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Förord 
 
Naturvårdsverkets ska regelbundet göra fördjupade utvärderingar av möjligheterna 
att nå Sveriges miljömål. Delar av den fördjupade utvärderingen 2015 har genom-
förts inom ramen för tre utvalda fokusområden. Denna studie utgör en underlags-
rapport till fokusområde hållbar konsumtion.   
 
Center for Sustainable Communication, CESC, vid KTH har, på uppdrag av Natur-
vårdsverket, analyserat hur digitaliseringen kan bidra till mer resurseffektiva kon-
sumtionsval och beteenden och hur offentliga åtgärder och styrmedel kan främja en 
sådan utveckling.   
 
Projektledare för projektet har varit Mattias Höjer, professor i Miljöstrategisk ana-
lys och Åsa Moberg, docent i Miljöbedömning. Båda dessa, samt den tredje förfat-
taren Greger Henriksson, docent i Miljösociologi är verksamma vid både Centre 
for Sustainable Communications och Avdelningen för Miljöstrategisk analys, 
KTH. 
 
Även deltagare från myndigheter, universitet, frivilligorganisationer och företag 
har bidragit till arbetet genom de workshops som har hållits under arbetets gång.  
Eva Ahlner, Naturvårdsverkets projektledare för fokusområde hållbar konsumtion, 
samt medlemmar i arbetsgruppen för fokusområdet har bidragit med synpunkter på 
rapportens innehåll.  
 
Författarna svarar själva för innehållet och slutsatserna i rapporten. 
 
Naturvårdsverket, april 2015
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Sammanfattning 
Samhället digitaliseras i meningen att informations- och kommunikationsteknik 
(IKT) påverkar alla sektorer i allt högre utsträckning. Sverige har ett IT-politiskt 
mål som säger att landet ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. Men varken den svenska eller europeiska digitala agendan har någon 
särskild koppling till hållbar konsumtion, och de har begränsat med kopplingar till 
miljöfrågor över huvud taget. Hur ser möjligheterna till digitalisering för hållbar 
konsumtion ut? 
 
Syftet med denna studie har varit att belysa om, och i så fall hur, användningen av 
digitala tjänster kan bidra till omställningen till ett resurseffektivt samhälle och 
minskad miljöpåverkan och hur offentliga åtgärder och styrmedel kan bidra till 
detta. Studien fokuserar på hushållens konsumtion och avgränsas till fyra viktiga 
kategorier: Boende, Konsumtion, Resande och Mat. Valet av dessa kategorier byg-
ger på att de är relevanta utifrån perspektivet miljöpåverkan och resursanvändning, 
samt att de är intressanta utifrån perspektivet att IKT-tillämpningar kan påverka 
dem. Studien omfattar exempel från: 

 Boende – uppvärmning och hushållsel 
 Konsumtion – IKT-produkter och kläder 
 Resande – glesbygd 
 Mat – val av mat och matsvinn 

 
I studien har vi definierat fyra principiella förändringssätt för hur IKT kan stödja 
mer resurseffektiv konsumtion och minskad miljöpåverkan. Dessa är att: 

 ersätta produkter/ytor/resor/transporter 
 intensifiera användningen av produkter/ytor/resor/transporter 
 effektivisera processer och aktiviteter, eller  
 informera för ändrade konsumtionsval. 

 
En IKT-tillämpning som kan underlätta ersättning är tillgänglighet till service på 
distans. Intensifierad användning kan åstadkommas genom stöd till att dela på 
bostadens ytor och genom andrahandsmarknader på nätet. Effektiviserande IKT-
tillämpningar finns inom t.ex. uppvärmning och mathantering. När det gäller in-
formation kan IKT-lösningar möjliggöra att rätt information finns tillgänglig där 
den behövs när den behövs. 
 
Effekter av IKT-tillämpningar på miljö och på resursanvändning kan vara både 
positiva och negativa. Negativa effekter är kopplade till att producera, använda och 
göra sig av med IKT-produkter och tjänster, men kan även uppkomma om digitali-
sering uppmuntrar och förenklar en mer miljöpåverkande konsumtion. Positiva 
effekter uppkommer om produkter eller tjänster kan ersättas, och nyproduktion och 
avfallshantering därigenom  undviks. Ytterligare ett exempel är om processer kan 
effektiviseras utan att konsumtionen samtidigt ökar och motverkar den positiva 
effekten totalt sett. Det är viktigt att inte ha för snäva systemgränser när man stude-
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rar effekter av digitalisering. Enstaka insatser kan verka positiva, eller negativa, när 
den enskilda enheten studeras, men det är den totala samhällseffekten som behöver 
studeras. Även ett längre tidsperspektiv är viktigt, då mer betydande effekter kan 
uppkomma på längre sikt och särskilt om de stöds med åtgärder och styrmedel. 
 
En stor mängd IKT-tillämpningar kan användas för hållbar konsumtion och de kan 
rikta sig mot alla tänkbara konsumtionskategorier. Men det är inte enbart av vikt att 
tillämpningen används, utan för att potentialen ska kunna nås behöver det också ha 
skett ersättning av en befintlig aktivitet eller produkt, intensifierad användning, 
effektivisering eller att information lett till mer hållbara sociala praktiker. Åtgärder 
och styrmedel behövs och kan stödja de flesta tillämpningar för hållbar konsumtion 
genom ett allmänt främjande av just hållbar konsumtion 
 
Det finns olika grupper av aktörer som kan tänkas skapa, implementera och an-
vända tillämpningarna – konsumenterna kan ibland vara de drivande, men i andra 
fall kan det vara mjukvaruutvecklare, andra företag eller föreningar som tar fram 
nya tjänster.  
 
I denna rapport omnämns flera olika motiv för att använda och utveckla tillämp-
ningarna. 

 Enda möjligheten att få tillgång till en viss tjänst 
 Intresse för att utforska och bli stimulerad av nya tekniska möjligheter  
 Status, identitet och mode 
 Bekvämlighet 
 Tillfredsställelse med att ta tillvara resurser t.ex. av miljömässiga skäl 
 Ekonomisk vinning 

 
Den generella slutsatsen av denna rapport är att digitaliseringens möjligheter att 
skapa en mer hållbar konsumtion kan sägas vara både mycket stora och mycket 
små. De är mycket stora genom att digitaliseringstillämpningar kan skapas till mer 
eller mindre vilken aktivitet som helst, tillämpningar som underlättar för människor 
att leva resurssnålt. Men de är också obefintliga, eller till och med negativa, om det 
inte vidtas några generella miljöstyrande åtgärder som motverkar resursslöseri. 
Digitalisering utan annan styrning riskerar att leda till ökad konsumtion genom att 
den kan skapa utrymme för ännu mer konsumtion. 
 
Rapporten pekar på behov av en IKT-politik för hållbar konsumtion. Detta skulle 
innebära att regeringen arbetar med frågor kring hur man kan stödja IKT-
tillämpningar som främjar just hållbar konsumtion. En lyckad utformning och im-
plementering av en sådan politik skulle kunna vara starkt innovationsfrämjande, 
genom att hjälpa till att skapa förutsättningar och efterfrågan på nya tjänster. Helt 
avgörande är att en sådan IKT-politik kompletteras med en stark och målfokuserad 
miljöpolitik. 
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Summary 
Society is being digitised in the sense that Information and Communication Tech-
nology (ICT) is increasingly affecting all sectors. Sweden has an IT policy objec-
tive that states, the country will be the best in the world at utilising opportunities 
for digitisation. But neither the Swedish nor the European digital agenda have any 
particular connection to sustainable consumption, and they have limited links to 
environmental issues overall. What do the opportunities for digitisation for sustain-
able consumption look like? 
 
The purpose of this study was to clarify whether, and if so how, the use of digital 
services could contribute to the transition to a resource-efficient society and re-
duced environmental impact, and how public policies and policy instruments could 
contribute to this. The study focused on household consumption and was divided 
into four key categories – housing, consumption, travel and food. These categories 
were selected based on their relevance from the perspective of environmental im-
pact and resource use, and from the perspective of how ICT applications could 
affect them.  
This study covered examples from: 

 Housing – heating and household electricity use 
 Consumption – ICT products and clothing 
 Travel – in rural areas 
 Food – choice of food and food waste 

 
This study defined four fundamental ways in which ICT could support more re-
source-efficient consumption and reduced environmental impact. These were to: 

 replace products/surfaces/travel/transport 
 intensify the use of products/surfaces/travel/transport 
 make processes and activities more efficient 
 inform of changed consumption choices. 

 
An ICT application that facilitates replacement could provide access to remote 
services. Intensified use could be achieved by ICT applications that supports shared 
living areas and through secondary markets on the Internet. ICT applications that 
support improved efficiency are found in heating and food handling. For infor-
mation, ICT solutions could enable the right information to be available where and 
when it is needed. 
 
ICT applications can have both a positive and negative effect on environmental 
impacts and resource use. Adverse effects are linked to the production, use and 
disposal of ICT products and services, but can also occur if digitisation encourages 
and facilitates a more environmentally damaging consumption and  resource use. 
Positive effects arise when products or services are replaced, and new construction 
and waste management thereby is avoided. An additional example is when pro-
cesses are streamlined without a following consumption increase.  
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When studying the effects of digitisation, it is important not to have narrow system 
boundaries. When an individual unit is studied, individual actions may seem posi-
tive or negative, hence it is the total effect on society that needs to be studied. A 
long-term perspective is important, as significant effects can arise after a long time, 
particularly if they are supported by policy instruments. 
 
Many ICT applications can be used for sustainable consumption, covering all pos-
sible consumption categories. For the potential to be achieved, it is not only im-
portant that the applications are used, but replacement, intensified use, improved 
efficiency and/or information are required for more sustainable social practices. In 
general, measures are needed to support most ICT applications for sustainable 
consumption through a public promotion of sustainable consumption. 
 
There are different groups of actors that can create, implement and use ICT appli-
cations – consumers can often be the drivers. However, in other cases, software 
developers, other companies or associations can develop new services.  
	
Several reasons for using and developing ICT applications are mentioned in this 
report: 

 Only chance of getting access to a certain service 
 Interest of actors to explore and be stimulated by new technology  
 Status, identity and fashion 
 Convenience 
 Satisfaction of seizing resources, such as environmental resources 
 Financial gain. 

 
The general conclusion of this report is that opportunities of digitisation to create a 
more sustainable consumption can be both very large and very small. Opportunities 
can be very large as digitising applications can be created for any activity – appli-
cations that help people live with low resource use. But, opportunities can also be 
non-existent, or even negative, if general environmental control measures that dis-
courage resource waste are not taken. Digitising without other controls could lead 
to increased consumption due to the space created for further consumption. 
 
The report highlights the need for an ICT policy for sustainable consumption. This 
would mean that the government works with issues regarding the support of ICT 
applications that promote sustainable consumption. The successful design and 
implementation of such a policy could strongly promote sustainable innovations. It 
is crucial that an ICT policy such as this, is complemented by a strong and purpose-
ful environmental policy. 
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Inledning 
Sverige har ett IT-politiskt mål som säger att landet ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter1. Har digitalisering möjliga positiva effekter 
på resurseffektivisering och miljö, och är detta något svensk politik ägnas åt? Re-
geringen tillsatte 2012 Digitaliseringskommissionen med uppgift att verka för att 
det IT-politiska målet uppfylls. Kommissionen arbetar med 22 sakområden, varav 
ett är ”IT för miljön”. Detta riktas dock mot myndigheter och företag. Det är där-
med inte så konstigt att de indikatorer som tagits fram inte omfattar privat kon-
sumtion (SOU 2014). Se även faktaruta.  
 
Faktaruta: 
Digitaliseringskommissionen har identifierat 22 sakområden. För varje sakområde 
har man även identifierat indikatorer som används för att följa Sveriges utveckling 
inom området. Ett av sakområdena är IT för miljön. Indikatorerna där är: 

Resfria möten myndigheter 
Effektiv IT-drift myndigheter 
Myndigheter miljökrav leverantörer 
Företag miljökrav leverantörer 
Energiförbrukning företag 
Resfria möten företag 
Distansarbete företag 

Se även digitalasverige.se 
 
Inom EU finns en ”Digital Agenda for Europe” innehållande sju pelare, men ingen 
av dessa är kopplad till konsumtion eller miljö, utan de fokuserar andra frågor.  
Den europeiska digitala agendan har 13 mål2. Av dessa handlar de flesta om bred-
bandsutbyggnad. Inget mål rör konsumtion, men ett mål berör miljö, nämligen 
minskad energianvändning för belysning. 
 
Syftet med det uppdrag som redovisas i den här rapporten har varit att belysa om, 
och i så fall hur, användningen av digitala tjänster kan bidra till omställningen till 
ett resurseffektivt samhälle och minskad miljöpåverkan och hur offentliga åtgärder 
och styrmedel kan bidra till detta. Uppdraget består i att analysera hur man skulle 
kunna dra nytta av digitaliseringstrenden i utbud och efterfrågan av produkter och 
tjänster och främja mer miljömässigt hållbara konsumtionsval och beteenden. Ana-
lysen omfattar både den samhälleliga nivån (t.ex. infrastruktur, handel, transporter) 
och den individuella (t.ex. incitament för hållbara val och beteendemönster).  Stu-
dien fokuserar på hushållens konsumtion och omfattar hushållens aktiviteter kopp-
lade till val, införskaffande, användning, underhåll, reparation och kvittblivning av 

                                                      
1
 http://www.regeringen.se/sb/d/19612 

2
 http://ec.europa.eu/digital-agenda/our-targets-0 
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varor och tjänster. Definitionen är baserad på OECDs (2002) dokument om hållbar 
konsumtion.  
 
Genom fokuseringen på digitalisering för hållbar konsumtion är detta ett första steg 
till en komplettering av IT-politiken. Varken den svenska eller europeiska digitala 
agendan har som framgår ovan någon särskild koppling till hållbar konsumtion, 
och ganska svaga kopplingar till miljöfrågor. 
 
I möjligaste mån förs diskussioner utifrån ett livscykelperspektiv, och effekter på 
både resurseffektivisering och andra miljöeffekter beaktas. Med ett livscykelper-
spektiv tar vi hänsyn till effekter av svenska hushålls konsumtion i Sverige och 
andra länder, i linje med miljömålssystemets generationsmål. Effekter av ändrade 
konsumtionsmönster kan ske i alla delar av en produkts livscykel: råvaruutvinning, 
produktion, användning och avfallshantering samt transporter. 
 
Begreppet digitalisering används enligt Digitaliseringskommissionen (SOU 2014) i 
två olika betydelser; informationsdigitalisering och samhällelig digitalisering, där 
det förra fokuserar på information i digital form, och det senare på IT i samhället 
mer brett. I vårt uppdrag fokuserar vi på det senare, samhällelig digitalisering, som 
sker genom införande och användande av informations- och kommunikationstill-
lämpningar (IKT-tillämpningar). Vi har valt begreppet IKT snarare än IT då det 
mer uttalat omfattar även kommunikation.  
 
Metod 
Denna rapport redovisar resultaten från en liten studie inom ett relativt nytt och 
potentiell mycket stort och viktigt område – digitalisering och hållbar konsumtion. 
Studien baseras huvudsakligen på ett antal workshops. Särskilt viktiga har två 
workshops på Naturvårdsverket varit (WS1 och WS2). Vid var och en av dessa 
deltog 10-15 personer som arbetar med fokusområdet hållbar konsumtion inom den 
pågående fördjupade utvärderingen av miljömålen. Utöver dessa två workshops har 
författarna haft interna workshops på KTH. 
 
WS1, den 12 september 2014, ägnades huvudsakligen åt att avgränsa arbetet. Med 
tanke på den begränsade storleken på uppdraget var det viktigt att fokusera på ett 
fåtal konsumtionskategorier. Inför workshopen hade förslag på några sådana tagits 
fram, och workshopen ledde fram till att projektet fortsättningsvis fokuserade på de 
fyra konsumtionskategorierna Boende, Konsumtion, Resande och Mat. Kriterier 
för dessa val var dels att de skulle vara viktiga konsumtionskategorier utifrån per-
spektivet miljöpåverkan och resursanvändning, dels att de skulle vara intressanta 
utifrån perspektivet att man kan tänka sig IKT-tillämpningar som kan påverka dem. 
  
Baserat på WS1, och i samråd med Naturvårdsverket, gjordes också ytterligare 
avgränsningar för var och en av de fyra konsumtionskategorierna (Se tabell 1). För 
Boende beslutades att fokus skulle ligga på energi i användningsfasen och använd-
ning av tempererade ytor. Det fanns också visst intresse för att studera renovering 
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som ytterligare ett område inom Boende, men det prioriterades sedan ner, efter en 
bedömning av att de andra delarna var viktigare. För Konsumtion avgränsades 
studien till att omfatta konsumtion av IKT-produkter och av kläder. Här var urvalet 
baserat på en idé om att se på tydligt olika konsumtionsprodukter, och ett särskilt 
intresse för just textiler och IKT-produkter kopplat främst till hantering av avfall. 
Det fanns en önskan från WS-gruppen att Resande skulle vara med på något sätt, 
men då det redan pågår mycket kring resande i städer, så valdes här en annan vink-
ling. Även flygresor diskuterades, men prioriterades ner eftersom privatpersoners 
flygresor bedömdes ha liten potential att ersättas av IKT-tillämpningar. Resande 
avgränsades slutligen till att gälla resor i glesbygd. Det finns olika definitioner av 
regiontyper, vi har inte gått närmare in på definitionerna här utan lämnar tolkning-
en av begreppet glesbygd öppen. Mat, slutligen fokuserades på svinn och på val av 
mat. Båda dessa områden påverkar hela matkedjan – produktion av råvaror, trans-
porter, livsmedelsindustri och handel, och kan därför ha relativt stor påverkan på 
miljö och resursanvändning. 
 
En andra workshop, WS2, genomfördes på Naturvårdsverket den 4 december 2014. 
Denna gång låg fokus på effekter och åtgärder. Inför workshopen hade ett material 
sammanställts där två till fyra IKT-tillämpningar presenterades för var och en av de 
fyra konsumtionskategorierna. Presentationen handlade huvudsakligen om att visa 
vad det var för sorts tillämpningar, och vilka aktörer som kunde tänkas vara rele-
vanta för att driva på utvecklingen och användningen av en sådan tillämpning, samt 
på vilket sätt den skulle kunna minska miljöbelastning och resursanvändning. 
Workshopen handlade om att fördjupa analysen av vilka effekter tjänsten skulle 
kunna få, och vilka åtgärder man skulle kunna tänkas vidta för att stödja att tjänsten 
utvecklades och användes, samt att den gav positiva effekter. 
 
Konsumtionskategori Ytterligare avgränsning  
Boende  Uppvärmning Hushållsel
Konsumtion IKT-produkter Kläder
Resande Glesbygd  
Mat Val av mat/diet Svinn

 Tabell 1: Studiens avgränsning 
 
Före, mellan och efter workshoparna har författarna till denna rapport samlat 
material, analyserat workshopresultaten och gjort tre avstämningar med Natur-
vårdsverket. 
 
Att identifiera IKT-tillämpningar 
Mitchell (1999) har presenterat ett ramverk för vad han kallar ”E-topia”, en sorts 
ekologisk och ekonomisk storstad, grundad på fem grundläggande designprinciper. 
De fem principerna kan sägas beskriva hur IKT kan omforma samhället i hållbar 
riktning. 
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Mitchells fem principer är:  
 
i. Dematerialisering (Dematerialisation) 
Mitchell använder begreppet dematerialisering till att beskriva hur olika fysiska 
objekt – från böcker till byggnader kan bli överflödiga med hjälp av digitalisering. 
Det är alltså både exempel som när telefonsvararen blev en tjänst istället för en 
pryl, och som om man ersätter fysiska biblioteksbyggnader med databaser för e-
böcker. 
 
ii. Demobilisering (Demobilisation) 
Demobilisering innebär i Mitchells tappning att människor inte längre reser så 
mycket, utan använder sig av IKT-tillämpningar till både privata och arbetsrelate-
rade aktiviteter, där man tidigare reste. 
 
iii. Massanpassning (Mass customization) 
Genom massanpassning kan olika produkter och tillämpningar skräddarsys utifrån 
olika konsumenters behov. Massanpassning ställs i kontrast till industrialiserad 
produktion där alla konsumenter fick exakt samma produkt. Mitchells eget exem-
pel på detta är ganska föråldrat – att varje individ skulle skriva ut sin egen anpas-
sade papperstidning. Men ny teknik såsom 3D-skrivare innebär nya möjligheter för 
massanpassningsprincipen. 
 
iv. Intelligenta processer (Intelligent operation) 
Vi har översatt ”intelligent operation” med ”intelligenta processer”. Principen 
handlar om att få befintliga system att fungera mer effektivt – t.ex. behovsanpass-
ning av belysning och värme, och optimering av produktionsprocesser för ökad 
effektivitet inklusive minskat svinn. Utifrån ett individuellt konsumtionsperspektiv 
är detta något som kan påverkas alltmer konkret på en skala från information via 
övertalning till automation. 
 
v. Omställning (Soft transformation) 
Med omställning menas en mer omfattande strukturell förändring på samhällsnivå, 
på längre sikt. Det skulle till exempel kunna vara en förändring där skolsystemet 
skulle ändras så att barn inte gick till fysiska skollokaler utan undervisningen sköt-
tes helt på distans. 
 
I denna rapport har vi inspirerats av de fem principerna ovan, men gjort en anpass-
ning av dem för att få dem lite mer konkreta och därmed mer användbara. Vi har 
identifierat fyra principer för hur IKT kan stödja mindre miljöbelastande och mer 
resurseffektiv konsumtion. Den första handlar om att ersätta befintlig konsumtion 
via digitalisering. Detta kan med Mitchells begrepp både innebära dematerial-
isering och demobilisering. Exempel på detta är olika former av film- och musik-
tjänster på internet och att delta på distans via t.ex, Skype. 
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Miljöbelastning och resursanvändning kan också minska genom att intensifiera 
användningen av befintliga produkter under deras livslängd, och därmed minska 
antalet produkter som behövs. Intensifiering kan ske antingen genom att man delar 
på en produkt så att den används oftare, eller genom återanvändning, så att livsti-
den förlängs. Intensifiering kan ses som dematerialisering, demobilisering och/eller 
intelligenta processer. Exempel på detta kan vara t.ex. digitala bokningssystem av 
fordon, prylar och lokaler och uppkomsten av andrahandsmarknader på internet. 
 
Generellt ser vi effektiviserade processer som ett särskilt område direkt kopplat till 
Mitchells intelligenta processer. Det handlar alltså om att saker helt enkelt görs 
effektivare, med mindre resursanvändning. Som exempel kan nämnas navigerings-
stöd som hjälp att ta den mest effektiva bilvägen.  
 
Vi menar att ett område som saknas i Mitchells principer är ”information”. Vi ser 
detta som ett potentiellt viktigt förändringsredskap och har därför kompletterat med 
det. Information i sig ger visserligen ingen förändring. Men den möjliggör mer 
informerade konsumtionsval t.ex. att människor väljer ekologisk mat eller ett mer 
energieffektivt färdmedel. Den här typen av ändrad konsumtion täcks inte in av de 
övriga sätten, men kan i och för sig bidra även till att de andra sätten blir vanligare. 
T.ex. om information rörande möjligheter till samåkning ökar själva samåkningen, 
en intensifiering. 
 
De principiella förändringssätt vi identifierat i denna rapport är alltså följande: 
 

a. Ersätta produkter/ytor/resor/transport (tjänstefiering, e-handel, resfria 
möten…) 

b. Intensifiera användningen av produkter/ytor/resor/transport (dela, återan-
vända….) 

c. Effektivisera (t.ex. undvika svinn vid renovering eller i affärer, optime-
rade värmesystem) 

d. Informera för ändrade konsumtionsval 
 
Ingen av principerna ovan är direkt kopplad till Mitchells ”omställning”, som är ett 
mycket viktigt område för samhällsplanering och framtida konsumtionsmönster. Vi 
har här valt att inte arbeta direkt med det, eftersom det är en mer övergripande 
kategori. Den handlar mer om långsiktiga förändringar än om direkta justeringar av 
specifika konsumtionsmönster. Det kan vara värt att diskutera närmare om detta 
bör vara ett eget principiellt förändringssätt, eller om den kan anses vara en sorts 
långsiktig effekt av de fyra vi tar upp. Vi tar i några fall nedan upp hur ändrade 
konsumtionsbeteenden också kan få strukturella förändringar.   
 
En viktig utgångspunkt i rapporten är det vi kallar handlingsmönster eller (syno-
nymt) sociala praktiker. Handlingsmönster utvecklas och ordnas i tiden och rum-
met (Giddens, 1984), inbegriper ofta konsumtion och är det som behöver påverkas, 
i minst lika hög grad som samhällsstrukturen eller den enskilde individen och hen-
nes beteende (ibid.). På senare år har forskning som använder begreppet sociala 
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praktiker fått stort genomslag (se t.ex. Shove	& Walker 2014). Inom denna forsk-
ning betraktas människor som mer eller mindre regelbundna och frekventa delta-
gare i sociala praktiker. De är däremot inte bärare av praktiker, eller främsta orsak 
till att praktikerna uppstår och vidmakthålls (vilket snarare bör förklaras historiskt). 
Detta går att förklara tydligare om man tänker på en konkret social praktik, t.ex. att 
slänga avfall. Praktiken att slänga avfall i Sverige idag är något som så gott som 
alla invånare regelbundet deltar i. Inom denna praktik sker konsumtionsval (t.ex. 
när och hur ska man slänga, för att ev. köpa nytt etc). Praktiken inbegriper idag för 
de flesta att källsortera, vilket ses som en delpraktik av att slänga avfall. En annan 
möjlig delpraktik när det gäller avfall skulle kunna vara avfallsminimering och 
tillvaratagande, t.ex. genom att dela på saker och intensifiera utnyttjandet av dem, 
men detta är ett handlingsmönster som är marginellt i Sverige och Europa idag. Att 
dela på saker samt ta tillvara dem under hela livslängden är sociala praktiker som 
behöver påverkas för att växa sig starkare så att fler människor deltar i dem. Det är 
inom de sociala praktikerna som konsumtionsval sker, de sociala praktikerna struk-
turerar (de mer eller mindre hållbara) konsumtionsvalen och är avgörande för när 
det är nödvändigt, möjligt eller önskvärt att köpa och slänga mycket, litet, inget 
alls, eller t.ex. att köpa en tjänst istället för en produkt. 
 
Inom detta uppdrag har vi tagit fram en struktur för att tänka och resonera kring 
IKT-tillämpningar för hållbar konsumtion utifrån perspektivet att medbor-
gare/konsumenter deltar i här relevanta sociala praktiker. Vi har gjort detta genom 
att skapa en stegvis analysram, som utgår från en aktivitet med betydande miljö- 
och resurspåverkan, och leder fram till åtgärdsförslag. Det första steget är att iden-
tifiera aktiviteter med betydande resursanvändning och/eller miljöpåverkan. Detta 
är av central betydelse. Hoppar man över detta steg är det risk att man ägnar för 
mycket kraft åt tillämpningar som inte har någon större miljöpotential.  
 
I nästa steg beskrivs varför människor deltar i aktiviteten i termer av om den är ett 
värde i sig, en social och materiell nödvändighet eller om den är oavsiktlig. Först i 
nästa steg beskrivs själva IKT-tillämpningen, som då alltså ska vara direkt kopplad 
till hur den kan påverka aktiviteten i det första steget. Därefter följer en precisering 
av vilken av de fyra principiella förändringssätten ovan tjänsten syftar till följt av 
vad det skulle kunna finnas för drivkraft för att använda tjänsten, t.ex. i termer av 
att det vore roligt, statushöjande eller billigt. 
 
De följande två stegen i analysramen flyttar perspektivet till vad det finns för skäl 
till att utveckla tillämpningen, och vilka nyckelaktörerna är. Sedan ser man på 
potentiella risker/effekter av tillämpningen, för att i ett sista steg gå in på åtgärds-
förslag. Tanken är att när man kommer till åtgärdsförslagen ska man kunna ha hela 
den beskrivna kedjan ovan i åtanke. Sist i denna rapport ligger en tabellbilaga som 
visar stegen ovan lite mer detaljerat. Avsnittet ”IKT-tillämpningar för hållbar kon-
sumtion?” nedan ägnas åt stegen fram till och med nyckelaktörer, kolumn 6 i ta-
bellbilagan. Det därpå följande avsnittet, ”IKT-tillämpningarnas effekter och tänk-
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bara åtgärder” ger en översikt över tänkbara effekter, och berör tänkbara åtgärder. 
Sedan följer en diskussion och till sist sammanfattande slutsatser. 
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IKT-tillämpningar för hållbar konsumtion?  
I detta avsnitt redovisas IKT-tillämpningar som kan ha god potential att minska 
resursanvändning och miljöpåverkan inom de fyra konsumtionskategorier som tas 
upp i denna rapport: Boende, Konsumtion, Resande och Mat med specifika av-
gränsningar för varje kategori. Som beskrevs ovan sammanfattas varje kategori i en 
tabell i bilaga som är tänkt att kunna läsas från vänster till höger med utgångspunkt 
i en aktivitet (t.ex. ”samåkning”, ”inköp” eller ”övernattning”). 
 
Boende 
I denna rapport fokuserar vi energi i användningsfasen och tempererade ytor under 
kategorin Boende. Energi i användningsfasen handlar huvudsakligen om el och 
värme. 
 
Vi har genom att resonera kring möjligheter enligt de fyra principiella förändrings-
sätten ovan identifierat fyra aktiviteter inom kategorin och presenterar möjliga 
IKT-tillämpningar för varje aktivitet.  
 
TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING  
I Sverige finns över trehundratusen bäddar på hotell, vandrarhem, stugbyar och 
campingplatser. 75 procent av dessa är på hotell (SCB 2013). Dessa bäddar för 
tillfällig övernattning används när människor behöver tak över huvudet vid andra 
tillfällen än när de är i sin hemtrakt. Med över 40 kvadratmeter per person i genom-
snittlig bostadsyta, som vi har i Sverige, är det uppenbart att det ständigt finns 
mycket lediga ytor och sovplatser i många stora hem. 
 
De flesta människor vill kanske inte bjuda in människor de inte känner som gäster i 
sina hem. Men det finns å andra sidan många som tvärt om gärna delar med sig av 
sitt utrymme. Det kan finnas många skäl för båda förhållningssätten. Tjänster som 
airbnb3 och couchsurf4 har tagit fasta på just denna matchningsutmaning och de 
riktar sig till två lite olika kategorier av övernattande och överlåtare. Airbnb är 
framför allt en tjänst som kan sägas göra alla hem till möjliga vandrarhem. Tjäns-
ten kopplar tillfälligt samman människor som vill upplåta sängplatser eller bostäder 
med människor som eftersöker detsamma. Airbnb ersätter alltså såväl hotellnätter 
som övernattning i bl.a. stugbyar. Couchsurfing påminner om airbnb, men handlar 
om att låna ut sängplatser. Couchsurfing-tjänsten handlar mer om att skapa sociala 
kontakter, och den länkar bl.a. till upprop gällande olika sociala aktiviteter och 
kopplar därmed uttryckligen samman resenärer med boende på en plats. 
 

                                                      
3
 https://www.airbnb.com 

4
 https://www.couchsurfing.com 
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Båda tjänsterna kan sägas syfta till att dela på befintligt bostadsutrymme, och i 
praktiken därmed på uppvärmd yta. Man kan anta en del olika motiv bland dem 
som upplåter sina bostäder. När det gäller couchsurfing kan motivet vara i hög grad 
socialt, att man vill träffa människor. Även för airbnb, som innehåller ett mycket 
bredare sortiment av boenden, kan motiven vara sociala, men i högre grad kombi-
nerade med ekonomiska incitament. Bland dem som övernattar finns förmodligen 
motsvarande motiv. Båda övernattningstyperna är typiskt betydligt billigare än 
hotell, så även för dem som övernattar kan det ekonomiska incitamentet finnas 
med. 

 
Både airbnb och couchsurfing är exempel på tjänster som blivit mycket stora. 
Tjänsterna som sådana drevs fram av skickliga mjukvaruutvecklare som såg ett 
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behov för dem. Det är alltså mjukvaruutvecklaren själv som har drivit fram ut-
vecklingen av tjänsten i det här fallet – inte kunder eller någon större organisation 
som haft just tillfällig övernattning som sin affärsidé sen tidigare. Och det har inte 
heller varit miljöskäl som drivit fram detta. 
 
ÖVERNATTANDE GÄST  
Med övernattande gäst menar vi att man har någon (man känner) på besök som 
behöver nattlogi, men där det är trångt i hemmet. Sådana behov bottnar bl.a. i skill-
nader i hur stort folk bor. T.ex. är den genomsnittliga bostadsarean för sammanbo-
ende med barn 25-35 kvadratmeter per person, beroende på antal barn, medan en-
samstående över 65 år har över 75 kvadratmeter per person (SCB 2014a). Även 
inom dessa stora grupperingar finns det naturligtvis stora variationer. Ett skäl till 
att bo stort kan vara att man vill ha utrymme för övernattande gäster, t.ex. utflugna 
barn, och alltså ha ett gästrum. Men man kan samtidigt anta att sådana gästrum står 
oanvända en stor del av tiden. Om ”Tillfällig övernattning” alltså riktar in sig på att 
öka användningen av hemmen, så handlar tillämpningar kopplade till ”Övernat-
tande gäst” istället om att förenkla för människor att bo mindre. I dagsläget är det 
inte ovanligt att större bostads- och hyresrättsföreningar erbjuder möjligheter för 
tillfälliga övernattare att hyra ett rum billigt. Man skulle kunna tänka sig att denna 
verksamhet skalades upp med hjälp av en IKT-tillämpning som kopplade samman 
flera bostadshus så att det blev lättare att hitta rum och att sköta bokning och betal-
ning. Detta i sin tur skulle kunna minska behovet av framför allt stora lägenheter i 
innerstäder. Tjänsten skulle i princip kunna kombineras med någon tjänst för tillfäl-
lig övernattning enligt ovan, så att man underlättade för boende i lägenheter att 
hyra in en extra sovplats hos varandra. 
 
Den här typen av tjänst skulle syfta till att minska total uppvärmd yta genom att 
tillgängliggöra alternativ. Drivkraften skulle kunna vara praktisk och ekonomisk – 
det kan vara skönt att inte behöva ta hand om onödigt mycket yta, och det är billi-
gare att inte bo så stort. Tjänsten finns i liten skala för lägenheter, men skulle 
kunna bli större genom att någon annan aktör gick in och utvecklade tjänsten och 
sen erbjöd den till bostadsrättföreningar och hyresvärdar, eller direkt till de boende.  
 
UPPVÄRMNING  
Uppvärmning av bostäder, inklusive varmvatten, kostar ungefär 60 TWh per år, 
vilket motsvarar ungefär två tredjedelar av energianvändningen för inrikes trans-
porter. Av detta går 60% till småhusen och 40% till flerbostadshus (Energimyndig-
heten, 2013; Energimyndigheten, 2014). Att ha lagom tempererat inomhusklimat 
får ses som en social och materiell nödvändighet, även om det naturligtvis kan 
diskuteras vad ”lagom” innebär. En typ av IKT-tillämpning som kan vara aktuell 
för att minska energianvändningen för uppvärmning handlar om att i betydligt 
högre grad ha behovsstyrning av temperaturen. Det kan handla om att ha mer vari-
abel temperatur både i olika delar av bostaden och under olika tider. Möjligheter 
till manuell behovsstyrning finns redan idag i alla småhus, och en del lägenheter – 
dvs man kan höja eller sänka värmen själv under natten eller när man reser bort, 
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eller i rum som inte används. Det börjar också finnas system för att styra värmen på 
distans via en app. som kan vara fristående utvecklad eller integrerad av t.ex. vär-
mepumpstillverkaren. Att ha individuell styrning av varje rum är mindre vanligt, 
och här kan det finnas utrymme för innovation och utveckling av system riktade 
framför allt till småhusägare. Ett exempel på ett system inriktat på fastigheter med 
vattenburen värme är Fourdeg5 som genom kommunicerande radiatortermostater 
ger stora möjligheter till mer individuell styrning av temperaturen i olika rum.  
 
Den här typen av tillämpningar kan designas på olika sätt med olika grad av auto-
matisering, information och övertalning inbyggda. De kan också utvecklas så att 
individerna själva kan bestämma hur de implementeras – en automatisk lösning 
kan innebära att värmen dras ner vissa tider på dygnet/vissa dagar, en informations-
inriktad kan helt enkelt informera om energianvändningen och samtidigt ge möj-
lighet att styra den, och en övertalande kan hålla koll på t.ex. energianvändning och 
närvaro i hemmet och uppmana till olika sätt att minska energianvändningen. Man 
kan tänka sig att dessa system även kan utvecklas så att de kan lära sig att känna 
igen mönster (Marckert 2012). Och de kan kopplas samman med hushållens mobil-
telefoner och utifrån var i världen de befinner sig, anpassa temperaturen i olika 
rum. 
 
Det kan finnas ekonomiska incitament till att skaffa sig ett IKT-system som stödjer 
mer behovsanpassad temperatur i rummen. Men det kan även vara relevant för 
bostadsinnehavare som känner tillfredsställelse i att minska energianvändning i 
bostaden. Utvecklarna av dessa IKT-system kan vara en kombination av mjukvaru-
företag och företag specialiserade på energianvändning i byggnader. 
 
HUSHÅLLSEL  
I Sverige används ungefär 20 TWh el till hushållsel, dvs. belysning, tvätt, matför-
varing, matlagning, disk och övriga apparater (Energimyndigheten 2013). Detta är 
en siffra som har fördubblats sen 1970, framför allt genom en ökning under 1970- 
och 1980-talen. Varje enskild apparat tenderar att bli alltmer effektiv, men fler 
apparater och fler funktioner i varje apparat motverkar en total minskning av elan-
vändningen. 
 
Ett sätt att minska energianvändning skulle kunna vara att installera elmätare med 
återkoppling till de boende. Studier pekar på att detta kan ge 5-15 procent minsk-
ning av energianvändningen (Darby, 2010), men storleken på minskningen, om det 
över huvud taget blir någon, beror mycket på hur återkopplingen görs (Darby, 
2010, Katzeff & Ramström 2014). Darby (2010) konstaterar dessutom att det krävs 
fokus på att faktiskt minska energianvändningen för att det ska ge resultat – det 
räcker inte med att sträva efter att få till en utjämning av elanvändningen över tid.  
 
                                                      
5
 http://www.fourdeg.com 
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På marknaden idag finns det en stor mängd olika varianter på elmätare som ger mer 
återkoppling än bara en siffra. Interactive Institute Swedish ICT, har utvecklat 
bland annat en ”Energy aware clock” och flera andra prylar som utforskar varianter 
på hur feedback kan ges. Det finns också exempel på mätare som kan identifiera 
olika apparater i bostaden och därmed visa vilka som används när och hur mycket. 
Exempel på sådana är Energywatch som säljs av Vattenfall och det nystartade 
Watty.  
 
Fokus för den här typen av tillämpningar är effektivisering mer än något annat – att 
se till att apparater inte drar el när de inte används, och att de inte används i onö-
dan. Drivkraften för dessa minskningar kan vara både ett intresse för elförbrukning 
i bostaden, och möjligheter till ekonomiska besparingar. Dock är kostnaderna för 
hushållsel med dagens priser inte särskilt betungande för många hushåll, vilket 
försvagar det ekonomiska incitamentet. De aktörer som kan ha störst intresse i att 
utveckla tjänsterna är energibolag och mjukvaruföretag samt företag specialiserade 
på energianvändning. 
 
Konsumtion av kläder och IKT-produkter  
Konsumtion med stor miljöpåverkan innefattar såväl varor (förbrukningsvaror och 
varaktiga varor) som tjänster (t.ex. resor med allmänna färdmedel eller användning 
av internet). För konsumtion av varor har vi avgränsat oss till produktgrupperna 
kläder och IKT-produkter. Konsumtionsaktiviteten omfattar här inköp, eventuella 
resor i samband med inköp, samt att använda och att göra sig av med produkten. Vi 
har genom att resonera kring möjligheter enligt de fyra förändringssätten ovan 
identifierat tre olika aktiviteter inom kategorin Konsumtion av kläder och IKT-
produkter och presenterar möjliga IKT-tillämpningar för varje aktivitet.  
 
INKÖP AV KLÄDER OCH IKT-PRODUKTER 
Tillverkning av kläder kräver mycket resurser och leder till stor miljöpåverkan. 
Idag sker en stor del av påverkan från svenskars inköp av kläder i andra länder. Det 
går bland annat åt stora mängder vatten och energi i produktionsprocesserna och en 
stor mängd kemikalier används. Inköp kan gälla nyproduktion, men också återan-
vändning. När det gäller textilier6 konsumerades 2013 12,5 kg nya textilier per 
person (Elander et al. 2014).  
 
Hushållens konsumtion av kläder och skor har ökat med 31% mellan 2003 och 
2013 och står 2013 för 4,7% av hushållens totala konsumtion enligt statistik från 
SCB (SCB 2015). En viss minskning av konsumtionen av textilier mellan 2011 och 
2013 påvisas av Elander et al (2014). Konsumtion av kläder kan ha flera olika 
syften, dels kan det vara det uppenbara behovet av att ha kläder att ha på sig, men i 
Sverige idag sker klädkonsumtion i de flesta fall av andra orsaker. I en tidigare  
                                                      
6
 I den refererade studien omfattar textilier kläder, men även handdukar, gardiner, lakan, filtar, arbets-
kläder och trasor 
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rapport från Naturvårdsverket resonerar Luttropp et al. (2013) kring olika drivkraf-
ter bakom ökande konsumtion. Drivkrafterna kan vara bl.a. ekonomi, mode, social 
jämförelse, matchning och nyhetens behag.  
 
När det gäller elektroniska produkter för kommunikation, underhållning och media, 
som mobiltelefoner, läsplattor och datorer har allt fler tillgång till dessa. Enligt 
Findahl (2014) har 45% av befolkningen över 12 år tillgång till dator, smart phone 
och surfplatta, 25% dator och smart phone och 5% dator och surfplatta. Olika IKT-
produkter kompletterar snarare än ersätter varandra. Utvecklingen för surfplattor 
har gått snabbt, under 2010 hade 2% av svenskarna (över 12 år) tillgång till en 
surfplatta och fyra år senare har 53% denna tillgång (Findahl 2014).  Nettoinflödet 
av IKT-produkter till Sverige 2010 var 34 400 ton, och den största delen (per kg) 
av detta var stationära datorer och skärmar (Hemström et al. 2012).  
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Luttropp et al. (2013) beskriver särskilt drivkrafter bakom konsumtion av elekt-
riska och elektroniska produkter. En viktig drivkraft ligger i att samhället föränd-
rats så att idag är tillgång till vissa IKT-produkter nödvändig för att samverka med 
myndigheter, skola, barnomsorg och arbetsgivare, men även för att delta i sociala 
nätverk med vänner och släkt. Även företag uppmuntrar oss att konsumera genom 
olika affärsupplägg, där nya versioner ständigt erbjuds och priserna blir alltmer 
överkomliga för en stor del av de svenska konsumenterna. Vi har idag ett större 
antal produkter för kommunikation per person och per hushåll, och produkterna har 
idag många fler funktioner än enbart kommunikation. Företag och organisationer 
uppmuntrar konsumenter att återlämna fungerande produkter så att de kan återan-
vändas, eller i de fall de inte är i tillräckligt bra skick materialåtervinnas. Konsumt-
ion och ägande av IKT-produkter är idag även en fråga om identitet och social 
jämförelse (Luttropp et al. 2013). Mobiltelefonen, och kanske även surfplattan och 
den bärbara datorn, kan vara mycket personlig, men trots detta utbytbar när nya 
modeller finns tillgängliga. 
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E-HANDEL 
Digitaliseringen har gett möjligheter att göra inköp på distans, via e-handel. Enligt 
e-barometern för 2013 står e-handeln7 för sex procent av detaljhandeln i Sverige 
(PostNord 2014a). Enligt en undersökning från SCB (2014b) hade 70% av Sveriges 
befolkning handlat varor eller tjänster via internet under ett år, drygt 40% hade 
handlat kläder eller sportartiklar. Jämfört med andra länder ligger Sverige högt vad 
gäller e-handel. Andelen som handlar på internet ökade kraftigt mellan 2000 och 
2007 och har sedan planat ut något (Findahl 2014)  
 
Enligt Findahl (2014) handlar många via nätet i Sverige tack vare att tilliten till 
betalningssystemen blivit högre. Anledningar för att handla på nätet kan vara att 
det just förenklar inköpen och gör det enklare att jämföra produkter. Genom e-
handel finns alltså möjlighet att spara både tid och pengar. Med e-handel blir gene-
rellt fler produkter tillgängliga för fler konsumenter och företagen har möjlighet att 
bygga en stark kundrelation där även hela värdekedjan skulle kunna ingå genom att 
råvaruproducenter knyts till producerande företags hemsidor. Arla kan t.ex. bygga 
en kundrelation och även knyta den till mjölkbonden och äppelproducenten. Apple 
brukar anges som exempel på ett företag som har skapat starka konsumentrelation-
er. IKT-lösningar skulle också kunna användas för att optimera godstransporter i 
samband med e-handel, genom att konsumenten kan få varor levererade direkt till 
ett för tillfället önskvärt ställe, t.ex. till sitt fordon, till kollektivtrafiknoden eller till 
jobbet. IKT kan även skapa möjligheter för nya tjänster, som t.ex. Piggybaggy8, 
som är en ny tjänst som beskriver sig som ”samåkning för gods” med idén att män-
niskor som ändå reser även ska kunna leverera särskilt mindre paket längs vägen. 
 
E-handel är en typ av tjänst som utvecklas, och som företag ansluter sig till, av 
affärsmässiga skäl, där företag ser möjlighet till ökad försäljning och nya kunder. 
Även om företag ges möjlighet till en större kundkrets så kan dock e-handel också 
ge upphov till större konkurrens och prispress. 
 
Gwozdz et al. (2013) identifierar ett gap mellan medvetenhet/intresse/engagemang 
för hållbarhet och kopplingen till det vid inköp av kläder. E-handel skulle eventu-
ellt kunna vidareutvecklas så att information kring mer hållbara val finns lättill-
gänglig vid rätt tidpunkt, för den konsument som söker eller är mottaglig för sådan, 
idéer som bl.a. driver klädföretag med ekologiskt fokus som Nudie Jeans9 och 
Nurmi10. Att information finns tillgänglig och synlig vid den tidpunkt och i det 
sammanhang den efterfrågas är viktigt för chansen att informationen ska uppmärk-
                                                      
7
 e-barometerns definition ”försäljning av varor via internet som levereras hem, till ett utlämningsställe 
eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument” 

8
 piggybaggy.com/en/ 

9
 nudiejeans.com 

10
 nurmiclothing.com 
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sammas och eventuellt kunna påverka val och handlingar (se t.ex. von Borgstede 
2008; Ekvall & Malmheden 2012, sid. 29-31). Information vid inköp av kläder 
skulle (förutsatt att dessa uppgifter finns tillgängliga) kunna gälla kemikaliean-
vändning i olika produkter, klimatpåverkan, fotavtryck, miljömärkning, rättvisa 
arbetsvillkor, etc. IKT-tillämpningar kan tillgängliggöra information som redan 
finns för fler, och även underlätta insamling och sammanställning av ytterligare 
uppgifter. Personifierade tjänster skulle kunna utformas där man själv väljer vilken 
typ av information som är intressant och som kan bidra till mer informerade val 
beroende av personliga värderingar och prioriteringar.  
 
När det gäller återanvändning via e-handel så ökade andelen textilier som förmed-
lades för återanvändning via nätet med 33% mellan 2011 och 2013, till totalt 23% 
av andrahandstextilier som återanvändes i Sverige (Elander et al. 2014). Återan-
vändningstjänster kan vara mindre formella, via sociala media och andra gruppe-
ringar. I de fallen kan IKT-tjänster som Swish, för överföring av pengar mellan 
olika personers bankkonton med hjälp av mobiltelefonen, och liknande tjänster 
underlätta hanteringen. 
 
Ytterligare en IKT-tjänst som kan underlätta en andrahandsmarknad samt delat 
ägande, t.ex. att hyra snarare än köpa, kan vara forum för delat ägande och återan-
vändning. För kläder finns redan idag ett intresse för second hand och i viss ut-
sträckning även för att hyra kläder (båda de ovan nämnde företagen Nudie Jeans 
and Nurmi har second hand integrerat som en del i verksamheten och Nurmi bedri-
ver klädbibliotek på försök11). IKT kan förenkla möjligheten att dela, och att hitta 
det man vill hyra eller köpa second hand. Till exempel skulle de som vill dela 
kunna synliggöra sin garderob för andra. Genom att sprida ett dela-beteende på 
nätet, visa för andra att man gärna delar, kan även trender förstärkas. När det gäller 
IKT-produkter är inte second hand eller retro-mode lika intressant som för kläder, 
men omsättningen är snabb och återanvändning därmed intressant. För andra 
elektr(on)iska produkter än IKT, som t.ex. elektriska verktyg, kan delat ägande ha 
stor potential, men när det kommer till kommunikationsprodukter som telefoner 
och läsplattor är det svårare att se möjligheter för detta.   
 
Nyckelaktörer när det gäller e-handel är företag som utvecklar tjänsten, det kan för 
de produktområden vi fokuserar vara klädföretag eller återförsäljare av IKT-
produkter, men också mjukvaruföretag som säljer den utvecklade tjänsten. Distri-
butionskedjan är viktig för att tjänsten ska bli effektiv, där ingår i vissa fall även 
utlämningsställen. Enligt Digitaliseringskommissionen (SOU 2014) är det viktigt 
att konsumenterna känner sig trygga när de handlar på nätet, och för att utveckla e-
handel är det därför även viktigt att betalsystemen fungerar väl. 
 

                                                      
11

 nurmiclothing.com/nurmi-clothing-library 
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ANVÄNDNING AV IKT-PRODUKTER 
Idag använder svenskarna ständigt olika typer av IKT, och vardagslivet bygger 
alltmer på förutsättningen och förväntningen att människor i sina olika roller ska 
vara nåbara, ha oavbruten tillgång till internet, mail o.s.v. Alltfler ärenden utförs 
med hjälp av IKT och en stor del av underhållning och mediekonsumtion sker via 
mobil, surfplatta eller dator även om traditionella medier (dagstidning, TV och 
radio) fortfarande till största del konsumeras traditionellt d.v.s. på papper, via TV 
och radio (Findahl 2014).  
 
När det gäller hur vi kan använda dessa IKT-produkter så resurseffektivt som möj-
ligt, och med låg miljöbelastning, kan konsumenten dels aktivt välja att ge produk-
ten en lång livslängd och dels att medvetet låta en och samma produkt ersätta ett 
flertal andra. T.ex. kan surfplattan ersätta tryckta medieprodukter, men även en 
dator, TV eller radio. Men idag snarare ökar antalet enheter per person, vilket illu-
streras i Figur 1, där det också påvisas att andelen av Sveriges befolkning med 
tillgång till tidningsprenumeration minskar.   
 

 
Figur 1. Andelen av Sveriges befolkning mellan 9 och 79 år med tillgång till olika 
IKT-produkter, samt tidningsprenumeration över år (Nordicom 2014) 
 
Producenterna skulle kunna underlätta resurseffektiv användning genom att mjuk-
varulösningar minimerar energiåtgången vid användning och även minimerar be-
hov av ny hårdvara vid olika uppdateringar. När det gäller det senare går utveckl-
ingen dock i motsatt riktning, bl.a. beroende på att affärsmodellerna är uppbyggda 
kring stora försäljningsvolymer av hela enheter. En utmaning är hur ett större värde 
kan skapas runt att köparen behåller sin IKT-produkt länge och säljaren ansvarar 
för den länge. Det finns en stor teknisk potential för IKT-tillämpningar som mini-
merar energiåtgång och tekniskt undviker behov av uppdateringar av hårdvara 
förutsatt att inte sådana uppdateringar ändå sker som ett resultat av andra drivkraf-
ter. Under 2010 använde vi IKT-utrustning motsvarande 15 kg/person (Hemström 
et al. 2012), och med användning omfattas här aktiv användning, men även pro-
dukter som bara ligger, t.ex. i byrålådan eller förrådet.  
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Nyckelaktörer för IKT-tillämpningar som minskar energianvändning och förlänger 
livslängd är mjukvaruföretag. Det är troligt att användare är intresserade av låg 
energiförbrukning, främst för längre batteritid. När det gäller uppdatering av hård-
vara är det troligen inte i första hand ett behov som uppkommer på grund av upp-
gradering av mjukvara utan även andra drivkrafter för konsumtion, som nämnts 
ovan, spelar in.  
 
GÖRA SIG AV MED KLÄDER OCH IKT-PRODUKTER 
När kläder ska avyttras så kan de återanvändas av andra, materialåtervinnas eller 
energiåtervinnas. I EU:s avfallshierarki, som prioriterar utifrån miljöpåverkan, 
ligger förebyggande av avfall i topp, därefter följer återanvändning, materialåter-
vinning och annan återvinning (t.ex. energi). Enligt Elander et al. (2014)  återan-
vändes 0,9 kg textilier per person, textilier som skänkts eller sålts i andra hand i 
Sverige 2013. Sammanlagt återanvändes 2,4 kg, dvs en stor del i andra länder. Det 
innebär också att ansvaret för att, i ett senare skede, hantera textilavfallet överförs 
till dessa länder Gwozdz et al. (2013). Återanvändning som sker inom familjen, 
släkten eller vänner finns inte med i statistiken, och enligt Gwozdz et al. (2013) är 
det, bland unga, ett vanligt sätt att möjliggöra återanvändning. När det gäller 
materialåtervinning av textilfiber är det idag inte särskilt vanligt förekommande. 
Nya tekniker för detta är under utveckling (t.ex. Re:newcell) och H&M samlar t.ex. 
in kläder för fiberåtervinning. Potentialen för att materialåtervinna större andel av 
textila fibrer i framtiden är stor, men i första hand bör fortsatt användning och åter-
användning uppmuntras (Palm et al. 2013). 
 
När en IKT-produkt inte kan lagas eller återanvändas behöver den komma in i 
avfallshanteringssystemet och göra det på rätt sätt så att i första hand material kan 
återvinnas. De flöden som inte kan materialåtervinnas bör energiåtervinnas. 2010 
samlades 28 690 kg IT- telekommunikations- och kontorsutrustning in på återvin-
ningscentraler i Sverige och samma år fanns 140 000 kg upplagrat i samhället, 
varav en del troligen inte i bruk (Hemström et al. 2012).  
  
För att underlätta att förbrukade IKT-produkter hamnar rätt kan digitalisering bidra 
genom att information om hur själva avfallshanteringen ska ske finns i produkten, 
eller på internet och i appar, lättillgängligt då produkten ska avyttras eller hanteras i 
avfallsledet. Alltså, tjänster av typen information där man behöver den, när man 
behöver den. Syftet skulle i detta fall vara att informera och därmed förenkla en 
önskad hantering av den uttjänta produkten. Det skulle kunna vara så att utveckl-
ingen av den här typen av tjänster drivs av myndigheter och NGOs, men även av 
företag som arbetar aktivt med att sluta sitt kretslopp. För IKT-produkter som ut-
vecklas och designas t.ex. med moduler för att underlätta återanvändning och åter-
vinning bör även företagen vilja underlätta för användarna att återföra resurser-
na/modulerna till rätt ställe. Med ökade kostnader för resurser kommer ökade inci-
tament. Viktiga aktörer är även mjukvaruföretag och avfallsbolag. 
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En informationstjänst används troligen av personer som vill bidra till ökad resurs-
effektivitet, och den gruppen blir större om det är ett handlingsmönster som sam-
manfaller med utbredda sociala normer i samhället. IKT-tillämpningen underlättar 
att göra det man vill göra. Viktiga aktörer för en sådan tjänst kan vara myndigheter 
eller NGOs som driver detta och tar fram informationen. Även producenter i sam-
arbete med avfallsbolag kan vara intresserade av att driva detta, kanske som följd 
av minskad tillgång till resurser, intresse från konsumenter samt nya styrmedel. 
 
Mat 
När det gäller mat fokuserar vi i denna rapport på konsumentledet och inom detta 
på minskat svinn samt på val av mat (diet). Bakgrunden till detta är att resursan-
vändning i produktionsfasen generellt sett minskar om den mat som produceras i 
högre grad verkligen äts upp samt om mer vegetabilisk mat produceras istället för 
animalisk.  
 
Vi har även här utgått från de fyra principiella sätten som IKT kan bidra till föränd-
ring (se ovan) och identifierat två huvudsakliga sätt som matvanor skulle kunna 
påverkas av IKT-tillämpningar, vilket vi återkommer till lite längre ned. 
 
Mat är ett område där åtgärder och trender (som i allt högre grad verkar spridas 
och/eller understödjas av IKT) kan få snabbt genomslag (Jönsson & Sandberg 
2011). Detta hänger bl.a. samman med att omsättningen av matvaror i sig är relativt 
snabb. När det t.ex. uppstår en trend kring att undvika eller använda mer av en viss 
matvara så kan mängden som produceras, säljs och köps öka eller minska snabbt. 
Å andra sidan är vanor och traditioner förknippade med hur och vad vi äter på en 
övergripande nivå trögföränderliga (huvudtyper av födoämnen, generella sätt att 
tillaga). Detta hänger bl.a. samman med att mat är en viktig del i att skapa och 
upprätthålla sociala relationer, mening och identitet i vardagsliv såväl som i högti-
der och formella situationer (representation etc.) (Barthes 1975). 
 
Detta innebär att medan efterfrågan på enstaka varor och deras produktionssätt 
(t.ex. industriellt eller småskaligt) kan ändras snabbt så förändras den totala ge-
nomsnittliga dieten samt det generella sättet att handskas med mat endast långsamt 
(Barthes 1975). Därför har det t.ex. visat sig att en omställning av exempelvis 
mängden animaliskt kontra vegetariskt eller av sätt att hantera mat som påverkar 
(minskar) mängden svinn går långsamt. På lång sikt är därmed möjligheterna till 
omställning stora. Historiskt har det visat sig att när experter och myndigheter är 
med om att förstärka trender i en viss riktning kan trenderna i sig bli ganska stabila, 
och konsumtionen av en viss matvara kan minska eller öka stadigt under flera de-
cennier. Därför föreställer vi oss att livsmedelspolitiken bör (fortsätta) vara lång-
siktig men tämligen omgående förändras till att ha miljömål som i praktiken är på 
samma nivå som mål kring hälsa, säkerhet och försörjningstrygghet. 
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Den mat som tillagas och äts, eller slängs i Sverige står för ca en fjärdedel av våra 
klimatpåverkande utsläpp (Angervall et.al 2008)12. Utsläppen är då beräknade över 
livsmedlens livscykel, från jordbruk, djurhållning, fiske m.m., via livsmedelsindu-
stri, transporter och handel till konsumtion och slutligen avfallshantering. Maten 
står ur ett livscykelperspektiv för ännu högre andel av andra typer av miljöpåver-
kan, t.ex. övergödning (Sonesson, 2008). 
 

                                                      
12

 Det framgår inte explicit men Angervall et.al. (2008) förefaller utgå från ett konsumtionsperspektiv, d 
v s att deras resultat gäller livsmedel som konsumeras i Sverige. 
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Själva jordbruket (inklusive odling av foder och uppfödning av djur) står ensamt 
för större andel av klimatpåverkan än livsmedlens förädling, transporter, handel 
och tillagning tillsammans (Angervall et.al 2008). Per kilo matvara orsakar pro-
duktionen av animaliska livsmedel, i synnerhet kött från nötdjur och gris, mycket 
högre klimatpåverkan än produktionen av vegetabiliska livsmedel (ibid.) 
 
I alla led längs livsmedelskedjan uppstår svinn. Ju senare i kedjan svinnet upp-
kommer desto mer resurser har använts för att producera, bearbeta, förpacka och 
transportera livsmedlet (Lagerberg Fogelberg, 2008). Svinnet i konsumentledet är 
stort. Detta är bakgrunden till att vi har valt att se på IKT-användning som eventu-
ellt kan minska svinn respektive påverka dieten hos befolkningen mot ökad andel 
vegetabiliska livsmedel. 
 
EFFEKTIVISERING FÖR MINSKAT SVINN 
Vi bedömer att det mest verkningsfulla sättet på vilket IKT-användning kan bidra 
till lågt matsvinn är genom att mathållningskedjans system av artefakter med hjälp 
av IKT utformas så att de styr mathållningens vardagspraktik mot tillvaratagande 
snarare än svinn. Sättet genom vilket IKT bidrar till förändring är därmed i första 
hand genom effektivisering. 
 
Det mesta pekar på att svinn av mat i Europa främst korrelerar med inkomstnivå 
och välfärd. Ju lägre matpriser i förhållande till hushållens inkomster, desto större 
svinn. Men det kan också förekomma former av svinn som beror på låg levnads-
standard, t.ex. att man saknar resurser till ändamålsenlig lagring (el, kylskåp etc.). 
För berörda hushåll och samhällen kan detta vara ett dominerande problem. I 
Europa är det dock marginellt i jämförelse med välfärdsrelaterat svinn. 
 
Svinn och därmed förknippade miljökonsekvenser, ökar när inkomster ökar. Men 
man bör skilja på konsumtion som ökar för att man vill använda mer av produkter-
na ifråga (fler resor, större garderob, större bostad etc.) och konsumtion som ökar 
när incitamenten att ta tillvara det inköpta försvagas, vilket huvudsakligen är fallet 
för matsvinn. I allmänhet är matsvinn en oavsiktlig bieffekt av välfärden och mat-
hållningen. Få människor skulle ha något emot att deras matsvinn vore litet, även 
om det kan finnas vissa genuina konflikter kring vad som är mer eller mindre aptit-
ligt att äta upp, fräscht att hantera o.s.v. (Ewert, et al. 2009). 
 
Att svinnet i genomsnitt ökar med inkomsten betyder inte att sambandet är linjärt. 
Det finns andra faktorer som påverkar hur stort svinnet är i en viss samhällelig eller 
grupprelaterad kontext, t.ex. kopplat till normer.  
 
I denna rapport ligger fokus på IKT-tillämpningar och en viktig aspekt är hur IKT 
(kan) integreras i mathållningskedjans alla kontexter för att minska svinn. För att 
vara mer konkret handlar det om hur IKT kan integreras i kundkorgen (virtuell 
eller fysisk), hyllan för specerier, kyldisken, kassan, plånboken, cykelkorgen, mat-
vagnen, bagageutrymmet, kylskåpet, frysen, skafferiet, kokboken/receptet (virtuellt 
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eller fysiskt), spisen, skärbrädan, matbordet, diskmaskinen, vasken, sopkärlen och 
fastighetens eller stadsdelen avfallsrum och återvinningsstationer. IKT är numera 
en potentiell komponent i designen av nästan alla dessa artefakter.  
 
Hyllor och kylar/frysar i såväl butiker som hem kan designas och tillverkas så att 
de ”hjälper till” att göra de matvaror som behöver ätas inom kort/först mest syn-
liga, lättast åtkomliga och även prismässigt fördelaktiga. Detta kan t.ex. bygga på 
pågående utveckling att varorna är ’taggade’ och via frysen/kylen kommunicerar 
med telefon, prismärkningssystem, etc. och visar vad som behöver användas först. 
 
Det är inte självklart att särskilt avancerad IKT behöver integreras i en artefakt 
eller ett system för att åstadkomma synligheten/åtkomsten.  Analog teknik kan 
utgöra en stor del av de ekodesignade redskapen. Här fokuserar vi dock på IKT:s 
potential och finner det sannolikt att man med hjälp av IKT kan få produkten, dess 
bäst-före-datum, hyllmekanik eller visualisering (ljus-, ljudsignaler etc.) att med 
automatik fungera/avläsa information sinsemellan. Det smarta kylskåpet, frysen, 
skafferiet o.s.v. skulle göra matvaror synliga/lättåtkomliga i optimal ordning. Vi ser 
de smarta prylarna som kopplade till smart organisation, leveranser av skräddar-
sydda matmängder, t.ex. hela familjemåltider, även delvis färdiglagade, med 
mängderna anpassade för hushållet/kunden ifråga. Ytterligare en länk ser vi till 
leveransboxar i fastigheter; samt eventuellt till den nygamla inrättningen kollektiv 
frys. Exempel som dessa kan ges för samtliga delar av mathållningskedjan.   
 
Motiven det handlar om för konsumenternas del är intresse för matprylar, bostads-
renovering, och/eller köksinredning. Detta innebär intresse för nya produkter även 
sådana som är effektiviserande eftersom designers har utformat dem så. Motiven är 
därmed närmast indirekta, intresse finns för ny utformning och funktionalitet, men 
inte bara, eller främst, ur hållbarhetssynpunkt. 
 
Viktiga aktörer är de företag som utvecklar den här typen av teknik, och de som 
ska använda den (i matvaruhandel, i hemmet eller på andra ställen där mat förva-
ras). Dessutom mat- och inredningsjournalister som kan skapa och vidmakthålla 
trender och intresse. 
 
PÅVERKAN PÅ MATVANOR 
När det gäller omställning till dieter med litet ekologiskt fotavtryck bedömer vi att 
IKT-användningens roll i dagsläget främst kan vara för information (om hållbara 
alternativ). Människor kan i dagsläget tänkas ha låg acceptans för starkare typer av 
påverkan än information när det gäller vilken typ av föda man äter. Detta beror på 
att vad vi äter (till skillnad från matsvinn) har ett starkt kulturellt egenvärde. Den 
genomsnittliga dieten i ett samhälle är trögföränderlig eftersom vanor och tradit-
ioner förknippade med vad vi äter har denna kulturella grund. 
 
Samtidigt har myndigheter i Sverige under åtskilliga decennier ägnat sig åt att på-
verka matvanor genom rådgivning, information och utbildning. Detta har handlat 
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om olika, relativt beprövade, metoder för att påverka matvanor, främst ur hälso-
synpunkt. Nya inslag består bl.a. i att hälso- och miljösynpunkterna kombineras (se 
t.ex. Livsmedelsverket 2014) samt att rådgivning, information och utbildning i 
ökande utsträckning sker via digitala media (se. t.ex. Jönsson & Sandberg 2010). 
 
Ett sätt att styra mot mer hållbar diet vore via en plattform/portal där kunder kan 
anmäla intresse och efterfrågan på ekologisk, närodlad och vegetarisk mat. De som 
har utbudet – bönder m.fl. kopplar sig därefter samman med kunder. Detta kan 
skapa en efterfrågan och ett ökat utbud (lägre pris). Idén kommer från Göteborg där 
bland annat staden och restaurangägare har gått samman med lokala/ekologiska 
bönder som levererar maten. En annan relaterad tillämpning är appar och hemsidor 
etc. som fokuserar hur man kan äta vegankost och få i sig all näring man behöver. 
Användaren kan lägga in det den ska äta (t.ex. 100g bönor, 150 g spenat etc) och få 
info om vad den kan behöva få i sig mer – (t.ex. nötter och pumpafrön). Färdiglagat 
eller färdigportionerade råvaror för ”varje-dag-vego” kan också vara en möjlig 
utveckling. Livsmedelsverkets rekommendationer kan ha betydelse i samman-
hanget och kopplas till appar etc.  
 
Det krävs förmodligen att vissa ”mataktörer”, eller trendsetters, jobbar konsekvent 
och långvarigt i en viss riktning för att en omställning ska kunna äga rum, som till 
exempel avsevärt minskar mängden kött som produceras och äts. Trendsetters som 
skulle kunna fylla en sådan roll är t.ex. kända matpersonligheter (kockar i media 
m.fl.) såväl som experter på myndigheter eller för den delen livsmedelsföretag. 
Undervisning i skolan om mat och hållbarhetskunskap kan troligen vara en viktig 
del av detta. Att mataktörer som vill främja ett hållbart och hälsosamt förhållnings-
sätt kommer att ta hjälp av IKT för att sprida sina budskap och utöva sin påverkan 
är givet. Men det kommer även traditionalister, kött-lobbyister m.fl. att göra. Detta 
innebär att digitalisering i sig kan vara en hävstång i detta sammanhang endast om 
de trendsetters som jobbar för hållbara matval långsiktigt får ett övertag över de 
som verkar åt andra håll i denna typ av offentligt samtal och spridning av idéer, 
praktik och normer. 
 
Motiven för konsumenternas att ta till sig kostrådgivning och annan information 
kring mat kan vara intresse för hälsa (motion, livsstil), matlagning, recept, mat-
journalistik etc., och även en önskan om att göra mer hållbara matval.  
 
Resor i glesbygd 
När det gäller geografisk tillgänglighet och resor fokuserar vi i denna rapport på 
privatpersoner i glesbygd och mer specifikt på å ena sidan nödvändig tillgänglighet 
till sysselsättning, matinköp etc. och å den andra mer frivilliga resor för umgänge, 
fritidsaktiviteter etc. E-handel hanteras tidigare i detta avsnitt, för kläder och IKT-
produkter specifikt, och fokuseras inte här.  
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Vi har genom att resonera enligt de fyra sätten som IKT kan bidra till förändring 
(se ovan) identifierat åtminstone två intressanta sätt som tillgänglighet i glesbygd 
skulle kunna påverkas av IKT-användning, nämligen genom samåkning och genom 
närvaro på distans.  
 
De resor som invånarna i Sverige gör med bil står för ca en femtedel av deras kli-
matpåverkande utsläpp ur ett konsumtionsperspektiv (Naturvårdsverket, 2008). 
Resor som görs med kollektivtrafik mellan destinationer utanför större städer är 
försumbara i detta sammanhang. Detta innebär att för befolkningen utanför storstä-
der står bilresorna för klimatpåverkan i samma storleksordning som deras boende, 
mat eller deras övriga konsumtion. Det är bl.a. därför som uttrycket biffen, bilen 
och bostaden myntades av miljöutredare redan i slutet på 90-talet (se t.ex. Natur-
vårdsverket 1996). Vid den tidpunkten gjordes också forskningssammanställningar 
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(Steen et al. 1997, Åkerman et al. 2000) som visade att bilens miljöpåverkan utan-
för storstäderna skulle minska med ungefär två tredjedelar om främst två typer av 
omställningar gjordes; att ersätta det man kallade tvungna resor med tillgänglighet 
på distans respektive att utnyttja hela den då kända tekniska potentialen för bräns-
lesnåla fordon/bilar. Med tvungna resor avsågs främst resor för arbetspendling. De 
två studierna pekade också på möjliga minskningar genom samåkning samt genom 
att överlag nyttja motorfordon med bara så stor kapacitet som ärendet krävde (elbil 
eller elmoped för korta resor eller resor för en person o.s.v.). En viss utveckling 
mot dessa typer av omställning har skett sedan dess, men i mycket blygsam skala. 
En fråga vi valt att lyfta här är om IKT-användning kan bidra till (att öka takten i) 
omställningar av detta slag t.ex. om resor kan undvikas genom möten på distans via 
exempelvis Skype. 
 
Resor och transporter ger även upphov till annan miljöpåverkan än klimatpåverkan. 
Resursanvändningen är betydande, både för bränsle och för produktion av bilar och 
för infrastruktur. 
 
NÄRVARO PÅ DISTANS 
Genom att möjliggöra närvaro på distans kan IKT bidra till ökad tillgänglighet i 
glesbygd, samtidigt som det kan leda till minskad miljöpåverkan i de fall där när-
varo på distans ersätter resor. Det kan dels gälla resor för obligatoriska aktiviteter 
som skola, arbete, inköp och service och dels för önskade aktiviteter som nöjen, 
hobbies och umgänge. I närvaro på distans ser vi en generell IKT-tillämpning i 
telekommunikation av text, dokument, tal, bild etc i olika kombinationer och på 
olika plattformar. Människor kan på detta sätt samarbeta, uträtta service (även vård 
och myndighetsärenden) samt affärstransaktioner (även att beställa dagligvaror på 
internet från en lokal butik/lager innebär t.ex. en sorts närvaro på distans mellan 
kund och säljare/personal). Detta är naturligtvis något som redan pågår och där det 
finns olika digitala plattformar. Vi ser en särskild möjlighet och behov för glesbyg-
den eftersom avstånden är stora och tillgänglighet till kompetenser och funktioner 
är låg för invånarna. 
 
Resor för obligatoriska aktiviteter menar vi i hög grad har samhällsbestämd 
och/eller fysisk nödvändighet som drivkraft. Ett dominerande motiv bakom att 
utnyttja närvaro på distans kan då vara att slippa resa, men även att kunna delta om 
hinder av något slag uppkommit. För administrativt arbete har det på senare år 
blivit enklare att medverka hemifrån vid möten etc., t.ex. om barnen är sjuka. 
 
Företag och myndigheter har intresse för närvaro på distans kanske främst eftersom 
verksamheterna kan bedrivas mer kostnadseffektivt om samarbete, transaktioner, 
myndighetsärenden, vård, service o.s.v. uträttas på distans. Generellt kan fler akti-
viteter och funktioner bli tillgängliga för fler invånare och konsumenter. Gles-
bygdsinvånares motiv i detta sammanhang är att kunna spara tid och pengar genom 
närvaro på distans för obligatoriska aktiviteter som de istället kan använda till öns-
kade aktiviteter. 
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De aktörer som kan ha störst intresse i att utveckla tjänsterna är teleoperatörer och 
mjukvaruföretag samt företag specialiserade på distansutbildning, distansarbete, 
konferenser etc. Involverade aktörer kan behöva olika former av stöd och inspirat-
ion från goda exempel när det gäller tillgång till tillräckligt tillförlitlig, hård- och 
mjukvara och kapacitet för bredbandsöverföring.  
 
SAMÅKNING – DELA PÅ FORDON OCH RESOR 
IKT-användning kan bidra till att skapa tillgänglighet till önskade aktiviteter (fritid, 
nöjen, umgänge) genom att underlätta delandet av resurser –  d.v.s. IKT används i 
det här fallet för att samordna själva aktiviteterna och resorna för dem. Samåkning 
ser vi som en viktig del av detta. Samåkning är ett alternativ även för obligatoriska 
aktiviteter i glesbygd, som pendling till jobbet, med där bedömer vi att potentialen 
är mindre.  
 
Motiven bakom resor för nöje, umgänge och hobbies domineras av sociala relat-
ioner samt menings- och lustfyllda upplevelser.  Konsumentens motiv bakom att 
ordna samåkning är att möjliggöra de önskade aktiviteterna, eller att göra mer av 
dem. För de obligatoriska aktiviteterna däremot, och särskilt pendling till jobbet, 
bedömer vi inte att den sociala drivkraften att ordna samåkning är lika stark. Detta 
hänger samman med att människor pendlar till jobbet för att de måste, vanligen inte 
för att vara sociala under resan eller för att kunna åka till jobbet oftare. Samåkning 
till jobbet riskerar därför att upplevas som ytterligare en belastning, inte som en 
attraktiv möjlighet. Om kostnaden för pendling, eller t.ex. inköpsresor i egen bil 
upplevs som betungande, och besparingen av samåkning som betydande, så finns 
däremot en ekonomisk drivkraft för samåkning för obligatoriska resor.  Samåkning 
kan även möjliggöra deltagande för personer som annars inte skulle kunnat delta 
(de som inte har bil eller körkort, är funktionshindrade etc.). På så sätt kan det vara 
socialt fördelaktigt, men inte enbart positivt ur miljösynpunkt, det finns till och 
med en risk att samåkning ökar resandet så mycket att den totala miljöpåverkan 
ökar. 
 
I det följande ges ett antal exempel som inte handlar om samåkning utan om be-
släktade former för att dela på fordon och samordna transporter. Busstrafik kan 
anpassas till efterfrågan, bl.a. genom att resenärer anger destination vid busstation 
eller påstigning. Kommuner kan erbjuda bussresa som tjänst då tillräcklig anmäld 
(via app/web-/ telefontjänst) efterfrågan i förväg finns. Busstrafik och kollektiv taxi 
skulle även kunna automatiseras via IKT-tjänster, och kunna erbjudas med relativt 
kort varsel. Dessutom kan IKT användas till att optimera lastning/ombordstigning 
och kanske göra samtransport av resenärer post och gods möjlig. Detta är dock 
exempel som vi inte haft utrymme att gå närmare in på när vi diskuterar effekter 
och åtgärder nedan. 
 
Motiven bakom de önskade resorna handlar om att nå det menings- och lustfyllda. 
Då kan man även anta att om det uppstår högre kostnader, hinder för eller negativa 
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följder av, att resa på det sätt man varit van vid, kan själva irritationen eller missnö-
jet utgöra en drivkraft för att börja samåka (pröva en samåkningstjänst). 
 
De aktörer som kan ha störst intresse i att utveckla tjänster för olika slag av samåk-
ning (samt i vissa fall även för fordonsdelning och efterfrågestyrd busstrafik) är 
mjukvaruföretag och möjligen även mer ideella och lokala nätverk där det ingår 
personer med IKT-kompetens. Det visar redan pågående initiativ och tjänster som 
t.ex. Skjutsgruppen13 och kooperativ samåkning i byn Tolg14 i Växjö kommun. 
Båda är ideella, kooperativa initiativ, i vilka samåkning bokas via webtjänster (al-
ternativt appar). Initiativen har visat sig fungera och generera samåkning. 
 
Sammanfattning av tillämpningar 
Vardagliga aktiviteter utförs av olika anledningar, och de kan vara mer eller mindre 
lätta att ändra. IKT-tillämpningar kan skapa nya alternativ till aktiviteterna, som till 
exempel distansmöten istället för resor. De kan också vara förmedlare av alterna-
tiva tillämpningar och därmed förenkla utförandet av aktiviteterna. För att mer 
hållbara alternativ ska ge effekt behöver de vara intressanta för användarna. Ett 
sådant intresse kan koppla till normer i samhället eller skapas och stärkas av styr-
medel av olika slag, en etik byggs där normer och seder så att säga kan föreskriva 
förhållningssätt som främjar de olika hållbara alternativen.  
 
Teknoetik (Hobson 2006) är ett begrepp som används inom praktik- och design-
forskning och är relevant när det gäller IKT för hållbar konsumtion. Tekniska lös-
ningar för att t.ex. minska svinn, effektivisera energi i hemmet eller stödja återan-
vändning av olika produkter kan, om design och införande varit framgångsrika, 
innebära att tekniken styr vardagspraktiken så att den är mer fördelaktig ur resurs-
användningssynpunkt. Acceptansen för tekniken, när den väl är på plats, är hög 
eftersom ineffektivt nyttjande av resurser man köpt, t.ex. mat, el och produkter inte 
har något egenvärde. Sättet genom vilket IKT bidrar till förändring är därmed i 
första hand genom  att redan tillgängliga resurser utnyttjas i en högre grad än idag. 
När den traditionella glödlampan fasats ut inom EU är det ett exempel på teknoetik. 
Nu när det är svårt att få tag på och använda annat än lågenergilampor av olika 
slag, och eftersom etiken (att inte slösa med el) därmed är inbyggd i vilken teknik 
(för belysning) som är lättast att tillgå handlar det om tekno-etik, till skillnad från 
den etik som rådde innan och innebar ett val, vilket kan kallas för t.ex. praktik-etik 
(praktiken/vanan att köpa/använda lågenergilampor eller traditionella). När prakti-
ken ifråga innebär att alternativen har olika egenvärde, som t.ex. valet mellan vege-
tabilisk och animalisk kost, har tekno-etik dock betydligt sämre förutsättningar att 
bli framgångsrik och accepterad. Där är kulturellt förankrad etik viktigare än sådan 
som är inbyggd i själva den tillgängliga tekniken. Vi menar därför att teknoetik 
typiskt kan bereda vägen för lågt matsvinn, låg energianvändning i hemmet samt 
                                                      
13

 http://www.skjutsgruppen.nu 
14

 http://www.tolg.se/samakning.aspx 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6675 
Digitalisering och hållbar konsumtion 

 37

andrahandsanvändning. Sammantaget kan tekniken samt de vanor som utvecklas 
tillsammans med den utgöra en först förändrande, och sedan stabiliserande, kraft. 
Teknik, praktik och etik samverkar så att säga till att forma konsumtionsmönstret 
(t.ex. mathållning, elanvändning eller att lämna till återanvändning).  
 
I detta avsnitt har vi presenterat ett antal olika vardagsaktiviteter inom fyra skilda 
områden och även presenterat exempel på IKT-tillämpningar som kan påverka 
aktiviteten och främja olika typer av förändringar i riktning mot hållbar konsumt-
ion. För boende har vi fokuserat på tjänster som kan underlätta att dela på yta och 
som effektiviserar uppvärmning och elanvändning. Drivkrafterna för att dela yta är 
med dessa tjänster framför allt ekonomiska och sociala. När det gäller konsumtion 
av kläder och IKT-produkter presenteras tjänster som syftar till att ersätta transpor-
ter och ytor genom att införa e-handel. Men även minskad resursanvändning för 
själva produkterna i användningsledet och minskad nyproduktion, vilket främjas av 
bland annat tillämpningar som fokuserar på återanvändning (intensifiering). Kopp-
lat till e-handel, men även skilt från det, finns möjlighet att använda IKT-
tillämpningar för information som kan underlätta mer resurseffektiva och hållbara 
val vid inköp och för hantering av avlagda produkter.  Drivkrafterna är när det 
gäller olika förändringssätt kopplade till konsumtion av kläder och IKT-produkter 
ekonomiska, men även tidsmässiga (e-handel) och kan även eventuellt vara norma-
tiva när det gäller mjukvarulösningar för användningen av IKT-produkter. Den 
typen av lösningar kan aktivt väljas för att man vill undvika konsumtion av ny 
hårdvara och möjliggöra minskad energiåtgång i användning av produkten. In-
formationstjänster används troligen främst med motivation av att må bättre genom 
mer informerade val. Även tjänsten som gäller återanvändning kan drivas av att 
användare mår bättre (normativ drivkraft) men också av ekonomiska skäl.  
 
De tjänster kopplade till mat som vi presenterar är inriktade mot att effektivisera 
eller informera. Effektivisering för att minska svinn fokuserar här på att underlätta 
att mat används innan den blir för gammal med stöd av ny teknik. Men drivkraften 
för att använda denna tjänst är kanske inte i första hand att minska svinn och spara 
pengar utan snarare ett intresse för moderna matprylar. Användandet av informat-
ionstjänster inom kategorin mat drivs av en önskan att få information av olika slag 
(recept, hälsa, priser, miljö, etc.). Det är tack vare sådant matintresse som även 
långvariga trender eller mode kring (hälsosamma) dieter med litet ekologiskt fotav-
tryck skulle kunna etableras av tongivande mataktörer, även från myndighetssidan, 
och underlättas av IKT. Information kan även främja minskat svinn genom att 
användning av rester uppmuntras på olika sätt.  
 
När det gäller resor i glesbygd har vi diskuterat obligatoriska respektive önskade 
resor, samt hur IKT-tjänster kan ersätta resor genom närvaro på distans. Vi har 
även tagit upp informerande tjänster som stödjer en intensifiering genom ökat 
samåkande. Motiv bakom samåkning respektive närvaro på distans, kan vara dels 
att möjliggöra deltagande i önskade aktiviteter, dels att spara tid och pengar.  
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I många av de ovanstående fallen kan ytterligare en drivkraft, efter det att tjänsten 
blivit accepterad och omfattande använd, vara att följa en trend. När tjänsten är ny 
kan det för några vara en drivkraft att vara bland de första med att utforska en ny 
möjlighet. 
 
De olika IKT-tillämpningarna för hållbar konsumtion som presenteras i den här 
rapporten har olika nyckelaktörer, aktörer som är avgörande för möjligheten att 
utveckla och införa tillämpningen. För alla tillämpningar är privatpersoner de mest 
centrala aktörerna – om tjänster inte utformas så att privatpersonerna vill ha dem, 
kommer de inte att användas. Människor kan dessutom ha hållbar konsumtion som 
drivkraft i sig och därmed också efterfråga tjänster som möjliggör och förenklar 
hållbar konsumtion. I de tabeller i bilagan där vi sammanfattar de olika IKT-
tillämpningarna har vi dock i första hand försökt peka på vilka aktörer det är som 
rent konkret kan utforma och implementera tjänsterna. 
 
I de flesta fall är mjukvaruföretag en sådan nyckelaktör eftersom tjänsten behöver 
utvecklas rent tekniskt, även teleoperatörer är nyckelaktörer. Andra viktiga aktörer 
beror lite av tjänstens utformning – det kan vara energibolag när det rör energief-
fektiviserande åtgärder och avfallsbolag när det rör avfallshantering. För e-handel 
är handeln en avgörande aktör, men även speditörer och banker är viktiga eftersom 
välfungerande betalningar och leveranser är nödvändiga för att tjänsten ska fun-
gera. Myndigheter och kanske NGOs kan vara viktiga aktörer när det gäller att ta 
fram och uppdatera information som behövs för att göra informerande IKT-tjänster 
relevanta och användbara, och när det gäller information som inspiration även 
journalister och andra medieaktörer. För IKT-tillämpningar som behöver nya typer 
av tillämpningar i hemmen, nya möbler eller liknande har designföretag en viktig 
roll för att göra attraktiva och intressanta lösningar.  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6675 
Digitalisering och hållbar konsumtion 

 39

IKT-tillämpningarnas effekter och tänkbara 
åtgärder 
I närmast följande avsnitt går vi igenom potentiell miljönytta av de IKT-
tillämpningar vi identifierade i rapportens föregående del. Några exempel på möj-
liga åtgärder tas också upp. Detta avsnitt berör alltså framför allt de två sista ko-
lumnerna i vårt analytiska ramverk som beskrevs i slutet av rapportens inledning, 
och sammanfattas i tabellerna i bilagan. 
 
Effekter av IKT-lösningar på miljö och på resursanvändning kan vara både positiva 
och negativa. Direkta negativa effekter är kopplade till att producera, använda och 
göra sig av med IKT-produkter och tjänster. Positiva effekter uppkommer om 
andra produkter eller tjänster kan ersättas, och därmed nyproduktion och avfalls-
hantering undvikas. Förutom de direkta effekterna kan även sekundära så kallade 
indirekta effekter uppkomma. Dessa kan motverka eller förstärka den positiva 
effekten som eftersträvas. Negativa sådana effekter är t.ex. om pengar som sparas 
genom effektiviserande åtgärder används till mer resurskrävande konsumtion eller 
om möjlighet till distansmöte ger ökat totalt resande för att människor kan bosätta 
sig längre bort från centrala delar. Den här typen av indirekta effekter är viktiga att 
ha i åtanke då totala effekter diskuteras. Det kan även finnas positiva effekter av 
det här slaget, som att införande av distansmöten för en viss tjänst kan inspirera 
distansmöten även för andra syften. Det är viktigt att inte ha för snäva systemgrän-
ser när man studerar effekter av digitalisering, enstaka insatser kan verka positiva, 
eller negativa, när den enskilda enheten studeras, men det är den totala samhällsef-
fekten som behöver studeras. Även ett längre tidsperspektiv är bra, då mer bety-
dande effekter kan uppkomma på längre sikt och särskilt om de stöds med åtgärder 
och styrmedel. 
 
Boende 
TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING  
En effekt av tjänsterna för tillfällig övernattning i privata bostäder är att behovet av 
hotellnätter minskar. Eftersom tjänsterna bidragit till större utbud och lägre pris på 
övernattning kan man även anta att indirekta effekter kan uppkomma, t.ex. totalt 
sett fler övernattningar och fler eller mer långvariga besöks- och turistresor. Om 
tjänsterna därmed bidrar till ökat resande – kan det i sin tur gynna även hotellen 
generellt. Det finns också en risk att goda möjligheter till extrainkomster av uthyr-
ning av bostäder leder till att människor väljer att bo större generellt – man minskar 
incitamentet att flytta till en mindre bostad. Det kan t.o.m. bli dyrare att flytta till 
en mindre bostad, eftersom man då kan gå miste om intäkterna från uthyrning av 
ett extra rum. Även sådana utvecklingar kan diskuteras i termer av indirekta effek-
ter. I stadsrummet kan tillämpningar för tillfällig övernattning innebära att centrala 
ytor i staden frigörs som en följd av en minskande hotellbransch. 
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Detta är tjänster som redan finns, så just uppbyggnaden av dem behöver inget stöd. 
Däremot kan det behövas en genomgång av olika regelverk. Det finns tydliga be-
skattningsmässiga knepigheter med tjänsten, liksom det kan finnas skäl att hitta 
system som ytterligare kan stärka tryggheten i systemen. Kanske behövs en ge-
nomgång av försäkringar för både den som erbjuder och den som nyttjar tjänsten. 
Det kan vara svårt att utforma regelverk så att de blir enkla och ändå effektiva. Om 
man börjar ställa samma krav på privatpersoner som på hotell finns risk att man 
kväver tjänsterna. Gör man det inte riskerar det att bli dels stora skattebortfall – i 
praktiken en subvention av hemmaboende på bekostnad av hotellen, dels lägre 
säkerhetsnivå.  
 
ÖVERNATTANDE GÄST  
Syftet med idéerna kring övernattande gäst är att minska behovet av en stor egen 
bostad. Tanken är alltså ett minskat totalt behov av bostadsyta. Det skulle ge mins-
kad energianvändning och på marginalen bättre lokalt tjänsteutbud, när folk bor 
tätare. Bostäder i lämplig, och mindre storlek, behöver finnas tillgängliga så att inte 
de extra rummen blir en bonus som utnyttjas utan att den egna bostaden blir mindre 
till ytan. 
 
Vad gäller regelverk så gäller liknande överväganden som i ”Tillfällig övernatt-
ning”. Det är värt att notera att funktionen ”Övernattande gäst” i princip även 
skulle kunna vara ”Arbetsrum” eller ”Festlokal”, d.v.s. olika ytor som man eventu-
ellt inte behöver kontinuerligt, och som man kan dela, lite som idén kring arbets-
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gemenskapen Hoffice15 där privatpersoner upplåter sina hem som tillfälliga arbets-
platser. 
 
UPPVÄRMNING  
Hela idén med IKT-tillämpningen kring uppvärmning handlar om att anpassa tem-
peraturen efter behov. För en specifik bostad minskar då energianvändningen per 
kvadratmeter. Dock förutsätter detta en annan syn på bostadens rum. De skulle inte 
i varje ögonblick vara bekvämt tillgängliga, utan behaglig temperatur i eventuellt 
extra rum skulle ligga några timmar bort, om det stod kallt. Detta skulle förutsätta 
en delvis förändrad syn på tillgänglighet i hemmet. Det finns en hel del svåra av-
vägningar att göra vid utveckling av sådana här system. Det handlar dels om rent 
reglerteknisk utveckling – om man kunde definiera den optimala temperaturen för 
varje del av en bostad – hur förverkligar man denna bäst? Till detta kommer många 
andra frågor. Vad efterfrågas? Vad skulle kunna efterfrågas med rätt incitament? 
Vilka risker, t.ex. integritetsmässiga, finns det med de olika automatiserade till-
lämpningarna? Vilken typ av återkoppling bör ges, och hur? Skulle man kunna 
koppla detta med att stänga av värmen i vissa rum till belastningstoppar och er-
bjuda särskilda kontrakt för detta? 
 
HUSHÅLLSEL  
Tanken bakom IKT-tillämpningen för hushållsel är att människor ska välja att 
minska användningen. En viktig aspekt är förmodligen hur och när information om 
hushållselanvändningen presenteras. De appar och tillbehör som nu utformas för att 
på olika sätt mäta och informera om hushållselen är av många olika slag, och det 
kan vara en poäng med det, eftersom människor tar till sig information på olika 
sätt. Generellt finns antagligen en potential i att boende lär sig vad som är den hu-
vudsakliga energianvändningen, och därmed i nästa steg förhoppningsvis gör något 
åt den. Fallgropar kan dock vara av slaget att man exempelvis upptäcker att hem-
met består av så många små diffusa elanvändare att man ger upp. Det är svårt att se 
starka ekonomiska argument för att investera i en apparat som kanske ger intressant 
information den första veckan, men som efter det egentligen bara säger samma sak 
igen. Dock kan det finnas särskilt intresserade boende som efterfrågar kontinuerlig 
information, och som blir intresserade av att ”jaga” eltjuvar. För dem kan den här 
typen av tillämpningar, som de ser ut i dagsläget, vara mycket bra. 
 
Konsumtion 
INKÖP AV KLÄDER OCH IKT-PRODUKTER 
Övergripande effekter av e-handel ur resurs- och miljöperspektiv kan både vara 
positiva och negativa. Effekterna kan vara kopplade till om vi väljer att göra ett 
köp, vad vi köper och även hur det transporteras till oss. En nyckelfråga när det 
gäller inköp, digitalisering och hållbar utveckling är om den totala mängden inköp 
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ökar eller minskar och även om inköpen kan styras mot mer hållbara val. Med en 
väl utvecklad e-handel möjliggörs tillgång till mer hållbara alternativ, t.ex. har 
försäljningen av den fair trade-inriktade smarta mobilen Fairphone16 möjliggjorts 
genom handel på internet. Men i och med möjligheten att göra inköp närsomhelst 
och att urvalet av möjliga produkter ökar finns en risk att den totala konsumtionen 
snarare ökar än minskar med e-handel.  
 
En potentiellt positiv effekt av ökad e-handel är att transportarbetet minskar i och 
med att konsumenter handlar utan att resa. Men även här finns en möjlig baksida. 
Effekten för transportarbete totalt behöver studeras vidare, då svårigheter med 
samordning av transporter och hemleveranser kan ge ökade transporter. En tänkbar 
effekt av ökad e-handel är att vi med dagens globalisering också får en ökad im-
port, med längre transportavstånd för vissa varor. Enligt e-barometern Q2 2014 
(PostNord 2014b) levererades 27 procent av alla e-handelsrelaterade försändelser 
till konsumenter i Sverige från utlandet. E-handel från utländska sajter ökar dessu-
tom, framförallt när det gäller kläder och skor (ibid.). 
 
Det är också tänkbart att de olika flödena blir allt fler och i mindre mängd per dis-
tributionstillfälle i och med att e-handel ger kunden möjlighet att enklare välja 
mellan olika mindre återförsäljare, vilket kan ge ett större totalt transportarbete och 
mer förpackningsmaterial.  

                                                      
16
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På sikt skulle e-handel kunna leda till en större omställning. Om konsumenter inte 
längre väljer att handla i butik skulle den sammanlagda ytan för butikslokaler 
kunna minska drastiskt och ge effekter både vad gäller minskad energianvändning, 
ytanvändning och förändrad stadsplanering. Samtidigt kan ett nytt behov av ytor 
uppkomma för lagring av olevererade paket.  
 
Andra åtgärder för att främja positiva effekter av e-handel skulle t.ex. kunna inklu-
dera att planera för och skapa varuleveransutrymmen för varje hus eller i närheten 
om det kan minska det totala transportarbetet, arbeta fram förbättrade storleksstan-
darder för att undvika returer, samt utveckling av flergångsförpackningar för leve-
rans från e-handel. När det gäller just godstransporter pekar ofta studier med miljö-
perspektiv på att mer effektiva transportlösningar leder till ökade transporter så att 
de möjliga positiva effekterna motverkas (t.ex. Hilty et al. 2006).  
 
E-handel kan också kombineras med en tjänst för information när och där den be-
hövs. Kommunikation om hållbara konsumtionsmönster, miljömärkning, innehåll 
av farliga ämnen, användningsråd etc. kan mer fullständigt och lättillgängligt pre-
senteras i samband med inköp och även vid senare tillfällen då informationen efter-
frågas. Effekten av enbart information i sig är vanligen liten, vilket vi diskuterat 
under rubriken E-handel ovan. 
 
När ett behov av ”nya” kläder uppstår finns alternativa val, att låna, hyra, få eller 
köpa begagnat, köpa mindre belastande nyproduktion eller köpa konventionellt 
producerat. Effekterna av dessa val ser olika ut där de första alternativen innebär att 
nyproduktion kan ersättas. Om lånade, hyrda eller begagnade kläder innebär att 
nyproduktion minskar så kan resursåtgång och miljöpåverkan minska. Studier som 
gjorts på miljöpåverkan från kläder illustrerar att det går åt mycket kemikalier, 
energi och vatten för framställningen. Olsson et al. (2009) visar till exempel in en 
studie från 2009 att kemikalieåtgången i vanliga plagg är 0,8-1,9 kg per plagg där 
jeans kräver mest kemikalier och T-tröja i bomull minst av de studerade plaggen. 
Kemikalieåtgången per kg textilier varierade i studien mellan 1,9 och 5,5 kg. För 
att effekten ska vara minskad resursåtgång och miljöpåverkan krävs att nyinköp 
verkligen ersätts så att den totala nyproduktionen minskar, annars uteblir den posi-
tiva effekten. Att ersätta nyproduktion helt har en stor effekt, men även att välja 
mindre belastande nyproduktion har effekt och då vi köper nytt på det sättet kan 
effekten, förutom den direkta, bli att mindre miljöbelastande produktionskedjor 
stärks och att allt större andel kläder kan produceras med mindre resursåtgång och 
miljöpåverkan.  
 
Ovanstående gäller även för IKT-produkter om än troligen på lite annat sätt då 
alternativen låna och hyra knappast har lika stor potential. Att få eller köpa begag-
nat kan däremot vara av stor potential ur miljösynpunkt även här, om det kan med-
föra att den totala nyproduktionen kan minska väsentligt.  
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För att möjliggöra bra information som underlättar beslutsfattande och val i in-
köpssituationer behöver informationen finnas tillgänglig i den kontext där den är 
som mest användbar och/eller genomslagskraftig. Stöd för att ta fram information 
och att göra den tillgänglig kan vara i form av utvecklingsmedel eller att en myn-
dighet långsiktigt tar på sig/åläggs administration av information. Eftersom inform-
ation är ett relativt svagt styrmedel behövs även kompletterande åtgärder för att 
stärka en förändring. 
 
ANVÄNDNING AV IKT-PRODUKTER 
Om mjukvarulösningar ger möjlighet till en längre användning av IKT-produkter 
och därmed minskar nyproduktion kan det på samma sätt som ovan ge betydande 
effekter när det gäller resursanvändning och miljöpåverkan. Det förutsätter, på 
samma sätt som ovan, att konsumenten inte väljer att trots den här tillämpningen 
konsumera nya IKT-produkter på samma sätt som tidigare.  
 
Mjukvarulösningar som ger en minskad energiåtgång i användningsfasen borde ge 
direkt effekt då det tydligt gynnar konsumenten. Hur attraktivt en minskad energi-
användning är skulle kunna bero på prisbilden för energi, men troligen mer på 
bekvämlighet när det gäller mobila lösningar och förlängd batteritid.  
 
För att uppnå potentialen när det gäller att förlänga användningen av IKT-
produkter med hjälp av mjukvarulösningar behövs kompletterande åtgärder och 
förändringar. Ekonomiska styrmedel som gör att det är mer kostsamt att köpa ny 
hårdvara och därmed skapar ett större intresse för mjukvarulösningar som möjlig-
gör längre livslängd är ett exempel. Förändringar i värderingar kan också leda till 
att normen blir att behålla, reparera och vårda ägodelar i större grad än idag, att det 
är högre status att behålla en äldre version än att ständigt ha det senaste. Att upp-
muntra och underlätta för den typen av genomgripande förändring är inte enkelt. 
 
GÖRA SIG AV MED KLÄDER OCH IKT-PRODUKTER 
Problemet med att textilier inte återvinns har lyfts på senare år och information där 
man behöver den när man behöver den har här föreslagits som en möjlighet för att 
förändra det. Om det kan leda till en ökad återvinning av textilier skulle resursan-
vändning och miljöpåverkan vid nyproduktion av fiber kunna undvikas. Det bör 
noteras att kläder i första hand bör fortsätta användas en större del av sin tekniska 
livslängd, genom lägre omsättning på kläderna i den egna garderoben, eller genom 
att återanvändas av andra. Effekten av detta är större än av återvinning, och forum 
för delat ägande och återanvändning kan vara en IKT-tillämpning som underlättar 
förmedlandet av kläder. Ett intresse att köpa och använda kläder i andra hand är en 
förutsättning.  
 
Motsvarande gäller även för IKT-produkter, där fortsatt användning och återan-
vändning är att föredra, men även en ökad materialåtervinning. Det är en balansakt 
att stimulera att man lämnar in saker för återanvändning och materialåtervinning 
samtidigt som man inte bör stimulera en starkt ökad konsumtion av nyproduktion. 
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För i det senare fallet kan de positiva effekterna utebli eller till och med omvandlas 
till negativa. 
 
Åtgärder för att stödja en ökad materialåtervinning bör rikta in sig på att öka viljan 
att lämna in kläder och IKT-produkter för materialåtervinning då de inte kan an-
vändas mer. Det skulle kunna göras med hjälp av någon form av retursystem/betalt 
för de resurser som kan återanvändas. Några sådana initiativ finns från olika aktö-
rer idag. Om benägenheten att agera i den riktningen finns där så kan IKT-
tillämpningar underlätta och förenkla hanteringen genom t.ex. information. 
 
Mat 
EFFEKTIVISERING FÖR MINSKAT SVINN 
Den huvudsakliga effekten av systematisk design av smarta prylar för minskat 
svinn i mathållningskedjan skulle vara ökat tillvaratagande och utnyttjande av den 
mat som produceras. Maten skulle i högre utsträckning ätas upp och därmed skulle 
miljökonsekvenser av matproduktion minska. När de smarta prylarna är kopplade 
till leveranser av skräddarsydda matmängder, även delvis färdiglagade, och till 
leveransboxar i fastigheter etc., kan effekter vara mindre (volym) kyl/frys per hus-
håll och därmed mindre elförbrukning per hushåll. 
 
Detta handlar som sagt om en tillämpning – eller flera länkade sådana - som ännu 
inte utvecklats eller prövats, så utvecklingen, test och uppbyggnad av dem behöver 
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stöd. Vägen är alltså relativt lång till införande i större skala. Men om ett sådant 
sker bör inte några väsentliga institutionella eller affärsmässiga hinder finnas för 
effektiv matvaruhantering i (detaljhandels- och) konsumentledet med minimerat 
svinn. Styrmedel och åtgärder bör utformas så att de dels generellt sett motverkar 
svinn och dels premierar utveckling av och införande av tillämpningar och produk-
ter som kan bidra till att minska svinnet. 
 
PÅVERKAN PÅ MATVANOR 
Den huvudsakliga effekten av en systematisk påverkan genom nya mattrender och 
normer skulle vara långsiktig övergång mot sådan diet som vissa mataktörer lång-
siktigt verkar för, i vårt exempel mindre resurskrävande, hälsosamma livsmedel. 
Sättet genom vilket IKT bidrar till förändring är därmed i första hand att förmedla 
information. I det här fallet innebär det att IKT-användningen kan bidra till att på 
sikt byta ut/ersätta grupper av livsmedel och därmed på lång sikt ställa om dieten 
hos befolkningen generellt. 
 
Medborgarna är medskapare av såväl trender och moden som av politik. Politiken 
skulle kunna komplettera de långsiktiga informationsåtgärderna med styrmedel 
som gäller kostnaderna för, och möjligheterna att, producera, handla med och kon-
sumera olika typer av födoämnen, så att kostnaderna och möjligheterna tydligt 
återspeglar miljökonsekvenserna. 
 
Detta är en typ av åtgärd (med IKT-användning mer eller mindre i fokus) som 
skulle bygga på långsiktighet hos myndigheter som arbetar med information och 
utbildning kring mat. Det behövs långsiktiga uppdrag hos särskilda enheter hos 
myndigheter ifråga. Naturligtvis behöver dessa enheter även samarbeta mycket 
målmedvetet med flera andra aktörer, matjournalister, restaurangakademier, delar 
av livsmedelsbranschen etc. Politiska samt affärsmässiga intressekonflikter finns 
gentemot producenter av animaliska och andra livsmedel som i dagsläget faller 
dåligt ut i hälso- och miljöstudier. Styrmedel och åtgärder bör utformas så att de 
kan åstadkomma långsiktigt hållbara mattrender och -normer. Det kan vara genom 
en långsiktig strategi för matinformation, även (mer differentierad) miljöbeskatt-
ning av livsmedel bör kunna vara verkningsfullt i kombination med informations-
politiken. Några monetära åtgärder skulle kunna vara att använda momsinstrumen-
tet samt öka kraven på god djurhållning, vilket leder till mer korrekt miljöstyrande 
prissättning. Även förbud/skatt på import av kött som innehåller antibiotika är ett 
möjligt styrmedel, liksom sockerskatt. 
 
Resor i glesbygd 
NÄRVARO PÅ DISTANS 
Den huvudsakliga effekten av att ersätta resor för försörjning och grundläggande 
service med närvaro på distans skulle vara minskad användning av (naturresurser 
för) transporter. Sättet genom vilket IKT bidrar till förändring är här i första hand 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6675 
Digitalisering och hållbar konsumtion 

 47

genom att ersätta tillgänglighet via resor med närvaro på distans (genom telekom-
munikation). 
 
Detta handlar om att stimulera utveckling av olika typer av IKT-tillämpningar och -
tjänster för kommunikation.  Regelverk är förmodligen mycket viktiga för att möj-
liggöra distansarbete samt myndighetsservice på distans.  
 
Minst lika avgörande är att det i glesbygd finns infrastruktur för telekommunikat-
ion och bredband samt att den är tillgänglig för användning av alla hushåll och 
verksamheter. Avancerade tillämpningar för närvaro på distans bygger på hög 
driftssäkerhet och i många fall även hög överföringskapacitet av ljud och bild 
(Henriksson 2008). Här ser vi en stor roll för en nationell politik som syftar till att 
fördela tillgänglighet, täckning och driftssäkerhet efter behov och hållbarhetsmål 
och inte enbart efter strikt kommersiella principer.  
. 
Möjliga åtgärder för närvaro på distans är att mer av myndighetsärenden och of-
fentlig service går att sköta på distans (t.ex. arbetsförmedling, tekniskt stöd, och 
sjukvårdsombud).  En annan möjlig typ av åtgärder är sådana som kan bidra till att 
bredband fungerar optimalt på alla relevanta platser i glesbygd.  
 
Mer specifika effekter av ökad närvaro på distans kan bli ökad geografisk spridning 
av lokala tjänster. Att tid frigörs för människor att göra annat. Effekter kan även 
vara ökad attraktionskraft av glesbygd samt ökad konkurrens mellan orter, genom 
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att avståndet minskar i betydelse vid lokal etablering. Vård etc. av hög kvalitet kan 
få större möjlighetar att erbjudas på distans. De rurala livsstilarna kan bli mer flex-
ibla genom att invånarna kan slippa transporter, jobba och uträtta ärenden hemi-
från, samt i förlängningen även få ett ökat underlag för bl.a. lokal skola. 
 
SAMÅKNING – DELA PÅ FORDON OCH RESOR 
Samåkning kan i många fall koordineras med enkla former av kommunikation 
(t.ex. telefon), för dem som är vana att resa tillsammans. Men för många resor 
föreställer vi oss att IKT-tillämpningar för att organisera och underlätta kan bli en 
viktig förutsättning för att samåkningen ska kunna ske på ett sätt som minimerar 
besvär och osäkerhet, och därmed möjliggöra en större andel samåkning. Samåk-
ningstjänster finns och utvecklas redan i begränsad skala och liksom för närvaro på 
distans (ovan) ser vi särskilda behov i glesbygd p.g.a. avstånd, begränsad kollektiv-
trafik och kostnader.  
 
Den huvudsakliga effekten av att samåka är minskad användning av (naturresurser 
för) transporter. Sättet genom vilket IKT bidrar till förändring är därmed i första 
hand kommunikation kring och organisering av att dela på fordonen/resorna. Andra 
tänkbara effekter är att samåkning ger minskad flexibilitet för människor genom 
ökade krav på planering.  
 
Det bör finnas möjligheter att stimulera utveckling av olika typer av IKT-
användning och -tjänster för att organisera samåkning och andra sätt att dela på 
fordon. Mjukvaruutvecklare och sociala entreprenörer på samåkningsområdet är 
förmodligen viktiga för att kunna stödja utveckling i denna riktning. 
 
Sammanfattning av effekter 
I detta avsnitt har vi diskuterat sådana fall där IKT-användningen kan leda till re-
surseffektivisering och minskad miljöpåverkan. IKT-tillämpningarna är valda uti-
från sin potential att ha en positiv påverkan enligt definitionen i inledningen, näm-
ligen att: Ersätta produkter/ytor/resor/transport; Intensifiera användningen av pro-
dukter/ytor/resor/transport; Effektivisera; och Informera för ändrade konsumtion-
sval. 
 
En ersättande IKT-tillämpning är e-handel. Vad som kan ersättas i detta fall är 
främst transporter och ytor. Men att dessa verkligen minskar som en följd av infö-
rande av e-handel är inte direkt eller självklart. Här behövs åtgärder för att stödja 
att det är det som blir effekten. Att något faktiskt ersätts och inte bara kompletteras 
är även avgörande för IKT-tillämpningar som har som syfte att vara alternativ till 
t.ex. resor, om de ska ge positiva effekter på resursanvändning och miljöbelastning. 
Om distansmöten inte leder till minskade resor uteblir effekten. Det kan till och 
med vara så att fler resor genereras om distansmöten och liknande möjliggör för 
fler att bosätta sig på längre avstånd från arbete och andra aktiviteter. 
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IKT-tillämpningar som syftar till intensifierad användning över produktens livs-
längd, genom att produkter delas eller återanvänds, har en relativt tydlig direkt 
effekt då nyproduktion med tillhörande resursuttag och miljöpåverkan kan undvi-
kas. Men, förutsättningen är just det, att nyproduktion faktiskt ersätts. Det finns 
också en risk för indirekta effekter som kan uppkomma om det är ekonomiskt för-
delaktigt att dela eller återanvända. 
 
För effektiviserande lösningar, som när det gäller styrning av el- och värme i bo-
städer är den direkta effekten tydlig, men också den möjliga indirekta effekten som 
ligger i de pengar som sparas in, och som beror av hur pengarna används och re-
surs- och miljöeffekter av denna användning. 
 
Det är svårt att säga något om effekten av de informerande IKT-tillämpningarna. 
De kan underlätta mer informerade val, men om det sedan i praktiken ger en för-
ändring beror av faktorer såsom hur och när informationen kommuniceras. Det 
finns en pågående och omfattande forskning kring information och beteendeför-
ändringar (Abrahamse et al. 2009, Darby 2010, Katzeff et al. 2014). Huvudbud-
skapet av den är att informationsåtgärder kan ha effekt på den totala miljöpåverkan 
och resursanvändningen, men att det är mycket komplext om effekten blir positiv, 
negativ eller neutral.  
 
För att IKT-tillämpningar ska kunna bidra till ökad resurseffektivisering och mins-
kad miljöpåverkan behövs åtgärder som gör det önskvärt att välja de alternativ som 
IKT-tillämpningarna är eller underlättar. Det är till exempel inte entydigt vad en 
satsning på IKT-tillämpningar i glesbygd skulle innebära. Om målet är att minska 
resor och transporter totalt sett så behöver styrmedel för ökad IKT kombineras med 
andra styrmedel, så att IKT kan tillgängliggöra alternativ och faktiskt ersätta resor 
och transporter. Det gäller även för de andra konsumtionsaktiviteterna som rappor-
ten fokuserar på. Exempelvis kan monetära styrmedel användas genom att låga 
skatter tas för reparationstjänster så att produkters livslängd kan förlängas och 
genom att inte ta ut moms vid försäljning av andrahandsprodukter. 
 
Mer direkta åtgärder för att stimulera IKT-tillämpningar är till exempel regelverk 
som ger bra försäkringsmöjligheter för dem som vill hyra eller dela på produkter; 
väl fungerande regelverk som gäller konsumentsäkerhet, som garantiregler, vid köp 
av andrahandsprodukter, vid uthyrning och delning, samt incitament av olika slag 
för att uppmuntra design som underlättar återvinning.  
 
Lagstiftning och andra politiska åtgärder utgör alltså förutsättningar för hur IKT-
användningar kan uppstå samt framförallt för hur de eventuellt kan ge miljönytta. 
 
Vi bedömer att IKT-tillämpningar med potential att ersätta i de flesta fall kräver 
specifika omständigheter eller former av styrning för att potentialen ska kunna 
realiseras. Inledande steg bör vara att uppmärksamma potentialen samt börja för-
valta den. IKT-tillämpningar som underlättar intensifierande användning behöver 
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på liknande sätt stöttas och/eller styras så att intensifiering verkligen blir en följd. 
För effektiviserande tillämpningar är den direkta effekten tydlig, men det finns 
också tydligt och direkt en risk för negativa indirekta effekter som måste beaktas 
och hanteras för att lösningarna ska leda till minskad resursanvändning och miljö-
påverkan totalt sett. Indirekta effekter kopplar troligen främst till ersättande och 
effektiviserande förändringar, men även intensifierande om de undviker nyprodukt-
ion. En risk med den ökade e-handeln, utifrån perspektivet hållbar konsumtion, är 
att tröskeln för inköp blir lägre när man kan jämföra, köpa och betala när och var 
man vill via mobilen – det finns därmed en tydlig risk för totalt sett ökad konsumt-
ion. 
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Diskussion 
I denna rapport har vi gett några exempel på digitalisering kopplad till konsumtion 
som skulle kunna ge stora effekter på miljöpåverkan och resursanvändning. Vi har 
inte försökt vara heltäckande eller sökt efter ett representativt urval av områden 
eller tillämpningar. Det finns både för- och nackdelar med detta arbetssätt. Ett al-
ternativt angreppssätt hade kunnat vara att börja med att samla en stor mängd be-
fintliga IKT-tjänster och sedan försöka analysera vilka effekter de kunde ha på 
miljön och resursanvändningen. Fördelen med att istället utgå från fyra fördefinie-
rade, och mycket olika, konsumtionskategorier, är att den stora bredden inom om-
rådet tydliggörs utan att en total genomgång behöver göras. En annan fördel är att 
vi kunnat utgå från områden där tjänster skulle kunna ha stor inverkan snarare än 
från befintliga tjänster, såsom beskrevs i inledningen. 
 
Vi har strävat efter att göra beskrivningarna av de olika befintliga och potentiella 
tillämpningarna på ett systematiskt sätt och påvisa vad man skulle kunna kalla 
”bredden av bredden”. Med detta menar vi att digitalisering för hållbar konsumtion 
är ett brett område på flera sätt: 

 det innefattar en i princip oändlig mängd tänkbara tekniska IKT-
tillämpningar. 

 det innefattar alla tänkbara konsumtionskategorier 
 IKT-tillämpningar för hållbar konsumtion har olika fokus för resurseffekti-

visering och minskad miljöpåverkan. Vi kallar dem: ersätta, intensifiera, 
effektivisera och informera. 

 det finns olika grupper av aktörer som kan tänkas skapa, implementera och 
använda tillämpningarna – konsumenterna kan ibland vara de drivande, 
men i andra fall kan det vara t.ex. små mjukvaruutvecklare, NGOs eller 
stora företag som tar fram nya tjänster.  

 motiven för att använda och utveckla tillämpningarna skiljer sig åt. Det kan 
handla om bl.a. att funktionaliteten som tillämpningen erbjuder blir alltmer 
nödvändig och förväntad att ha tillgång till i samhälle och vardagsliv; in-
tresse för att utforska och bli stimulerad av nya tekniska möjligheter (utan 
att primärt söka en nyttofunktion); social jämförelse, identitet och mode; 
bekvämlighet; tillfredsställelse med att ta tillvara resurser t.ex. av miljö-
mässiga skäl; samt ekonomisk vinning eller utökat ekonomiskt utrymme 
(för att utveckla eller köpa/använda).  

  
Det finns alltså en stor bredd i IKT-tillämpningar kopplade till hållbar konsumtion 
och dessutom en stor bredd i vad som avgör om dessa tillämpningar verkligen ger 
en positiv effekt. Det är inte enbart av vikt att tillämpningen används, utan för att 
potentialen ska kunna nås behöver det också ha skett ersättning av en befintlig 
aktivitet eller produkt, intensifierad användning, effektivisering eller att informat-
ion lett till mer hållbara sociala praktiker. Detta innebär att det är svårt att ta fram 
generella rekommendationer för hur digitalisering för hållbar konsumtion kan gyn-
nas. Å andra sidan, som vi återkommer till nedan, finns det en del generella åtgär-
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der som kan stödja de flesta tillämpningar för hållbar konsumtion, genom ett all-
mänt främjande av just hållbar konsumtion. 
 
I den här rapporten tar vi upp några specifika åtgärder för hållbar konsumtion, 
begränsade till de fyra konsumtionskategorier vi valt att ge våra exempel inom. 
Åtgärderna kan dels vara specifikt främjande för en av våra här exemplifierande 
IKT-tillämpningar, och dels bidra till att tillämpningar av detta slag verkligen leder 
till mer hållbar konsumtion. Åtgärderna är, i det senare fallet, därmed så pass 
breda, eller generella, att även andra typer av lösningar eller aktiviteter, utöver våra 
exempel, men med liknande syfte främjas.  
 
I de tabeller som presenteras i bilagan kopplar vi ihop aktivitet, IKT-tillämpning, 
aktörer, resurs och miljöeffekter samt åtgärdsförslag. Hela den uppställningen syf-
tar till att strukturera tänkandet kring tänkbara åtgärder och styrmedel. Tanken är 
att strukturen ska göra det möjligt att rikta in åtgärder på ett sätt som uppmuntrar 
nya tillämpningar. Och att sättet denna uppmuntran utformas på är beroende av 
vilka de tänkbara aktörerna är. I många sammanhang är det troligt att de viktigaste 
aktörerna för att skapa en tjänst i allmänhet återfinns bland mjukvaruutvecklare . I 
sådana fall skulle samhällets roll i första hand kunna vara en form av tillsynsfunkt-
ion – att följa utvecklingen och se till att tjänster utvecklas som uppfyller de krav 
man ställt upp för hållbar konsumtion. I de fall tillsynen visar att lämpliga tillämp-
ningar inte kommer fram, kan myndigheter och andra aktörer sedan vidta ytterli-
gare åtgärder, t.ex. i form av riktade forsknings- och utvecklingsprojekt, framställ-
ning av prototyper/demos, programmeringstävlingar, informationsåtgärder eller 
skapandet av databaser. När tjänster har utvecklats behöver de också implemente-
ras och användas. Här kommer andra aktörer in och andra typer av åtgärder och 
styrmedel kan bli nödvändiga.  
 
Resonemanget ovan ska ses som ett första steg mot ett strukturerat sätt att skapa en 
IKT-politik som gynnar hållbara konsumtionsmönster. Arbetet med de vitt skilda 
IKT-tillämpningarna visar dock att effekterna av dem kommer att vara starkt bero-
ende av annan omvärldsutveckling än att just den aktuella tjänsten införs. En annan 
generell iakttagelse är att många IKT-tillämpningar syftar till att förenkla någon 
aspekt av vardagen och därmed locka till användning. En direkt omsättning av 
detta till hållbar konsumtion har ibland blivit att man anammat devisen ”Det ska 
vara lätt att göra rätt”, med tanken att konsumenten ska ha lätt att hitta t.ex. miljö-
anpassade val. Dock behöver en sådan devis kompletteras med ”… och det ska 
vara svårt att göra fel”. Annars riskerar man en generell ökning av konsumtionen, 
eftersom effekten av den första devisen är en ökning av tillgänglighet till konsumt-
ion.  
 
Regeringens syn på IKT är ambivalent om man ser till hur IT-politiken beskrivs:  

”IT-politiken handlar om att använda och främja de möjligheter som digi-
taliseringen för med sig. Området omfattar bland annat reglering av it och 
elektronisk kommunikation, liksom nät- och informationssäkerhet, fre-
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kvenspolitik och frågor om internets förvaltning. I området ingår också 
frågor om tillgång till bredband och infrastruktur för it.” 17 

 
Den första meningen tyder på en insikt om hur viktig digitaliseringen är för sam-
hällsutvecklingen. Men när man sedan läser vad området omfattar är det bara tek-
nikfrågor. Det är svårt att se hur den avgränsade omfattningen ska möjliggöra det 
IT-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitalisering-
ens möjligheter. Detta behöver ändras. Vi menar att man bör utforma en IKT-
politik för hållbar utveckling, som innefattar konsumtion, men även andra aktivite-
ter och samhällstjänster som skola och vård. När det gäller konsumtion skulle det 
innebära något annat än en IKT-politik och även något annat än en IKT-politik för 
konsumtion. Detta skulle innebära att regeringen arbetar med frågor kring hur man 
kan stödja framtagande och implementering av IKT-tillämpningar som främjar just 
hållbar konsumtion, och kanske även stävjar ohållbar konsumtion. En lyckad ut-
formning och implementering av en sådan politik skulle kunna vara starkt innovat-
ionsfrämjande, genom att den skulle hjälpa till att skapa förutsättningar och efter-
frågan på nya tjänster. Helt avgörande är att en sådan IKT-politik kompletteras 
med en stark och målfokuserad miljöpolitik. Som vi har påvisat i denna rapport kan 
IKT-tillämpningar möjliggöra och underlätta förändring mot hållbar konsumtion, 
men kompletterande aktiviteter behövs för att det ska vara önskvärt, attraktivt eller 
ibland nödvändigt att välja den förändringen. 
 
De exempel på IKT-tillämpningar som tas upp i denna rapport är inte kritiskt 
granskade vad gäller tänkbara negativa effekter i någon större omfattning (se även 
Townsend, 2014). Innan man vidtar åtgärder för implementering behöver även 
sådana analyseras. För många av tillämpningarna finns risker som är nära kopplade 
till generella risker med IKT-samhället. Viktiga aspekter rör integritet respektive 
sårbarhet (inklusive säkerhet), vilket vi kortfattat tar upp i de sammanfattande slut-
satserna nedan. Det finns också en demokratisk aspekt på detta som handlar om 
tillgång till tjänsterna och vem som drar nytta av dem. Alla dessa frågor – integri-
tet, sårbarhet, säkerhet och demokratisering – är av central betydelse, och behöver 
beaktas vid utformningen av en IKT-politik för hållbar konsumtion. 
 
IKT-användning kommer oundvikligen att integreras med allt större delar av var-
dagslivets aktiviteter. I vissa fall kommer detta att innebära att handlings- och kon-
sumtionsmönster med miljökonsekvenser förändras i grunden, på gott och ont. I 
andra fall kommer kanske inte handlingsmönster att förändras så mycket. Att iden-
tifiera förändringar som kan leda till hållbara konsumtionsmönster och hur de kan 
stödjas är en viktig samhällsutmaning. Fler, och gärna tvärvetenskapliga, studier 
behövs som kan generera idéer kring hur typer av aktiviteter och typer av IKT-
utveckling tillsammans kan förändra resursförbrukning och påverkan på miljö.  
 

                                                      
17

 http://www.regeringen.se/sb/d/2373, 2015-03-29 
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Digitalisering för hållbar konsumtion behöver betraktas utifrån de underliggande 
handlingar som kan påverkas av IKT-tillämpningar av olika slag. Ett tvärveten-
skapligt tillvägagångssätt sätter vardagliga handlingar och valsituationer i relation 
till IKT-utvecklingen, samhällets utveckling och miljökonsekvenserna.  
 
Områden inom IKT-relaterad forskning som är relativt väl studerade är t.ex. trans-
porter samt mätning (och visualisering) av energianvändning i hemmet, och i nå-
gon mening också studier kring distansutbildning och hälsovård med inslag av 
nyskapande IKT-användning. Dessa studier behöver kompletteras med analys av 
miljöeffekter. Andra luckor gäller just forskning som i ett bredare perspektiv be-
handlar hur bredbandsrevolutionen, sociala medier etc. påverkar vardagliga hand-
lingsmönster kring t.ex. mat, lokala naturresurser och avfallshantering.  
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Sammanfattande slutsatser 
Denna rapport har presenterat några exempel på befintliga och tänkbara IKT-
tillämpningar för hållbar konsumtion. Inom fyra områden har specifika tjänster 
diskuterats och tänkbara miljöeffekter av att tjänsterna skulle få storskalig sprid-
ning. Effekterna är av mycket olika karaktär, allt ifrån stor omstrukturering av 
bebyggelseanvändningen till minskat resande och bättre tillvaratagande av mat. 
 
Vi har knappt berört frågor om integritet och sårbarhet. Var och en av dem är po-
tentiellt helt avgörande för huruvida de här presenterade tillämpningarna, eller 
andra tillämpningar kan, bör och kommer att införas. Frågan om integritet åter-
kommer i många konsumtionsrelaterade IKT-tillämpningar, eftersom sådana till-
lämpningar ofta handlar om att individer ger ifrån sig data. Frågan om sårbarhet 
handlar mest om att flera av tillämpningarna bygger på att teknik fungerar. Det 
finns också en risk eller sårbarhet kopplad till frågan om integritet och säkerhet. 
Om framtida händelser medför att människor förlorar förtroendet för IKT generellt 
kommer det att kunna drabba även de typer av IKT-tillämpningar där integritet och 
säkerhet inte är avgörande frågor. Frågor som inte heller hanterats är om det finns 
risker för att nya och eventuellt mindre lättreglerade aktiviteter, som t.ex. airbnb 
eller über skulle kunna leda till sämre arbetsvillkor, eller andra negativa sociala 
effekter. 
 
Det är väldigt svårt eller omöjligt att kvantifiera miljöeffekterna av IKT-
tillämpningarna, och skälet till det är främst att effekterna kommer att vara starkt 
beroende av vad som sker inom andra områden. IKT-tillämpningarna representerar 
i stor utsträckning tillämpningar på problem som i dagsläget av de flesta individer 
inte upplevs som stora problem i Sverige – vi slänger mat och kläder, reser mycket 
och bor stort och energiineffektivt. På institutionell nivå kan man samtidigt konsta-
tera att Sverige kommer att misslyckas med att uppnå 14 av 16 miljökvalitetsmål 
till 2020 (Naturvårdsverket, 2014). IKT-tillämpningar för resurseffektivitet och 
mindre miljöbelastning skulle kunna användas till att minska den spänning som 
finns mellan individuell och institutionell nivå. Med detta menar vi främst att till-
lämpningarna skulle kunna användas till att göra det politiskt möjligt att införa 
åtgärder för att uppnå miljömålen. Sådana stora samhällsförändringar, omställning-
ar, kommer inte att vara enkla att göra men IKT-tillämpningar skulle kunna aktivt 
användas för att minska en negativ upplevelse genom att tillhandahålla acceptabla 
eller önskvärda alternativ. Det handlar om att paketera åtgärder på ett sätt som gör 
att människor i sina vardagsliv kan uppleva en positiv, eller åtminstone inte nega-
tiv, förändring samtidigt som miljöpåverkan minskar och resurseffektiviteten ökar. 
Men, även om digitaliserade alternativ skapas kommer förändringar att göras, och 
de kan komma att uppfattas negativt för många. Om det till exempel är själva bilre-
san, eller vistelsen i köpcentret, som är glädjen med inköpsresan kommer hemkör-
ning av varor inte att vara särskilt eftersträvansvärt. 
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Man kan säga att den typ av IKT-tillämpningar som presenteras här framför allt ger 
förutsättningar för att 

 driva en mer radikal miljöpolitik, utan att förändringar ger alltför negativ 
inverkan på människors vardag/och till och med samtidigt kan ge ett posi-
tivt bidrag till många människor 

 underlätta upprättandet av resurseffektivitet som norm 
 
Med en mer radikal miljöpolitik menar vi här en politik som är måluppfyllande, 
d.v.s. som vidtar de åtgärder som behövs för att uppfylla miljömålen. Att kalla 
detta för en radikal miljöpolitik låter kanske märkligt, men med tanke på att Sve-
rige i dagsläget endast uppnår 2 av 16 miljömål, finns det dessvärre fog för att 
hävda att det vore radikalt att bedriva måluppfyllande politik i det här fallet. En 
sådan politik är en förutsättning för att digitaliseringens potential för att bidra till 
hållbar konsumtion ska kunna uppnås, samtidigt som den alltså delvis möjliggörs 
av digitaliseringen.  
 
Åtgärder för att främja en hållbar konsumtion genom digitalisering bör i första 
hand fokusera på att leda till en ökad önskan att ersätta resurskrävande och miljö-
påverkande aktiviteter, intensifiera användningen av produkter, effektivisera re-
surskrävande och miljöpåverkande processer och informera sig för att möjliggöra 
mer resurseffektiva och miljöanpassade val. Genom åtgärder av detta slag, mer 
generellt inriktat på resurseffektivitet och uppfyllande av miljömålen kan även 
riskerna med negativa indirekta effekter minska. 
 
Som nämndes i diskussionen bör man se över möjligheterna för att skapa en ny 
form av tillsynsfunktion för hur digitalisering används för hållbar konsumtion. 
Denna ska handla om att följa den digitala tjänsteutvecklingen och bedriva konse-
kvensanalyser av tjänster som kommer fram. I fall då analyserna pekar på att posi-
tiva effekter uteblir skulle denna tillsynsfunktion också ha i uppdrag att skapa inci-
tament för hållbar tjänsteutveckling.  
 
Den generella slutsatsen av denna rapport är därmed att digitaliseringens möjlig-
heter att skapa en mer hållbar konsumtion kan sägas vara både mycket stor och 
mycket liten. Den är mycket stor genom att digitaliseringstillämpningar kan skapas 
till mer eller mindre vilken aktivitet som helst, tillämpningar som underlättar för 
människor att leva resurssnålt. Men den är också obefintlig, eller till och med nega-
tiv, om det inte vidtas några generella miljöstyrande åtgärder som motverkar re-
sursslöseri. Digitalisering utan annan styrning riskerar att leda till ökad konsumtion 
genom att den kan skapa utrymme för ännu mer konsumtion.  
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Bilaga  
Förändringstabeller 
Strukturen med förändringstabeller som beskrevs i inledningen bifogas nedan för 
de fyra konsumtionsområden vi arbetat med (tabell 1-4). Texterna i tabellernas 
rutor är inte fullständiga utan ger exempel. Varje rad utgår från en konsumtionsak-
tivitet och varje kolumn innehåller en typ av förutsättning för att IKT- tillämpning-
en ska kunna förverkligas, samt bidra till hållbar konsumtion. Tanken är att tabel-
len ska kunna läsas från vänster till höger. Längst till vänster ligger själva aktivite-
ten. Sedan följer olika aspekter på varför aktiviteten utförs, hur den skulle kunna 
förändras genom IKT- tillämpningen, vad som skulle kunna driva en förändring, 
vilka effekter det skulle kunna ge, samt slutligen vilka åtgärder som skulle kunna 
stödja IKT-tillämpningen, dess positiva effekter samt motverka negativa effekter. 
 
Den första kolumnen anger vilken aktivitet, möjlig att utföra med hjälp av IKT, 
som det handlar om. 
 
Sedan följer åtta kolumner som leder framåt till åtgärder längst till höger. 
 
I kolumn (1) beskriver vi kortfattat varför människor utför aktiviteten. Vi har 
utgått från tre kategorier: önskat/ett värde i sig; social och materiell nödvändig-
het; oavsiktligt, som tre tydligt åtskilda typer av orsaker 
 
I kolumn (2) anges IKT-tillämpningen 
Under (3) redovisas IKT-tillämpningens fokus utifrån ett förändrings- och förbätt-
ringsperspektiv.  
 
Under (4) har vi schematiskt angett sociala och individuella skäl bakom att män-
niskor börjar använda IKT-tillämpningen. 
 
Under (5) har vi försökt ange drivkrafter bakom att IKT-tillämpningen utvecklas 
och införs. 
 
Under (6) indikeras IKT-tillämpningens nyckelaktörer. 
 
Under (7) anges möjliga positiva effekter av att IKT-tillämpningen används, samt 
exempel på möjliga risker. 
 
I kolumn (8) återfinns exempel på åtgärder, främst hämtade från workshopen med 
intressenter/experter inom projektet (WS2). Tanken är att tabellen ska kunna an-
vändas som analytiskt ramverk och underlätta för bl.a. involverade myndigheter 
att ta övriga kolumner i beaktande när man utvecklar åtgärdsförslag. Åtgärdsför-
slagen kan vara både specifika för tjänsten och generella för hållbar konsumtion. 
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Boende (ytanvändning och energi i bostaden) 
AKTIVITET (1) Skäl till 

att aktivite-

ten utförs 

(2) IKT-

tillämpning 

(3) Fo-

kus för 

IKT-

tjänsten 

(4) Varför börjar 

människor an-

vända IKT-

tjänsten 

(5) Varför utvecklas 

IKT-tjänsten 

(6) Tjänstens 

nyckelaktörer 

(7) Effekt/Risk (8) Exempel på möjliga 

åtgärdsförslag 

Tillfällig 
övernattning 

Önskat Airbnb, 

couchsurfing 

Intensifi-
era 

För den övernat-
tande: Billigt, Ro-
ligt, Enkelt 
För den uthyrande: 
Intäkt, Roligt 

Uppfylla ett behov 
hos användare. 
Kommersiellt intresse 
hos de som skap-
ar/tillhandahåller 
tjänst. 

Utvecklarna, 
uthyrarna 

Minskade ho-
tellbehov, färre 
uppvärmda m2. 
Ev risk att be-
hålla onödigt 
stort boende. 

Ändrad beskattning och 
regler/riktlinjer för för-
säkrings-, säkerhets- och 
trygghetssystem. Beakta 
samhällsekonomiska 
konsekvenser. 
 

Övernattande 
gäst  

Önskat Delning av 

rum inom 

nätverk (t.ex. 

BRF) 

Intensifi-
era 

Billigt, Bekvämt 
(slippa 
städa/underhålla) 

Efterfrågan på extra 
rum. 

BRF:er & 
motsv., mjuk-
varuutvecklare 

Mindre bostäder 
-> lägre energi- 
och resurs-
användning 

Ändrad beskattning och 
regler för inneboende. 
Beakta samhällsekono-
miska konsekvenser. 

Upp-
värmning 

Social och 
materiell 
nödvändig-
het 

Behovsstyr-

ning av 

värme 

Effek-
tivisera 

Billigt, Bekräftande Minska energian-
vändning. Minska 
toppbelastning, Svar 
på efterfrågan 

Energibolag, 
elektriker, 
mjukva-
ruföretag 

Lägre energi-
användning/m2 

Inkludera behovsstyrning 
i energideklarationer 
samt följa upp med kon-
tinuerliga mätvärden. 

Hushållsel Önskat, 
Nödvändigt 
(t.ex. mat-
lagning) 

Elmätare 

med feedback 

och automati-

sering 

Effekti-
visera 

Billigt, Roligt, 
Bekräftande, Kost-
nadskontroll 

Minska elanvänd-
ning. Minska toppbe-
lastning, Svar på 
efterfrågan 

Energibolag, 
Elektriker, 
Mjukvaruföre-
tag 

Lägre energi-
användning/m2 

Göra data öppna, stimu-
lera nya e-tjänster för 
feedback, jämförelser etc. 
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Konsumtion av kläder och IKT-produkter 
AKTIVITET (1) Skäl till 

att aktivite-

ten utförs 

(2) IKT-

tjänst 

(3) Fokus 

för IKT-

tjänsten 

(4) Varför börjar 

människor använda 

IKT-tjänsten 

(5) Varför utvecklas 

IKT-tjänsten 

(6) Tjäns-

tens nyck-

elaktörer 

(7) Effekt/Risk (8) Åtgärdsförslag 

Inköp av 
kläder och 
IKT-
produkter 

Önskat, 
Nödvändigt 
(upp till viss 
gräns) 

E-handel Effektivi-
sera 

Spara pengar (?) och 
tid. 
 

Ökad försäljning, 
Bredare kundun-
derlag 

Klädföre-
tag, Elekt-
ronikföre-
tag 
Mjukvaru-
utvecklare 

Potentiell trans-
portminskning, 
mindre butiks-
yta. Risk för 
ökad total kon-
sumtion & 
transport. 

Stimulera varuleveransut-
rymme i hus. Strikt stan-
dard för klädstorlekar. 

Inköp av 
kläder och 
IKT-
produkter 

Önskat, 
Nödvändigt 
(upp till viss 
gräns) 

Andra-

handsmark-

nad på nätet 

med enkel 

hantering 

Intensifiera 
använd-
ning 

Vara tillfreds med 
sättet att köpa, spara 
pengar, ha viss 
stil/smak. 

Ekonomiskt, Efter-
frågan 

Mjukvaru-
utvecklare 

Lägre resurs-
förbrukning, 
färre utsläpp 
från produktion 

Ingen moms på 2nd hand.  
Låg skatt på reparationer. 
Myndighetsstöd för in-
formation och att hålla 
den tillgänglig. 

Använda 
IKT-
produkter 

Önskat, 
Nödvändigt 
(upp till viss 
gräns) 

Mjukvara för 

låg energianv. 

och lång 

livslängd 

Effektivi-
sera (inten-
sifiera) 

Vara tillfreds, spara 
pengar 

Kundnöjdhet, Resur-
seffektivitet 

NGO, 
myndighet, 
Mjukvaru-
utvecklare 

Lägre resurs-
förbrukning, 
färre utsläpp 
från produktion 

Ökade incitament att 
lämna produkter för 
materialåtervinning. 

Göra sig av 
med kläder 
och IKT-
produkter 

Nödvändigt, 
oavsiktligt 

Produktin-

formation  

 

Informera  
 

Känna sig miljövän-
lig/resurseffektiv 

Resurseffektivitet NGO, 
myndighet, 
Mjukvaru-
utvecklare, 
Avfallsbol 

Lägre resursför-
brukning 

Myndighetsstöd för in-
formation och att hålla 
den tillgänglig. Retur-
/pantsystem. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6675 
Digitalisering och hållbar konsumtion 

 64

 
Mat 
AKTIVITET (1) Skäl till att 

aktiviteten 

utförs 

(2) IKT-

tjänst 

(3) Fo-

kus för 

IKT-

tjänsten 

(4) Varför börjar 

människor an-

vända IKT-

tjänsten 

(5) Varför utvecklas 

IKT-tjänsten 

(6) Tjänstens 

nyckelaktörer 

(7) Effekt/ Risk (8) Åtgärdsförslag 

Svinn i mat-
hållning 

Oavsiktligt, en 
bieffekt av hög 
välfärd och hur 
mathållning är 
organiserad tek-
niskt och socialt 

Smarta 

prylar 

som effek-

tiviserar 

för mins-

kat svinn 

Effekti-
visera 

Följa trend. Ut-
forska möjlighet. 
Installera(d) i kök, 
bostäder och mat-
butiker (vid om-
byggn.) Spara tid 
och pengar. 

Affärsmöjligheter 
inom mjukvaru- och 
telekomsektorerna 
och även möjligheter 
för livsmedels-, de-
taljhandel- och vitva-
rubranscherna. 

IT-utvecklare, 
vissa företag 
och myndig-
heter 

Minskad bort-
kastad (miljöpå-
verkande) pro-
duktion inom 
jordbruk, fiske 
etc. 

Märkning av smarta kyl-
skåp, livsmedelsetiketter 
etc. Främja leverans av 
anpassade (familj-
e)måltider och leveransut-
rymme i hus.  

Svinn i mat-
hållning 

Oavsiktligt Påverkan 

på matva-

nor via 

digitala 

media 

Infor-
mera 

Få/utbyta informa-
tion kring (recept, 
hälsa, priser, hemle-
verans etc) 

Affärsmöjligheter 
inom mjukvaru- och 
telekomsektorerna 
och även möjligheter 
i livsmedelssektorn  

IT-utvecklare, 
vissa företag 
och myndig-
heter, journa-
lister och 
medieaktörer 

Minskad bort-
kastad (miljöpå-
verkande) pro-
duktion inom 
jordbruk, fiske 
etc 

Använda momsinstru-
mentet. 

Val av mat/ 
diet (vego, 
eko etc.) 

Önskad/ett 
värde i sig 

Påverkan 

på matva-

nor via 

digitala 

media 

Informe-
ra 

Få/utbyta informa-
tion kring (recept, 
hälsa, priser, hemle-
verans etc) 

Affärsmöjligheter 
inom mjukvaru- och 
telekomsektorerna 
och även möjligheter 
i livsmedelssektorn  

IT-utvecklare, 
företag, myn-
digheter, jour-
nalister och 
medieaktörer. 

Minskad miljö-
påverkan från 
produktion inom 
jordbruk, fiske 
etc. 

Förbud/skatt på antibio-
tika hos köttdjur. Stöd till 
utv. av appar etc. för att 
täcka näringsbehov m. 
vegetarisk kost. 
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Resor i glesbygd 
AKTIVITET (1) 

Skäl 

till att 

aktivi-

teten 

utförs 

(2) IKT-

tjänst 

(3) Fo-

kus för 

IKT-

tjänsten 

(4) Varför börjar 

människor an-

vända IKT-

tjänsten 

(5) Varför utvecklas 

IKT-tjänsten 

(6) Tjänstens 

nyckelaktörer 

(7) Effekt/Risk (8) Åtgärdsförslag 

Tillgänglighet till 
fritidsaktiviteter  

Önskat Organisering 

av samåkning 

Intensifi-
era 
(Dela) 

Nå (mycket av) 
önskad aktivitet. 
Spara pengar. 

Affärsmöjligheter 
inom mjukvaru- och 
telekomsektorerna 
och för fritids/nöjes--
branschen 

IT-utvecklare, 
vissa företag 
och myndig-
heter 
 

Minskad (miljö-
påverkan från) 
trafik 

Anpassa regelverk för 
bl.a. trafik- och olycksför-
säkringar. Utbildning i 
IKT-tjänster. 

Tillgänglighet till 
obligatoriska ak-
tiviteter (jobb, 
skola, sjukvård, 
matinköp etc.)  

Nöd-
vändigt 

Arbete, mö-

ten, service 

och leveran-

ser på distans 

Ersätta 
(skapa 
alterna-
tiv) 

Nå nödvändig 
tillgänglighet. Spara 
tid. Spara pengar. 

Affärsmöjligheter 
inom mjukvaru- och 
telekomsektorerna 
och möjligheter för 
direkt berörda företag 

IT-utvecklare, 
vissa myndig-
heter, arbets-
givare 

Minskad (miljö-
påverkan från) 
trafik 

Anpassa regelverk för 
distansarbete. Säkerställ 
bredbandskapacitet och 
driftssäkerhet. Offentl. 
tjänster som arbetsför-
medling, sjukvårdsombud 
etc. på distans. Stöd till 
lokala IKT-hubbar.  

Tillgänglighet till 
obligatoriska ak-
tiviteter 

Nöd-
vändigt 

Organisering 

av samåkning 

Intensifi-
era 
(Dela) 

Nå nödvändig 
tillgänglighet. Spara 
pengar. 

(se närmast ovan) IT-utvecklare, 
vissa myndig-
heter, arbets-
givare 

Minskad (miljö-
påverkan från) 
trafik 

Säkerställa kvalitet, 
trygghet och säkerhet 
(försäkringslösningar) 
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Digitalisering och 
hållbar konsumtion 
UNDERLAGSRAPPORT TILL FÖRDJUPAD  

UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLSARBETET

MATTIAS HÖJER, ÅSA MOBERG OCH GREGER HENRIKSSON

Samhället digitaliseras - hur ser möjligheterna till digitalisering för 

hållbar konsumtion ut? 

Denna studie identifierar hur digitalisering kan stödja en mer 

resurseffektiv konsumtion och minskad miljöpåverkan på fyra 

principiellt olika sätt, genom att:

• ersätta t.ex. produkter eller resor, 

• intensifiera användning av t.ex. ytor och transporter, 

• effektivisera processer och aktiviteter, eller 

• informera för ändrade konsumtionsval. 

I rapporten presenteras exempel på tillämpningar av informa-

tions- och kommunikationsteknologi (IKT) som stödjer och möjlig-

gör förändringar som leder till minskad miljöpåverkan och ökad 

resurseffektivitet inom områdena Boende – uppvärmning och hushåll-

sel, Konsumtion – IKT-produkter och kläder, Resande – glesbygd och 

Mat – val av mat och matsvinn. För dessa tillämpningar diskuteras 

motiv till varför och hur de kan användas och utvecklas, potentiella 

positiva miljöeffekter, nyckelaktörer som kan skapa, implementera 

och använda dem, samt åtgärder och styrmedel.

En övergripande slutsats är att digitaliseringens möjligheter att 

skapa en mer hållbar konsumtion kan sägas vara både mycket stora 

och mycket små. Mycket stora genom att resurseffektiva tillämpningar 

kan skapas till i stort sett alla olika typer av konsumtions¬aktiviteter. 

Mycket små, eller till och med negativa, genom att digitaliseringen kan 

möjliggöra och förenkla ökad konsumtion. 

Rapporten pekar på behov av en IKT-politik för hållbar konsum-

tion, det vill säga en politik som stödjer IKT-tillämpningar som främjar 

just hållbar konsumtion. Men rapporten betonar också att det är helt 

avgörande för effekten att denna politik kompletteras med en stark och 

målfokuserad miljöpolitik. En sådan kombinerad IKT- och miljöpolitik 

skulle kunna vara starkt innovationsfrämjande.
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