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Företags IKT-investeringar (information- och kommunikationsteknik) 
är ofta kopplade till olika nyttor som ska uppnås. Nytta beskrivs ofta i 
ekonomiska termer som kostnads- besparingar eller ökad vinst. Med 
produkten EcoCalc vill Fujitsu vidga perspektivet och visa att 
IKT-investeringar också kan skapa flera mervärden inom miljö- och 
klimatområdet. 
 

 
 
 
 
 
 
Med produkten EcoCalc bedömer vi effekter utifrån sju olika perspektiv, 
där nuläge och förväntat läge jämförs. EcoCalc bygger på metoder för 
att beräkna klimatpåverkan framtagna av International 
Telecommunication Union (ITU). http://www.itu.int/en  
 
Vad är Hållbar Digitalisering? 
För Fujitsu handlar Hållbar Digitalisering om att berika, optimera, 
hushålla och effektivisera verksamheter och samhällen genom smart 

information- och kommunikationsteknik. Vårt fokus är dels att hållbart 
förvalta och utveckla verksamhetens interna behov av digitaliserade 
lösningar, men också lyfta fram hur IKT kan användas för att skapa ett 
hållbart samhälle, ökad mobilitet och resurseffektiva städer. Som 
visionärer ser vi ingen begränsning i hur innovativa lösningar kan 
transformera samhället vi har idag eller imorgon! 
 

 
 
 
 
 
 
Vi kommer gärna och presenterar EcoCalc och tar en diskussion inom 
området en hållbar digitalisering. Vilka är era utmaningar? 
 
Kontakt: FUJITSU Sweden AB, www.se.fujitsu.com, 08-793700 
 
 
 

EcoCalc utvärderar IKT-investeringen 
– visualiserar både ekonomi och miljö 

 

Fujitsu erbjuder en produkt som pedagogiskt och visuellt beskriver affärsnyttan inte 
bara i ekonomiska termer utan också inkluderar miljömässiga effekter. Genom att 
samla in basfakta om nuläget och förväntat läge (efter realisering) så räknar EcoCalc 
fram och presenterar ett resultat på ett ögonblick. Beräkningen använder framtagna 
mätvärden för att visa energikonsumtion, förbrukat material och papper, transporter 
etc. Produkten EcoCalc har använts i bl.a. Japan under flera år. 

 

 

 

Ibland kan miljöpåverkan av en IKT-lösning de facto öka, men den 
totala verksamhetsnyttan ökar och den adderade miljöpåverkan 
minskas. Se exempel ovan. 

Med EcoCalc får du ett vidare perspektiv kring effekterna av din 
IKT-investering. Produkten kan användas både innan eller efter ett 
realiserat IKT-projekt. Du kan också i en förstudie jämföra olika 
alternativ för att få ett bättre beslutsunderlag. 
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