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Abstract 

The consumer society exploits the earth’s resources more than the earth itself has 

capability to produce. This over-consumption causes a mass production of products, 

which mean that more greenhouse gases are being emitted to the atmosphere. This is 

one of the reasons why the earth’s temperature is rising, where the result of it is 

worldwide disasters. 

The paper consumption is part of the causes to climate change, but this is something 

we can prevent by just changing little things in our everyday lives. Our question is: 

What does it actually take for us to stop wasting paper as we do? Is it possible at all? 

We decided to study what the IT-center of Jonkoping county council need to do to 

reduce their office paper printing. A survey and interviews were made to get to know 

the employees way to work. Many are very positive towards electronic documents and 

do not mind a change, as we can see in the results. But many admitted that they have a 

way to work that is hard to break. With these studies and previous cases, we found a 

solution for the IT-center. The solutions are reported in an electronic brochure.  
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Sammanfattning 

Konsumtionssamhället utnyttjar jordens resurser mer än vad jorden hinner producera. 

På grund av denna överkonsumtion masstillverkas produkter, vilket leder till att mer 

växthusgaser släpps ut i atmosfären. Detta är bland annat orsaken till att jordens 

temperatur stiger, och det medför att katastrofer inträffar världen över.  

Den stora papperskonsumtionen är en del av orsakerna till klimatförändringen, men 

detta är något som vi kan ändra på genom att förändra småsaker i vår vardag. Vår 

frågeställning är: Vad krävs det egentligen för att sluta slösa papper så som vi gör? 

Går det överhuvudtaget?  

Vi bestämde oss för att undersöka vad IT-centrum på Jönköpings läns Landsting 

behöver göra för att minska på utskrifter av kontorspapper. En enkätundersökning och 

intervjuer gjordes för att få en förståelse för deras arbetssätt. Enligt undersökningarna 

är många positiva till elektroniska dokument och har inget emot en förändring. Men 

många känner att de har ett arbetssätt som är svårt att bryta. Med hjälp av dessa 

undersökningar och tidigare fall kom vi fram till en lösning som redovisas i en 

elektronisk broschyr till IT-centrum.     

 

Nyckelord 

 Grön IT 

 Jönköpings Läns Landsting 

 IT-centrum 

 Papperskonsumtion 

 Klimatförändring 

 Papperslösa kontoret 

 Intervju 

 Miljö 
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1 Inledning 

Grön IT är något som blir mer och mer aktuellt för var dag som går. Vår miljö klarar 

inte av allt som vi människor utsätter den för, och det har nog inte undgått någon att 

det är en klimatförändring som pågår. Något som vi har märkt av är att årstiderna har 

förändrats, om du bara tänker tillbaka på hur årstiderna såg ut för ungefär 10 år sedan 

jämfört med nu, så kan du nog lätt se skillnaden. Den stora papperskonsumtionen är 

en del av denna omtalade klimatförändring, men det behöver den inte vara eftersom 

detta är något som vi människor kan förhindra genom att förändra våra 

användningsvanor.  

Dagens teknik är så pass utvecklad att vi kan med hjälp av webbaserade verktyg 

ersätta papperets funktion. Lättare sagt en gjort, då vi självklart har vanor som är 

svåra att bryta. Så vad krävs det egentligen för att sluta slösa papper så som vi gör? 

Går det överhuvudtaget? 

 

1.1 Jönköpings Läns Landsting 

Jönköpings Läns Landsting jobbar aktivt med miljöfrågor därför att miljö och hälsa 

går hand i hand. Vi människor är beroende av ren luft, vatten och bra miljö. 

Landstinget strävar efter att verksamhetens påverkan på miljön och människans hälsa 

ska vara så liten som möjligt. De vill inte vara med och orsaka miljöproblem till 

kommande generationer. Jönköpings Läns Landsting vill därför vara delaktiga i att 

påverka vår miljö positivt på alla sätt och vis. Verksamheten är uppdelad i åtta 

förvaltningar som man se i figur 1.1.     

 
Figur 1.1. Landstingets organisationsplan 

 

IT-centrum som är ett utav de åtta ligger beläget i Jönköping och har ungefär 133 

anställda, där de ansvarar för hela Landstingets datorer och nätverk. Detta betyder att 

de bland annat har hand om upphandling, utveckling, datasäkerhet, övervakning, drift, 

utbildning och kundservice (Jönköpings Läns Landsting, 2008). För att uppnå de 

miljömål Jönköpings Läns Landsting centralt satt upp jobbar IT-centrum utefter en 
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miljövision se bilaga 1, som i princip följer det som kallas Grön IT. Ett viktigt mål IT-

centrum har är att Landstingets skrivartäthet ska vara så låg som möjligt. Det har 

redan påbörjat ett projekt för att minska på skrivare i Jönköpings Läns Landsting. Idag 

ligger skrivartätheten på ungefär 55 %, denna siffra ska man försöka minska. 

 

1.2 Bakgrund 

Grön IT är ett initiativ från IT & Telekomföretagen, där de vill bevisa hur IT-

branschen kan vara med och påverka vår miljö på ett positivt sätt (”Grön IT”, 2008). 

Det går att dela upp Grön IT i tre perspektiv. Det handlar främst om IT- och 

telekombranschens miljöpåverkan, vilket betyder att man vill försöka minska på 

miljöeffekterna när man producerar och distribuerar IT-utrustning. För det andra 

handlar det om miljöpåverkan av att använda IT i en organisation, som att minska på 

energiförbrukningen, kyla datahallar mer effektivt och minska på utskrifter av 

kontorspapper. För det tredje handlar det om att man kan använda IT för att minska på 

företagets totala miljöpåverkan. Här handlar det om sådana saker som inte behöver 

vara direkt IT-relaterade, som till exempel affärsmöten, där man kan använda sig av 

videokonferenser istället för att ta bilen dit.(”Grön IT Audit”, 2008). 

Att minska på kontorspapper har man försökt göra under en lång tid. Redan 1975 

publicerades artikeln ”The Office of the Future” i Business Week om framtidens 

kontor. Det var då det ökända uttrycket ”Det papperslösa kontoret” myntades. Man 

trodde att i takt med att tekniken utvecklades så skulle papperskonsumtionen minskas 

rejält redan 20 år senare ("The Office of the Future", 1975). Vi vet nu att så är inte 

fallet eftersom papperskonsumtionen ökade istället. Enligt Ragnet (2008) blev det 

istället en ökning av papperskonsumtionen, eftersom tillgången till skrivare och 

kopiatorer blev mycket lättare och billigare. Ett bra exempel är från en SIFO-

undersökning som Bluegarden har gjort; det går åt 57 000 träd/år i Sverige för bara 

lönebesked på papper ("Lönebesked på papper = 57 000 träd/år", 2008). Ni kan ju 

bara tänka er hur många träd som går åt till all kontorspapper som används. Många 

anser att det papperslösa kontoret bara är en myt, det kanske det är. Vi tror i alla fall 

på att en minskning av papperskonsumtionen är något som absolut kan genomföras. 

 

1.3 Syfte och mål 

IT-centrum på Landstinget i Jönköpings län vill ha bra och praktiska tips på deras 

utskriftsproblem, för att det skrivs ut alldeles för mycket papper idag. De vill att 

användarna ska förstå innebörden av sparade kopior i elektronisk form både ur en 

miljö- och ekonomisk synpunkt. Ett "ny tänk" på avdelningen som förhoppningsvis 

sprider sig på hela IT-centrum och i framtiden till deras kunder. 

Syftet är att avdelningen ska försöka minska på utskrifter av kontorspapper och förstå 

innebörden av det. Vi ska ta reda på vad som krävs för att de anställda på ett företag 

ska förändra sitt utskriftsbeteende. För att ta reda på detta krävs det att vi med hjälp av 

intervjuer tar reda på hur de anställda ser på papper och hur deras användningssätt av 

utskrifter och dokumenthantering ser ut. Målet är att vi ska ge praktiska tips på hur 

man kan minska på utskrifter. Vi ska dessutom upplysa om fördelarna som finns 

gällande minskning av kontorspapper, och dessutom vilka nackdelar det finns om man 

inte ändrar på papperskonsumtionen överhuvudtaget. Detta ska ge avdelningens 

anställda en större förståelse om varför de ska engagera sig för miljön. Vi vill att man 
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ska känna att det spelar roll att det man som ensam individ gör verkligen kan påverka 

den värld vi lever i både negativt och positivt. Det är upp till var och en vad man 

bestämmer sig för att göra.   

 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom Jönköpings Läns Landsting är så pass stort så har vi valt att enbart 

koncentrera oss på konsultavdelningen på IT-centrum. Likaså är Grön IT ett stort 

ämne därför har vi fördjupat oss i hur man kan minska på utskrifter i en kontorsmiljö. 

Vi kommer inte att behandla de tekniska funktionerna i en skrivare, och inte heller 

miljöpåverkan från tillverkning av skrivare. Vi kommer dessutom inte att behandla 

andra alternativ istället för papper, och ingen jämförelse mellan papper och 

elektroniska dokument kommer att göras. Inga resultat från våra förslag kommer att 

finnas med i rapporten. Det krävs tid för att man ska kunna se tydliga resultat från 

förändringarna, vilket vi inte har.   

 

1.5 Disposition 

I den teoretiska bakgrunden har vi skrivit om hur papperskonsumtionen och 

skogsskövlingen påverkar jorden. Det är för att man ska få en bättre förståelse om 

varför man bör minska på papperskonsumtionen. Vi tar även upp tidigare fall om 

papperslösa kontoret, för att lära oss av det man har gjort tidigare.  

I avsnittet om genomförande tar vi upp hur vi har gått tillväga med 

enkätundersökning, intervjuer och tillverkning av broschyren.  

Resultatet redovisar analyser av enkätundersökning och intervjuer. Detta avsnitt 

innehåller även förslag och praktiska tips till hur IT-centrum kan minska på deras 

utskrifter av kontorspapper. 

Slutsatsdelen innehåller våra egna tankar, kommentarer och vad vi har kommit fram 

till. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Papper 

Pappersproduktionen utvecklades först i Kina runt år 100 e.kr. Det dröjde ett tag innan 

papper importerades till Norden. Den första importvaran av papper kom i mitten av 

1300-talet. I Sverige påstås det att ett pappersbruk grundades vid Tannefors på 1520-

talet av biskop Hans Brask i Linköping. Då formades papper i arkvis och för hand 

ända tills början av 1800-talet. 1799 uppfann fransmannen Louis Robert 

pappersmaskinen, vilket ledde till att man kunde forma papperet i en lång bana. Sedan 

dess blev pappersmaskiner alltmer vanliga (”Papperets historia”, 2009). 

Tillverkning av papper går till på följande sätt, genom att man avvattnar en 

suspension av växtfibrer på en nätduk. Suspensionen av fibrerna går under termen 

mäld och fibrerna brukar allmänt benämnas som massa eller pappersmassa. 

Växtfibrerna innehåller cellulosa vilket kan vara mer eller mindre kemiskt och/eller 

mekaniskt behandlade inför papperstillverkningen (”Papper”, 2009). 

2.1.1 Papperskonsumtion 

Skogsskövlingen beror på att människor världen över konsumerar papper se figur 2.1, 

trävaror och bränsle. Det överkonsumeras av jordens resurser och den globala 

konsumtionen överskrider jordens produktionsförmåga med 30 %. År 2030 behövs 

två jordklot för att försörja mänskligheten, avslöjar Living Planet Raport 2008. Vilket 

betyder att den globala konsumtionen av papper fortsätter att öka, trots att det finns 

datorer och Internet (”Skydda skogen”, 2009, Konsumtion).   

 

Figur 2.1. Papperskonsumtion 2007 

 

Länder som ligger över genomsnittet av papperskonsumtionen som är 59 kg/capita är 

Nordamerika med cirka 280 kg/capita, EU med cirka 190 kg/capita, Japan med cirka 

250 kg/capita, Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia ligger på cirka 170 

kg/capita och Oceanien med cirka 165 kg/capita. De länder som ligger under 
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genomsnittet på 59 kg/capita är övriga Europa med 50 kg/capita, Kina med 48 

kg/capita, resten av Asien med cirka 20 kg/capita, Latinamerika med cirka 40 

kg/capita och Afrika med cirka 10 kg/capita. Som man tydligt kan se i detta diagram 

så är det västvärlden som överkonsumerar papper. 

Figur 2.2 visar Sveriges papperskonsumtion som var högst under 2001 med 2,3 

miljoner ton. Men sen dess så har det både ökat och minskat i konsumtionen.  

     

Figur 2.2. Sveriges papperskonsumtion 

 

Den europeiska pappersindustrin har målet att öka återvinningsgraden från 64 % år 

2006 till 66 % år 2010. För att uppnå dessa mål som Europa har så krävs det ökade 

investeringar i effektiva insamlingssystem och nya returpappersanläggningar. I 

Sverige har återvinningsgraden varit bra och man har redan passerat målet för 2010.    

För att kunna utnyttja skogsråvaran effektivt så är pappersåtervinningen ett bra sätt att 

minska på avfallsmängderna, vilket bidrar till att energi sparas. I Sverige uppgick den 

totala pappersinsamlingen under 2007 till cirka 1,6 miljoner ton returpapper och det 

motsvarar 71 % av allt papper som används i Sverige. Det mesta returpapper används 

idag för tillverkning av tidningspapper, wellpappmaterial, mjukpapper och kartonger 

(”Skogsindustrierna”, 2008). Figur 2.3 och 2.4 visar återvinningen av 

pappersprodukter som har gjort i olika länder.  
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Figur 2.3. Återvinning av pappersprodukter 2006 

 

För att minska på skogsskövlingen är det viktigt att papper återvinns, eftersom varje 

ton återvunnen papper motsvarar 14 träd. Återvinningen av pappersprodukter varierar 

starkt mellan länder. Skillnaderna kan förklaras av avsättningsmöjligheter för det 

insamlade materialet och effektivitet i den nationella och lokala 

insamlingsorganisationen. I genomsnitt återvanns 51 procent i världen under år 2006 

och 53 procent under år 2007. Återvinning av pappersprodukter har pågått länge och 

returpapper har blivit en eftertraktad råvara för pappersproduktionen. Med 

papperskonsumtion menas både inhemska leveranser och import av papper 

(”Återvinning av pappersprodukter”, 2006). 

Den skillnad man kan se mellan 2006 och 2007 är att de olika länderna försöker att 

öka på återvinningen för att bidra till en bättre miljö se figur 2.3 och figur 2.4. Om 

alla länder ökar på återvinningen kan skogsskövling och koldioxidutsläpp minskas. 

 

Figur 2.4. Återvinning av pappersprodukter 2007 
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2.2 Global miljöpåverkan  

Den globala skogsskövlingen svarar för cirka 20 % av de totala utsläppen av 

växthusgaser. Det innebär att mer skog skövlas än vad det planteras och det leder till 

att mer koldioxid lagras i atmosfären och påskyndar klimatförändringarna. Skogen 

hjälper till med att ta upp stora mängder av koldioxid ur luften och omvandla det till 

syre med hjälp av solens energi och fotosyntesen. Konsekvenserna som har tillkommit 

på grund av skogsskövling är att år 2007 släpptes det ut 2,2 miljarder ton koldioxid i 

atmosfären. 

Skogsskövlingen skiljer sig när det gäller olika delar av världen. Latinamerikas 

regnskogar skövlas bort för sojaodlingar som används främst till köttindustrin. Asien 

har stor efterfrågan på timmer medan i Afrika är det expansion av jordbruk. Kina är 

ett av de tre länder som har helt eller delvis förbjudit skogsskövling. Anledningen till 

det är de flertal översvämningar och jordskred som har inträffat som en följd av 

skogsskövling. Istället för att hugga ner valde Kina att plantera träd.  

För att kunna minska på skogsskövlingen måste tillväxten av sojaplantering och 

etanolutvinning från tropiska regnskogar stoppas. Koldioxidutsläppen som kommer 

från skogsskövlingen har stor potential att neutraliseras med hjälp av tillväxt av ny 

skog, framför allt i tropikerna. Detta kan leda till att den globala koldioxiden och 

klimatet stabiliseras. Om regnskogen fortsätter att skövlas i nuvarande takt så kommer 

den att utrotas inom cirka 100 år, och både djur och växter kommer att dö i samband 

med att skogarna försvinner. Detta betyder att hela världen riskerar att dö (Liakka, 

2008).  

Globala utsläpp ökar för varje år som går. 2004 låg det globala utsläppen på 27 

miljarder ton koldioxid, på bara tre år har utsläppen ökat med hela 10 miljarder ton till 

37 miljarder ton koldioxid 2007 se figur 2.5. Växthuseffekten påverkas av all utsläpp 

som sker, detta leder till att temperaturen ökar och globala klimatförändringar sker. 

Dessa förändringar har bland annat orsakat extrema värmeböljor, översvämningar, 

smältande glaciärer och spridning av tropiska sjukdomar. Om dessa 

temperaturökningar fortsätter på detta vis, kan jordens medeltemperatur öka med cirka 

6 grader Celsius inom det kommande seklet. En skrämmande följd är att temperaturen 

i de kallare regionerna kommer att stiga kraftigt så mycket som tre gånger jämför med 

hela jorden (”Följder av en global uppvärmning”, 2009). 

 

 
Figur 2.5. Globala utsläpp för 2004 och 2007.  
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2.2.1 EU:s koldioxidutsläpp  

 
Figur 2.6. Länder som släpper ut mest koldioxid  

 

Tyskland är det land i EU som släppte ut mest koldioxid under 2006, hela 478 

miljoner ton. Vi valde att ta några av de länder som släpper ut mest koldioxid se figur 

2.6 och några av de länder som släpper ut minst se figur 2.7. Lettland och Luxemburg 

var de länder som hade det lägsta utsläppen på 3 miljoner ton koldioxid. Detta kan 

bero på att de är bland de minsta länderna i Europa. Sammanlagt var EU:s 

koldioxidutsläpp 2 miljoner ton under 2006 (Karlberg, 2007). 

 

 
Figur 2.7. Länder som släpper ut minst koldioxid  

 

 

 

 



Teoretisk bakgrund 

12 

2.2.2 Världens koldioxidutsläpp 

Kina är det land i välden som har det högsta koldioxidutsläppen på 6,6 miljarder ton, 

efter att ha passerat om USA:s 5,8 miljarder ton 2007. Enligt Internationella 

energibyrån (IEA) så var det beräknat att det skulle ske först i 2010 (”Kina har största 

koldioxidutsläppen”, 2008).  

Två av många länder som har höga utsläpp av koldioxid är Indonesien och Brasilien, 

tillsammans står de för hälften av den globala skogsskövlingen. Under fem år har 

15 000 kvadratkilometer regnskog försvunnit årligen i Indonesien, som man ser på 

figur 2.8 så har utsläppen stigit från 378 miljoner ton koldioxid 2004 till 2,5 miljarder 

ton koldioxid 2007. Medan Brasiliens utsläpp har ökat från 332 miljoner ton koldioxid 

till 1,4 miljarder ton, detta gör att både Indonesien och Brasilien kommer med bland 

länder som släpper ut högst koldioxid efter att ha räknat med både den illegala och 

legala skogsskövlingen. Mycket av Kinas ökade utsläpp påverkas av att konsumenter i 

västvärlden köper billiga kinesiska varor (”Skogsskövling största klimatboven”, 

2007). Sverige har i jämförelse från 2004 minskat sina utsläpp från 53 miljoner ton 

koldioxid till 51,6 miljoner ton år 2007 (”Utsläpp per person”, 2009). 

 

 
Figur 2.8. Jämförelse mellan olika länder 

 

Det finns stora skillnader i utsläpp av koldioxid per capita globalt sett. Det är bara att 

se på Kinas och USA:s utsläpp. Visst Kina släpper ut mest koldioxid i världen men 

när det kommer till utsläppen per capita så är Kinas utsläpp betydligt lägre än vad 

USA:s är. En amerikan släpper ut cirka 20 ton koldioxid mot kinesens 4,6 ton. 

Eftersom vi inte hittade siffror på Indonesiens utsläpp per capita så fick vi själva 

räkna ut utsläppen per capita år 2006 för Indonesiens. Uträkningen gjordes genom att 

vi tog de totala koldioxidutsläppen delad på antal invånare landet har. Sverige har 

relativt höga utsläpp per capita jämfört med Kina se figur 2.9. Sverige har sänkt 

koldioxidutsläppen per capita från 6,4 ton år 2006 till 5,6 ton år 2007. 
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Figur 2.9. Koldioxidutsläpp per capita 

 

2.3 Skrivare 

Idag är det inte konstigt att ha en skrivare bredvid sig hemma eller på jobbet, men det 

var inte förrän i slutet på 80-talet som skrivaren kom ut på marknaden för oss 

konsumenter. Skrivarens historia började med hjälp av Chester Carlson redan 1938. 

Han utvecklade en metod som kallades elektrofotografering eller ”Xerox” som den 

vanligtvis kallas. Elektrofotograferingen blev grundstenen för den senare teknologin, 

och då främst för laserskrivaren. Den första laserskrivaren kallades för EARS och 

utvecklades av Xerox Palo Alto Research Center i början av 1969 och blev klar i 

slutet av 1971, och Xerox 9700 Electronic Printing System som den kom att kallas 

lanserades sen på marknaden 1977. 

1976 installerades den första skrivaren i ett kontor i Milwaukee. Denna skrivare var 

IBM 3800, som var marknadens första snabba skrivare. Enligt IBM var det den första 

skrivaren som kombinerade elektrofotografering tillsammans med laserteknologin. 

Bläckstråleskrivaren uppfanns samma år, men det var inte förrän 1988 som vi vanliga 

konsumenter blev intresserade av att köpa den. En av de första som kom ut på 

marknaden var Hewlett Packards DeskJet inkJet printer som låg på det skyhöga priset 

av 1000 USD. Man försökte självklart hela tiden att utveckla teknologin och pressa 

ner priset så mycket som möjligt. Vilket leder oss till dagens teknologi då en 

laserskrivare kostar runt 700 kronor jämfört med 1984 då HP sålde deras LaserJet som 

dessutom vägde hela 32 kg för ungefär 30 000 kr (Bobolicu, 2008). Det är inte 

konstigt att utskrifter har ökat i takt med att teknologin har utvecklats.  

2.3.1 Skrivarens miljöpåverkan 

Många av oss använder bläckstråleskrivare eftersom det är ett billigare alternativ. 

Men det är inte så billigt i längden och inte heller bra för miljön. Patronerna tar slut 

väldigt snabbt, vilket bidrar till mer avfall. Det är dessutom väldigt svårt att återvinna 

papper som har skrivits ut med hjälp av en bläckstråleskrivare, eftersom att det är 

svårt att separera bläcket från papperet (“Inkjet Prints Are Not Deinkable”, 2008). 

Laserskrivaren är däremot dyr i inköp, men billigare i drift och är därför vanligare i 

kontorsmiljö. Tyvärr så finns det en nackdel med laserskrivaren, den är enligt forskare 
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vid The Queensland University i Australien en hälsofara. Skrivaren släpper ut farliga 

partiklar i luften från färgpatronen. Partiklarna är så små att de kan tränga in i 

lungvävnaden och skada lungorna. Utsläppen av partiklarna är som störst då man 

precis har bytt färgpatron eller när man skriver ut bilder och texter som kräver mycket 

färg (Nilsson, 2007). 

För att skrivaren ska fungera så behöver den energi, vilket automatiskt leder till att 

energiförbrukningen är ett av skrivarens negativa miljöpåverkan. Det finns därför en 

märkning som kallas för Energy Star, där produkter som har Energy Star-märket är 

klassade som miljöeffektiva. Det startades först i USA som ett regeringsprogram, men 

nu har ett flertal andra länder också valt att införa detta program och även EU 

(”Energy Star”, 2009). 

 

2.4 Papperslösa kontoret 

Det var en publicist på tidningen Business Week som kom på uttrycket ”Det 

papperslösa kontoret” 1975, då han skrev en artikel om framtidens kontor. Han 

syftade på den framtid som vi befinner oss i nu, och än så länge ligger det fortfarande 

högar av papper på våra skrivbord. Mellan 1980 och 2000 ökade 

papperskonsumtionen markant, därför att tillgången till skrivare och kopiatorer blev 

mycket bättre. Men sedan 2000 har man märkt av att papperskonsumtionen har sjunkit 

lite, vilket kan bero på generationsskiftet, då yngre människor hellre läser från 

skärmen än skriver ut ett dokument (”Paperless Office”, 2009). Man har dessutom 

märkt att pappersblanketter börjar minskar. De flesta pappersblanketter finns 

tillgängliga som ifyllbara elektroniska blanketter som man kan ladda ned genom 

Internet och sedan skicka tillbaka ifyllda (Forsebäck, 2000). 

2.4.1 Tidigare fall 

Harper och Sellen (2003) tar upp två fall där man har försökt nå det papperslösa 

kontoret. De kallar dessa två företag för DanTech och UKCom. Länge trodde de att 

det papperslösa kontoret kanske var en myt, tills de fick höra talas om DanTech i 

Köpenhamn.  

DanTech var under denna tid ett av de äldsta företagen inom deras bransch, men detta 

betydde inte att de var det ledande företaget. Ett företag i USA som utvecklade nya 

teknologier var det ledande företaget. DanTech bestämde sig att drastiska åtgärder 

behövde göras för att de skulle kunna vara kvar och tävla bland de ledande företagen. 

Det första de skulle göra var att organisera om inom företaget för att uppnå 

flexibilitet. Vilket i deras fall betydde att ingen skulle ha ett eget skrivbord, så att det 

skulle bli smidigare att arbeta på två olika projekt i olika projektgrupper. En 

sidoeffekt till denna omorganisation blev att man behövde minska på papper, eftersom 

man ansåg att pappersdokumenten knöt en person till ett skrivbord. Genom att bli av 

med pappersdokumenten blev man därför mer flexibel (Harper & Sellen, 2003, s. 34-

37). 

DanTech försedde alla med ett eget elektroniskt kontor, och för själva 

pappersdokumentationen fick varje projektgrupp varsitt arkivskåp med hjul där man 

kunde förvara all pappersdokument. Brev skannades först in på datorerna och 

slängdes sedan i en genomskinlig ränna för att medarbetarna skulle se hur mycket 

papper man gjorde sig av med. Det pappersdokument som inte slängs är sådana 
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dokument som av någon rättslig anledning inte bör slängas. DanTech lyckades inte bli 

helt papperslösa, men de lyckades istället minska på papperskonsumtionen inom 

företaget samt få en större förståelse för hur företaget egentligen använder 

pappersdokument. Man kom fram till att större delen av pappersdokumenten spelade 

en viktig roll under projektets gång, där dokumenten skrevs ut för att läsas, markeras, 

fungera som påminnelse bland annat. Överraskande nog kom man fram till att dessa 

dokument varken behövde sparas i pappersform eller som elektronisk dokument, och 

papperna kunde efter projektets slut lika gärna slängas. Att minska på papper blev mer 

som en symbol för förändring än anledningen till en förändring. Utan 

pappersdokument så knöts man som sagt sig inte till ett skrivbord, därför blev det 

lättare för en omorganisation. Uppmärksammandet av att minska på papper blev 

också en motivation för de anställda att verkligen tänka på vad som behövde skrivas 

ut, och vad som behövde sparas (Harper & Sellen, 2003, s.38-40). 

Det andra företaget UKCom lyckades inte lika bra som DanTech när de försökte bli 

ett papperslöst kontor, som var deras mål. Anledningen var att man ville ha ett nytt 

sätt att arbeta och ett papperslöst kontor skulle göra susen. Det var svårare än man 

trodde, eftersom personalen hade mycket svårt att släppa det gamla traditionella sättet 

att arbeta på. Skillnaden mellan UKCom och DanTech var att på UKCom fokuserade 

man på att papper var ett problem, där trodde man att genom att bli papperslöst så 

skulle arbetet bli bättre. Elektroniska system ansågs som något bra, medan papper 

ansågs som något dåligt. Man insåg till slut att det krävdes en förändring i sättet att 

arbeta innan man kunde koncentrera sig på att bli papperslösa. De positiva som kom 

ut av att bli papperslösa var att UKCom fick sig en djupare förståelse över sitt eget 

arbetssätt (Harper & Sellen, 2003, s.46-48). 

Ett tredje fall som är värt att nämnas är Breedlove & Associates från Austin, Texas, 

som började övergå till ett papperslöst kontor i slutet av 2007 och håller fortfarande 

på att förverkliga målet. När barnfamiljer anställer en Nanny på ett lagligt sätt krävs 

det mycket pappersarbete, det är pappersarbetet som Breedlove & Associates hjälper 

familjerna med. Detta ledde till att kontoret fylldes med pappershögar så den främsta 

anledningen till varför de ville bli papperslösa var inte på grund av att färre träd skulle 

huggas ned, utan det var för att de helt enkelt var trötta på papper som låg överallt. De 

flesta anställda på företaget var i 20-årsåldern och större delen av klienter är unga, 

medelklassfamiljer med barn som är vana med den nya teknologin, vilket betydde att 

det blev en lätt omställning för dem. Istället för brev började de skicka e-post med 

pdf-formulär bifogade. Företaget har dessutom planer på att utforma en online-service 

för klienterna (”On its way, at last”, 2008). 

 

2.5 Intervju 

En intervju är ett vanligt sätt att samla in data på, där man måste ha en avsikt eller ett 

syfte om varför man gör intervjun. Det är en dialog, men det skiljer sig från det 

vanliga samtalet, därför att det är endast till för att samla information. I ett vanligt 

samtal mellan två personer vet man inte riktigt vart samtalet leder. Eftersom de 

inblandande personerna både ställer frågor och svarar. I en intervju är det alltid en 

person som ställer frågorna och den andra som blir intervjuad svarar, vilket betyder att 

den som intervjuar bestämmer riktningen på intervjun (Lantz, 2007).  
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Lantz (2007) säger att en väl genomförd intervju i vetenskapliga sammanhang ger 

tillförlitliga, giltiga och användbara resultat, som är möjligt för andra att kritiskt 

granska slutsatserna av. 

För att intervjun ska bli så bra som möjligt är det viktigt att inte börjar allt för tidigt i 

projektets gång med själva intervjun. Man måste ha klart för sig exakt vad som är 

poängen men intervjun. Det som bör göras innan en intervju är att försöka formulera 

problemet och knyta det till tidigare kunskap så att det finns ett syfte med 

undersökningen. Man bör också ha klart för sig om varför området och problemet är 

viktigt och intressant. Det finns olika modeller och teorier för att intervjua, och det är 

viktigt att välja den modell som belyser problemet på bästa sätt (Lantz, 2007). 

2.5.1 Den öppna intervjun 

Det finns två olika former av öppna intervjuer; den ena är en helt öppen intervju och 

den andra är en riktad öppen intervju. Resultatet kan bli väldigt olika från person till 

person eftersom det handlar om den personens upplevelser och synpunkter, det är 

därför en fördel med en öppen intervju i en kvalitativ undersökning. En kvalitativ 

undersökning ger svar på frågor som ”hur?”, ”varför?” och ”på vilket sätt?”, medan en 

kvantitativ undersökning ger svar på frågor som ”hur många” och ”hur ofta?”. 

(”Synovate”, 2009). 

I en öppen intervju handlar det om att man vill få en förståelse över problemet eller 

fenomenet, och det är individen som är intressant. Frågorna är utformade så att den 

tillfrågade kan beskriva sin egen bild av verkligheten, där den fritt får beskriva sin 

uppfattning och upplevelse av det som är betydelsefullt för denne person. Intervjuaren 

kan ställa följdfrågor som uppkommer under intervjun för att öka sin förståelse för 

den tillfrågades svar. Det är den som svarar som bestämmer avgränsningar i svaret.  

Det som skiljer den riktat öppna intervjun från den öppna är att i den riktat öppna så 

fördjupar sig den tillfrågade i det som intervjuaren tycker är meningsfullt, även här är 

det öppna frågor som gäller (Lantz, 2007, s.30,33). 

2.5.2 Den strukturerade intervjun 

Den strukturerade intervjun kan även den delas upp i två former; den 

halvstrukturerade och den helt strukturerade intervjun. I en kvantitativ undersökning 

är det en fördel med en strukturerad intervju. 

I den strukturerade intervjun får den tillfrågade redan i förväg bestämda frågor och 

begrepp för att man lättare ska kunna analysera och jämföra resultaten. Intervjuaren 

utgår från att fenomenet är känt. Den tillfrågade får fasta svarsalternativ som är lika 

för alla respondenter, som i till exempel en enkät.  

I den halvstrukturerade intervjun är det en kombination mellan öppna och slutna 

frågor. Intervjuaren följer en intervjuplan och har i förhand bestämda frågor och 

följdfrågor. Den tillfrågade ger sin syn på det som intervjuaren tycker är meningsfullt 

(Lantz, 2007, s. 31, 33). 
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2.5.3 Bearbeta resultat 

Efter undersökningarna så görs det en sammanfattning, och målet med 

sammanfattningen är att resultatet ska redovisas på ett rättvisande och överskådligt 

sätt. Sammanfattningarna kan både beskriva likheter och skillnader mellan resultaten. 

Det finns fyra sätt att göra en sammanfattning på: 

1. Fokusera på några få viktiga delar. 

2. Återge endast slutsatserna. 

3. Svep ytligt över innehållet. 

4. Rama in texten, tala om var gränserna går. 

När man gör sammanfattningar är det viktigt att man går tillbaka till början av 

utredningen för att ha klart för sig vad det egentligen handlar om, och vilka delfrågor 

som finns. I sammanfattningen ska vi använda vårt eget språk, eftersom att det är här 

vi försöker förstå vad den intervjuade personen har menat (Kylén, 2004). 

Det finns två olika sätt att analysera resultat från intervjuer; det ena är en kvalitativ 

analys och det andra en kvantitativ analys. Det är viktigt att redan från början 

bestämma vilken typ av analys man vill göra med resultaten från intervjun, därför att 

det kommer att underlätta för själva intervjun. Vilken metod man väljer att använda 

beror också på vilken frågeställning man har för undersökningen. Underlaget för en 

kvalitativ undersökning är beskrivande, men själva analysen är mer än bara en 

beskrivning, för att man försöker leta efter det som ligger dolt i den beskrivande 

helheten. I en kvalitativ analys jämför man inte om det är mer än eller mindre än som 

man gör i en kvantitativ analys, utan här handlar det om hur lika eller olika 

intervjusvaren är. Resultatet ska sedan sammanfattas och skrivas om så att det passar 

problemet man skriver om, detta kan därefter leda till en ny teori (Lantz, 2007, s. 98-

99). 

I en kvantitativ analys är resultaten logiska och mätbara, här kan man genom att 

studera delarna generalisera och dra slutsatser om helheten (”Kvantitativ”, 2009). 
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3 Genomförande 

3.1 Metod 

Vi började först med en enkätundersökning för att få en överblick för vad avdelningen 

hade för syn på utskrifter, skrivare och miljö. På detta sätt kunde vi utgå från 

enkätundersökningen och göra en mer djupgående undersökning i form av en öppen 

intervju med ett antal personer. Vi valde att använda oss av en kvalitativ analys både 

för enkätundersökningen samt intervjuerna, därför att undersökningen var till för att vi 

skulle förstå de anställdas arbetssätt. När vi sammanställde all data försökte vi bara få 

med det viktigaste och det som var mest relevant för undersökningen. Genom de 

kvalitativa analyserna kunde vi sedan jämföra det med tidigare fall och teorier, för att 

därefter komma fram till en slutsats. De praktiska tips och förslag som vi kom fram 

till presenteras i en broschyr och ett speciellt utformat skrivbordsunderlägg. 

 

3.2 Enkätundersökning 

Vi valde att göra en elektronisk enkät på gratistjänsten surveymonkey.com, eftersom 

examensarbetet handlar om att minska på papper. Det var dessutom mer praktiskt 

eftersom vi kunde skicka ut den per e-post och deltagarna kunde på så sätt svara så 

fort de hade tid.  

 

 
Figur 3.1. Översikt av enkäten 

 

Resultaten sammanställdes automatiskt på surveymonkeys sida och vi kunde få in 

dem så fort enkäten var genomförd. Vi sammanställde även resultaten i Excel, där vi 
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gjorde en total sammanfattning och en annan där vi delade upp åldrarna i två grupper. 

Från början delade vi upp dem i fyra åldersgrupper, men det visade sig att det skulle 

bli för få personer i de yngre åldersgrupperna. Vi ville ha med åldersgrupperingar för 

att se ifall åldern spelade någon roll, men eftersom de flesta som arbetar på landstinget 

tillhör den högre åldersgruppen så var vi tvungna att minska det till två grupper. Den 

ena gruppen bestod av sex personer i åldersgruppen 25-45, och den andra gruppen 

bestod av 17 personer i åldersgruppen 46-65. Vi utformade en kort enkät för att den 

inte skulle ta för lång tid att svara på. 

Enkäten delades upp i tre delar; papper, skrivare och miljö, anledningen till det var för 

att vi ville få en bättre förståelse över deras beteende inom dessa områden som vi har 

tagit upp i teorin. På detta sätt skulle det bli lättare för oss att sammanfatta enkäten. 

Vi valde att ha påståenden istället för frågor, eftersom det var personalens beteende vi 

ville ta reda på. Till varje påstående valde vi att ha sex svarsalternativ; stämmer inte 

alls, stämmer till liten del, stämmer delvis, stämmer ganska väl, stämmer till stor del 

och stämmer helt. 

 

 

Figur 3.2. Enkät: Papper 

 

Det första delavsnittet handlade om hur man ser på papper och elektroniska 

dokument, och på vilket sätt man använder dessa dokument. Vi ville ta reda på 

papperets roll i deras arbete. Påståendena som fanns i pappersdelen som man kan se i 

figur 3.2 var: 

 Jag föredrar elektroniska dokument framför pappersdokument. 
Detta påstående visar hur stort förtroende man har för viktiga dokument. 

 Jag föredrar att anteckna på papper innan jag överför anteckningarna 

till datorn. 
Detta påstående visar ifall många använder papper som hjälpmedel trots att 

materialet i slutändan ska vara i elektroniskt form. 

 De flesta dokument som jag skriver ut kan lika gärna slängas efter dagens 

slut. 
Detta påstående visar hur mycket onödigt det egentligen är som skrivs ut.  

 Jag skriver ut mina e-post. 

E-post är något som man absolut inte behöver skriva ut. Det gäller bara att 

organisera upp det bra, därför tyckte vi att detta påstående var viktigt.  
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 Jag skriver ut dubbelsidigt. 
Dubbelsidigt är en mycket viktig funktion som sparar på mycket utskrifter. Vi 

ville därför veta hur många det egentligen är som utnyttjar denna funktion.  

 Jag tycker att jag skriver ut för mycket 

Om man själv tycker att man skriver ut för mycket, så finns det en stor chans 

till att man vill ändra på sina egna utskriftsvanor. 

 

 

Figur 3.3. Enkät: Skrivare 

 

Den andra delen handlar om skrivaren verkligen behövs på kontoret. Dessa 

påståenden fanns i skrivardelen som man kan se i figur 3.3. 

 Jag har en skrivare i mitt kontor. 
Denna fråga hade vi med i enkäten för att se hur många skrivare det finns på 

konsultavdelningen. 

 Om Ja på ovanstående; Jag använder den dagligen. 
Denna följdfråga visar hur många skrivare som inte behövs på 

konsultavdelningen. 

 Jag har inget emot av att minska på antalet skrivare i vår avdelning. 
Genom detta påstående kunde vi se hur många som verkligen vill minska på 

antalet skrivare på avdelningen. 

 

 
Figur 3.4. Enkät: Miljö 

 

Den sista delen handlar om miljön, Dessa påståenden fanns i miljödelen som man kan 

se i figur 3.4. 

 Klimatförändringen har påverkat mina handlingar. 
Detta påstående hade vi i enkäten för att se om de gör något annorlunda på 

grund av klimatförändringen. 

 Jag tror att papperskonsumtionen påverkar vår miljö. 
Om de tror på detta påstående så är det mer troligt att de vill förändra på sina 

utskriftsvanor. 
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 Jag är villig att anpassa mina utskriftsvanor för att påverka vår miljö på 

ett positivt sätt. 

 

Denna enkät skickades ut till all personal på konsultavdelningen på IT-centrum, som 

består av 25 personer varav 23 svarade på den. Innan vi skickade ut enkäten fick all 

personal på konsultavdelningen en presentation från oss där vi beskrev vårt 

examensarbete, och anledningen till varför vi gjorde detta. Därefter fick de en vecka 

på sig att svara på enkäten. 

 

3.3 Intervjuer 

Valet av personer till intervjuerna valdes genom att vi ställde krav till vår handledare 

om vad för slags arbetsbeteenden vi ville ha. Eftersom Johnny vet på ett ungefär hur 

de flesta arbetar på konsultavdelningen hjälpte han oss att välja ut personerna som 

skulle intervjuas. Våra krav var att personerna som valdes till intervjuerna skulle ha 

arbetssätt som skiljde sig från varandra. Personerna som valdes ut skulle dels vara 

någon som skriver ut mycket, någon som inte skriver ut mycket alls och några 

personer som har en skrivare på sitt kontor. Anledningen till detta var för att vi ville få 

en större förståelse för dessa olika personers arbetsbeteende. Eftersom de är väldigt 

upptagna på konsultavdelningen så valde vi att intervjua fyra personer. Personerna 

som valdes ut var IT-direktören som föredrar att få allt elektroniskt, medan 

ekonomiassistenten, den ekonomiansvarige och sektionschefen skriver ut ganska 

mycket. Vissa medarbetare måste ha skrivare av olika skäl eftersom de testar olika 

program. 

Intervjumetoden som valdes var en öppen intervju för att den intervjuade personen 

skulle kunna berätta sin egen bild och uppfattning. Vi utgick från enkäten när vi 

utformade vår intervjuplan, därför att intervjuerna skulle fungera som en fördjupning 

av enkäterna. För att personerna skulle vara mer förberedda inför intervjun så valde vi 

att skicka ut vår intervjuplan (se bilaga 3) i förväg. Efter varje intervju så fick vi mer 

frågor och idéer till nästa intervju, där vi kom på fler följdfrågor att ställa. Vi kände 

att vi utvecklades i vår intervjuteknik och på så sätt blev intervjuerna mer personliga, 

eftersom vi lärde oss att anpassa intervjuerna efter personen som vi intervjuade. I den 

första intervjun följde vi nästan intervjuplanen till punkt och pricka, och vi hade inte 

ens frågan om vad deras sysselsättning är på IT-centrum. Dessutom hade vi inte lika 

mycket följdfrågor som i de resterande intervjuerna. Följdfrågorna gjorde så att 

intervjuerna blev mer personliga. 

För att samla in data använde vi oss av en mp3-spelare för att spela in ljud. På det 

sättet kunde vi få med all information utan att missa något viktigt. Intervjun blev 

dessutom mycket mer personlig, eftersom man slapp titta ner på ett block för att 

anteckna hela tiden. Vi transkriberade sedan all ljudmaterial. 

3.3.1 Sammanfattning av intervjuer 

3.3.1.1 Sektionschef 

Sektionschefen för konsultgruppen arbetar med IT-relaterade arbetsuppgifter på 

uppdrag av verksamheten. Förutom sitt chefskap så arbetar han också som 

projektledare. 
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Han har en skrivare på sitt kontor som används dagligen. Skrivaren spelar en viktig 

roll i hans arbete eftersom han har en chefsbefattning där det skrivs ut mycket 

dokument som berör enskilda personer. Han skulle kunna tänka sig ta bort skrivaren i 

sitt kontor, men det är främst det här med säkerheten som oroar honom. Det finns en 

risk att dokumenten hamnar i fel händer om han skriver ut de på centralskrivaren. Han 

tänker dessutom på alla avtal som man måste skriva på, vilket man inte kan göra 

elektroniskt. 

Dokument som han föredrar att skriva ut är oftast lite längre dokument för att han 

tycker att det är jobbigt att läsa längre dokument på en skärm. Ibland skriver han ut e-

post som han använder som en slags kom ihåg lista. De dokument som skrivs ut 

sparas oftast tills problemet är löst, därefter slängs de eller sätts in i en pärm beroende 

på vad för slags problem det är. Han anser att det är lättare att göra anteckningar på 

pappersdokument, och tycker dessutom att det är mer praktiskt att ta med sig papper 

med egna anteckningar till möten. 

En fördel med elektroniska dokument är att det går mycket snabbare att skicka det 

elektroniskt, och man kan själv bestämma om man vill ha det på papper eller inte. Han 

tror inte på ett papperslöst kontor i framtiden och kan inte heller tänka sig att ha det 

helt papperslöst, men att det kan bli en minskning av pappersanvändandet.  

Klimatförändringen har påverkat honom en del i hans vardagliga beteende, eftersom 

han är mer miljömedveten idag. Han tänker till exempel mer på elförbrukningen 

genom att använda lågenergilampor och har köpt en tvättmaskin som är svanenmärkt.  

3.3.1.2 Ekonomiassistent 

Ekonomiassistentens arbete går ut på att ta fram fakturor, debiteringar, investeringar, 

lägga ner anläggningsregister och ta fram statistik. Tidsredovsningar görs på de bilar 

som används av IT-centrum. Det innebär att man räknar hur mycket koldioxid bilarna 

förbrukar och alla gör tidsredovisningar, dessa redovisningar debiteras av henne.  

Det blir väldigt mycket utskrifter eftersom verksamheterna som debiteras kräver att få 

ett underlag. I vissa situationer tycker hon att det är enklare att sammanställa arbetet 

när hon väl har skrivit ut det, annars kan det bli ohanterligt att arbeta med. De flesta 

dokument som skrivs ut sparas i upp till 10 år, ett sådant dokument kan exempelvis 

vara debiteringsunderlag.  

Det som är bra med elektroniska dokument är att man inte behöver skriva ut allt. Men 

i arbetet så krävs det att hon skriver ut dokumenten därför att dessa dokument måste 

sparas i pappersform. När det kommer till papperslöst kontor så ser hon ingen framtid 

i det, eftersom många kommer fortfarande att vilja skriva ut dokument.  

Hon har ingen skrivare i sitt kontor, men trots det så skriver hon ut en hel del. Hon 

använder nätverksskrivaren dagligen. För tillfället så är det väldigt svårt att ändra på 

utskriftsvanorna, därför att kunderna vill ha dokumenten utskrivna. Det undersöks just 

nu ifall man kan stoppa skrivaren när man skriver ut debiteringar från 

internfaktureringen. Just nu så kräver systemet att man anger utskrifter annars 

debiteras det inte via ekonomisystemet. Ifall det går att göra dessa ändringar så 

kommer en del utskrifter försvinna.  

När det kommer till klimatet så har hon nu för tiden börjat tänka mer på 

förändringarna som sker. Detta har fått henne att till exempel börja sortera mera 

hemma och köpa miljövänliga glödlampor. 
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3.3.1.3 Ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig på IT-centrum, samt kvalitetssamordnare som håller på med 

kvalitetsledningssystem. Mycket av arbetes görs i Excel och Word där man bland 

annat skriver protokoll. En stor del av arbetet görs i ett datorsystem som innehåller 

ekonomisystem och budgetsystem. Periodvis så arbetar han med bokslut och budget, 

dessa arbetsuppgifter återkommer ett antal gånger varje år. Alla dessa arbetsuppgifter 

samlas i olika pärmar och det har man gjort sedan tio år tillbaka. Varje pärm 

innehåller alla underlag för det år det är samlad för. Det blir en hel del pärmar i 

längden eftersom man skriver ut en hel del pappers som förvaras i dessa pärmar. Det 

som sparas är sammanställningar, rapporter och specifikationer.  

Han är lite gammaldags av sig när det kommer till papper, föredrar helst att ha 

protokollen, dagordningen och budgeten på papper inför möten. Men det mesta finns 

redan upplagd på intranätet som alla kan ta del av. IT-centrum har ett papperslöst 

fakturasystem där alla fakturor skannas in i. Han är väldigt oorganiserad när det 

kommer till e-post så det blir svårt att hålla koll på det som redan finns. Han behöver 

få lite tips med att organisera e-posten så att det blir lättare att hitta det som behövs. 

Han erkände att han har en förmåga att skriva ut lite för mycket dokument, men han 

undviker att skriva ut e-post. När det gäller de elektroniska dokument så kan man lätt 

bli dränkt i all information tycker han, och då gäller det att kunna organisera upp sin 

information på ett bra sätt.  

Personligen så tror han inte på ett helt papperslöst kontor. Den äldre generationen har 

lite svårt med att ha det helt papperslöst. Men det kommer att bli mer och mer 

papperslöst med den yngre generationen. Skrivaren som används dagligen spelar en 

stor roll i hans arbete eftersom han skriver ut ganska mycket. Just nu finns det en 

skrivare på kontoret, men det finns nätverksskrivare så det skulle inte vara några 

problem för honom att ta bort skrivaren från kontoret. Han skriver även ut en del 

konfidentiella uppgifter; ekonomiuppgifter och löneuppgifter så det är bekvämare att 

ha skrivaren i kontoret. 

Visst har klimatförändringen påverkat hans handlingar, därför att han är väldigt 

intresserad av miljöfrågor överhuvudtaget. Han arbetar aktivt med miljöfrågorna på 

IT-centrum och det har han gjort i flera år. Han har även tagit diplom om miljökörkort 

som dem hade för chefer och miljöombud, men tyvärr så hakade inte alla på det. 

Ser potentialer till att ändra på sina utskriftsvanor för att bidra till bättre miljö, men 

han skulle inte vilja vara utan papper helt och hållet. Det är ett arbetssätt som inte är 

så lätt att ändra på.  

3.3.1.4 IT-direktör 

IT-direktören på IT-centrum är ansvarig för Landstingets IT-verksamhet. Han 

eftersträvar hela tiden till att använda så lite papper som möjligt, vilket vi såg så fort 

vi gick in i hans kontor. Det fanns inte ett enda papper på skrivbordet, och knappt 

någon pärm. Istället för att spara sina dokument i pärmar som majoriteten av 

kollegerna gör så sparar han nästan alla sina dokument på nätverksservern. När han 

väl behöver dokumenten så flyttar han helt enkelt över de till sin laptop. 

Ibland måste även han göra utskrifter, som till exempel inför vissa möten, men han ser 

till att försöka få så mycket som möjligt digitalt som han kan spara på datorn. När han 

väl gör utskrifter så är det främst agendor till möten, dessa dokument kan slängas efter 

att mötet är avklarat. På möten som han är med på försöker man oftast skapa en 
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projektplats där man kan ladda upp dokumenten som är relevanta, om det inte går så 

måste han helt enkelt skriva ut det och om man har fått dokumenten digitalt så tar han 

med sig sin laptop. 

När han började jobba på Landstinget använde han mycket papper och pärmar, men 

sedan år 2000 då han började jobba som IT-konsult och projektledare ändrade han sitt 

arbetssätt. I detta arbete var hans arbetsplats en bärbar dator, mobiltelefon och en 

hurtch, så han fick ta den arbetsplats som var ledig. På det sättet lärde han sig att ha så 

mycket som möjligt digitalt, sen när han kom tillbaka till Landstinget kände han att 

det var onödigt att gå tillbaka till pärmar och massa pappersdokument.  

Vi kunde nästan ana att han tycker att elektroniska dokument är det bästa alternativet. 

Det viktiga med elektroniska dokument är att de finns tillgängliga, så att han kan nå 

dem när han vill. Även om han föredrar papperslöshet så tror han ändå inte på ett 

papperslöst kontor i framtiden. Han tror att det finns för många ”pärmkramare” som 

alltid kommer att älska papper. Däremot kan begreppet papperslöst kontor vara en 

slags vision, på samma sätt som man har nollvision inom trafiksäkerhet. 

Klimatförändringen har däremot inte påverkat honom speciellt mycket, men han 

påverkas utifrån ett miljöperspektiv och tycker att man borde värna om miljön 

överhuvudtaget. Han tar mer hänsyn till miljön både i det privata och på jobbet, där 

han till exempel kör etanolbil och sopsorterar. Han ser dessutom till så att man jobbar 

med Grön IT och miljömärkta produkter på jobbet. 

 

3.4 Broschyr 

Broschyren är till för att ge de anställda på IT-centrum praktiska tips om hur de kan 

arbeta mer effektivt på ett digitalt arbetssätt. Detta kan medföra att 

papperskonsumtionen minskar. Förutom praktiska tips ska denna broschyr även 

innehålla information om hur papperskonsumtionen påverkar miljön, och varför man 

bör minska på papperskonsumtionen.  

Genom kurserna Digital Medieproduktion 1 och 2 som vi har läst under vår utbildning 

hur vi fått kunskaper om hur man skapar informativ och snygg broschyr. Denna 

broschyr utformades i Photoshop och InDesign, och skrevs ut som en pdf-fil. Vi ville 

ha en stilren broschyr där fokusen ligger på innehållet i texten. Med stilren menar vi 

att det inte ska vara för mycket onödiga bilder och färger i broschyren. Vi valde att 

använda två dominerande färger; grön och vit. Den gröna färgen användes till texten 

och växter som finns avbildade i broschyren. För att det ska kännas mer livfullt så 

använde vi den gröna färgen i olika nyanser på växterna. Denna broschyr handlar om 

att minska på utskrifter för att bidra till en bättre miljö så därför passade det bra med 

gröna växter. Texten ska vara konkret och lätt att läsa, för att läsaren lättare ska kunna 

ta till sig informationen. Vi valde att ha ett linjärt teckensnitt eftersom det inte är så 

mycket att läsa, och passar därför bäst och ser bra ut i en broschyr. Teckensnittet vi 

valde att använda är Gill Sans Serif.  

Förutom broschyren gjorde vi dessutom ett skrivbordsunderlägg med de praktiska 

tipsen. Genom att ha det som skrivbordunderlägg är de praktiska tipsen alltid 

tillgängliga och synliga, och man slipper öppna ett extra dokument för att läsa dem. 

Man behöver dessutom inte skriva ut tipsen. Skrivbordsunderlägget är utformat som 

broschyren, för att man ska känna igen sig.   
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4 Resultat 

4.1 Resultat av enkätundersökning 

Enkätundersökningen skickades ut till de 25 anställda på konsultavdelningen på IT-

centrum, och vi fick tillbaka 23 svar. Undersökningen visade att åldern inte spelar så 

stor roll, men det kan också bero på att det inte finns så många unga som jobbar på 

konsultavdelningen. Det som skiljer sig mellan diagrammen som är hämtade från 

bilaga 2 och bilaga 3, är att bilaga 2 ger förklaring till de olika åldersgrupperna som vi 

valde att dela upp de anställda i. Medan diagrammen hämtade från bilaga 3 ger den 

procentuella förklaringen. 

Det är fler bland de yngre som föredrar elektroniska dokument se figur 4.1. Om man 

tittar på helheten se figur 4.2 så är det en delad uppfattning, man kan säga att hälften 

lutar mer åt elektroniska dokument medan den andra halvan föredrar 

pappersdokument. Detta kan bero på de olika generationerna, då de äldre har haft 

papper som hjälpmedel i sitt arbete i en längre del av sin yrkesverksamma period.  

 

 
Figur 4.1. Enkätsvar 1: Åldersgrupper  

 

 
Figur 4.2. Enkätsvar 1: Totala procentuella uträckningen  

 

Kortvariga dokument skrivs inte ut ofta på konsultavdelningen, bland den yngre 

gruppen skrivs det knappt ut några sådana dokument överhuvudtaget. Däremot finns 

det ett fåtal i den äldre gruppen som skriver ut mycket sådana dokument se figur 4.3 
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och 4.4. Det kan beror på vilket arbete de har och vad som krävs av dem, men det kan 

också helt enkelt vara en vana. 

 

 
Figur 4.3. Enkätsvar 3: Åldersgrupper 

 

 
Figur 4.4. Enkätsvar 3: Totala procentuella uträckningen 

 

Figur 4.5 och 4.6 ger förklaring för hur det ser ut med e-postutskrivning. Som man ser 

så är det inte många som skriver ut e-post. Men i den äldre gruppen finns det ett fåtal 

som gör det ibland. 

 

 
Figur 4.5. Enkätsvar 4: Åldersgrupper 
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Figur 4.6. Enkätsvar 4: Totala procentuella uträckningen 

 

Att skriva ut dubbelsidigt är något som kan förbättras eftersom det är mer än hälften 

som knappt gör det. Enligt enkätundersökningen se figur 4.7 är det fler av de yngre 

som skriver ut dubbelsidigt, men man får ta hänsyn till att vi har delat upp deltagarna i 

åldersgrupper och det fanns fler äldre än yngre. I den äldre gruppen är det för många 

som nästan aldrig skriver ut dubbelsidigt. Många kanske inte tänker på att den 

funktionen finns, och om de gör det så kanske de oftast glömmer bort att gå in på 

inställningar för att välja att det skrivs ut dubbelsidigt. Just nu har inte IT-centrum 

dubbelsidigt som standardinställning. Figur 4.8 förklarar procentuella uträckningen. 

 

 
Figur 4.7. Enkätsvar 5: Åldersgrupper 

 

 
Figur 4.8. Enkätsvar 5: Totala procentuella uträckningen 
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Figur 4.9 visar hur många det är som har skrivare och hur ofta det används. Figur 4.10 

visar den procentuella delen. Det är flera både i de yngre och det äldre gruppen som 

inte har skrivare i sitt kontor. 

 
Figur 4.9. Enkätsvar 7: Åldersgrupper 

 

 
Figur 4.10. Enkätsvar 7: Totala procentuella uträckningen 

 

Det var bara en person bland de yngre som har skrivare i sitt kontor och skrivaren 

används varje dag se figur 4.11. Det ser lite anorlunda ut för de äldre gruppen, där tre 

personer använder skrivaren varje dag och två personer använder det inte alls eller till 

en liten del. Man kan se den procentuella förklaringen av figur 4.12.  

 
 Figur 4.11. Enkätsvar: Används skrivaren dagligen? 
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Figur  4.12. Enkätsvar: Används skrivaren dagligen? 

 

52.3 procent har inget emot att minska på antal skrivare i avdelningen medan 47,7 

procent tvekar inför valet se figur 4.14. Det kan bero på att dem flesta inte vill minska 

på antal skrivare för att det kan innebära att dem får gå en bit för att få sina utskrifter 

se figur 4.13. Man får även ha i åtanke att anledningen till varför de anställda inte vill 

minska på skrivarna kan beror på att dem själva inte har skrivare i kontoret. Alla är 

nog inte medvetna om hur många skrivare det finns på avdelningen, det kan vara 

anledningen till varför dem inte vill minska på antal skrivare som finns tillgängligt för 

alla.   

 

 
Figur 4.13. Enkätsvar 8: Åldersgrupper 

 

 
Figur 4.14 . Enkätsvar 8: Totala procentuella uträckningen 
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De flesta är medvetna om klimatförändringen, men som man ser på figur 4.15 och 

figur 4.16 så är det rätt många som inte direkt har ändrat på sina handlingar på grund 

av klimatförändringen.  

 
Figur 4.15. Enkätsvar 9: Åldersgrupper 

 

 
Figur 4.16. Enkätsvar 9: Totala procentuella uträckningen 

 

Många tror att papperskonsumtionen påverkar vår miljö och vill ändra på sina 

användningsvanor av papper. Vilket man kan se tydligt på figur 4.17 och 4.18 

 

 
Figur 4.17. Enkätsvar 10: Åldersgrupper 
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Figur 4.18. Enkätsvar 10: Totala procentuella uträckningen 

Alla är villiga att ändra på sina utskriftsvanor för att bidra till förbättra miljön se figur 

4.19 och 4.20.  

 

Figur 4.19. Enkätsvar 11: Åldersgrupper 

Figur 4.20. Enkätsvar 11: Totala procentuella uträckningen 
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4.2 Sammanställning av intervjuer 

Landstinget har mycket goda möjligheter till att arbeta elektroniskt, därför att i princip 

alla konferensrum har en stationär dator med koppling till en pc-kanon. Det är alltså 

inga problem för de anställda att ta med sig sin bärbara dator till möten. I dagsläget 

har ungefär 1000 användare på landstinget en bärbar dator, och sammanlagt har man 

ungefär 8500 pc. Många dokument som skrivs ut är dokument som sparas under en 

längre tid, men det skrivs även ut dokument inför möten som dagordningar, protokoll 

och budget. Långa dokument är något som många föredrar att ha utskrivet på papper 

för att de tycker det blir jobbigt för ögonen om man tittar på en skärm för länge. Alla 

anställda på landstinget har tillgång till intranätet där man kan ladda upp och dela med 

sig av dokument, om alla utnyttjar intranätet så behöver man inte skriva ut dokument 

som bara sparas under en kort tid. Det finns även personer som skriver ut e-post för att 

lättare komma ihåg vad som ska göras. Men e-post behöver inte skrivas ut om man 

lätt organisera upp det på ett bra sätt i till exempel mappar.  

De flesta föredrar att få elektroniska dokument eftersom de själva kan bestämma vad 

som ska skrivas ut. Men det finns många som inte tror på att elektroniska dokument 

kan ersätta papperet, och ingen av dessa personer som vi intervjuade tror på ett 

papperslöst kontor i framtiden. Detta är för att de tror att papperet har en för viktig roll 

hos oss människor. Det ger helt enkelt en annan känsla att hålla i ett pappersdokument 

än att läsa på en skärm, det är den känslan många inte kan komma ifrån. Enligt norska 

forskare beror det på att människan har lättare för att komma ihåg saker om det finns 

en fysisk koppling mellan text och dokument. Det är lättare att minnas vart på ett 

uppslag man har läst något, och man kan ofta komma ihåg något genom att bara titta 

på omslaget (”Därför är det svårare att läsa på skärmen”, 2009). Många tycker 

dessutom att det är lättare att jämföra texter och figurer i pappersform, eftersom man 

kan lägga sidor som är långt ifrån varandra bredvid varandra. Att anteckna på ett 

pappersdokument är dessutom något som är mer praktiskt på papper anser större delen 

av dem vi intervjuade. Alla dessa funktioner finns i Word och de flesta andra 

dokumenthanteringsprogram, men många känner inte till och tänker inte på att dessa 

funktioner kanske finns. En annan sak som gör det svårt för människor att helt övergå 

till elektroniska dokument är att i dagsläget kräver många dokument en handskriven 

signatur. Landstinget håller just nu på att införa ett nytt tjänste-ID med e-legitimation, 

detta medför att förutsättningarna för att hitta en lösning för elektronisk signatur ökar. 

Det pågår bland annat ett projekt där man använder tjänste-ID vid signatur av fakturor 

i deras elektroniska fakturahanteringssystem. Det här med papper kan även vara en 

generationsfråga, eftersom den äldre generationen inte är uppväxta med datorer vilket 

gör det svårt för de att anpassa sig för att bli helt papperslösa. Medan den yngre 

generationen är uppväxta under en tid där de flesta hushåll har en dator i hemmet som 

är uppkopplad till Internet. De flesta kan tänka sig att ändra på sina utskriftsvanor för 

att minska på sin egen papperskonsumtion. De tror dessutom på en minskning av 

papperskonsumtionen där man kan använda det papperslösa kontoret som en vision. 

På konsultavdelningen är det inte många som har en lokal skrivare, ungefär sex av 25. 

De som har en skrivare har det för att skrivaren ingår i deras jobb, där tester de gör 

måste skrivas ut. En del har det för att de skriver ut en del konfidentiella dokument 

och tycker att på grund av säkerhetsskäl så vill de helst ha en skrivare på kontoret. De 

är därför rädda för att ett dokument som är avsedd till en viss person kan hamna i fel 

händer.  
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Som vi har nämnt tidigare så har papperskonsumtionen en stor påverkan på klimatet, 

eftersom skogar skövlas på grund av den stora efterfrågan på papper. Under de 

senaste åren har media uppmärksammat klimatförändringen som pågår världen över, 

och detta har fått människor att tänka mer på deras handlingar och hur det påverkar 

miljön. Om varje individ tar sitt ansvar så kan det bidra till förbättringar i klimatet och 

miljön. 

 

4.3 Förslag till IT-centrum 

Dessa förslag kan hjälpa IT-centrum att spara både tid och pengar samt bidrar till en 

bättre miljö. Om man har allt mer elektroniskt så behöver man inte skicka dokument 

med vanlig post som kräver både tid och transport. Istället skickar man det via e-post, 

där mottagaren får tillgång till dokumentet inom några sekunder. Det är dessutom 

lättare att hitta den information man söker efter i ett elektroniskt dokument. 

Elektroniska dokument sparar på utrymme och är mer lättillgängligt. Det blir mer 

ekonomiskt eftersom man slipper skriva ut papper och använda skrivaren, där 

färgpatronerna är dyra. Papperskonsumtion och färgpatroner är som sagt inte bra för 

miljön. 

 Inför multifunktionella skrivare. 
Med en multifunktionell skrivare så kan man skanna in sina pappersdokument 

och skicka det som e-post istället för att faxa. De flesta multifunktionella 

skrivare har funktionen att skriva ut dubbelsidigt på ett smidigt sätt, där man 

slipper flytta på papperet för att kunna skriva ut dubbelsidigt. 

 Inför en ”follow-me” lösning till skrivarna. 
Detta ökar säkerheten och minskar onödiga utskrifter eftersom man behöver 

den personliga koden eller kortet för att hämta ut sina utskrifter. Det som är så 

bra med en follow-me lösning är att man kan hämta ut sina utskrifter från 

vilken skrivare som helst med den funktionen. Detta blir dessutom mer 

praktiskt för att man slipper springa fram och tillbaka mellan skrivaren och 

kontoret. När man väl bestämmer sig för att hämta sina utskrifter så kan man 

själv välja vilka dokument som ska skrivas ut. 

 Ha dubbelsidigt som standardinställning på alla skrivare. 
Genom att skriva ut dubbelsidigt så sänks utskriftskostnaderna och 

papperskonsumtionen minskas. 

 

4.4 Praktiska tips till de anställda 

För att ett företag ska kunna minska på sina utskrifter krävs det att de anställda blir 

mer medvetna om de val de gör, och vad som är meningen med det. Vi har därför 

kommit fram till att dessa tips är bra att utgå ifrån. 

 Tänk till innan du gör dina utskrifter; behöver jag verkligen detta 

dokument? 

 Skriv ut dubbelsidigt. 
Här är ett exempel på hur du kan göra för att skriva ut dubbelsidigt se figur 

4.21 och 4.22. 
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Figur 4.21. Exempel på dubbelsidigt utskrift: Steg 1 

Det är väldigt enkelt att göra om skrivaren så att den skriver ut dubbelsidigt. Innan 

man väljer att skriva ut så klickar man på ”properties” efteråt väljer man ”finishing” 

och sedan kryssar man i ”print on both sides”. Sedan är det klart att skriva ut 

dubbelsidigt.  

 
Figur 4.22. Exempel på dubbelsidigt utskrift: Steg 2 

 

 Skriv bara ut det som är nödvändigt. 
Om inte hela dokumentet är nödvändigt, skriv bara ut de delar som behövs. 

Det händer ofta att när man skriver ut information från en webbsida så 

kommer det med mycket onödiga banners, tomrum och ett extra blankt papper 

med endast Internetadressen längst ned på sidan. När du till exempel ska 
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skriva ut något direkt från en webbsida, så kan du istället klippa och klistra in 

det i ett Word-dokument. 

 Organisera upp e-posten.  
Försök att hålla inkorgen tom genom att flytta e-posten till olika mappar och 

ange mapparna med lämpliga namn. På så sätt kan utskrivandet av e-post 

minskas för att man har mer koll på vad som har utförts. Mapparna kan 

exempelvis döpas till Svara-Åtgärd-Jobb-Personligt. 

 Skanna in viktiga dokument. 
De dokument som man får i pappersform skannar man in i datorn och kan på 

så sätt dela med sig det via e-post.  

 Skriv ut till PDF.  
Istället för att skriva ut dokumentet i skrivaren så kan man välja att skriva ut 

dokumentet till en pdf-fil. Det är viktigt att man sparar pdf-filerna med 

lämpligt namn och i lämplig mapp. På detta sätt kan man skicka och dela med 

sig filerna via e-post eller någon annan plats där dokument kan laddas upp. 

 Använd nätverksskrivaren. 

 Utnyttja intranätet.  

 Utnyttja nätverksservern.  
Istället för pärmar kan man spara dokumenten i nätverksservern, där det görs 

en inkrementell backup varje dag och en full backup en gång i veckan. Detta 

betyder att säkerheten för de filer som man sparar i nätverksservern ligger i 

väldigt säkert förvar. 

 Utnyttja split-funktionen. 
Finns i Word 2007 och andra dokumenthanteringssystem. Genom denna 

funktion kan man jämföra bilder och texter som ligger på olika sidor. Man kan 

dessutom öppna två helt olika dokument och jämföra dokumenten sida vid 

sida. 

– Klicka på view(visa) och sedan på split(dela). 

 

4.5 Broschyr 

Vi valde att inte trycka upp broschyren i pappersform, utan istället skicka den till IT-

centrum som pdf-fil. Det är en tvåsidig broschyr med enkel vit bakgrund och gröna 

växter vid hörnen, där sidorna är i A4-format. Broschyren är utformad så att den 

passar alla och inte enbart till de anställda på IT-centrum, det vill säga vem som helst 

kan använda denna broschyr. Första sidan ger en kort information om varför man bör 

minska på utskrifter se figur 4.23. Andra sidan innehåller praktiska tips på hur man 

ska gå tillväga för att minska på sina utskrifter se figur 4.24. 

Skrivbordsunderlägget är utformat så att de praktiska tipsen finns på den högra delen 

av skrivbordet, medan den vänstra delen är vit och har en växt i ena hörnet. Vi valde 

att lägga upp layouten på detta sätt för att man ska kunna organisera så att alla ikoner 

är placerade på den vita delen se figur 4.25. Genom att organisera på detta sätt är de 

praktiska tipsen alltid synliga och lättillgängliga. 
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Figur 4.23 Broschyr: Sidan 1. 

 

 
Figur 4.24 Broschyr: Sidan 2. 
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Figur 4.25 Exempel på skrivbordsunderlägg
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5 Slutsats och diskussion 

Jönköpings Läns Landsting är en miljömedveten organisation med en bra miljöpolicy, 

där de sysslar med bland annat Grön IT och försöker hela tiden göra sitt bästa ur 

miljöhänsyn. De försöker till exempel komma på en lösning för hur de kan minska på 

skrivartätheten på landstinget som just nu ligger på ungefär 55 % per PC. Denna siffra 

tycker vi är för hög, eftersom det betyder att mer än varannan PC har en skrivare. Men 

att minska på skrivartätheten behöver inte betyda att det kommer att bli en minskning 

av utskrifter. Det är därför viktigt att det anställda ändrar på sitt utskriftsbeteende för 

att kunna minska på mängden utskrifter. Här kommer våra praktiska tips och förslag 

väl till användning. 

IT-centrum har mycket goda möjligheter att arbeta elektroniskt. De flesta 

konferensrum är utrustade med projektorer, och alla har möjligheter att sitta med sina 

laptops under möten och konferenser. Alla anställda har dessutom tillgång till 

Jönköpings Läns Landstings intranät, där man kan lägga upp nödvändiga dokument 

inför och efter ett möte. 

Tanken på ett helt papperslöst kontor känns väldigt långt bort. Vi tror att för att bli 

helt papperslösa så måste all pappersproduktion försvinna och det känns ganska 

omöjligt. För om man ser på helheten så handlar papperskonsumtionen inte bara om 

kontorspapper, utan om all sorts papper som till exempel toapapper, mjölkkartonger 

och konst så som tavlor. Om det finns papper tillgängligt så kommer människan alltid 

att använda papper. Ju bättre teknologin blir behöver inte betyda att det blir enklare att 

bli papperslöst. Vi kan se i tidigare studier att ju lättare man har tillgång till 

elektroniska dokument desto mer ökade papperskonsumtionen. Men om vi utgår från 

att det papperslösa kontoret bara syftar på utskriftspapper, då tror vi att det finns en 

stor möjlighet att bli ”papperslöst”. 

För att verkligen lyckas med att minska på ett företags utskrifter krävs det att man har 

ett annat mål i sikte. Om vi utgår från tidigare fall då ett företag har gjort ett försök till 

att bli ett papperslöst kontor, så har inte själva papperslösheten varit huvudmålet från 

början. Man har i de flesta fall haft något annat i åtanke, som till exempel att 

omorganisera företaget för att bli ett ledande företag. Papperslösheten blev mer en 

lösning till problemet som man kom på under tiden. Detta var för ungefär 10 år sedan, 

men nu pratas det istället mer om att minska på papperskonsumtionen för att bland 

annat rädda miljön och att dra ned på kostnader. Minska på papperskonsumtionen är 

alltså bara ett steg för att minska på ett företags miljöpåverkan. Ett annat tydligt 

exempel kan vi se i IT-direktörens fall. Han var tvungen att ändra på sitt arbetssätt, 

där han blev utrustad med endast en laptop och mobil. Att arbeta som konsult innebar 

att det blev en hel del resande, och att arbeta elektroniskt var den bästa lösningen för 

honom. När han återvände till IT-centrum så hade han redan vant sig vid att vara 

papperslös, därför fortsatte han att arbeta på det sättet även där. Detta tyder på att det 

går att ändra sitt sätt att arbeta till att hantera dokument mer elektroniskt, men det 

kräver dock en medveten satsning för att lyckas. Det var inte han själv som en dag 

bestämde sig för att arbeta papperslöst, utan det var på grund av att arbetet krävde det 

av honom. 

Det som krävs för att ett företag ska minska på sina utskrifter av kontorspapper är att 

hela företaget bestämmer sig för att göra det tillsammans. Företaget måste också 

införa bra lösningar för att man ska kunna arbeta elektroniskt på bästa möjliga sätt. Ett 

bra exempel är att man inför multifunktionella skrivare med follow-me-funktion. I en 
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multifunktionell skrivare kan man dessutom skriva ut dubbelsidigt, en funktion som 

alla företag borde ha som standardinställning. Det verkar som att all personal på 

konsultavdelningen på IT-centrum har sitt eget sätt att arbeta på, om man vill arbeta 

med mycket pappersdokument så får man göra det och om man känner för att arbeta 

mer digitalt så är det upp till den personen själv att göra det.  Vi tror därför att om 

man inför praktiska tips för att minska på utskrifter som en slags arbetspolicy, så kan 

detta hjälpa till med förändringarna på företaget. 

 

Det finns många fördelar med att minska på utskrifter av kontorspapper. En av 

fördelarna är att det är bra för miljön, ju mindre papper vi konsumerar desto mindre 

skog behöver skövlas. Man får ta hänsyn till att det inte enbart är 

papperskonsumtionen som påverkar skogsskövlingen, men papperskonsumtionen 

spelar en stor roll till att skog skövlas. Minskning av utskrifter ger också en 

ekonomisk fördel för företaget. Det innebär att inköp av papper och färgpatroner 

minskas, vilket betyder att pengar kommer att sparas. Något som även är bra för 

företaget är att man sparar på utrymme, det vill säga i form av arkiveringsrum som 

medför ekonomiska kostnader.  

Om man minskar på utskrifter av pappersdokument så kan en ökning av elektroniska 

dokument uppstå. Vi ser en stor fördel med att använda elektroniska dokument. Det är 

mer praktiskt och lättillgängligt. Dokumenten kan lätt förflyttas till ett USB-minne, 

sparas i en server eller e-post. Detta underlättar tillgången till dokumenten vart man 

än befinner sig, och de blir mer sökbara eftersom det bara behövs ett sökord för att 

hitta det man behöver. Det finns även nackdelar med elektroniska dokument, på grund 

av att det är så lättillängliga finns risken att det skrivs ut mer. Det ser man tydligt av 

de intervjuer vi har gjort. De flesta anser att det positiva med elektroniska dokument 

är att man själv bestämmer vad som ska skrivas ut. En annan nackdel är ifall servern 

kraschar innan en back up har genomförts, då kan man förlora det arbete man har 

gjort de senaste timmarna. Detta kanske inte händer ifall man gör en utskrift på en 

gång. Det som är viktigt med elektroniska dokument från våra egna erfarenheter är att 

man helst ska spara dokumenten på flera olika ställen, ifall datorn eller servern skulle 

krascha.   

En av många nackdelar med papperskonsumtion är skogsskövlingen. Om 

skogsskövlingen fortsätter i den takt som det gör idag så ligger mänskligheten väldigt 

illa till. Som vi har nämnt i teorin kan världen drabbas av katastrofala följder när 

temperaturen stiger kraftigt, vilket kommer att drabba mänskligheten där 

massutrotning av djur och växter kan ske. En annan nackdel är koldioxidutsläppen 

som sker världen över, där Sverige är bland de länder som släpper ut mest per capita. 

Detta kan bero på att västvärlden är mer utvecklad och har en levnadsstandard där vi 

överkonsumera i princip allt, till exempel elektronik, papper, kläder och energi. De 

som drabbas hårdast av vår överkonsumering är u-länderna där många fabriker finns 

utplacerade, det är därför många u-länder har en hög halt av koldioxidutsläpp. Skogen 

behövs för att kunna absorbera all koldioxid, vilket betyder att man hjälper till att 

rädda världen genom att minska på skogsskövlingen. Företagen gör därför en mycket 

stor insats genom att arbeta miljömedvetet och inför åtgärder som minskar på 

pappersutskrifter. Men i slutändan hänger det ändå på oss alla att ta vårt ansvar 

gentemot den värld vi lever i.
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Figur 2.9 

Globalis, CO2-utsläpp per invånare (2009)  

http://www.globalis.se/Statistik/CO2-utslaepp-per-inv 

Hämtat 2009-04-10 

Olika länders utsläpp av koldioxid (2009) 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Miljo/Luft_och_klimat/Koldioxid_per_capita_/

Hämtat 2009-04-10 

http://www.globalis.se/Statistik/CO2-utslaepp-per-inv
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Miljo/Luft_och_klimat/Koldioxid_per_capita_/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Miljo/Luft_och_klimat/Koldioxid_per_capita_/


Sökord 

44 

7 Sökord 

D 

Dubbelsidigt ................................ 28, 34, 35 

E 

Enkätundersökning .. 2, 3, 6, 18, 26, 47, 49, 
54 

G 

Grön IT .................................... 2, 4, 5, 6, 42 

I 

IT-centrum 2, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 26, 28, 34, 
39 

J 

Jönköpings Läns Landsting 2, 3, 4, 5, 6, 39, 
44 

K 

Koldioxid ......................... 10, 11, 12, 22, 45 
Koldioxidutsläpp ........................... 9, 11, 40 

P 

Papperslösa kontoret ........ 5, 14, 33, 40, 42 

S 

Skogsskövlingen ..................................7, 10 
Strukturerade intervjun ......................... 16 

Ö 

Öppen intervju ..................................16, 21 

 

 



Bilagor 

45 
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Bilaga 1. IT-centrums miljövision 
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Bilaga 2. Enkätundersökning - Åldersgrupper 

 

Enkätundersökning om användningsvanor av papper på IT-

centrum 
Vi är två studenter från Jönköpings Tekniska Högskola som gör vårt examensarbete 

på IT-centrum. Vi har gjort en enkät för att analysera era användningsvanor av 

papper. Meningen med enkäten är att vi ska få en större förståelse för hur ni använder 

papper i ert arbete, samt hur ni ser på papperskonsumtionen och dess miljöpåverkan. 

Resultatet från denna enkätundersökning kommer att redovisas i samband med 

redovisningen av vårt examensarbete. 

Vänligen svara senast 9 april 2009. 

 

Papper 
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Skrivare 
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Miljö 
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Bilaga 3. Enkätundersökning - Total 

 

Enkätundersökning om användningsvanor av papper på IT-

centrum 
Vi är två studenter från Jönköpings Tekniska Högskola som gör vårt examensarbete 

på IT-centrum. Vi har gjort en enkät för att analysera era användningsvanor av 

papper. Meningen med enkäten är att vi ska få en större förståelse för hur ni använder 

papper i ert arbete, samt hur ni ser på papperskonsumtionen och dess miljöpåverkan. 

Resultatet från denna enkätundersökning kommer att redovisas i samband med 

redovisningen av vårt examensarbete. 

Vänligen svara senast 9 april 2009. 

Papper 
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Skrivare 
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Miljö 
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Bilaga 4. Intervjufrågor 

Hej här är frågor som vi kommer att ställa under intervjun. Ni är välkomna att läsa 

igenom dem. Frågorna handlar främst om utskrift av kontorspapper. 

Intervju 

1. Vad anser du om papperets funktion? 

2. När du väl skriver ut, vad för slags dokument är det som skrivs ut? 

3. Vad anser du om elektroniska dokument? 

4. Tror du på ett papperslöst kontor i framtiden? 

5. Hur stor roll spelar skrivaren in i ditt arbete? 

6. Om du har en skrivare i ditt kontor, kan du tänka dig att ta bort den och ha en 

gemensam istället? 

7. På vilket sätt har klimatförändringen påverkat dig? 

8. Skulle du kunna tänka dig att ändra på dina utskriftsvanor för att bidra till en 

bättre miljö? 
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Bilaga 5. Gantschema över tidsplan 

Detta är en grov översikt på vår planering för rapporten.  

 

 

 v. 6 v. 7 v. 8 v. 9 v. 10 v. 11 v. 12 v. 13 v. 14 v. 15 v. 16 v. 17 v. 18 v. 19 

Rapportskrivning                             

Träff med uppdragsgivare                             

Presentation av examensarbete                             

Enkätundersökning                             

Intervju                             

Broschyr                             

 

 


