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Förord 

Vi vill tacka alla som på något vis varit delaktiga och hjälpt oss i processen med 
vår uppsats. Utan stödet från er hade denna uppsats inte varit möjlig att slutföra. 
Vi har lärt oss mycket under uppsatsen gång och kommer ta med oss det i 
framtiden. 

Vi vill tacka alla intervjupersoner och deras företag för att de tog sig tid att ställa 
upp på intervjuer med oss. Vi vill också rikta ett stort tack till våra handledare 
Magnus Bergquist, Ann Svensson och Ewa Zimmerman. Vi är tacksamma för den 
tid ni har lagt ner på att läsa och hjälpa oss i vårt arbete med uppsatsen. 

Vi vill också tacka alla övriga handledare och opponenter från seminarierna 
under våren. Ni har bidragit med tankar och idéer som har hjälpt oss i arbetet 
med uppsatsen.  

Sist men inte minst vill vi tacka oss själva för allt slit och att vi har stått ut med 
varandra under en intensiv vår och sommar. Vi har haft både uppgångar och 
nergångar men har under hela arbetet haft en rolig och lärorik upplevelse 
tillsammans.  
 

 
Per Berggren                           Rasmus Hiljemark 

________________________       ________________________ 
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Abstrakt 

Idag arbetar företag allt mer med miljö och presenterar ofta sina initiativ i en 
miljöpolicy. Dock tänker företag inte på IT när det kommer till miljöpolicyn, 
därigenom har begreppet och arbetssättet grön-IT framkommit. Grön-IT är ett 
arbetssätt som har växt fram under 2000-talet. Grön-IT innebär ur ett 
företagsperspektiv att kunna göra inköp, använda och återvinna IT från ett miljö- 
och hållbarhetstänk. Grön-IT har växt fram genom de ständigt ökande kraven 
från omvärlden gällande miljö och hållbarhet. Vid implementation av grön-IT 
ställs krav på företag då begreppet grön-IT innefattar olika åtaganden gällande 
företagets användning och konsumtion av IT. Molla et al. (2008) har tagit fram 
ett G-Readiness ramverk (Green information technology readiness framework) 
som innehåller fem viktiga punkter. Dessa punkter måste användare ta hänsyn 
till när det kommer till användning och implementering av grön-IT. Punkterna är 
attityd, policy, praxis, teknik och styrning. Ramverket har fungerat som en 
utgångspunkt för att samla in empiriskt underlag till studien. Trots att företagen 
har en miljöpolicy och arbetar aktivt med miljöfrågor har fem hinder 
identifierats som står i vägen för att företagen ska kunna arbeta med grön-IT. De 
fem hindren är brist på kunskap, verksamhetsmålens betydelse för grön-IT, 
kostnad, säkerhet och bristande ledningsengagemang och går att identifiera i det 
ramverk som framtogs av Molla et al. (2008). Studien syftar till att skapa 
förståelse för varför dessa hinder uppstår med hjälp av institutionell teori. Den 
institutionella teorin hjälper oss att förklara olika fenomen och varför dessa 
uppstår genom att titta på hur yttre och inre faktorer påverkar företagens 
agerande. 
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Abstract 

Green-IT is an approach that has emerged in the 2000s. Green-IT means from a 
business perspective to make a purchase, use and recycling of IT from an 
environmental and sustainability mindset. Green-IT has emerged through the 
ever growing demands of the outside world regarding the environment and 
sustainability. Implementing green-IT requires the company to ensure a 
successful implementation and use of green-IT. Companies today are working a 
lot with the environment and often present its initiatives in an environmental 
policy. However, companies do not include IT when it comes to environmental 
policy, hence the emergence of green-IT. Molla et al. (2008) has developed a G-
Readiness framework that contains five key categories. These categories users 
must take in to account when it comes to the use and implementation of green 
IT. These categories are attitudes, policies, practices, technology and governance. 
The framework has served as a starting point and thru the framework we have 
developed the questions put to the company with an environmental policy. 
Despite the fact that companies have an environmental policy and works actively 
with environmental issues it reveals these obstacles which we present in this 
study: lack of knowledge, company goals towards green-IT, costs, security issues 
and lack of management support. This study aims to create knowledge to why 
these obstacles occurs with the help from institutional theory. The institutional 
theory helps us to explain different phenomenon and why these occurs by 
looking at how external and internal factors affects company action. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För 10-15 år sedan väcktes ett intresse för grön-IT. I takt med att företag på senare 
år börjat ta miljöförstöring och energikonsumtion på allvar har begreppet grön-IT 
och dess innebörd uppmärksammats allt mer (Exido, 2010; Wallström 2014).  

Med grön-IT avses hur företag använder och förbrukar IT ur ett miljöperspektiv. Det 
handlar om att systematiskt kunna tillämpa miljökriterier på design, produktion, 
inköp, användning och återvinning av IT. Det kan vara sådant som att stänga av 
datorer, virtualisera servrar och hantera utgången hårdvara på ett bättre sätt än 
tidigare (Molla, Pittayachawan, Corbitt & Deng, 2009:2; Bose & Luo, 2011).  

Genom att arbeta med grön-IT kan företag inte bara sänka sina kostnader utan även 
minska de avtryck som de lämnar efter sig på jorden. Genom användandet av grön-
IT kan företagen också profilera sig utåt eftersom att de aktivt arbetar med att 
förbättra miljön och därigenom också stärka sitt varumärke och öka sina intäkter 
(Molla et al., 2008). 

Enligt en rapport som Exido lanserade 2010 har 30 procent av drygt 500 tillfrågade 
företag i Sverige en policy för grön-IT. 50 procent av företagen är på väg att ta fram 
eller arbetar med att ta fram en miljöpolicy som också omfattar IT-verksamheten 
(Exido, 2010). 

Idag tas det fram mer lagkrav vad det gäller utsläpp och energikonsumtion. Genom 
att börja arbeta med grön-IT tidigt ökar företagens möjligheter till att följa dessa 
lagkrav (Molla, Cooper & Pittayachawan, 2009:1; Scott & Watson, 2012). Grön-IT är 
inget som kan påbörjas från en dag till en annan, utan är en lång process som både 
är tidskrävande och kostsam. Certifieringar som ISO-standarder och liknande ställer 
också krav på företag att de ska tänka mer miljövänligt. Idag räcker det inte med en 
miljöpolicy som bara sträcker sig över tillverkningen, företag måste också se över 
hela organisationen och sätta upp miljömål även på IT-sidan (Scott & Watson, 
2012). 

1.2 Problemområde 

Grön-IT främjas av en välarbetad miljöpolicy som innehåller detaljer och inte bara 
övergripande kring IT. En miljöpolicy krävs för att ge de anställda tydliga riktlinjer 
att följa som inkluderar både användande och utformning av IT (Sarkar & Young, 
2009). Punkter som kostnadsfrågan, ledningsengagemang och fortsatt användande 
av gammal IT ska också finnas med och är de viktigaste punkterna som påverkar 
hur grön-IT ska implementeras i företags befintliga miljöpolicy (Molla et al., 2008; 
Sarkar & Young, 2009).  
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Miljöpolicy är en viktig del och något som företag måste ha för att kunna ta sig an 
grön-IT (Molla et al., 2008; Bose & Luo, 2011). Många företag idag har en 
miljöpolicy, trots detta arbetar de inte med grön-IT (Molla et al., 2008). Ramverk 
och tidigare forskning diskuterar vilka problem som finns och vad företag måste 
tänka på inför implementering av grön-IT. Molla et al. (2008) har tagit fram ett 
ramverk för företag att använda för att se ifall de är redo för att ta sig an grön-IT. 
Ramverket inkluderar punkter som i arbetet med grön-IT är viktiga att bemöta när 
grön-IT ska etableras i ett företag. Trots att tidigare forskning belyser saker att ha i 
åtanke vid implementering av grön-IT har vi inte kunnat identifiera någon litteratur 
som förklarar varför dessa problem uppstår. 

I vår studie har vi fokuserat på företag med en miljöpolicy för att identifiera varför 
företag trots detta inte implementerar grön-IT. För att förstå varför så har vi valt att 
använda institutionell teori. Institutionell teori belyser hur företag och 
organisationer följer det som tas för givet och hur företag påverkas av sin 
omgivning. Institutionell teori belyser därmed också hur företag förändras och hur 
de utvecklas. 

1.3 Syfte 

Denna studie ska identifiera hur olika institutionella faktorer påverkar företag med 
en uttalad miljöpolicy i deras arbete med att införa grön-IT. 

1.4 Frågeställning 

Hur påverkar inre och yttre faktorer införandet av grön-IT hos företag med en 
miljöpolicy? 

1.5 Avgränsning av studien 

Vi har valt att genomföra vår studie hos företag med en miljöpolicy på grund av att 
företag med en miljöpolicy aktivt arbetar med miljöfrågor. Företagen som 
medverkar i studien har en attityd mot miljöfrågor, de har ett arbetssätt där de 
arbetar efter policyn, IT är en del av deras verksamhet och det är ledningen som 
tagit fram policyn. 

I vår studie intervjuar vi fyra tillverkande företag och fyra tjänsteföretag i syfte att 
identifiera hur de arbetar med miljöfrågor och hållbarhet på sin IT-avdelning. 
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2 Metod 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Studien syftar till att skapa en djupare förståelse för hur företag påverkas av sin 
omgivning, av både inre och yttre faktorer vid implementering av grön-IT. Vi vill 
redogöra för de faktorer som påverkar en implementering samtidigt som vi vill 
förstå varför de påverkar och hur de påverkar. För att få en bra förståelse och kunna 
svara på vår frågeställning valde vi en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen 
möjliggör att undersöka ett område mer detaljerat, målet med den kvalitativa 
ansatsen är att komma närmre människor och få en djupare förståelse för all data 
som samlas in (Denscombe, 2009). Vi använde semi-strukturerade intervjuer vilket 
gav oss en möjlighet att ställa följdfrågor och gräva vidare kring intressanta frågor 
(Ahrne & Svensson, 2011). Studien är baserad på empiriskt underlag som har 
samlats in genom semi-strukturerade intervjuer som senare har analyserats för att 
skapa förståelse för ämnet samt besvara vår forskningsfråga och dra en 
slutsats.(Ahrne & Svensson, 2011).  I vårt arbete har analysarbetet grundat sig på 
tidigare litteratur inom området institutionell teori, grön-IT, transkriptioner av 
intervjuer och företagens miljöpolicys. Analysen gav oss även möjlighet att få en 
djup förståelse kring ett område som tidigare inte är speciellt väl utforskat 
(Denscombe, 2009; Ahrne & Svensson, 2011). 

Den kvalitativa forskningen kopplas ofta till småskaliga forskningsprojekt där det 
tenderar att finnas ett relativt begränsat omfång och involverar få människor och 
situationer. Genom det skapas en djupare förståelse för varje individ vilket har gett 
oss en djupare förståelse för data från intervjuerna (Denscombe, 2009). 

Enligt litteraturen har en induktiv studie då genomförts. En induktiv studie är 
insamling av data och analysering på enstaka studier som görs för att kunna bilda 
teorier (Ahrne & Svensson, 2011). 

2.2 Urval 

För att samla in empiriskt underlag till studien utfördes intervjuer med en 
representant från varje företag utom vid ett tillfälle då det var två, som medverkar i 
studien. Urvalet av företag och intervjupersoner genomfördes på följande sätt. 

Ett intresse av hur företagen arbetar med miljömål inom IT fanns och därmed var 
ett inklusionskriterium att företagen ska ha en miljöpolicy och aktivt arbeta med 
miljöfrågor. Ett ytterligare kriterium var att de företag som skulle medverka i 
studien skulle ha en IT-avdelning på grund av att studiens ämnesområde är grön-IT. 
Vi kontaktade tio företag där vi såg via deras hemsidor att de har en miljöpolicy och 
åtta av dem valde att ställda upp på en intervju med oss. 
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Vi valde ut företag i två olika branscher eftersom att vi ville undersöka huruvida 
företagens arbetssätt med miljöfrågor kunde skilja sig åt eller vara desamma mellan 
olika branscher. Fyra tillverkandeföretag och fyra tjänsteföretag valdes ut. 
Företagen varierade i storlek, från 50-100 anställda till större organisationer med 
över 1000 anställda. De intervjupersoner som intervjuades var IT-chefer (ofta med 
titeln CIO, Chief Information Officer). Kravet på intervjupersonerna var att de skulle 
vara ansvariga för IT-miljön på företagen. I och med att vår studie fokuserar på IT-
miljön i kontorsmiljöer behövde intervjupersonerna ha kunskap om hur IT ser ut i 
deras företag och även vilken uttalad miljöpolicy de har och hur de på IT-sidan 
arbetar för att följa den. Vi intervjuade en person i varje företag utom i ett fall där 
det var två personer. Det berodde på att de själva kände att de bättre skulle kunna 
svara på våra frågor genom att vara två, den ena var IT-chef och den andra var IT-
konsult verksam inom företaget. 

2.2.1 Presentation av deltagande företag 

Som nämnts tidigare är det totalt åtta företag som har deltagit i vår studie och 
respondenterna har alla varit IT-chefer eller haft jämförbara roller inom företaget. 
Nedan presenteras företagen i bransch respektive område som de är verksamma i. 
Företagen har alla fått fiktiva namn enligt nedan. 

Tjänsteföretag: 

Alfa arbetar med Livsmedel 

Beta arbetar med återvinning 

Cesar arbetar med återförsäljning av möbler 

Delta är ett konsultföretag inom IT 

Tillverkande företag: 

Epsilon tillverkar skruvar och muttrar 

Zeta tillverkar produkter för värme och vatten 

Eta producerar livsmedel 

Jota tillverkar avancerade material åt andra industrier 

2.3 Datainsamling 

Intervjufrågorna som togs fram baserades på nuvarande forskningslitteratur och ett 
ramverk framtaget av Molla et al. (2008) om G-Readiness (Green information 
technology readiness framework) där de inte bara tar hänsyn till faktorer som 
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förbättrar spridning och användning av grön-IT utan också specifikt tar hänsyn till 
rollen som befattningshavare (som ledningen och IT-chefer med flera) och dess 
ansvar. Frågorna är baserade på temana attityd, policy, praxis, teknik och styrning 
och är punkter i ramverket som Molla et al. (2008) pekar på är viktiga för att 
undersöka graden av mognad i olika företag att ta till sig grön-IT. Fyra till sex frågor 
formulerades för varje tema och var samtidigt formulerade för att samla in data och 
information för att täcka den kunskapslucka vi fokuserar på i vår studie och 
presenteras här nedan. 

Policy  
Ett företag kan ta fram en inköpspolicy för att upprätthålla grön-IT. Inköpspolicy 
beskriver Molla et al. (2008) som till vilken grad ett företag har tagit till sig en 
miljövänlig policy för företagets inköp. En inköpspolicy ska innehålla riktlinjer 
gällande inköp av grön IT-utrustning och tjänster. Policyn skall uppmuntra företaget 
till att köpa in IT-utrustning som har minsta möjliga påverkan på miljön, exempel på 
faktorer som ska tas hänsyn till är hur utrustningen paketeras, tillverkas och 
återvinns (Molla et al., 2008). Genom att ett företag överväger vilka datorer som 
köps in och använder datorerna effektivt kan företaget minska energiförbrukningen 
upp till 99 procent (Molla et al., 2008). 

 
1. Har ni en uttalad miljöpolicy i er organisation? 
2. Vem/vilka har tagit fram den? 
3. Gäller den för hela organisationen? 

(Om nej, varför?) 
4. Finns den tillgänglig för alla? 
5. Vad säger den? 
6. Hur kommer det sig att ni har tagit fram en sådan policy? 

Teknik 
Antagandet om grön-IT är på många sätt annorlunda än antagandet om andra IT-
projekt på grund av betydelsen av etisk miljö och hållbarhets överväganden i 
beslutsprocessen. Vanligtvis motiveras IT-projekt av de ekonomiska fördelarna som 
det innebär med att implementera ny teknik (Molla et al., 2008).  

En nyckelfaktor i G-Readiness ramverket inom teknik handlar om att företag måste 
bygga upp en stabil IT-infrastruktur som innehåller miljövänliga produkter. Datorer 
och servrar är energikrävande och en viktig del i att arbeta med grön-IT handlar om 
att inse detta och successivt byta ut gammal hårdvara mot ny miljövänlig hårdvara 
(Molla et al., 2008). 

 
1. Hur ser er IT-miljö ut? 
2. Har ni servrar och lagring här eller utnyttjar ni molntjänster? 

Varför? 
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3. Pratar ni om energiförbrukning och hur arbetar ni med det i så fall? 
4. Vad innebär en miljöpolicy för er på IT-sidan? 

Praxis/utövning 
En policy införs sällan smidigt och företagen skiljer sig ofta åt vid själva införandet 
av sin policy. Ett företags miljöarbete tillsammans med företagets värdekedja från 
ingående till utgående logistik påverkar stadiet i G-Readiness ramverket. 
Praxisdelen mäter till vilken grad företaget har tagit sin policy till handling (Molla et 
al., 2008). 

 
1. Hur visar sig er miljöpolicy på IT-sidan? 
2. Arbetar ni efter miljöpolicyn och i så fall hur? 
3. Vilka är de största svårigheterna med att försöka följa miljöpolicyn på IT-

sidan? 
4. Vad gör ni av utgången hårdvara? 
5. Har ni hjälpmedel för anställda att arbeta mer miljövänligt? 
6. Arbetar de anställda efter miljöpolicyn? 

Attityd 
Molla et al. (2008) menar att attityder och policys tillsammans måste omvandlas till 
handling och det med stöd av ledning och IT-chefer/ansvariga. En skiftning i 
attityden bör dock stödjas med utbildning kring miljöfrågor och grön-IT (Molla et 
al., 2008). 

Attityden hos chefer och företagsledare mot miljömässig hållbarhet är en 
nyckelfaktor för att förstå inte bara de utmaningar som grön-IT innebär, utan även 
de möjligheter som är förknippas med grön-IT. Företag som är oroliga för sitt 
sociala och miljömässiga ansvar börjar naturligtvis med en tydlig policy för att ta itu 
med dessa frågor (Molla et al., 2008). 

 
1. Hur ser attityden ut mot miljö och hållbarhet i er organisation? 
2. Hur tänker ni när ni köper in ny hårdvara när det kommer till miljö och 

hållbarhet? 
3. Hur ser den som arbetar med IT på miljöpolicyn? 
4. Hur kommer det se ut om 5-10år på IT-sidan? 
5. Vad tror du kommer vara anledningen till förändring? 

Styrning 
När ledningen har tagit ett initiativ att börja arbeta mot grön-IT krävs det att 
företaget har budget och resurser för att införa och implementera grön-IT (Molla et 
al., 2008). En budget skapas för att ge en överblick av kostnader och intäkter för ett 
projekt. Vid klartecken från ledningen är det hög tid att planera och implementera 
grön-IT i företaget.  
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För implementering och användning av grön-IT behöver företaget dela ut tydliga 
roller bland de anställda. De roller som bör definieras är personer som arbetar med 
aktiviteter som ansvarstagande, tillförlitlighet och kontroll. (Molla et al., 2008). Att 
vara ansvarstagare innebär att de handlingar som ansvarstagaren utför övervakas 
av yttre krets till exempel ledningen och kan kontinuerligt innehålla belöningar för 
ansvarstagaren. Till sist utses en eller fler individer som skall kontrollera att 
företaget följer IT-styrning (Molla et al., 2008). 

 
1. Har ni haft utbildning kring miljö och hållbarhet? 
2. Har ni sett förändring efter att ha satt en miljöpolicy? 
3. Har ni särskild budget/resurser för hållbarhetsarbete? 
4. Har ni några utsatta hållbarhets och/eller miljömål? 
5. Hur följer ni upp att målen efterlevs? 
6. Hur ser högsta ledningen på hållbarhet och miljö? 

Styrning är en nyckelfaktor av de fem dimensionerna i ramverket G-Readiness och 
hänvisar till att förvaltningen av IT-infrastrukturen bestäms av ledningen. Dock 
krävs det en samlad insats från attityd till teknik från policy genom praxis till 
styrning (Molla et al., 2008). 

Inom ramen av vår intervjuguide ville vi också ha utrymme för en dialog kring 
ämnet grön-IT och miljöpolicy samt tid för nya frågor som dyker upp under 
intervjuns gång. Samtliga intervjuer spelades in med företagens godkännande för att 
senare transkriberas av oss. 

För att få den djupa förståelse som vi var ute efter valde vi en semistrukturerad 
intervju. Den innehöll dels färdiga frågor men också öppna frågor där 
respondenterna lämnades utrymme att själva kunna utveckla sina svar och 
därigenom ge oss möjligheten att upptäcka nya spår som vi inte tidigare tänkt på. 
Genom semi-strukturerade intervjuer går intervjuerna att styra men ändå ge 
respondenterna utrymme till att utveckla sina svar (Denscombe, 2009). Inför 
intervjuerna skickade vi ut intervjuguiden i förväg till samtliga företag. 

Fyra av intervjuerna utfördes på plats hos företaget och inför intervjuerna bad vi de 
deltagande företagen att dela med sig av sin miljöpolicy som vi har använt som 
sekundärdata i vår studie. Fördelen med att utföra intervjuerna på plats och face-to-
face var att svaren blev tydligare och mer detaljrika. Genom att ha en direkt kontakt 
med intervjupersonerna kunde omedelbar bekräftelse göras på frågor och tankar 
och vi kunde skapa en bättre kontakt med intervjupersonerna på de företagen som 
vi intervjuade (Denscombe, 2009).  

I vissa fall tenderade intervjuerna att handla om miljöarbete på andra områden. Där 
fick vi in viss intressant information exempelvis om hur företagen arbetar med ISO-
certifieringar i verksamheten. Alla företagen arbetade med ISO och många av ISO-
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certifieringarna handlar om miljökrav och därför tenderade intervjuerna att glida in 
på detta ämne. Vi strävade efter att leda tillbaka intervjupersonerna in på vårt 
huvudtema och avgränsningen som var IT-användning kopplat till kontorsmiljöer.  

Fyra intervjuer genomfördes över telefon och även inför dessa bad vi företagen om 
att få ta del av deras miljöpolicy. Telefonintervjuer har tidigare betraktats som en 
tvivelaktig forskningsmetod i och med att den mänskliga kontakten gått miste, men i 
dagens läge är telefonintervjuer vanliga på grund av flera anledningar. Det är ett 
billigare och snabbare alternativ, människor är lika ärliga vid telefonintervjuer som i 
face-to-face, det blir lättare att få flera personers åsikter då de är mer tillgängliga 
över telefon (Denscombe, 2009). Det som är mindre positivt med en telefonintervju 
är att intervjuerna tenderar att bli kortare och inte innehålla samma mängd 
djupgående svar och diskussioner mellan intervjuaren och respondenten 
(Denscombe, 2009). 

Telefonintervjuerna som vi genomförde blev kortare än intervjuerna som utfördes 
på plats hos företagen. Vi upplevde att telefonintervjuerna inte blev lika detaljrika 
men de tenderade inte att flyta iväg utan höll sig till frågeformuläret som vi hade 
skickat ut via e-post innan intervjuerna. Intervjuerna som vi gjorde på plats tog 
cirka en timme och intervjuerna över telefon tog cirka 40 minuter. 

2.3.1 Pilotstudie 

Innan vi gjorde vår första intervju skickade vi ett utkast på frågor i ett mail till våra 
handledare som gav oss återkoppling och tips på hur vi kunde förbättra våra frågor 
för ett bättre resultat. Vi genomförde även tester på kurskamrater för att kunna 
upptäcka eventuella brister. Med hjälp av pilotstudien kunde vi plocka bort och 
formulera om frågor. Vi upptäckte även att en del frågor krävde följdfrågor på grund 
av att våra test-respondenter upplevde frågorna som väldigt breda och svåra att 
svara på. Genom följdfrågorna fick vi mer omfattande svar som vi senare använde 
för att skapa oss en bättre och djupare förståelse. Med pilotstudiens hjälp var vi 
bättre förberedda inför intervjuerna och kunde redan innan förbereda oss på att det 
kunde krävas följdfrågor från en del av våra mer öppna frågor. 

2.3.2 Analysmetod 

I analysarbetet har vi arbetat efter fem huvudsakliga steg som Denscombe (2009) 
tagit fram; iordningställande av data, inledande utforskning av data, analys av data, 
framställning och presentation av data och validering av data. Först arbetade vi med 
att transkribera de inspelade intervjuerna och kategorisera dem i tjänste- och 
tillverkande företag. Valet att kategorisera och presentera företagen efter bransch i 
resultatet togs eftersom att kategoriseringen ger en tydligare bild av likheter och 
skillnader hos företagen i samma bransch samt de olika branscherna emellan. 
Transkriberingen utfördes genom avlyssning av intervjuerna och samtidigt skrevs 
det intervjupersonerna berättade in i Microsoft Word.  
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När intervjuerna var transkriberade användes färgkodning för att klassificera och 
urskilja data om var relevant att använda i studiens resultat. Genom att utforska den 
data vi samlat in upptäckte vi att intervjupersonerna hade delat med sig av olika 
typer av hinder som stod emellan företagen och processen med att implementera 
grön-IT i organisationerna. Data som kunde kategoriseras efter samma hinder 
färgkodades med en färg och sammanlagt fick vi fram fem tydliga hinder i fem olika 
färger. Utefter dessa hinder och färger fortsatte vi vårt arbete med att färgkoda all 
data som kunde tillhöra ett visst område i samma färg. Dem fem hindren utgör 
rubriker i vårt resultatavsnitt.  

Inför analysen arbetade vi med att försöka tolka studiens resultat i relation till den 
tidigare forskning som presenteras i vår litteraturstudie. Eftersom att vi har valt att 
analysera resultatet med hjälp av institutionell teori identifierades samband mellan 
de olika typerna av institutionell teori och studiens resultat. Genom dessa samband 
växte tre nya teman fram som utgör rubriker i vår analys. Dessa rubriker är 
ofrivilligt agerande, osäkert agerande och gemensamt agerande. De hinder och 
faktorer som påverkar företag vid och inför implementering av grön-IT i 
organisationen validerades genom att de förklarades med hjälp av de olika 
isomorfismerna som tas upp i studiens litteraturgenomgång. 

Studiens resultat och analys leder sedan fram till en diskussion som diskuterar 
varför de olika hindren uppstår vid implementering av grön-IT. Utifrån studiens 
resultat, analys och diskussion kan en slutsats dras för att besvara vår 
frågeställning.  

2.4 Litteraturgenomgång 

För att hitta relevant teori till ämnet använde vi främst sökmotorn Google Scholar. 
Utöver denna använde vi även högskolan i Halmstad biblioteks söktjänst Summon. I 
början fokuserades sökningen på Green-IT för att kunna hitta artiklar om vårt 
huvudämne grön-IT. Sökningarna gav oss både träffar på engelska artiklar men 
också en del svenska resultat. Efterhand som vi gick igenom olika artiklar som 
handlade om grön-IT och vår kunskap kring ämnet ökade började vi intressera oss 
för svårigheterna med att anamma och implementera grön-IT. Det gjorde att vi 
utökade söktermerna till: green-IT problems, green-IT implementation och difficulties 
green-IT. 

I vår litteraturgenomgång framkom fem viktiga punkter för ett företag att tänka på i 
processen med att implementera och etablera grön-IT. Punkterna är framtagna ur 
Molla et al. (2008) ramverk och framkommer i flera forskningsartiklar som 
argumenterar för att det är viktiga aspekter. 

Efterhand som vi ökade kunskapen kring ämnet grön-IT valde vi att utöka 
sökningarna med sökorden policy, enviromental policy, green IT-policy, enviromental 
attitude, governance och cloudsecurity. Detta gjordes på grund av att ramverket som 
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vi hittat nämner dessa delar som viktiga vid implementationen av grön-IT. Med de 
nya träffarna skapades en bättre förståelse för svårigheter och problem med 
implementation av miljöpolicy och grön-IT. Vi upptäckte med sökningarna att ämnet 
grön-IT är ett relativt nytt ämne, där resultatet lämnar utrymme för framtida 
forskning och då oftast genom att testa ramverk och teorier i verkligheten 
exempelvis genom observationer. 

Vi ville förstå tydligare varför företag ställs inför hinder och problem vid införandet 
av grön-IT. Efter att ha diskuterat studiens resultat med vår handledare valde vi att 
använda oss av institutionell teori för att förstå varför företagen tar de beslut som 
de gör. Sökningar gjordes utifrån dessa nya sökbegrepp: Institutional theory, 
coercive isomorphism, mimetic isomorphism, normative isomorphism och institutional 
theory IT och ny litteratur samlades in. 

De begrepp vi identifierade via litteraturen inom institutionell teori använde vi för 
att analysera empirin där vi tolkade resultatet som uttryck för tvingande-, mimetisk- 
och normativ- isomorfism, som kan förklara ett företags olika agerande och 
beslutsfattande kring frågor som miljö och hållbarhet. Det hjälpte oss att skapa en 
djupare förståelse och på så sätt kunna få en inblick i varför de olika hindren 
uppstår. 

2.5 Etik 

Vi har följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer och deras fyra huvudkrav, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har valt att följa de forskningsetiska principerna för att 
hålla en bra etisk nivå på studien och för att respondenterna och deras arbetsgivare 
ska känna sig trygga med att ställa upp på en intervju. 

Enligt informationskravet informerade vi deltagarna hur intervjun skulle gå till och 
vad deras roll i studien innebar efter informationskravet; intervjupersonerna blev 
tydligt informerade om deras roll i vår studie och vilka villkor som gäller för deras 
deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). 

Enligt samtyckeskravet frågade vi om respondenternas medgivande för att spela in 
intervjuerna. Vi spelade in intervjuerna för att underlätta vårt analysarbete. 
Inspelningarna har därefter blivit sparade enbart för vår egen användning enligt 
den andra delen av konfidentialitetskravet. Det för att ingen annan utanför 
forskningen ska ta del av den (Vetenskapsrådet, 2002). Vi förklarade tydligt innan 
intervjun att respondenterna och deras företag förblir anonyma både under och 
efter vårt arbete och hur insamlad data kommer hanteras för att uppnå ett 
samtycke. Forskaren ska samla in uppgifter om ett samtycke från informanterna 
enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Enligt konfidentialitetskravet har vi i vår studie valt att hålla alla våra respondenter 
anonyma för att de ska känna sig trygga med att uttrycka sina åsikter och tankar 
öppet utan att bli kritiserade. Alla företagen i rapporten har tilldelats fiktiva namn. 
Genom att arbeta på detta sätt uppfylls konfidentialitetskravet vilket innebär att få 
tillstånd från intervjupersonerna att använda innehållet från intervjuerna 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

Enligt nyttjandekravet kommer varken inspelade intervjuer eller transkriberat 
material användas på något sätt som kan skada intervjupersonerna eller deras 
företag. Vetenskapsrådet (2002) skriver att insamlat forskningsmaterial varken ska 
utlämnas eller utlånas för icke-vetenskapliga syften. 

2.6 Metodkritik 

Vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer, det innebär att där kan finnas en 
risk för att frågornas svar kan glida ifrån huvudämnet. Detta hände vid upprepade 
tillfällen då ämnet grön-IT är relativt brett samtidigt som det är ett nytt ämne som 
många av våra intervjupersoner inte visste mycket om. Vi tycker att vi lyckades leda 
tillbaka intervjupersonerna på rätt spår vid alla tillfällen. Följdfrågor och 
förtydligande av frågor var också delar som gjorde att vi upplever att vi fick 
korrekta och ärliga svar från respondenterna. 

Av våra åtta intervjuer så genomfördes fyra stycken över telefon. Intervjuerna över 
telefon blev kortare och blev inte lika djupa som de intervjuerna som genomfördes 
på plats. Vi upplevde störningar med dålig täckning under två av 
telefonintervjuerna. Under en telefonintervju kan det vara svårt att kommunicera 
som på samma sätt som i de fall man träffas face-to-face. Under våra 
telefonintervjuer blev det ibland missuppfattningar kring vem som skulle prata och 
ibland hade vi svårt att uppfatta när intervjupersonen hade pratat färdigt. Det 
resulterade i att vi ibland talade i mun på varandra och vi eller intervjupersonen fick 
upprepa oss, men eftersom vi spelade in alla intervjuer kunde vi lyssna på intervjun 
igen flera gånger, genom det missade vi inget trots störningar i samtalet. 

Under intervjuerna var vi medvetna om att våra frågor kunde uppfattas som att vi 
letade efter brister hos intervjupersonernas företag och det kan leda till att vi inte 
får helt sanningsenliga svar. Vi försökte hela tiden att poängtera att vi endast letar 
efter svar att analysera och att de inte finns något rätt eller fel. Samtidigt 
informerade vi om att företagen och intervjupersonerna kommer vara anonyma i 
vår studie. Inför intervjuerna skickade vi ut frågorna till intervjupersonerna via e-
post, detta för att de skulle ha en chans att förbereda sig och ha en uppfattning om 
vad vi skulle ställa för frågor. Risken med att skicka ut frågorna i förväg kan vara att 
intervjupersonerna försöker komma på ett svar som ska passa in och framställa 
företaget bättre än hur det ser ut i verkligheten. Vi upplevde det som att ingen av 
respondenterna ville beskriva sitt företag som icke-miljövänligt trots att de inte 
arbetade aktivt med grön-IT. 
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Vi har diskuterat ledningens engagemang i uppsatsen men inte intervjuat någon i 
ledningsposition. Vi har bara intervjuat personer med titeln IT-chef eller liknande, 
och dessa intervjupersoner har sedan fått svara på frågor kring hur ledningen 
agerar i miljö- och hållbarhetsfrågor och vilken attityd de har mot grön-IT. En del av 
intervjupersonerna sitter med vid ledningsmöten men har ingen avgörande 
beslutsrätt utan är bara ansvarig för företagens IT-avdelning. Intervjupersonerna 
har haft god relation till ledningen samt kunskap om dess inställning till grön-IT och 
därmed har vi enbart presenterat resultatet utifrån det intervjupersonerna har 
berättat.    

Företagen som vi intervjuade var verksamma inom olika branscher. Hade det varit 
inom samma bransch hade möjligheten funnits till en större jämförelse bland 
företag i samma bransch. Istället har vi fått möjligheten att få inblick i flera olika 
branscher och därmed kunnat identifiera skillnader mellan de olika branscherna.   

Storleken på företagen har varierat mycket. Från början kontaktades företag som 
finns på lokal nivå i vår närhet, men i de fall där de kände att de inte kunde svara på 
alla frågor så fick vi namn och nummer till deras huvudkontor istället. Så i vissa fall 
har intervjupersonerna svarat för lokalnivå men att det i andra fall varit på en större 
global nivå. Trots detta så tycker vi att vi kan jämföra svaren, även om storleken 
varierat så ställs de inför samma lagar och krav från myndigheter, kunder och 
leverantörer. De har också samma sorts problem kring de hinder som vi lokaliserat, 
oavsett storlek på företag. 

3 Litteraturstudie 

Vi börjar med att definiera vad grön-IT är för att läsaren ska få en förståelse för 
innebörden av grön-IT i studien. Efter det används mer ingående litteratur för att 
beskriva vad som är viktigt att tänka på vid arbetet med grön-IT och därefter går vi in 
på institutionell teori och de olika isomorfism-begreppen som vi använder för att 
analysera resultatet med. 

3.1 Grön-IT 

Framväxten av grön-IT har beskrivits som ett viktigt strategiskt tillvägagångssätt för 
företag att profilera sig som miljövänliga och för att minska sitt avtryck i miljön. 
Grön-IT har genom dagens miljö- och hållbarhetskrav växt fram till något som 
företag idag arbetar allt mer med. För många företag har det tidigare enbart varit en 
moralisk fråga, men i dagens läge har det blivit en nödvändighet för företag att 
använda grön-IT för att kunna möta kunders krav (Bose & Luo, 2011; Loeser, Erek, 
Schmidt, Zarnekow & Kolbe, 2011). Vad som drivit företagen att arbeta med grön-IT 
har varit den ständigt ökade klimatförändringen och chansen att spara pengar 
genom att undvika höga energikostnader (Mingay, 2007). IT kan vara en bidragande 
del för att minska koldioxidutsläppet genom att minska utsläpp och förorening, 
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genom olika praktiska lösningar som virtualiserade servrar och återvinning eller att 
få hjälp från specialister inom grön-IT (Molla et al., 2008). 

Det finns många olika definitioner av grön-IT. Grön-IT handlar om att använda de 
tekniska aspekterna av ett företags energieffektivitet och att samtidigt tänka på 
lönsamheten, det sociala ansvarstagandet och miljöpåverkan (Scott & Watson, 
2012). Grön-IT är alltså ett företags förmåga att systematiskt kunna tillämpa 
miljökriterier på designen, produktionen, inköp, användning och återvinning av IT-
infrastrukturen men företag måste även uppmärksamma de mänskliga faktorerna i 
IT-användandet (Molla et al., 2009:1; Bose & Luo, 2011). Grön-IT kan ses som att all 
IT i ett företag ska användas på ett hållbart sätt för att kunna minska negativ 
påverkan på miljön. Det handlar om att utforma datacenter och IT-arkitektur hos ett 
företag för att reducera både energikonsumtion och kostnad. Det kan också handla 
om att se över alternativ till IT-utrustningen och välja de mer miljövänliga 
alternativen för att reducera energikonsumtionen. Grön-IT handlar dock inte enbart 
om hårdvara, utan ledningen måste skapa en förståelse och skaffa sig kunskap om 
att arbeta med IT på ett mer miljövänligt sätt (Molla et al., 2008). Även Bose och Lou 
(2011) menar att IT spelar en avgörande roll i miljö- och energirelaterade problem. 
Enligt dem finns det tre huvudområden inom grön-IT; energieffektivitet, 
miljökompatibelt fokus på livscykeln av IT och IT som en möjliggörare av grönt 
ledningstänkande.  

Huvuduppgiften för grön-IT kan ses utifrån två dimensioner. Den ena dimensionen 
är att den visar på vilken nivå som ett företag arbetar med hållbarhet och miljö inom 
IT gällande inköp, användning och återvinning av gammal IT-utrustning (Molla, 
2009). Den andra dimensionen handlar om ett företags miljöhänsyn utifrån om det 
finns miljöpolicys som har blivit införda i de operativa rutinerna (Molla, 2009). Det 
kan handla om att anställda ska stänga av sina datorer när de slutar för dagen eller 
att servrarna ska gå ner på låg energiförbrukning på nätterna. Även Widjaja, Mariani 
och Imam (2011) menar att grön-IT är det rätta tillvägagångssättet för att kunna 
integrera företag med miljö på IT-sidan. De tar även upp att grön-IT kan bli 
inkluderad i de fyra faserna i en produktlivscykel. Första fasen är utveckling där till 
exempel datorer ska konstrueras ur miljövänliga system, återvinningsbart material 
och att de är energieffektiva. Andra fasen är produktionsfasen där fokus ligger på 
energibesparande och minskning av utsläpp. Tredje fasen är användande fasen där 
företaget och dess anställda ska arbeta efter en strategi ur grön-IT i användandet. 
Fjärde och sista fasen är bortforslande av produkten och är den mest kritiska fasen. 
Att det är den mest kritiska fasen beror på hur kommuner och regeringen väljer att 
hantera lagar och krav men också hur de motiverar företag att investera i produkter 
som går att återvinna och återanvändas (Widjaja et al., 2011). 

Sammanfattningsvis är definitionen av grön-IT i den här studien att företag ska 
tänka på vad de köper in för IT, hur de använder IT och hur de återvinner uttjänt IT 
och för att göra detta behövs en positiv attityd mot miljö och en miljöpolicy som 
följs av hela företaget.   
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3.2 Inköp, användning och återvinning 

3.2.1 Inköp 

Bose och Luo (2011) definierar vad grön-IT innebär när det handlar om teknik och 
IT-infrastruktur genom att beskriva hur olika företag kan se på det från olika 
vinklar. Inköp är en central del av grön-IT eftersom företag fattar beslut om vilken 
typ av IT de ska inhandla och hur de ska prioritera miljövänlig hårdvara i relation 
till andra funktioner, så som pris och funktionalitet (Molla et al., 2008; Bose & Luo, 
2011) För en del företag innebär det att köpa teknik som är energisnål, men för 
andra kan det handla om att köpa hårdvara som är tillverkade av miljövänliga 
produkter. När ett företag står inför att implementera grön-IT i företaget bör 
företaget också tänka på att kontrollera att dess leverantörer arbetar miljömedvetet. 
Har företaget outsourcat stora delar av sin IT-verksamhet är det viktigt att de är 
tydliga med sin policy ut mot leverantörer och partners (Scott & Watson, 2012). 

3.2.2 Användning 

Sarkar och Young (2009) skriver att det ur ett företagsperspektiv finns två stora 
hinder som måste tas hänsyn till vid implementation av grön-IT. Nummer ett är 
problemet med ökade energikostnader genom ökad användning av IT. Nummer två 
är att energikällorna är begränsade och kostanden för energi ökar. För att ta sig an 
dessa problem måste företag först identifiera områden av IT-infrastrukturen där det 
finns en möjlighet för implementering av grön-IT.  

Företag kan minska på sin egen energiförbrukning och därigenom sänka 
energikostnaderna genom att reducera antalet servrar och istället lägga över delar 
av företagets IT i molnet (Software as a service, SaaS). (Sarkar & Young, 2009; Bose 
& Luo, 2011). Trots detta är det få företag som väljer att lagra företagsdata i molnet, 
och det beror till stor del på att säkerheten är för dålig. Carlin och Curran (2011) 
skriver att säkerheten fortfarande är viktigt för företag och att det inte är troligt att 
stora företag med känslig företagsinformation kommer gå över särskilt snart till att 
lagra information i molnet. Enligt Carlin och Curran (2011) finns där stora hot mot 
säkerheten i molntjänster. Hackers kan stjäla och kopiera företagsdata utan att 
företaget vet om det. De flesta kunderna till molntjänsterna har ingen vetskap om 
var deras information blir lagrad och är det i ett annat land kan de lyda under andra 
lagar (Carlin & Curran, 2011). 

Många företag har virtualiserade servrar som också är en viktig del i att minska på 
energiförbrukning och genom det hjälpa till att bidra till en bättre miljö. 
Virtualiserade servrar är mindre och kräver mindre kylning än klassiska dedikerade 
servrar. Virtuella servrar kan driva flera operativsystem samtidigt och därigenom 
kan kraften fördelas optimalt mellan servrarna, vilket innebär att färre servrar är 
igång samtidigt och minskar energiförbrukningen (Bose & Lou, 2011). 
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3.2.3 Återvinning 

Det finns även de som ser grön-IT ur ett återvinningsperspektiv, och föreslår att 
grön-IT handlar om hur företag gör sig av med gammal teknik (Bose & Luo, 2011). 
Molla et al. (2008) menar att företag måste ha en policy och praxis för hur de ska 
hantera uttjänt IT. All material i IT, från paketering till komponenter bör vara 
miljövänligt för att inte skada miljön. Det är också viktigt att miljötänket 
genomsyrar hela företaget för att skapa intresset hos de anställda att de inte byter 
ut datorer med mera oftare än nödvändigt (Widjaja et al., 2011). 

3.3 Attityd och miljöpolicy 

Grön-IT motiveras av mer än ekonomiska aspekter, till exempel att företaget utåt 
visar att de bryr sig om miljön och att de klarar krav från kunder och lagar (Molla, 
2009; Karanasios, Cooper, Deng, Molla & Pittayachawan 2010; Bose & Luo, 2011). 
Genom att ha en positiv attityd främjas arbetet med grön-IT (Molla, 2009).  

3.3.1 Attityd 

En positiv attityd till miljö och hållbarhet behöver inte innebära att kunskapen kring 
dessa ämnen är stor (Schlegelmilch, Bohlen & Diamantopoulos, 1996). Med en ökad 
kunskap finns möjligheten för en ökad förståelse kring miljö och hållbarhet och 
därigenom chansen skapa en bättre attityd mot miljö och hållbarhet (Schlegelmilch 
et al., 1996; Molla & Abareshi, 2011).  

Grön-IT kräver ett starkt engagemang från ledande positioner inom företaget, 
speciellt från IT-chefer. Det är deras uppgift och ansvar att reda ut frågor kring 
policys som har med grön-IT att göra (Sarkar & Young, 2009; Bose & Luo, 2011). 
Hur företag väljer att utforma och följa policys påverkas inte bara av regelverk och 
krav från samarbetspartners utan också attityden från ledningen och IT-chefer 
(Sarkar & Young, 2009). 

Enligt en undersökning som Sarkar och Young (2009) genomförde angående 
attityden mot grön-IT var ett genomgående tema bland svaren att många IT-chefer 
är för grön-IT men att de saknar kunskap och förståelse kring vad det innebär. 
Många förstod det som att grön-IT är detsamma som att följa sin miljöpolicy, men 
att det oftast bara innebär att de sorterar papper i rätt behållare och att 
produktionen genomförs på ett miljövänligt sätt (Sarkar & Young, 2009). 

De största barriärerna som lokaliserats kring införandet av en grön IT-policy 
inkluderar kostnadsaspekten, brist på ledningens medvetenhet och användandet av 
gammal IT-infrastruktur (Molla et al., 2008; Sarkar & Young, 2009; Bose & Luo, 
2011). Trots en positiv attityd till grön-IT är dessa faktorer något som företaget 
måste se över innan de på allvar tar sig an grön-IT (Sarkar & Young, 2009). 
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3.3.2 Miljöpolicy 

Enligt Sarkar och Young (2009) finns det en brist på forskning kring grön IT-policy 
på en strategisk nivå. Däremot har företagens miljöpolicy varit föremål för 
akademisk forskning inom området för strategisk ledning, som har utrett 
organisatoriska synpunkter gentemot miljön. Därefter har de kategoriserat företag 
som reaktiva, defensiva, expansiva och proaktiva i termer av hur ledningen ser på 
miljöfrågor (Sarkar & Young, 2009). 

Det finns ett socialt tryck externt på företag i deras beteende och policyframtagning, 
framförallt i samband med miljöfrågor från statliga myndigheter. Det förekommer 
även från media, konkurrenter, leverantörer och kunder som vill att företag ska lyfta 
upp miljöfrågorna. Ett sätt att göra detta på är genom att ta fram policys för att 
arbeta mot hållbarhet (Sarkar & Young, 2009). En policy beskriver vad ledningen 
och företaget behöver åstadkomma för att kunna uppnå sina mål. Policyn uttrycker 
genom företagsmål och strategier vad som skall uppnås (Wies, 1994). Den ses ofta 
som en länk mellan företagsledning och teknisk ledning. Den funktionella aspekten 
av en policy är alltså vad (inte hur) som behövs verkställas (Wies, 1994).  

När en policy ska definieras uppstår det frågor om vem som är auktoriserad för att 
sätta målen och vem som är skyldig att genomföra nödvändiga åtgärder. När 
ledningen beslutar att en policy ska tas fram är det inte säkert att den blir aktiverad. 
Därför kan det behövas ”triggers” som till exempel kan vara en räknare för 
händelser som fel och konfigurationsändringar som sker trots att där finns en policy 
(Wies, 1994). I framtagningen och verkställandet av en policy kan den rikta sig mot 
de aktiviteter som behöver förändras. Det betyder att när policyn är aktiverad 
ändras rutinerna för dessa aktiviteter direkt efter hur policyn är utformad över hur 
arbetet ska gå till. Däremot blir det mer komplicerat när aktiviteterna inte kan 
förändras utan en tillåtelse från ledningen eller om aktiviteten innehåller 
komplicerade processer. Detta resultera i att policyn inte kan förändra rutiner och 
arbetssätt direkt (Wies, 1994). 

För att kunna se att en policy efterföljs effektivt, kontrollerat och tidsatt handlar det 
mycket om hur övervakningen går till. Genom att använda en 
policyövervakningsenhet kan företag effektivt använda indikatorer för att arbeta 
med övervakningen. De kan till exempel titta på ledningens arbete och med hjälp av 
indikatorer se om ledningen följer policyn i sitt beslutstagande (Wies, 1994). Många 
företag i Sverige idag har ISO-certifieringar i företaget och alla de företag som vi 
intervjuat till den här studien har haft ISO-certifieringen ISO-14000 vilket kräver att 
företag har en miljöpolicy (iso.org, 2015). 

ISO-standardiseringar är certifieringar som används för att ge företag krav, 
specifikationer, riktlinjer eller egenskaper. Detta kan användas för att kunna 
säkerställa om material, produkter, processer och tjänster är lämpliga för sitt 
ändamål. Standardiseringar säkerställer att produkter och tjänster är säkra, pålitliga 
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och av bra kvalitet. För företag ses de som strategiska verktyg för att kunna 
reducera kostnader genom minimering av avfall och fel. Genom dem kan företag 
även ta sig in i nya marknader, kunna skapa lika villkor i olika länder och underlätta 
en rättvis världshandel. Själva standarderna tas fram i ISO-organisationen genom en 
teknisk kommitté när behovet väl har fastställts. Efter att standarden är framtagen 
får ISO-medlemmar ta del av den för att avgöra om den ska fastställas eller om de 
ska gå tillbaka till den tekniska kommittén (iso.org, 2015). 

ISO-14000 är en certifiering för företag som vill hantera sitt miljöansvar och 
standarderna i ISO-14000 är framtagna för det syftet. Inom ISO-14000 standarderna 
finns det flera framtagna för att fokusera på specifika lösningar för att arbeta med 
miljö. I ISO-14000 finns det flera krav framtagna som ett företag ska följa för att 
kunna få in ett fungerande miljöledningssystem. Dessa krav innefattar bland annat 
att upprätta, införa och underhålla rutiner för till exempel miljöpolicy, lagar och 
krav, miljöaspekter och verksamhetsstyrning (iso.org, 2015). 

Enligt ISO-14000 krävs det en framtagen och säkerställd miljöpolicy av högsta 
ledningen i det omfattade miljöledningssystemet. Policyn ska innehålla det som är 
relevant för miljön i förhållande till företagets aktiviteter, produkter eller tjänster 
och deras miljöpåverkan samt ett åtagande om att ständigt förbättra och förebygga 
förorening. Lagar och krav om miljö som berör företagets verksamhet ska även de 
vara en aspekt i policyn. De större och mer detaljerade miljömålen som företag har 
utsatt ska kunna hittas i den uttalade miljöpolicyn. Policyn ska hållas uppdaterad, 
väldokumenterad och insatt i företaget. Anställda som påverkas av miljöfrågor i 
deras arbeta ska kunna ha tillgång till miljöpolicyn och den kan även vara tillgänglig 
för allmänheten att ta del av för att visa att omgivningen det ständiga arbetet för en 
bättre miljö (iso.org, 2015). 

3.4 Institutionell teori 

För att analysera studiens resultat användes institutionell teori som utgångspunkt. 

Grunden till den moderna tolkningen av institutionella teorin lades av Meyer, 
Rowan, Zuker, DiMaggio, Powell, Tolbet och Scott cirka 1977 (Greenwood & Hinings, 
1996). Däremot finns där ingen tydlig beskrivning av vad institutionell teori är, 
Eriksson-Zetterquist (2009) skriver att institutionell teori inte är en enhetlig 
teoribildning utan snarare ett perspektiv på organisationer och organisering. 
DiMaggio och Powell (1983) menar på att institutionell teori inte nödvändigtvis 
måste ses som en teori utan mer som ett ramverk. De menar att den institutionella 
teorin är ett sätt att se vissa saker på inom organisationsteori och där påverkan från 
omgivningen ges en central roll (DiMaggio & Powell, 1983).  

Institutionell teori ger en rik och komplex bild av hur organisationer blir allt mer 
lika varandra och hur de påverkas av yttre faktorer under socialt tryck som kan 
komma både utifrån och internt inom organisationen (Chen, Watson, Boudreau & 
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Karahanna, 2009). Dessa tryck kan styra en organisations uppmärksamhet bort från 
de ekonomiska resultaten till olika allmänt praktiserade element såsom 
professionell certifiering och utbredda aktiviteter över andra organisationer 
(DiMaggio & Powell, 1983; Chen et al., 2009). 

Inom den institutionella teorin är begreppet isomorfism framträdande. Med 
isomorfism avses det fenomen att företag ofta kommer att likna varandra, vara 
isomorfa (DiMaggio & Powell, 1983; Greenwood, Oliver, Sahlin & Suddaby, 2008; 
Eriksson-Zetterquist, 2008). Det anses viktigt, sett ur den institutionella teorin, att 
företag anpassar sin form och struktur efter den bransch de är verksamma i 
(Eriksson-Zetterquist, 2009). Det som berättas från produktionen, 
kvartalsrapporter och marknadsföring förklarar nämligen företagets aktiviteter som 
på så sätt framstår som trovärdiga för kunder, anställda, chefer, styrelsemedlemmar 
och myndigheter (Greenwood et al., 2008). Det som är viktigt i företagens 
berättelser är att visa på att de följer de lagar och krav som ställs på dem, att de 
värnar om miljö och hälsa och att de visar på etiska värderingar (DiMaggio & Powell, 
1983; Greenwood et al., 2008). 

Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) strävar företag inte enbart efter effektivitet och 
lönsamhet, de vill också betraktas som legitima, både av egen personal men 
framförallt av omgivning för att på sikt överleva (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
Företag kan anta nya innovationer antingen på grund av att dessa innovationer 
kommer att öka deras ekonomiska effektivitet och därmed deras konkurrenskraft 
eller därför att innovationerna ger social legitimitet (Sudarsanam & Broadhurst, 
2010). Att på olika sätt anpassa sig efter omvärldens krav och på så sätt uppfattas 
som ett legitimt företag, blir därmed centralt i företaget (Greenwood & Hinings, 
1996). Även om företag skiljer sig åt i sin motivation till att anta ekonomisk 
effektivitet eller social legitimitet så är dessa motiv inte alltid ömsesidigt 
uteslutande (Sudarsanam & Broadhurst, 2010). 

Med ökat intresse för miljöfrågor, både inom den akademiska världen men också 
bland företag i olika branscher, finns det ingen tvekan om att det finns en utbredd 
enighet bland dessa att det krävs mer gröna metoder för att arbeta mer klimatsmart 
och på så sätt värna om miljön (Chen et al., 2009). Institutionell teori kan användas 
för att se på hur miljöfrågor blir behandlade och kan förklara anledningen till varför 
företag väljer att redovisa information som inte krävs (Deegan, 2002). Varför 
företag påverkas mer och mer av krav och yttre faktorer så som gröna metoder och 
grön-IT kan förklaras närmre av de tre delarna inom isomorfism, tvingande-, 
mimetisk- och normativ- isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). 

3.4.1 Tvingande isomorfism 

Yttre påtryckningarna på företag kommer ofta från politiskt håll och från staten 
genom regelverk och lagar (DiMaggio & Powell, 1983; Greenwood & Hinings, 1996). 
Staten i sig är en stark tvingande faktor sett ur institutionell teori och tvingande 
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isomorfism då de påverkar både genom lagstiftning och att de delar ut resurser till 
olika företag och organisationer genom samarbetsavtal (Eriksson-Zetterquist, 
2009). De återfinns också yttre påtryckningar från starkare organisationer och 
företag som ställer krav på mindre samarbetspartners. Kraven att anpassa sig kan 
ske genom övertalning eller erbjudanden om framtida samarbeten (Chen et al., 
2009; Eriksson-Zetterquist, 2009). Exempel på händelser som kan förklaras genom 
tvingande isomorfism kan vara när staten tvingar företag till att anpassa sig och 
minska på miljöbelastning och utsläpp. Andra exempel kan vara där stora 
företagskoncerner kräver enhetliga redovisningssystem, affärssystem och budgetar 
från dotterbolag (DiMaggio & Powell, 1983). ISO-certifieringar kan också finnas som 
krav från viktiga kunder och leverantörer som kräver att företag de samarbetar med 
har en miljöcertifiering eller liknande (Chen et al., 2009). 

Tvingande isomorfism kan därför positivt kopplas till införandet av grön-IT. För det 
första kan införandet av gröna metoder kopplas till lagar och krav från regeringen 
som är exempel på yttre faktorer vilket tvingar företag att genomföra förändringar. 
Det kan även handla om viktiga aktörer på marknaden som har en avgörande roll, 
vilket gör att företagen måste anpassa sig till deras krav (Chen et al., 2009; Sarkis, 
Zhu & Lai, 2010). Regeringen har en viktig roll i att styra företag att arbeta mer 
miljövänligt, regeringen kan införa lagar och regler som tvingar företagen att arbeta 
mer miljövänligt. Även kunder bidrar med ett externt tryck i form av att de vill köpa 
produkter som framställts miljövänligt (DiMaggio & Powell, 1983; Sarkis et al., 
2010). 

Fler och fler företag arbetar på liknande sätt till följd av att de lyder under samma 
regler och krav från statliga myndigheter (DiMaggio & Powell, 1983; Greenwood et 
al., 2008). DiMaggio och Powell (1983) menar dock att tvingande isomorfism inte 
nödvändigtvis måste vara så utpräglad som den kan verka. Att arbeta som sina 
konkurrenter och lyda under större företag och organisationer kan också ge 
fördelar som bättre rutiner och förenklade processer som på sikt ger ekonomisk 
vinst (DiMaggio & Powell, 1983). 

3.4.2 Mimetisk isomorfism 

Betydelsen av osäkerhet är en annan stor del inom den institutionella teorin och när 
företag är osäkra och baserar sina beslut på hur omgivningen gör kallas det inom 
institutionell teori för mimetisk isomorfism. När företagsmål är otydliga eller när 
framtiden är oviss kan företagen välja att efterlikna andra företag och på så sätt 
skapa sig en trygghet. (DiMaggio & Powell, 1983). Eriksson-Zetterquist (2009) 
skriver att osäkerhet i sig är en drivande faktor till att imitera andra. När ett företag 
använder system som inte är ordentligt etablerat i verksamheten, 
verksamhetsmålen är tvetydiga eller om omgivningen är osäker, kan företag välja 
att imitera andra företag (Eriksson-Zetterquist, 2009). Genom att imitera mer 
framgångsrika och större företag slipper de mindre framgångsrika och mindre 
företagen att hitta egna lösningar på organisatoriska problem, och på så sätt hitta 
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praktiska lösningar utan det blir för kostsamt (DiMaggio & Powell, 1983; 
Greenwood & Hinings, 1996; Sarkis et al., 2010). 

Haunschild och Miner (1997) och Chen et al. (2009) beskriver två sätt där företag 
imiterar andra företag och organisationer, frekvensbaserad imitation och 
resultatbaserad imitation. Frekvensbaserad imitation är när företag gör val baserat 
på hur ofta något är förekommande. Till exempel när ett företag ska välja 
implementeringsmetod kan de titta på hur ofta en särskild metod har blivit använd 
av andra företag inom samma bransch med lyckat resultat. När en viss metod har 
tillräckligt många användare så kan företag välja denna metod utan att ens överväga 
andra metoder (Haunschild & Miner, 1997; Chen et al., 2009). Den resultatbaserade 
imitationen tenderar till att övervaka andra företag och organisationers 
arbetsmetoder. Till exempel vid införandet av grön-IT, då kan företag välja att 
avvakta en implementering av grön-IT tills de ser ett lyckat resultat hos en 
konkurrent eller samarbetspartner som har implementerat grön-IT.  Utgången av 
övervakandet underlättar beslut för företaget om de ska gå vidare eller inte 
(Haunschild & Miner, 1997; Chen et al., 2009). 

Grön-IT är ett ämne som skapar osäkerhet hos företag genom att de har svårt att se 
den ekonomiska tillväxten (Sarkis et al., 2010). Trots att grön-IT är en bidragande 
faktor till en bättre hållbarhet för miljön skapar det inte tillräckligt mycket 
förtroende för företag att implementera och använda det. Att företag inte är 
tillräckligt säkra och vill se över hur det har gått för andra företag som har infört 
grön-IT kan förklaras genom mimetisk isomorfism (Butler & Daly, 2009; Chen et al., 
2009). Osäkerheten kring ifall grön-IT ger ekonomisk tillväxt är något som hämnar 
utvecklingen av grön-IT, de företag som agerar resultatbaserat avvaktar med en 
implementation tills dess att de ser resultat hos andra företag (Butler & Daly, 2009). 

När de kommer till arbetet med att implementera grön-IT följs både tvingande och 
mimetisk isomorfism åt (Chen et al., 2009). Att exempelvis kunder, leverantörer, 
lagar, krav och certifieringar kräver att företag ska ta sig an grön-IT tyder på 
tvingande isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). I det senare skedet när företag 
ska genomföra implementationen jämför de andra företag som använder grön-IT 
och hur de hanterade implementationen av grön-IT för att besluta sig om vilken väg 
de ska gå. Mimetisk isomorfism kan förklara denna osäkerhet och anledningen till 
att företagen studerar andra företag (Butler & Daly, 2009; Chen et al., 2009). 

3.4.3 Normativ isomorfism 

Företag definierar vilka metoder och arbetssätt som ska gälla på arbetsplatsen, 
vilken kunskap som företaget ska besitta (DiMaggio & Powell 1983). Företag vill 
också skapa en legitimitet hos företaget genom att anställa människor med rätt 
kompetens (Greenwood & Hinings, 1996; Sarkis et al., 2010). Exempelvis söker 
företag efter människor med en universitetsutbildning bara för att det utåt gör att 
företaget ser mer legitimt ut. Det genom att de har anställt människor med hög 
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kompetens (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009). Det är också 
vanligt bland företag att anställa människor som har mångårig kompetens inom ett 
visst område, detta leder till att dessa personer inte bara tar med sig kunskap om 
området utan också arbetssätt och kultur från tidigare arbetsgivare och sprider 
detta vidare på sin nya arbetsplats (Greenwood & Hinings, 1996; Lai, Wong & Cheng, 
2005). Detta beteende hos företag kan förklaras genom normativ isomorfism vilket 
innebär att företag strävar efter att agera på rätt sätt genom inflytande från 
professioner och utbildningar (Eriksson-Zetterquist, 2009).  

Där finns också en del inom normativ isomorfism som förklarar människans sätt att 
socialisera sig på. Det kan handla om hur de professionella klär sig, använder ett 
visst språk och tilltalar andra på samma sätt (Eriksson-Zetterquist, 2009). DiMaggio 
och Powell (1983) skriver som exempel att män i ledande positioner tenderar att 
anställa män som är lika dem själva eftersom de anser att de på detta sätt kan trygga 
företagets framtid (DiMaggio & Powell, 1983; Sarkis et al., 2010). Ett annat exempel 
är trainee-utbildningar som formar de anställda efter företagets system och 
arbetssätt där de anställda tar vidare viss kunskap i sin framtida karriär (DiMaggio 
& Powell, 1983). I de fall med företag där ledningen inte är positivt inställd till grön-
IT så är troligheten låg att de anställer folk som är aktivt miljömedvetna inom sitt 
yrke, och på så sätt missgynnas framväxten av grön-IT (Lai et al., 2005; Butler & 
Daly, 2009). 

Sarkis et al. (2010) skriver om företag i västvärlden som anpassar sig och vill 
efterlikna de framgångsrika företagen i Kina. Företagen i västvärlden framförallt i 
USA anställer personer som har kunskap om kultur och arbetssätt i Kina för att på så 
sätt nå samma framgångar (Sarkis et al., 2010). På så sätt blir då företag över hela 
världen allt mer lika varandra trots att de befinner sig i olika länder och olika 
marknader (DiMaggio & Powell, 1983; Sarkis et al., 2010). Målet med att arbeta 
likadant, trots olika länder och kulturer är att alla ska arbeta likadant genom hela 
den globala värdekedjan (Sarkis et al., 2010). 

3.5 Litteraturdiskussion 

Ett företags beslut att ta sig an och införa grön-IT är ofta baserat på en komplicerad 
mix av socialt ansvarstagande och ekonomisk orolighet. På ena sidan vill företag 
vara miljövänliga men samtidigt är de rädda för den ökade kostnaden som detta 
innebär. Det institutionella perspektivet ger oss en teoretisk bild för att kunna 
studera ett företags svar till hållbarhets och miljöfrågor, på grund av att det finns 
yttre påverkan där delarna i den institutionella teorin spelar en viktig roll i att förstå 
företagens beslut baserat på omgivningen. 

Institutionell teori hjälper oss att förstå varför företagen i vår studie har gjort de val 
som de har gjort kring ämnet grön-IT. Vi vet att alla företag har en miljöpolicy och i 
vår studie vill vi ta reda på varför de inte har gått vidare och applicerat det på IT-
sidan. Genom den teori som vi har redogjort för ovan kan vi inte bara komma fram 



Mot grönare IT 

22 

 

till vilka hinder som företagen ställs inför i arbetet med miljö och hållbarhetsfrågor 
på IT-sidan. Vi kan också med hjälp av den institutionella teorin, försöka förstå 
varför dessa hinder uppstår. 

DiMaggio och Powell (1983) skriver att företag agerar efter en omgivning som 
består av andra företag som agerar efter sin omgivning, som i sin tur består av 
företag som agerar mot en omgivning av företagsbeslut. 

4 Resultat 

I följande kapitel kommer resultatet från den empiriska studien att presenteras. 
Samtliga intervjuer har transkriberats och citat kommer att presenteras från 
transkriptet. Först redovisas för företagens kunskap kring grön-IT och för företagens 
olika miljöpolicys för att ge en inblick kring dess kunskap och tankar om området. 
Sedan presenteras de teman och hinder som har identifierats vid transkribering och 
kategorisering av det empiriska underlaget.   

4.1 Företagens kunskap kring grön-IT 

I början av intervjuerna pratade vi med intervjupersonerna om grön-IT, vad de vet 
om grön-IT och vad det är för dem. Vi ville veta om de visste eller hade en egen 
uppfattning kring begreppet grön-IT. Ett av företagen förstod inte riktigt vad det 
innebär att arbeta med grön-IT. Andra företag visste vad det är, dock hade de inte 
kunskapen om allt som det innefattar. Alfa hade precis innan vårt arbete 
genomfördes ett grön-IT projekt i sitt företag och hade mycket kunskap om vad 
grön-IT innefattar. De flesta kopplade ihop grön-IT med energikostnader och 
energiförbrukning, och relaterar detta med övergången från fysiska till virtuella 
servrar. 

4.2 Miljöpolicy 

Under intervjuerna diskuterades de olika företagens policys. Vi har koncentrerat 
redovisningen av företagens policy på grön-IT  

4.2.1 Tjänsteföretag 

Alfa har en tydlig bild över vad grön-IT handlar om och har också en miljöpolicy 
med en separat del för IT-verksamheten med mål att minska miljö och 
klimatpåverkan. Detta ska de göra genom att i största möjliga mån använda sig av 
tunna klienter istället för traditionella PC:s och använda sig av virtuella servrar. 
 

Intervjupersonen hos Alfa: ”Vi har 236 Windows servrar vad av ungefär 80 
procent är virtuella.” 

 
Deras miljöpolicy täcker även delar som inköp och livscykelhantering, 
energikonsumtion, förbrukning och förbrukningsinventarier, återanvändning och 
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avyttring. Miljöaspekterna är alltid en viktig del, som att IT-utrustning alltid ska 
användas till sin fulla livslängd och att nya inköp alltid görs med strävan att välja IT-
utrustning med låg energikonsumtion.  
 
Beta vill främja en hållbar och ekologisk sund resursanvändning och strävar alltid 
efter att minimera påverkan som deras företag gör på miljön. De har inga direkta 
punkter i sin policy som riktar sig mot IT, men under intervjun framkom det att 
punkterna även gäller för IT-sidan. 
 

Intervjupersonen hos Beta: ”Den är ganska övergripande, sen finns det 
generella och praktiska aspekter på den. Väljer klienter som drar lite ström, 
tittar på servrar som är effektiva. …[det är viktigt även vid upphandlingar att 
vi har med oss det perspektivet och säkerhetsställer att det är miljövänligt]…” 

 
De ställer samma krav på sina leverantörer, underleverantörer, kunder och partners 
som de ställer på sin egen verksamhet. Följer de inte policyn riskerar de att 
uteslutas ur värdekedjan. 
 
Cesar som utåt har en strävan över att uppfattas som miljövänliga har uteslutit att 
skriva in IT i sin miljöpolicy. 
        

Intervjupersonen hos Cesar: ”Det är ett levande dokument och den utvecklas 
hela tiden” 

 
Enligt policyn arbetar de ständigt för att förbättra sin miljöprestanda samt finna 
lösningar som minskar miljöpåverkan från deras övergripande verksamhet. 
 
Delta är ett konsultföretag som arbetar inom olika verksamhetsområden vilket gör 
att det ställs olika krav på olika delar av företaget. Inom vissa områden är det större 
krav på hur arbetet med miljö sker, men i området som Delta är aktiva i är det inte 
lika stora miljökrav. 

 
Intervjupersonen hos Delta: ”Här arbetar vi mest med tjänsteproduktion, 
vilket gör att miljöfrågan inte blir riktigt lika stor, utan vi arbetar mest med 
arbetsmiljöfrågor”. 

4.2.2 Tillverkande företag 

Epsilon är certifierad enligt ISO:14001 vilket ställer krav på dem att de har en 
miljöpolicy. Enligt intervjupersonen hos Epsilon är ISO-certifieringen ett sätt att 
underlätta för deras kunder samtidigt som det sätter press på deras leverantörer. 
Fokusen med certifieringen och miljöarbetet ligger först och främst på att kunna 
marknadsföra sig som ISO-certifierat, vilket har som mål att behålla sina kunder.  
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IT nämns aldrig som en del av deras miljöarbete utan fokus ligger på deras 
produktionsenheter och lagerhantering. 
 

Zeta är även de certifierade enligt ISO:14001. Deras miljöpolicy består till största del 
av att de ska leverera produkter till kund som tagits fram på ett miljövänligt vis. 
Policyn innehåller också information om att en extern energigranskning hjälper dem 
att minska sin energiförbrukning och att de använder sig av grön energi som 
kommer ifrån vindkraftverk som de själva är delägare i. 
 

Men också här finns det en brist på ämnet IT i miljöpolicyn trots att stor fokus ligger 
på att profilera sig som ett företag som arbetar aktivt med miljöfrågor och har en 
strävan efter att minska sitt avtryck på miljön. 
 

Eta har en väldigt stor och omfattande policy. 
 

Intervjupersonen hos Eta: ”Vi kommer årligen ut med en ny och det är en tjock 
bok. Vi har ett helt team, en grupp som bara arbetar med dessa frågor. Täcker 
hela företaget i de delar vi är verksamma.” 

 

Idag outsourcar de all sin IT-verksamhet och har därför tagit fram tydliga och 
många krav på sina leverantörer. Internt har de krav på att ingen hårdvara byts ut 
om det inte är absolut nödvändigt. Företaget i sig har ett väldigt stort miljötänk och 
miljöarbete. I deras policy ligger fokus på tillverkningsbiten och hur deras 
produkter lever upp till kundernas krav. 
 

Jota har som strävan att minska den negativa påverkan som de har på miljön genom 
tillverkning. När det kommer till IT i sin policy har de tagit fram regler för 
hanteringen av sin hårdvara och användning av energi. Utöver dessa punkter ligger 
fokus på tillverkning och miljökrav från ISO-standarder. 
 

Intervjupersonen hos Jota: ”I dagsläget är det just två saker, 
energiförbrukningen givetvis och sen är det då avfallshanteringen. Med 
avfallshantering då menar jag gamla datorer, avfallsskrot.” 

4.3 Hinder 

Våra intervjuer och frågor är framtagna från de problem som uppkommer och saker 
att ha i åtanke vid implementation av grön-IT. Vid kategorisering av transkriberingen 
av intervjuerna som utgör studiens empiriska undersökning kunde olika teman i form 
av hinder lokaliserats. Hindren presenteras här nedan i fyra områden. 

4.3.1 Brist på kunskap 

Samtliga intervjupersoner anser att deras företag har en positiv attityd till miljö och 
miljöfrågor. Oftast sträcker sig deras miljöarbete till källsortering och återvinning. 
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Cesar och Zeta har försökt att kommunicera ut budskapet att anställda ska stänga av 
sina datorer efter sig och använda skärmsläckningsfunktioner. Trots detta är det 
flera anställda som inte följer policyn utan glömmer att till exempel stänga av sina 
datorer. På grund av det har intervjupersonerna på Cesar och Zeta satt in 
automatiska avstängningar som aktiveras kvällstid för att garantera att datorerna 
stängs av. Eta har bland annat en policy för att elektronik inte ska bytas ut oftare än 
vad det behövs, men intervjupersonen säger att de trots detta ser en koppling 
mellan att datorer och mobiltelefoner går sönder i samband med att det kommer ut 
nya modeller på marknaden. 
 

Där finns förhållningsregler när det kommer till delar inom företagen som påverkar 
miljön men som kräver den anställdes kunskap och förståelse om vad individen 
själv måste bidra med för att det ska fungera. 
 

Intervjupersonen hos Delta: ”Alla är ju olika, men i grund och botten är alla 
miljöansvariga där det handlar om att ta eget ansvar.” 

 

Intervjupersonen på Eta känner att de är ett ansvarsfullt företag men att de inte har 
profilerat sig med grön-IT, de har inte känt det behovet trots att många andra 
företag i samma bransch arbetar mer med att profilera sig som miljövänliga. 
Intervjupersonen upplever och säger att de kanske skulle kunna vara något för dem 
att få det som en standard som förmedlas i hela företaget. 
 

Alfa och Eta har haft utbildning om miljö och hållbarhetsfrågor för personalen och 
hos Jota är det endast personal i chefsposition som fått utbildning. De andra 
företagen har endast sin policy men de IT-chefer vi intervjuat säger att det är upp till 
varje individ att ta sitt ansvar. Alfa, Beta och Eta som tidigare i intervjun visat sig ha 
ett starkt miljöengagemang är också de som i de här frågorna gör mer för att 
förmedla en kultur inom företaget där de arbetar aktivt mot att minska sin 
miljöpåverkan. 
 

Enligt ISO-certifieringen 14000 ställs det krav på att där finns en miljöpolicy i 
företaget. Alla företag som intervjuats har haft denna ISO-certifiering och därmed 
tvingats att ta fram en miljöpolicy. Företagen har också i många fall känt sig tvungna 
eller blivit tvingade till att bli ISO-certifierade av kunder, leverantörer och andra 
intressenter.  
 

Intervjupersonen hos Zeta: ”Det är en miljö- och kvalitetspolicy den togs fram 
genom att vi ville bli ISO-certifierade. Det var inget aktivt val att man bara tar 
fram policyn för själva miljön utan för att den var den del av ISO.” 

 

Det bör också nämnas att intervjupersonerna på Alfa, Beta och Eta berättade att ISO-
certifieringen inte var anledningen till att där finns en miljöpolicy utan att den har 
tagits fram på grund av företagsmål och värderingar. 
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Genomgången av policys från företagen visar ett tydligt resultat över att många 
policys som tagits fram på grund av ISO-certifiering också är bristfälliga när det 
kommer till detaljnivå. De är oftast väldigt övergripande och går inte på djupet i 
någon specifik nivå när det kommer till IT-frågor. Oftast är det produktion och 
transporter som omnämns och inget om krav på hårdvara eller IT-inköp. Även här 
är det samma tre företag som tog fram miljöpolicy av egen vilja och inte på grund av 
ISO-krav som gjort ett mer aktivt val att även inkludera IT i sin miljöpolicy. 
 

Jota är ett företag som är en del av en global koncern som är verksamma över hela 
världen. Enligt intervjupersonen har ledningen tagit fram en kvalitets- och 
miljöpolicy som gäller för alla bolag i koncernen. Dock skiljer sig lagar och regler 
från land till land vilket har gjort att även företagen enskilt tagit fram lokala 
kvalitets- och miljöpolicys för att det inte ska strida mot lagar och regler som gäller i 
respektive land. Jota arbetar med att ta fram en bättre miljöpolicy som ska inkludera 
IT. De känner inte sig tvingade till att ta fram en mer detaljerad miljöpolicy för IT 
men vill arbeta mer aktivt med miljöfrågor också kring IT. Enligt intervjupersonen 
hos Jota innehåller deras miljöpolicy i nuläget endast återvinning av gammal IT-
utrustning men ingen detaljerad beskrivning på hur IT ska hanteras i miljösyfte.  

 

Intervjupersonen hos Jota: ”Det hade varit bättre om vi fick med mer specifikt 
om IT och elektronik i miljöpolicyn.” 

4.3.2 Verksamhetsmålens betydelse för grön-IT 

Som tidigare nämnts är företagen som deltagit i studien indelade i tillverkande och 
tjänsteföretag, av dessa arbetar Eta och Alfa inom livsmedelsbranschen, ett klassat 
som ett tillverkande företag och det andra som ett tjänsteföretag. Eta och Alfa vill 
båda ses som miljövänliga företag. Av de övriga sex är det ytterligare ett 
tjänsteföretag, Beta, som utmärker sig när det kommer till att profilera sig som 
miljövänliga. Gemensamt för Eta, Alfa och Beta är att de har tagit fram 
verksamhetsmål som involverar miljö- och hållbarhetsarbete. De andra fem 
företagen ser ingen vinst med att profilera sig som miljövänliga, vilket bland annat 
beror på kostnaden som tidigare nämnts men också på grund av de inte har de 
verksamhetsmål eller tillhör den bransch där de har det kundkravet. 
 

Intervjupersonen hos Cesar: ”Att vara miljövänliga är ju inte det vi försöker nå 
ut med, utan det är mer våra produkter med hjälp av katalogerna och sådant.” 

Alfa: ”Detta genomsyrar hela vår organisation. Det här med miljö och kvalitet 
har hög status i vår verksamhet.” 

 

Alfa, Beta och Eta som redan involverar IT i miljö och hållbarhetsarbetet har till stor 
del hjälpts framåt och ibland också tvingats framåt på grund av att de är i den 
branschen som de är. Det som också är viktigt att tänka på som många av företagen 
säger är att vinst är något som alla företag måste göra. Dock visar resultatet efter 
intervjuerna på att samma tre företag som redan involverar IT i miljöarbetet också 
har ett större intresse för miljö. På grund av profileringen som miljövänlig har de 
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också skaffat sig mer kunskap och utsett speciella arbetsgrupper för att ta fram mer 
idéer och information om hur de själva aktivt kan arbeta med sitt miljöarbete vilket 
resulterat i att både intern IT, outsourcing-partners och leverantörer påverkas av 
deras miljöarbete. 
 

Intervjupersonen hos Eta: ”Som medarbetare känner jag att vi är ett 
ansvarsfullt företag och jag vill följa de riktlinjer som tagits fram. Vi har ju 
inget som heter grön-IT men jag tror det handlar om att vi outsourcar allt som 
rör IT annars är det mycket möjligt att vi själva arbetat med grön-IT, jag tror 
vi skulle kunna profilera det.” 

 

Jota har amerikanska ägare och styrs mycket av det, men med vårt besök väcktes 
frågan om att skriva in mer IT i deras lokala miljöpolicy. Intervjupersonen hos Jota 
säger bland annat att de är positivt inställda till miljömedvetenhet men att där 
någonstans måste finnas en gräns, det får inte kosta hur mycket som helst. Zeta som 
är inom samma bransch är inne på samma spår, och att det där är funktionalitet och 
pris som ligger i fokus vid inköp av ny IT. Bransch är mycket kopplat till styrning 
och ledningsengagemang. Intervjupersonen hos Zeta menar på att ledningen har ett 
förtroende för honom som IT-ansvarig och att han därav inte kan gå och köpa in 
dyrare hårdvara bara för att den är miljövänlig om inte ledningen uttryckt ett 
önskemål om det. 
 

Intervjupersonen hos Epsilon berättar att de ibland måste genomföra projekt lite i 
smyg för VD:n då han inte ser någon avkastning i vissa projekt och då inte vill att de 
ska genomföras. Det är ett hinder som många företag drabbas av, är de i en bransch 
och inte har de verksamhetsmål där de behöver profilera sig som miljövänliga så vill 
ledningen se någon form av avkastning på sina investeringar annars genomförs de 
inte. 

4.3.3 Kostnader och säkerhet 

Kostnaden är ett återkommande tema under intervjuerna när frågorna gäller 
investeringar i hårdvara och teknik. Alla företag som vi intervjuat har av en eller 
flera anledningar bytt ut större delen av sina fysiska servrar mot virtuella, 
mestadels av samma anledningar men med olika mål. 
 

Intervjupersonen hos Zeta: ”Det är inte miljö först och främst, det är ju en 
bieffekt.” 

 

Cesar, Delta, Epsilon och Zeta har som främsta mål att det ska vara lättare att 
underhålla och det ska ta mindre plats. Av samma anledning byter också de 
resterande företagen ut sina fysiska servrar men de har också ett miljömål i fokus. 
De pratar om att virtuella servrar drar mindre energi vilket minskar 
energiförbrukningen som är bra för miljön samtidigt som det sparar pengar. 
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Investeringar som rör teknik och hårdvara är kostsamt vilket gör att många av de 
företag som vi intervjuat drar sig för att investera i utrustning som kostar mer bara 
för att det drar mindre energi och/eller har någon form av miljömärkning. Istället 
ligger prestanda och tillgänglighet i fokus vid inköp av ny teknik och hårdvara. En 
faktor som också påverkar teknik och hårdvara är att fyra av åtta företag har största 
delen av sin IT outsourcad vilket resulterar i att de inte har samma kontroll av 
vilken teknik och hårdvara som de får in. Där har Alfa, Beta och Eta som är i 
framkant med miljöarbetet inom IT också ställt krav och applicerat sin miljöpolicy 
på sina leverantörer. 
 

Intervjupersonen hos Eta: ”Idag är det mesta outsourcat. Vi köper tjänster vad 
gäller den operativa driften, alla datorer och servrar köper vi kapacitet via 
dem. Det är otroligt noga och vi ställer otroliga krav på vår leverantör. Man 
kan inte vara vår leverantör om man inte är miljövänlig” 

 

Alla företagen arbetar aktivt med att återvinna gammal IT-utrustning. Företagen 
använder speciella containers för teknikutrustning. Gammal eller trasig teknik 
kastas i dessa containers som sedan körs till elektronikåtervinningen för att 
återvinnas. Återvinningen är därmed outsourcad och utrustningen monteras ner 
och separeras för att varje del ska återvinnas rätt. Företag Zeta väljer att använda 
den IT som fortfarande fungerar men som inte skall användas på företaget till andra 
ändamål. Företaget skänker gammal IT-utrustning till skolor och gymnasium i 
området i ett lärandesyfte. 
 

Ett annat hinder som kom fram under intervjuerna var säkerheten. Att använda 
molnbaserade tjänster innebär en energibesparing och minskat underhållsarbete. 
Jota ska börja använda molntjänster för deras nya applikation Office 365 vilket är 
molnbaserat. Däremot vill Jota inte använda molntjänster över hela IT-miljön, dels 
på grund av att vissa applikationer inte går att köra i molnet, men främst för att 
intervjupersonerna och deras ledning upplever att molnet inte är tillräckligt säkert 
att använda i dagsläget. 
 

Intervjupersonen hos Jota: ”...[de handlar ju lite om säkerhetsaspekter och lite 
om funktionsdelar varför man inte har flyttat ut allting egentligen]...” 

 

Alfa, Cesar, Delta, Zeta och Jota företag säger att den direkta orsaken till att de inte 
utnyttjar molntjänster är på grund av säkerhetsrisken som det innebär att lagra 
information i molnet. Av de företag som vi intervjuat är de inget som vill gå i 
framkant med att börja använda molntjänster för att minska sin miljöpåverkan. 

4.3.4 Bristande ledningsengagemang 

Generellt när det pratas om miljö och hållbarhet i intervjuerna är ledningen 
involverad och väldigt medveten om vilket arbete som krävs. Däremot är det få som 
har ett perspektiv och förståelse kring miljöfrågor på IT-sidan. Det sträcker sig till 
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återvinning av hårdvara och att följa ISO-certifieringens krav med 
pappersåtervinning på kontoret. 
 

Intervjupersonen hos Alfa: ”De IT-specifika miljöfrågorna är ju inte alls i 
samma fokus. Utan det är själva IT som driver dem tillsammans med kvalitet 
och miljöfrågor.” 

 
Intervjupersonen hos Epsilon: ”Vår VD fick in de här processerna och 
analyserna att vi måste göra det riktigt en gång för att slippa det sen.” 

 

Enligt intervjupersonerna hos Cesar och Zeta har ledningen ingen insikt i IT arbetet 
utan de förlitar sig på att IT-cheferna tar rätt beslut utan att föra någon 
kommunikation om besluten. I de fall som ledningen inte uttryckt något specifikt 
miljötänk vid upphandlingar agerar IT-cheferna efter funktion och pris istället för 
miljövänlig hårdvara. 
 

Beta som är ett av de företag som har verksamhetsmål och är i en bransch där de vill 
och måste profilera sig som miljövänliga, berättar intervjupersonen att de upplever 
att en av de största svårigheterna är att många inte känner till miljöpolicyn som 
arbetar med IT. Det grundar sig i att ledningen inte informerat ut sitt miljötänk 
tillräckligt i företaget men intervjupersonen hos Beta påpekar också att det är en 
kostnadsfråga från ledningens sida. Trots att Beta känner att de måste ta fram en 
miljöpolicy så har de trots detta inte gått hela vägen med att förmedla miljöpolicyn i 
hela företaget. 
 

Ett potentiellt hinder som speciellt påverkar tillverkande företag är om 
produktionen drabbas av störningar som påverkar produktiviteten, 
intervjupersonen hos Eta menar på att miljötänket kanske inte alltid kommer i fokus 
när produktiviteten först och främst måste säkerhetsställas. Ledningen kommer 
alltid se till produktiviteten först oavsett klimat och miljöengagemang. 

5 Analys 
Vi använder den institutionella teorin för att förstå varför de hinder som vi lokaliserat 
i resultatet kan uppstå och förstå varför företagen agerar som de gör. Grunden till och 
beskrivning av den institutionella teorin och isomorfismerna tar vi upp i kapitel två. 
När vi jämförde vår litteraturstudie med studiens resultat identifierades likheter och 
skillnader i teori och praktik som resulterade i nya teman till analysen. 

5.1 Ofrivilligt agerande 

Som tidigare nämnts har alla företagen i vår studie en ISO-certifiering. I många av 
fallen har införandet av ISO-certifieringar inte kommit frivilligt utan de har tagits 
fram på grund av yttre påtryckningar. ISO-certifieringar används för att kunna ge 
företag krav, specifikationer, riktlinjer eller egenskaper för att kunna etablera sitt 
företag på marknaden och kunna tillförse kraven från myndigheter, lagar, kundkrav 
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och leverantörskrav (iso.org, 2015). Företagens beteende att certifiera sig på grund 
av yttre faktorer kan förklaras genom tvingande isomorfism. Tvingande isomorfism 
beskriver hur ett företag agerar när de påverkas av yttre faktorer (Chen et al., 2009). 
Företagen i vår studie påverkas alla av myndigheter, lagar och kundkrav. Miljöfrågor 
är idag allt viktigare och därav ställs det hårdare krav på företag att ISO-certifiera 
sig som i sin tur leder till att företagen tvingas till att ta fram miljöpolicys som täcker 
alla delar av företaget (Wies, 1994).  
 

Detta ofrivilliga beteende som vi ser hos företagen gynnar inte alltid arbetet mot 
grön-IT och tyder på tvingande isomorfism (Chen et al., 2009). I de fall där företagen 
inte har som verksamhetsmål att vara miljövänliga bidrar de nya kraven i många fall 
till mer jobb och ökade kostnader för företagen. Detta leder i sin tur till att företagen 
går den enklaste vägen och bara tar fram väldigt grundläggande policys. Det positiva 
med att företagen blir tvingade av yttre faktorer bidrar till att de närmar sig grön-IT, 
som de inte hade gjort annars om de inte blivit tvingade (Greenwood et al., 2008; 
Sarkis et al., 2010). 
 

Studiens resultat visar att tre av företagen arbetar aktivt med miljö- och hållbarhet 
på IT-sidan. Anledningen till det är enligt intervjupersonerna branschen. Företagen 
måste profilera sig som miljövänliga över hela deras organisation för att kunna 
behålla och få nya kunder. Kunderna bidrar med ett externt tryck på företagen av att 
de ska arbeta aktivt med att tillverka miljövänliga produkter genom miljövänliga 
processer där IT-miljön är en del (DiMaggio & Powell, 1983; Sarkis et al., 2010). 
Branschen sätter företaget i en situation där det ständigt tvingas att arbeta, 
etablera och förbättra deras nuvarande IT-miljö. Även det här fenomenet som 
företag genomgår kan förklaras genom tvingande isomorfism. De andra fem 
företagen ser ingen vinst med att profilera sig som miljövänliga med grön-IT. Detta 
beror på att de tillhör en bransch där de inte har det kundkravet eller de 
verksamhetsmålen. Företagen har i dessa fall inte tvingats att ta fram miljöpolicys 
på grund av lagar och krav från myndigheter utan har istället tvingats till 
miljöpolicys för att utåt visa mot sina kunder att de aktivt arbetar med miljöfrågor. 
Att vara miljövänliga har i dessa fall gått i linje med verksamhetsmålen. Företagen 
har inte sett det som något negativt att tvingas ta fram miljöpolicys och har i vårt 
resultat visat sig ha en mer genomarbetad miljöpolicy. Detta visar på att de yttre 
faktorerna som tvingar företagen till att tänka på miljön kan bidra till positiva 
framsteg för företag som inte annars arbetat lika aktivt med miljöpolicys (DiMaggio 
& Powell, 1983; Chen et al., 2009). 
 

Yttre faktorer gör att det bli svårare för företag att segmentera och utmärka sig på 
marknaden, dock ger det fördelar i form av bättre rutiner och förenklade processer 
som på kort sikt ger ekonomisk vinst (DiMaggio & Powell, 1983). Ur studiens 
resultat har vi utläst att ett av företagen inte var delaktig i framtagningen av 
miljöpolicyn. Den togs fram på en högre koncernnivå och som skulle gälla alla 
företag inom koncernen inklusive det företaget där vi gjorde vår empiriska studie. 
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Enligt intervjupersonen på företaget medverkade de inte i miljöpolicyns 
framtagning, utan de tvingades bara att följa det som koncernen tog fram. 

5.2 Osäkert agerande 

För att företag ska anses arbeta med grön-IT måste hela företaget vara involverat i 
arbetssätten som berör miljö och hållbarhet på IT-sidan. (Sarkar & Young, 2009; 
Karanasios et al., 2010). Det är viktigt att företaget når ut till alla anställda med sina 
policys så att där finns ett gemensamt arbetssätt i hela företaget (Sarkar & Young, 
2009). Studiens resultat visar att få företag lyckas med detta. Alla medverkande 
företag i vår studie har en miljöpolicy för IT-sidan men i flera fall är det få som följer 
den enligt intervjupersonerna. Anställda gör som de andra gör, stänger inte en 
person av sin dator vid dagens slut så gör inte nästa det heller. Detta agerande kan 
förklaras genom mimetisk isomorfism, att personer är osäkra och att personer inom 
samma företag då väljer att agera och ta samma beslut som sina kollegor. 
 

Mimetisk isomorfism syns inte bara inom samma företag utan också emellan olika 
företag (Haunschild & Miner, 1997). Studiens resultat visar på att företagen 
påverkas av sina konkurrenter, ett beteende som kan beskrivas genom tvingande 
isomorfism. Denna typ av beteende kan också förklaras av den mimetiska 
isomorfismen där företagen tittar på konkurrenter och vilket arbete som de har 
gjort för att följa regler, lagar och krav (Haunschild & Miner, 1997; Chen et al., 
2009). På grund av osäkerhet har företagen i vår studie vid certifiering tittat på hur 
certifieringen fungerar hos andra företag. Det visar tendenser på beteende som kan 
förklaras genom mimetisk isomorfism. Genom att titta på hur deras konkurrenter 
och samarbetspartners arbetar med miljökrav och certifieringar förbereder sig 
företag inför en certifiering med att efterlikna andra företag. 
 

I studiens resultat visade det sig att inget av företagen arbetade med molntjänster. 
Att använda molntjänster sänker energikonsumtionen genom att data kan sparas i 
molnet. Det behövs ingen hårdvara vilket gör att energiförbrukningen minskar och 
miljöpåverkan blir mindre (Carlin & Curran, 2011). Inget av företagen som deltagit i 
vår studie använder sig av molntjänster. Intervjupersonerna upplever att 
molntjänster inte är tillräckligt säkert att använda vilket är en gemensam osäkerhet 
som företagen delar. Det leder till att användandet av molntjänster är lågt, 
frekvensbaserad mimetisk isomorfism kan förklara att inget företag vill vara först ut 
att ta steget med att använda molntjänster för att ingen annan gör det. Frekvens 
baserad mimetisk isomorfism förklarar hur företag tittar på antalet andra företag 
som tagit liknande beslut med lyckat resultat (Haunschild& Miner, 1997; Chen et al., 
2009). 
 

Vid inköp av ny IT-utrustning är det viktigt att energikonsumtionen är låg på 
produkterna och att de tillverkas på ett miljövänligt sätt för att klassas som grön-IT 
(Widjaja et al., 2011). Fem av företagen upplever att kostnaden för sådan utrustning 
är för hög och att de istället fokuserar på priset och prestandan för utrustningen. 
Företagen har gemensamt att de inte är beredda att göra investeringar i energisnål 
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utrustning bara på grund av miljöaspekten. Även den ekonomiska aspekten i form 
av vinst för företagen är en avgörande del för att ta beslutet. Även detta beteende 
kan förklaras genom mimetisk isomorfism, genom att företag tillsammans känner en 
osäkerhet mot investering av grön-IT. 
 

Enligt Bose och Luo (2011) är det viktigt att IT-utrustning som har blivit för gammal 
antingen återanvänds eller återvinns på ett miljövänligt vis. Alla företag i vår studie 
återvinner gammal IT. Det var även ett företag som skänkte bort sin gamla 
utrustning till skolor i syftet att det skulle kunna återanvändas i lärande syfte. Detta 
är exempel på ett positivt mimetiskt beteende där företag påverkas av att större 
företag idag sköter sin återvinning på ett miljövänligt sätt och där det innebär dålig 
publicitet att inte göra det. 

5.3 Gemensamt agerande 

Två av företagen i vår studie profilerar hela sin verksamhet med att vara 
miljömedvetna. Enligt intervjupersonen på ett av företagen i vår studie som arbetar 
med livsmedel, är det ett krav att de anställda ska vara medvetna om och ha samma 
värderingar för miljön som företaget har. Normativa isomorfismen kan förklara 
varför företag arbetar med samma värderingar och tankesätt i hur verksamheten 
gemensamt bedrivs (DiMaggio & Powell, 1983). Under intervjun berättar även 
intervjupersonen att varje nyanställd får genomgå en utbildning om miljö, det för att 
ha samma förståelse och kunskap som företaget bygger sin verksamhet på. I 
utbildningen får varje anställd kunskap även om hur IT hanteras i organisationen 
och vad som krävs för att arbeta med grön-IT enligt intervjupersonen.  
 

Det andra företaget som profilerar sin verksamhet med att vara miljömedvetet 
arbetar även de med att skapa en gemensam organisatorisk förståelse om 
miljöpolicy genom att ha en tydlig kommunikation genom hela företaget, dock säger 
intervjupersonen att de som arbetar med IT inte känner till innehållet i miljöpolicyn. 
Intervjupersonen säger att det beror på att ledningen anser det vara för kostsamt 
med utbildningar med mera, men också en okunskap i att ledningen inte förstår 
vikten av att hålla i utbildningar. Utbildningar inom miljö och hållbarhet är en av de 
viktigaste punkterna för att lyckas med grön-IT och för att arbeta mer miljövänligt 
(Molla et al., 2008; Bose & Luo, 2011). 

6 Diskussion 
Ett krav från vår sida var att alla företagen i vår studie skulle ha en miljöpolicy. Det 
vi kunde se var att detaljnivån på IT i miljöpolicy var olika från företag till företag. 
Under intervjuerna förstod vi på intervjupersonerna att ISO-certifieringar inte är 
något nytt för dem, de är väl medvetna om att många företag har dem och att det är 
något som både kunder och leverantörer kräver. Frågan är istället hur utförligt man 
väljer att följa de riktlinjer som certifieringen innebär. De företag som aktivt arbetar 
med miljö och profilerar sig som miljövänliga har en mer detaljrik och utförlig 
miljöpolicy som inkluderar IT. Fem av företagen har tagit fram sin miljöpolicy på 



Mot grönare IT 

33 

 

grund av att de ville bli ISO-certifierade. Godkännandet från ISO innebär att många 
företag anser att deras miljöpolicy är fullgod, men eftersom ISO endast ställer krav 
på faktorer som är relevanta för företagets aktiviteter krävs det inte IT i policyn. När 
företagen tvingas till något som de själva inte har en ambition att genomföra bidrar 
det till att de gör något som de frivilligt inte hade gjort. Detta leder till att de skaffar 
sig enbart den kunskap som krävs för att genomföra certifieringen. De tvång som 
företagen utsätts för kan vi se som en tvingande isomorfism som gör att det inte 
bildas något intresse eller kunskap om att en miljöpolicy kan innehålla mycket mer 
än det som påverkar företagets aktiviteter. Studien påvisar att det uppstår en form 
av mimetisk isomorfism bland företagen gällande ISO-certifiering. Flera 
intervjupersoner nämner att anledningen till att de har tagit fram miljöpolicys och 
ISO-certifieringen är för att konkurrenter, kunder och leverantör har gjort att även 
de vill certifiera sig för att kunna minska sin egen osäkerhet. Företag gör beslut att 
ISO-certifiera sig frekvensbaserat. I stort sett alla företag idag har ISO-certifieringar 
vilket gör att de både tvingas och vill följa andra företag. 
 

Även de företag som har en mer utförlig miljöpolicy saknar kunskap inom vissa 
områden. De har förståelse kring att en miljöpolicy kan innehålla mycket mer än vad 
ISO-certifieringen kräver men de har svårigheter att förmedla den genom hela 
företaget. Som teorin säger är det lika viktigt att ha en miljöpolicy som att den är 
tillgänglig för alla och gäller alla. Genom att titta på de ur ett mimetiskt perspektiv 
förstod vi att de anställda inom dessa företag kommer att fortsätta arbeta som de 
alltid gjort tills dess att ledningen får till en förändring och får med sig personalen 
att arbeta efter miljöpolicyn. 
 

I arbetet med analysen förstod vi att företagens verksamhetsmål och deras bransch 
spelar en stor roll i hur de arbetar med IT i sin miljöpolicy och hur de närmar sig 
grön-IT. Enligt intervjupersonerna från livsmedelsföretagen arbetar de i en bransch 
där miljön genomsyra hela organisationen vilket gör det enklare att implementera 
och arbeta efter grön-IT. Hela företaget ser gemensamt miljön som en strategisk 
nytta och vill på grund av det anställa individer med kunskap och förståelse för 
miljön. Det vill även att alla företagets processer ska vara “gröna”. Därav är beslutet 
med att implementera grön-IT inget hinder eller osäkerhet utan en strategisk åtgärd 
för företaget. Dock har de andra förtagen i studien svårt att se den ekonomiska 
nyttan vilket är ett krav för att flera av företagen ska börja närma sig grön-IT. 
Företag tittar på om andra företag lyckats få avkastning på sina investeringar mot 
grön-IT. Sett ur mimetiskt perspektiv ställs de i ett läge där de baserar sina val att ta 
sig an grön-IT på resultat från andra företag som implementerat och använder grön-
IT. Detta skapar en gråzon mellan de olika isomorfismerna baserat på företagets 
bransch och vilka verksamhetsmål de har. Livsmedelsföretagen blir vinstdrivande 
genom att vara så miljömedvetna som möjligt, dock behöver de andra företagen inte 
fokusera lika mycket på miljön för att deras verksamhetsmål inte kräver det, vilket 
gör det svårare att se en potentiell avkastning på grön-IT. 
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Alfa, Beta och Eta som redan involverar IT i miljö och hållbarhetsarbetet har till stor 
del hjälpts framåt och ibland också tvingats framåt på grund av att de är i den 
branschen som de är. På grund av profileringen som miljövänlig har de också skaffat 
sig mer kunskap och utsett speciella arbetsgrupper för att ta fram mer idéer och 
information om hur de själva gemensamt kan arbeta med sitt miljöarbete. Detta 
resulterar i att både intern IT, outsourcing-partners och leverantörer påverkas av 
deras miljöarbete. 
 

Eftersom branschen spelar en så stor roll när företag ska sätta sina verksamhetsmål 
så förstår vi att det är de företag som är verksamma inom livsmedelsbranschen som 
har mest utförliga miljöpolicys. Det är viktigt för dem att de visar på en legitimitet 
inom företaget för att backa upp att de anser sig som miljövänliga. De företag i vår 
studie som inte har samma verksamhetsmål behöver inte visa på samma typ av 
legitimitet när det kommer till miljöfrågor på grund av de aldrig har påstått att de 
gör vad de kan för att minska sin miljöpåverkan. Inom deras bransch är det inte av 
samma vikt att profilera sig som miljövänliga och därför kommer kostnadsaspekten 
in här för dem. Tvingas de inte till investeringar mot grön-IT så genomförs de inte.  
 

Enligt litteraturen är kostnaden en aspekt som gör att många företag inte väljer att 
ta sig an grön-IT. Tidigare litteratur skriver att företag har svårt att se hur det på 
sikt ska gå att se avkastning på investeringen. Trots att det finns mycket kunskap 
idag till exempel kring att minskad energiförbrukning både gynnar ekonomin och 
miljön så väljer företag ändå inte energisnål hårdvara på grund av 
investeringskostnaden. Ur analysen ser vi att det också kan bero på ren rutin från 
företagen, är de verksamma inom en bransch som inte utåt skyltar med att de köper 
miljövänlig hårdvara så följer de bara hur andra företag gör. Hade där varit en 
kultur inom branschen att köpa in miljövänlig hårdvara och att där funnits tydligare 
resultat av att det går att hämta hem vinst ur att investera i grön-IT hade det 
förmodligen resulterat i att fler företag gjort denna typ av investering. Det hade då 
förändrat synen på grön-IT investeringar och resultatet hade då kunnat bli att fler 
följt efter i samma spår. 
 

De företag i vår studie som har, trots kostnaden, valt att investera i miljövänligare IT 
och sätter press på sina IT-leverantörer handlar, utifrån institutionella teorins 
synsätt om att företagen drivs framåt och tvingas på grund av sin bransch att ändra 
sina verksamhetsmål till att också inkludera grönare IT. Genom att ofrivilligt tvingas 
till miljövänligare investeringar så ges de också chansen till att se hur det på sikt går 
att hämta hem dessa investeringar. Därför ser vi att dessa företag också valt att 
fortsätta med dessa investeringar och också förmedlar detta ut i organisationen om 
att alla ska stänga av sina datorer med mera vid hemgång. Tack vare att de ser en 
vinst med grön-IT så har de också skapat mer utförliga och tydliga miljöpolicys 
vilket också gör det enklare för personalen på företagen att ta till sig av företagets 
mål med grön-IT. Därav har det också kommit längre i sitt arbete med grön-IT och 
miljöpolicys och bidrar då samtidigt till att skapa ett större tryck på sina 
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konkurrenter inom samma bransch att göra liknande åtgärder. Tillsammans driver 
de då arbetet framåt med grön-IT. 
 

Säkerheten kring molntjänster är enligt både teorin och intervjupersonerna i vår 
studie överens om att den är för dålig. Molntjänster är som vi skrivit om tidigare ett 
bra steg att ta för att arbeta mer mot grön-IT, däremot är det få som gör det. Detta 
beteende kan förklaras av den resultatbaserade mimetiska isomorfismen, att 
företagen är osäkra. Företag gör som andra företag men vi ser det ändå som att 
säkerheten är en viktig egenskap att säkerhetshindret endast kan förklaras med att 
den är för dålig. När säkerheten är dålig skapas en osäkerhet bland företagen och 
därför används inte molntjänster utbrett bland företag. 
 

Ledningens engagemang, beslut och agerande kan alla tolkas av den institutionella 
teorin som vi har gjort i analysen. De hinder som vi diskuterat kan vi återkoppla till 
att det saknas ledningsengagemang. Hos de företagen där det finns bristande 
ledningsengagemang och ledningen inte har varit engagerad har det inte gjorts 
några insatser för miljön eller grön-IT. Policys i dessa företag har varit som vi 
tidigare diskuterat tunna och inte särskilt väl detaljerade. Istället har ansvaret 
flyttats till IT-chefer eller liknande att ta fram policys vilket har gjort att framgången 
av en policy nu istället ligger hos någon som kanske inte har de befogenheter som 
krävs för att göra de investeringar som krävs för grön-IT. I vår studie har vi exempel 
från företag där IT-chefen varit ansvarig för miljöpolicyn och inte haft ett 
miljöengagemang och därav har policyn varit där efter. Genom den normativa 
isomorfism tillsammans med våra intervjuer så förstår vikten av att ledningen 
måste engagera och driva miljöengagemang från toppen av näringskedjan. IT-chefer 
som sitter på positioner där de ansvarar för inköp och drift av IT måste känna att de 
har ett förtroende samtidigt som de är tvingade att hela tiden tänka på ett 
miljövänligt sätt. Ledningen måste tydligt ha gett direktiv om hur inköp, användning 
och återvinning av IT ska gå till för att en policy både ska utformas på ett utförligt 
sätt samtidigt som att ledningen engagerat måste se till att den följs av hela 
organisationen. 
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7 Slutsats 
För att besvara frågan i vår studie kommer vi här presentera de slutsatser vi har 
kommit fram till och ge förslag till vidare forskning. 
 
Vår studie bidrar med att förklara hur företag blir påverkade av yttre och inre 
faktorer i arbetet med att implementera grön-IT och hur det påverkar deras arbete 
med grön-IT. Forskningsfrågan var: 
 
Hur påverkar inre och yttre faktorer införandet av grön-IT hos företag med en 
miljöpolicy? 
 
Yttre faktorer 
De yttre faktorerna från företagets omgivning påverkar besluttagandet om 
anskaffning och användning av grön-IT. Genom den institutionella teorin ser vi att 
företagen i vår studie upplever både negativa och positiva effekter med den yttre 
påverkan. De positiva effekterna är att företagen utvecklas av påtryckningarna att 
etablera sin verksamhet med mer kunskap genom de ständiga kraven de utsätts för. 
Dock kan företagen själva känna att de krav som de utsätts för inte är relevanta för 
verksamhetsmålen vilket skapar en negativ effekt. Genom att det skapas ett icke-
samtycke med de krav som omgivningen vill att de ska genomföra skapas det en 
konflikt och ett ointresse. Detta kan leda till misslyckanden med implementering av 
grön-IT vilket kan resultera i att ambitionen med att arbeta mer miljövänligt på IT-
sidan dör ut hos företagen i vår studie. 
 
Inre faktorer 
Företagen i vår studie som har ett etablerat miljö- och hållbarhetsarbete inom sitt 
företag påverkas ständigt av sig själva att fortsätta hålla sig i framkant när det 
kommer till miljö och hållbarhet. Dels för att deras kunder kräver det men också för 
att de själva vill och har en vilja att arbeta miljövänligt över hela verksamheten. 
Ledningen ställer krav på IT att det ska ligga i framkant av miljöarbetet vilket gör att 
arbetet med grön-IT är en strategisk åtgärd för verksamheten. De företag i vår 
studie som inte har samma verksamhetsmål gällande miljö på IT i verksamheten blir 
den inre påverkan från ledningen en negativ effekt gentemot grön-IT. Det ser ingen 
ekonomisk nytta vilket är avgörande i deras beslut, utan enbart kostnader med att 
köpa in och etablera grön-IT. 

7.1 Vidare forskning 

Vad som hade varit intressant att studera är vad företagens påverkan av dessa 
faktorer resulterar i vid en implementation av grön-IT. Detta skulle kunna 
genomföras av en fallstudie där forskaren övervakar besluten som företaget tar och 
hur de inre och yttre faktorerna påverkar resultatet av implementationen av grön-
IT. 
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