillgångar, donationer, leasing, restaurering, trade-in 
och återvinning 

• Urval och identifikation av material ökar värde för förbrukade produkter och 
underlättar återvinning 

• Designegenskaper underlättar nedmontering, återvinning och återanvändning av 
material 
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