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Kritiska perspektiv på hållbar ICT

● Utmanar underliggande antaganden och 
förståelser om hållbar ICT

● Alternativa tillvägagångssätt – design, 
innovation, entreprenörskap



Agenda
● Introduktion
● Hållbarhet
● Hållbar ICT

○ Vad är ohållbart med ICT?
○ Kan ICT bidra till hållbarhet?
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Introduktion

1



Introduktion
● Direkta och indirekta effekter av ICTs livscykel på sociala 

och miljömässiga aspekter
○ “Greening of ICT” – “Greening by ICT”

● Vilka är intresserade?
○ Akademiskt intresse: Green IT, Green IS, Critical IS, 

Sustainable HCI, ICT4S, ICT4D, LIMITS, etc. 
○ Politiskt intresse: EU, Sveriges digitaliseringsstrategi
○ Industriellt intresse: Mer resurssnåla produkter samt 

mer ICT efterfrågas pga den här typen av diskurser
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Hållbarhet
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Hållbarhet
● Alla pratar om det – men vad menar de?
● Olika diskurser – men ett gemensamt ursprung

○ Gemensamma nyckelord: miljö och klimat, sociala 
aspekter, ekonomiska aspekter – men också teknik, 
etik, ideologier, kultur, värderingar, mm.
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“
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”Hållbar utveckling är en 
utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa 
sina behov.”
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Hållbar utveckling
● Dominant (hegemonisk?) hållbarhetsdiskurs
● Diskussion: Vad är styrkan/problemen med denna 

diskurs?
○ Underliggande antaganden/förståelser om teknik/ICT, 

industrin och marknadens roll, “det hållbara”, mm.
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Hållbar ICT
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Greening of ICT
● Livscykelperspektiv (LCA)

○ Produktion
○ Användning
○ E-waste

● Green IT
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Produktion
● Utvinning av material

○ Energikrävande, konfliktmineraler, cancerframkallande 
utvinningsprocess, mm.

○ Ökad komplexitet - fler olika typer av mineraler krävs
● Produktion

○ Energikrävande, arbetsvillkor, kemikalier (bl.a. 
flamskyddsmedel)
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Användning
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● Energianvändning
○ 70-tal oljekris
○ 80-tal överdimensionering av PSU
○ 90-tal standby-förluster
○ 00-tal → datahallar
○ Energieffektivitet av ICT-produkter har ökat enormt, 

men totalt ökar ändå energianvändningen



E-waste
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● Elektronikskrot
○ Ökad komplexitet innebär att det är svårt (för att inte 

säga omöjligt) att återvinna e-waste
○ 50-80% av all e-waste exporteras från rika till fattigare 

länder.
■ Informell återvinning
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Greening by ICT
● “Göra andra delar av samhället mer hållbara med hjälp av 

smarta, ICT-baserade lösningar och produkter”
○ Optimering av resurs- och energianvändning
○ Dematerialisering
○ Digitalisering
○ Hållbara beteenden och praktiker
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Optimering
● Input → Process → Output
● Användandet av ICT för att göra processer och system mer 

resurs- och energieffektiva
○ Transport, produktion, handel, mm.

● Rebound-effekter
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Case: Japanska vending machines

När nya, mer effektiva maskiner 
introducerades, resulterade det i att 
det blev möjligt att placera ut fler 
maskiner på platser där det tidigare 
ansetts olönsamt att ha dem. Den 
totala energianvändningen (och 
framförallt materialanvändningen) 
ökade därmed trots 
energibesparande åtgärder.

Hilty, L. M. (2012). Why energy efficiency is not sufficient – some remarks on “Green by IT”. Case study: Smart vending machines. EnviroInfo 2012.



Dematerialisering
● ICT erbjuder en unik möjlighet att ersätta fysiska produkter 

och tjänster med digitala
○ CD/DVD → Streaming. Tidningar/böcker → e-books

● Presence dematerialization, i.e. ersätter resor
○ Resfria möten, e-handel, e-business

● Rebound-effekter
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Case: Netflix

En ny teknologi kan utmana gamla 
praktiker och beteenden. När Netflix 
och liknande streamingtjänster 
erbjuder VOD till en 
“all-you-can-watch”-prismodell, 
innebär det inte bara att DVD-filmer 
ersätts av streaming, utan att sättet 
vi konsumerar media på förändras: 
Parallelltittande, ökad konsumtion, 
etc. Netflix står för ca 15% av 
världens internettrafik, och 
företaget kritiseras av bl.a. 
Greenpeace för sin ohållbara 
datacenterdrift.

Cook, J. et al. (2017). Clicking Clean: Who Is Winning the Race To Build a Green Internet? Greenpeace.



Digitalisering
● Avser omvandling av städer, organisationer, praktiker, etc. 

med hjälp av ICT 
● Sjukvård, utbildning
● När det kommer till hållbarhet handlar det till stor del av 

teknologisk överföring (technology transfer) till fattigare 
delar av världen för att kunna förbättra sjukvård, utbildning, 
mm.
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Case: ICT och utbildning

I Geek Heresy beskriver Kentaro Toyama hur 
han som anställd på IBM mellan 2000 och 
2010 arbetade med att införa mer ICT i 
undervisningen i skolor i Indien, alltså 
technology transfer. Han menar att det finns 
en stark tro på att teknik i sig kan lösa olika 
typer av problem. Det visade sig dock att 
skolor med redan engagerade elever kunde 
tillgodogöra sig av tekniken, medan 
tekniken ställde till problem i skolor som 
sedan tidigare hade problem.

Toyama, K. (2015). Geek Heresy: Rescuing social change from the cult of technology. PublicAffairs.



Hållbara beteenden och praktiker

● Visualization
○ Eco-feedback

● Persuasive technologies
○ Gamification
○ Nudging
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Visualization (eco-feedback)

● Försöker att  öka insikten hos användaren om hur olika 
teknologier, och i längden beteenden eller praktiker, 
påverkar miljön

● Oftast handlar det om energianvändning
● Grundtanken är att insikt kan leda till handling, alltså att om 

man vet att ett beteende är skadligt för miljön, så kommer 
man att förändra detta beteende. Men...
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● Madeline Akrich (scripts), Don Ihde (technology mediation), 
Hans Achterhuis (morality), Bruno Latour (ANT), Wanda 
Orlikowski (sociomateriality), Langdon Winner m.fl. (sent 
80-tal och framåt)
○ Teknologier är inte passiva, materiella ting, utan aktörer 

med agens i (sociomateriella) praktiker
○ Det teknologiska och det sociala i samma register
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In a traditional German toilet, the hole into which shit disappears after we flush is right at the front, so that shit is 

first laid out for us to sniff and inspect for traces of illness. In the typical French toilet, on the contrary, the hole is 

at the back, i.e. shit is supposed to disappear as quickly as possible. Finally, the American (Anglo-Saxon) toilet 

presents a synthesis, a mediation between these opposites: the toilet basin is full of water, so that the shit floats in 

it, visible, but not to be inspected. [...] It is clear that none of these versions can be accounted for in purely 

utilitarian terms: each involves a certain ideological perception of how the subject should relate to excrement. 

Hegel was among the first to see in the geographical triad of Germany, France and England an expression of three 

different existential attitudes: reflective thoroughness (German), revolutionary hastiness (French), utilitarian 

pragmatism (English). In political terms, this triad can be read as German conservatism, French revolutionary 

radicalism and English liberalism. [...] The point about toilets is that they enable us not only to discern this triad in 

the most intimate domain, but also to identify its underlying mechanism in the three different attitudes towards 

excremental excess: an ambiguous contemplative fascination; a wish to get rid of it as fast as possible; a 

pragmatic decision to treat it as ordinary and dispose of it in an appropriate way. It is easy for an academic at a 

round table to claim that we live in a post-ideological universe, but the moment he visits the lavatory after the 

heated discussion, he is again knee-deep in ideology. – The Plague of Fantasies by Slavoj Žižek



Persuasive technologies

● Den här typen av tankar finns i reducerad form i vad som 
oftast benämns “persuasive technologies” (men starkt 
reducerat till ensriktad påverkan av förutbestämda 
beteenden).

● Fogg (PT), Thaler och Sunstein (nudge), Deterding 
(gamification). 

● Att göra vissa typer av föutbestämda individuella val 
enklare, roligare eller mer självklara
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Persuasive technologies för hållbarhet

● Individualiserande av hållbarhetsfrågan
● Kraftigt förenklande
● “Individuell greenwashing”
● Mm. (se Brynjarsdóttir et al. 2012)
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Avslutningsvis
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Vad är...

● Hållbarhet?
● Teknik?
● Poängen med ett kritiskt förhållningssätt?
● Ditt förslag då? 
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