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Sammanfattning
IT-branschens inverkan i miljön har under de senaste åren blivit ett hett ämne. Inte bara 
för att näringslivets ansvar i miljöfrågorna diskuteras mer utförligt. Utan också för att IT-
branschens miljöbelastning har, i led med den ökade IT-användningen, ökat markant. Grön 
IT kan därför erbjuda stora möjligheter för företag för att ta sig an de utmaningar de står 
inför. Men brist på forskning har gjort att många företag avstår från att arbeta med Grön 
IT. De tycker att det är ett diffust och komplicerat arbete och väntar hellre tills det blir 
vanligare och beprövat. Fördelarna verkar otydliga och nackdelarna är inte identifierade. 
Även hur de ska gå tillväga för att arbeta med Grön IT känns som något oklart och 
riskfyllt. 

Den här studien har därför till syfte att ”beskriva de för- och nackdelar som finns med 
Grön IT och att framställa en lista med förslag till arbete med Grön IT”. Vi hämtade 
information genom att intervjua företag som arbetar med Grön IT. Förutom intervjuer har 
vi även hämtat information från föreläsningar och artiklar som går in på ämnet. Därefter 
analyserar vi och bryter ut för- och nackdelarna samt förslag till arbete. Vi lyckas identifiera 
sex fördelar (mindre miljöbelastning, lägre energikostnader, positiv inverkan i 
företagsprofilen, lojalare intressenter, anpassning till paradigmskiftet och långsiktig 
hållbarhet) och tre nackdelar (gå miste om andra möjligheter, för höga ambitioner för ett 
begränsat område och hämnande för tekniken). Därefter analyserar och strukturerar vi elva 
stycken förslag som företag kan använda sig av för att på ett enklare sätt arbeta med Grön 
IT:

 Arbeta med Grön IT i hela 
organisationen 

 Satsa långsiktigt 

 Öppna för nya arbetsmetoder 

 Samarbeta med intressenter

 Allokera nödvändiga resurser

 Utbilda alla

 Tillämpa ett TBL-perspektiv

 Integrera Grön IT i de balanserade 
styrkorten

 Belöna framgångar inom Grön IT

 Marknadsför åtagande och 
framgångar

 Certifiera och certifieras
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1 Inledning
”En sökning på Google drar lika mycket el som en timmes användning av en 
lågenergilampa” (Fujitsu-Siemens).

Det är ett av de många exemplen som kan nämnas för att förklara de utmaningar som 
affärsvärlden står inför de kommande åren. Både miljön och IT har blivit mer betydande
för den breda allmänheten och skälen är klara. Det första återspeglar en oro av en 
överkonsumtion och brist på hänsyn. Det andra en möjlighet som kan leda till
effektivisering av affärsgörandet. Genom att skriva om IT ur ett grönt perspektiv kan vi 
därför ta oss an en intressant utmaning som täcker två aktuella områden. Därför har vi valt 
att skriva om Grön IT som vår kandidatuppsats i Informatik. Det första problemet vi 
stöter på i vår studie är att Grön IT är ett vagt begrepp som saknar en akademisk 
definition. För att klargöra för läsarna vad vi menar med Grön IT har vi skapat vår egen, 
enkla definition som vi kommer att utgå efter i hela vårt arbete:  

”Miljövänlig teknik som används för att skapa, sprida och lagra information”. 

1.1 Problemdiskussion
De senaste årens samhällsförändringar har lyft miljöfrågorna högt upp på agendan. Många 
offentliga personer har gett sig in i debatten om hur vi bör ta itu med de utmaningar som 
mänskligheten står inför vad gäller miljöförändringarna. År 2006 släppte den förre 
amerikanske presidentkandidaten Albert Gore filmen ”An inconvenient truth” (en 
obehaglig sanning), som tar upp de problem världen står inför på grund av 
växthuseffekten. Steg för steg har även marknaden och dess intressenter reagerat och börjat 
arbeta mer aktivt med dessa frågor. Det har blivit en allmän uppfattning bland 
marknadsintressenterna att miljövänlighet inte nödvändigtvis är en extra kostnad för 
företag. Tvärtemot kan fördelarna överväga nackdelarna. Det varierar från bransch till 
bransch i benägenheten att ta till sig influenser utifrån. Men i och med att marknaden har 
ställt om från en producentmarknad till en kundmarknad har företagets främsta mål blivit 
nöjda kunder. Detta kommer i slutändan att sätta press på företag till att arbeta med 
miljöfrågor i en större utsträckning, oavsett vilken bransch de tillhör. Bilföretag har börjat 
introducera bilar som körs med alternativa drivmedel. Livsmedelsföretag som producerar 
och säljer ekologisk mat ökar i omsättning. Fonder som investerar i miljövänlig teknik 
börjar få ett större fotfäste i aktie- och fondmarknaden. Inom IT världen har somliga redan 
uppnått vissa framsteg som andra kan ta del av. IT är ett bra verktyg för att bara sprida 
information om hur företag kan bli mer miljövänliga. Bättre IT-användning kan även leda 
till lägre energiförbrukning och mindre miljöbelastning (Sun 2, 2007).

Trots fördelarna med IT-användningen finns det företag, som använder sig av IT eller som 
är rena IT-företag, som inte är redo för de utmaningar som de står de kommande åren. 
Redan idag står IT-branschen för två procent av de globala utsläppen av koldioxid 
(Malmqvist, 2007, 24 maj). Det är en procentandel som kommer att växa och som 
allmänheten inte kommer att tolerera. Genom att klargöra bra exempel och principer som 
redan finns kan fler företag befria sig från eventuella, framtida bestraffningar. 
Bestraffningar som inte bara innebär strängare lagar och regleringar, utan också förlorade 
affärsmöjligheter och, som Simon Mingay från analysföretaget Gartner går in på i en 
intervju, ökade kostnader:

”Datacenters kommer att stå inför en energikris och det kommer att innebära skenande 
kostnader”(Malmqvist, 2007).
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I en annan intervju resonerar Viktor Dellmar, chef för IT-verksamheten på Sodexho, i 
liknande banor om Grön ITs fördelar:

”Vi gör det av kostnadsskäl, men miljöeffekterna får vi på köpet” (Dunås, 2005).

Det finns i dagsläget flera organisationer, statliga som privata, som rankar och bedömer 
företags produkter efter deras miljövänlighet. Några exempel på sådana är Svanen-
märkning, TCO Development, EU-blomman, IT-företagens miljödeklaration, Svenska 
Miljöstyrningsrådet och Greenpeaces produktrankning. Med tiden kommer de att få större 
inverkan, inte bara på kunderna, utan också på beslutfattare vad gäller att strukturera upp 
policyn som kommer att reglera marknaden (Säkerhetspolitik, 2006). Om företag är med 
från början i den här miljövågen kan det skapa en oerhörd konkurrensfördel inom till 
exempel profileringen av företaget. De kan även hämta inspiration och vägledning som i 
slutändan kan rädda dem från svåra tider. 

För att bäst tillämpa Grön IT måste det klargöras hur arbetet kan se ut. Vi har därför valt 
ut informanter som arbetar med Grön IT i ledande företag. De agerar för att ta ett etiskt 
ansvar och för att samtidigt visa att det stärker den egna verksamheten. Genom att 
införskaffa information från personer som verkar inom det här området kan vi referera till 
verkliga erfarenheter och förslag. Vår studie kommer därför inte bara att uppmuntra till 
användandet av Grön IT utan även beskriva tillvägagångssättet för hur det kan tillämpas. 

1.2 Forskningsfrågor
Det har bedrivits begränsad forskning om Grön IT och dess praktisering. Vi vill därför 
beröra fenomenet Grön IT utifrån dess egenskaper och hur det kan se ut. 

1. Vilka för- och nackdelar finns med Grön IT för större företag?

Först identifierar vi de för- och nackdelar som finns med Grön IT enligt personer som 
arbetar med fenomenet. På så sätt kan vi tillge det egenskaper som ger läsaren en större 
förståelse om dess betydelse.

2. Hur kan stora företag gå tillväga för att utveckla och tillämpa Grön IT?

Sedan identifierar vi olika moment och råd som bör ingå vid utvecklingen och 
användningen av Grön IT på en strategisk nivå. Det förtydligar de generella 
arbetsprocesser som fenomenet inkluderar. 

De här två olika sätt att bemöta fenomenet Grön IT ger en helhetsbild och en förklaring till 
varför företag bör arbeta med Grön IT, var de idag befinner sig i arbetet och hur de kan gå 
tillväga för att fortsätta. 

För att på ett mer koncist sätt referera till våra forskningsfrågor i vår studie omformulerar 
vi dem till ”för- och nackdelar med Grön IT” och ”förslag till arbete med Grön IT”.

1.3 Syfte
Syftet med vår studie är att beskriva de för- och nackdelar som finns med Grön IT och att 
framställa en lista med förslag till arbete med Grön IT.

1.4 Avgränsning
De för- och nackdelar samt förslag vi får fram är framtagna från den analys vi gör av den 
information vi samlar in. De är begränsade till företag som i sin vardagliga verksamhet 
arbetar eller har till avsikt att arbeta med Grön IT. De är även övergripande och täcker en 
hel organisation. Därför kan de verka irrelevanta för mindre företag, även om de i enstaka 
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punkter och principer kan hämta inspiration. Vi riktar våra forskningsfrågor till stora 
företag. Vi använder oss av EU-upplysningens (2007) definition av storföretag för att 
eliminera eventuella missförstånd: Ett storföretag sysselsätter mer 250 eller fler personer, 
den årliga omsättningen överstiger 50 miljoner euro och/eller har en årlig balansomslutning 
som överstiger 43 miljoner euro. 

Vår studie är inte riktat till alla inom en organisation, utan till de strategiska beslutfattarna
som sätter upp officiella mål. I vår studie går vi inte in på några tekniska djupheter eller 
detaljer som i praktiken kan tillkomma. Till exempel jämför vi inte två systems tekniska 
komponenter och klassificerar någondera som Grön IT eller inte. Skälen till det är att vi vill 
förenkla för våra intressenter deras förmåga att ta till sig vårt syfte med studien. Ett annat 
skäl är att vissa tekniska aspekter saknar vi ingående kunskaper om och kan därför inte 
återge dem fullständigt. Vi kommer däremot att förmedla till läsarna en kunskap som de 
kan få råd och vägledning ifrån. Vi ger en insikt i vad beslutfattare bör tänka på, vad som 
de bör akta sig för samt hur det arbetet kan löna sig. 

Våra forskningsfrågor besvarar vi ur ett företagsperspektiv och inte vare sig från eller för 
organisationer med andra intressen och intressenter. Till exempel är det inte lika relevant 
att påpeka för en icke vinstdrivande organisation att Grön IT sänker energikostnaderna. 
Därför bör läsare som inte utgår ifrån samma perspektiv som de företag vi intervjuar förstå 
att utgången och skepnaden av Grön IT arbetet inte är desamma för dem.  

1.5 Intressenter
Vår studie riktar sig i första hand till företag som har IT i fokus. För att de antingen är till 
stor del beroende av IT i sin verksamhet eller har stora IT anläggningar. Personerna inom
företagen sitter i beslutfattande positioner eller arbetar med miljö- och omgivningsfrågor 
som de sedan lyfter upp eller lämna vidare till resten av företaget. Våra intressenter utgörs 
främst av IT och miljöansvariga i stora företag. Även om vi med vår studie i slutändan vill 
påverka miljömedvetna personer, privat och professionellt, inom alla företag, stora som 
små.
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2 Metod 
I metod skriver vi om hur vi kommer att arbeta för att uppnå vårt syfte. Vi skriver även om de teorier som 
finns kring vetenskaplig kunskapsbildning, vilka vi har valt att tillämpa och varför. Vi avslutar kapitlet 
med att diskutera förhållandet mellan reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i vår studie.

Vi skapar en karta som grafiskt beskriver hur vi går tillväga för att skapa en metod för att 
uppnå vårt syfte. Den ger en överblick över den process som vi tillämpat för att precisera 
en koncist och lämplig metod. Den förklarar även relationen mellan de olika delarna i 
kapitlet och vart de leder till. 

Figur 2-1 Vår metod

2.1 Deduktiv och induktiv forskning
Inom deduktiva forskning bekräftas eller avfärdas en teori genom att pröva hypoteser som 
kan styrka dess trovärdighet. Teorin bryts ned i ett antal hypoteser av olika grader som 
sedan prövas genom empiriska undersökningar. Är hypotesen sann stärker det 
trovärdigheten för hypotesen och därav även teorin. En teori blir därför aldrig fullständig, 
eftersom den härleder till hypoteser som kan testas för att stärka eller försvaga tilltron till 
teorin men även skapa nya hypoteser. Induktiv forskning, även kallad upptäcktens väg, är
faktabaserad forskning som utgår från observerade företeelser. Utifrån observationer görs 
slutsatser av helheten(Holme & Solvang, 1991). Till exempel kan ett företag som har 
implementera Grön IT hävda att de erfarit lägre elkostnader. Utifrån den informationen 
görs ytterligare 100 undersökningar som ger samma resultat. Då drar vi slutsatsen alla 
företag som implementerar Grön IT reducerar sina elkostnader.

I brist på teorier finner vi det svårt att tillämpa en deduktiv forskning för vår studie. Därför 
kommer vi att med induktiv forskning hämta och analysera information som kommer att 
resultera i teorier.  
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2.2 Kvantitativ och kvalitativ samhällsforskning och intervjuer
Vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning delas de tillgängliga metoderna in i två 
områden. De ena metoden är kvantitativ och där har forskare en ”jag och du” förhållande
till undersökningsobjekten. Det innebär att forskaren ska stå på avstånd, observera, vara 
värdeneutrala och objektiva vilket ger forskaren en starkare kontroll över undersökningen.
(Riley et al, 2000) Undersökningen blir också mer formaliserad och strukturerad, vilket är 
kännetecknen för den kvantitativa metoden. Statistiska mätmetoder spelar en central roll i
kvantitativa metoder. Den andra metoden kallas för kvalitativ och där eftersträvar 
forskaren en helhetsbild av problemet. Till skillnad från den kvantitativa metoden
eftersträvar den kvalitativa till en närhet med undersökningsenheterna. Den kvalitativa 
metoden försöker överskrida subjekt-objekt- förhållandet och istället skapa ett subjekt-
subjekt- förhållande (Holme & Solvang, 1991). Forskare försöker med andra ord sätta sig 
in i den undersöktes situation och se världen utifrån dennes perspektiv. På så sätt kan 
forskare uppnå en djupare förstålelse för fenomenet som behandlas. I kvalitativa studier är 
det oftast få undersökningsenheter (Riley et al, 2000). Observationerna är osystematiska 
och ostrukturerade, som till exempel djupintervju eller intervjumall utan fasta frågor eller 
svarsalternativ. Forskaren låter den undersökta ta kommandot och hålla i diskussionen utan 
att avbryta, men försöker istället att vinkla diskussionen i rätt riktning. På samma sätt som 
man kan dela in tillvägagångssätten för att bedriva forskning i kvantitativ och kvalitativ 
metod kan intervjuformer även delas in i två. Även här klassificeras de utifrån kvantitet och 
kvalitet. Kvantitativa intervjuer utgår ifrån att all information som behövs kan man få ut 
genom en, väldefinierad intervjumall. Den mallen behöver inte förändras eller anpassas till 
enskilda intervjuer. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av flexibilitet och övergripande 
frågor som sedan, under intervjuns gång, kan brytas ner eller ledas (Holme & Solvang, 
1991).

Vi anser att ett kvalitativt tillvägagångssätt där det ingår kvalitativa intervjuer är bäst att 
tillämpa för att uppnå vårt syfte. Ett kvantitativt tillvägagångssätt hade inte tydligt gått in i 
dem områden som vi vill fokusera på (för- och nackdelarna samt förslagen till arbete). 
Skälet till det är att vårt resultat hade varit för ytligt och inte tillräckligt genomgående av 
ämnet. Vi väljer att genomföra intervjuer eftersom vi saknar formella, vetenskapliga källor. 
De enda som kan återge en tydlig och omfattande bild av Grön IT är de personer som 
arbetar med inom området.

2.3 Intervjuform
Vidare kan intervjuer grupperas i vem som intervjuas. En respondentintervju innebär att en 
person som påverkats av ämnet intervjuas, medan i en informantintervju intervjuas en 
person som har djupgående kunskaper om ämnet (Holme & Solvang, 1991). 

Vi har valt att utföra informantintervjuer (intervjua personer som har ingående kompetens 
inom Grön IT).  Vi vill ha information från personer som är insatta i ämnet och det dem 
säger ska vara aktuellt och uppdaterat. Våra informanter har olika befattningar inom företag 
av varierande storlek och därför kan deras svar också ge en större översikt om arbetet med 
Grön IT. 

2.4 Struktur av intervju
Det finns tre sätt att strukturera upp en intervju och de är det ostrukturerade, 
semistrukturerade och det strukturerade. Ostrukturerade intervjuer kan liknas vanliga 
samtal mellan individer inom ett känt frågeområde men har ingen given struktur eller form. 
Det finns en stor risk att respondenten dra iväg från ämnet och pratar om irrelevanta 
företeelser. Just därför kräver denna typ av intervjuer en van intervjuare. Semistrukturerade 
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utförs på så vis att intervjuaren har en uppsättning frågor men vars ordning kan variera. 
Här får respondenten frihet att utforma svaren och intervjuaren kan komplettera svaren 
med uppföljningsfrågor och ta med information som respondenten sagt men som inte 
ingick i intervjumallen (Sallnäs, 2007). Strukturerade intervjuer är däremot färdiga frågor i 
en bestämd ordning och med svarsalternativ (Holme & Solvang, 1991). De är väldigt 
standardiserade i den mån att de utförs lika över alla respondenter. De är en form av 
kvantitativ analys (Sallnäs, 2007). 

Trots våra begränsade förkunskaper vill vi skapa en diskussion om ämnet inom dess ramar. 
Därför är semistrukturerade intervjuer bäst lämpade för vår problemformulering och för 
att uppnå vårt syfte (Jacobsen, 1993). Det till skillnad från strukturerade intervjuer, som vi 
kunde ha använt oss av om vi hade varit mer medvetna vad vi hade kommit fram till. Vi 
valde att inte genomföra ostrukturerade intervjuer eftersom vi inte har erfarenheter av vare 
sig genomgripande intervjuer eller om själva ämnet. Vi löper fortfarande risken att 
respondenten börjar sväva iväg från ämnet, men den är mindre än vid ostrukturerade
intervjuer. 

2.5 Typer av kunskap
Kunskap kan delas in i olika klasser beroende på dess syfte. De flesta kategoriseringar 
omfattar egenskapsbestämmande-, kategoriell-, karaktäriserande-, klassificerande-, 
normativ- och förklarande kunskap (Goldkuhl, 1998). Vårt syfte är att ”beskriva de för-
och nackdelar som finns med Grön IT och att framställa en lista med förslag till arbete 
med Grön IT”. Med vår studie vill vi därför förmedla en normativ kunskap till 
intressenterna, vilket är vägledande kunskap och innebär att den försöker skapa regler, ge 
råd och riktlinjer för hur människor bör handla vid olika situationer (Goldkuhl, 1998). Med 
vår studie skapar vi till viss mån även egenskapsbestämmande kunskap då vi återger de för-
och nackdelar som finns med Grön IT. Sådan kunskap beskriver egenskapen hos ett 
kategoriserat och studerat fenomen. Den typen av kunskap kan både vara kvalitativt och 
kvantitativt beskrivande (Goldkuhl, 1998).

På grund av tidsbrist kan vi inte genomföra en övergripande vetenskaplig undersökning om 
hur företag på bästa sätt kan tillämpa Grön IT. Däremot har vi kunnat analysera den 
tillgängliga informationen vi har och det har resulterat i bra exempel. Våra förslag till arbete 
är därför inte ”best practice”, som innebär att nämna hur något på bästa sätt kan göras, 
utan ”good practice”, som vi definierar som hur något kan göras på ett bra sätt.

2.6 Urval
Det råder brist på tidigare forskning om teknisk miljövänlighet, både från affärsvärlden och 
akademiskt håll. Forskning kring teknik och miljövänlighet har mestadels fokuserat på hur 
olika individer har handlat och vilka effekter det har fått i större organisationer. Det är inte 
förrän på senare tid som forskarvärlden intresserat sig för företags samverkan med miljön 
och vilken roll tekniken haft i det (Bedi & Molella, 2003). För att följa och vidare täcka den 
utvecklingen har vi valt att vända oss till företag för att samla information. Det är viktigt att 
göra rätt urval för intervjuer eftersom informanterna måste kunna svara och ge relevant 
information (Holme & Solvang, 1991). Ännu viktigare blir det för oss eftersom fenomenet 
vi behandlar är nytt och tidigare forskning finns inte. 

Genom en enkel sökning på Internet fick vi fram en sida med en presentation av ett 
seminarie som Computer Sweden skulle anordna den 13 september 2007: Seminarium om 
Grön IT. Vi beslöt oss för att intervjua de företag som skulle delta i seminariet och när de 
visade sig att de hade mycket att säga om ämnet bestämde vi oss för att de skulle bli våra 
informanter. En informant som vi träffade under seminariet och som vi ansåg hade stora 
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kunskaper inom ämnet sökte vi upp och intervjuade vid ett annat tillfälle via telefon den 14 
november 2007. 

I och med att vi söker en djupare förståelse av fenomenet vi studerar, sker vårt urval inte 
slumpmässigt. Det var visserligen en lyckträff som gjorde att vi fick reda på om Grön IT 
seminariet. Vissa informanter, som O2 Energi vars huvudverksamhet är elförsäljning från 
vindkraftverk, har vi diskuterat ifall de arbetar med Grön IT, i synnerhet om vi tar hänsyn 
till vår egen definition av ordet (”Miljövänlig teknik som används för att skapa, sprida och 
lagra information”). Trots det väljer vi att ha med dem som våra informanter och det av tre 
skäl. Det första är att de besitter kunskap om miljövänlig teknik och har erfarenheter av 
miljöarbete. Det andra är att de kan anses representera ett Grön IT företags 
huvudintressent vare sig det är som kund (eventuella köp av IT-system), leverantör 
(elförsörjning) eller konsult (vid utveckling av en strategi och arbetsmetod för miljöarbetet). 
Slutligen anser vi att eftersom vår definition av Grön IT inte är vetenskapligt grundat har vi 
inte rätten att utesluta någon informant från seminariet. Övriga informanter anser vi att de
når upp till vårt huvudkriterium (verksam inom Grön IT och därför en förståelse kring
ämnet). De arbetar med IT och/eller miljöfrågor och är även aktiva i olika industrier, 
såsom energi, produktion och konsultation. Därför kan de ge oss olika perspektiv inom det 
större företagsperspektivet som vi avgränsade vår studie till.

I vår studie väljer vi att kalla de personerna som vi intervjuat för informanter snarare än 
respondenter. Skälet till det är att en respondent kan uppfattas som någon som måste 
försvara sig vid en opposition. Även om vi intar en kritisk ställning till vad som kommer att 
sägas under vår empiriska sökning är det kunskap om Grön IT vi söker. I våra intervjuer 
kommer vi att samla information om deras erfarenheter och vetskap om Grön IT. Vi väljer 
av det skälet att referera till dem som våra informanter. 

2.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Det finns vissa kriterier som måste uppnås för att en forskningsrapport ska uppnå ett 
trovärdigt resultat. De tre kanske viktigaste kriterierna är till vilken utsträckning, en rapport 
uppnår reliabilitet validitet och generaliserbarhet. Reliabiliteten, eller pålitligheten, uppnås 
om till exempel flera oberoende forskningar kommer fram till liknande eller samma 
resultat. Det innebär att metoderna som använts är tillräckligt bra för att studera ett 
fenomen. Sannolikheten att ett resultat är korrekt är högre om flera personer, som saknar 
relation till varandra, påstår samma sak. Validitet innebär att det vi påstår ha forskat kring 
och den metod vi har använt har en relation till det resultat vi får och dem slutsatser vi drar. 
En forsknings generaliserbarhet är förmågan att kunna tillämpa resultatet bland andra, 
liknande forskningsobjekt. Om vi till exempel undersöker ett IT-företag måste vi kunna 
tillämpa slutsatserna som vi får ut på andra företag som verkar inom samma intervaller 
(Holme & Solvang, 1991). 

Likt alla vetenskapliga uppsatsarbeten, inträffade en konflikt mellan reliabilitet och validitet 
när vi skulle lägga upp vår forskningsmetod. En sådan konflikt brukar uppstå eftersom ett 
arbete har heterogena undersökningsobjekt för att öka reliabiliteten. Det i sig kan leda till 
minskad validitet, eller relevans, av resultatet. Vi har försökt hitta information från företag 
som aktivt arbetar med Grön IT. Men förutom det har företagen inte mycket gemensamt. 
De verkar inom olika branscher och har olika förutsättningar. Inte heller har vi behandlat 
information som endast är relevant för en specifik typ av företag. Det ökar reliabiliteten på 
de för- och nackdelar samt förslag till arbete vi föreslår. Men det kan skada validiteten i vår 
studie. Skälet till det är att vårt resultat kan inspirerar andra företag, oavsett storlek eller 
bransch. Det reducerar relevansen för företag som söker information som är specifik, i 
synnerhet vad gäller branschtillhörighet. Vi anser trots allt att det är bra att vi uppnår hög 
generaliserbarhet eftersom, som vi förklarar i introduktionen, i slutändan bör alla företag, 
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oavsett storlek eller bransch, kunna hitta inspiration och förslag till arbete när de ska ge sig 
in på området Grön IT.

2.8 Det praktiska tillvägagångssättet 
Våra intervjuer kommer att gå till på så sätt att en av oss ställer frågor och diskuterar svaren 
medan de andra två antecknar nyckelord och begrepp. Frågestunderna ska vara informella 
och det ska vara öppet för följdfrågor. Vi strävar till att vara flexibla i våra intervjuer och 
låta informanterna känna sig säkra och svara utförligt. Vi kommer att skapa två 
intervjumallar som vi använder oss av vid alla intervjuer. Den första ska vi använda oss av 
för att genomföra intervjuerna vid seminariet. Det andra kommer vi att använda för att 
intervjua en informant igen mer genomgående. Den mall som vi använder oss av när vi 
intervjuar första gången finns med som bilaga 1. Vi bygger upp vår frågemall genom att 
bryta ner våra forskningsfrågor till en mer detaljerad nivå. 

Exempel: Frågan om för- och nackdelar behöver nödvändigtvis inte beröra enbart 
företaget och dess interna verksamhet. Det kan finnas viktiga, utomstående intressenter 
som påverkas positivt och det i sig kan motivera företaget att satsa på Grön IT. Även 
relationen sinsemellan kan beröras. Därför kan vissa företag tycka att deras relation bör 
utvecklas inom Grön IT för att stärka fördelarna och se till att det inte uppstår problem 
och hinder i arbetet. Av det får vi fram svaret om företaget samarbetar med andra 
intressenter i arbetet med Grön IT. 

Vi inkluderade även vissa frågor som vi ansåg bidra till att ge en mer heltäckande bild av 
ämnet. 

Exempel: För- och nackdelar är det som dagens arbete med Grön IT erfar. Men vilka för-
och nackdelar kommer det att finnas längre fram i tiden (möjligheter och risker). Därav får 
vi fram frågan om hur ser framtiden ut för Grön IT, vilka möjligheter och vilka 
problem/utmaningar finns det? Hur löser ni problemen och hur tar ni tillvara på 
möjligheterna?

I vår andra intervjumall tar vi med övergripande frågor som sedan kan utvecklas i mindre 
delfrågor under intervjuns gång. Denna mall går djupare in på ämnet och kan därför 
komplettera våra första intervjuer där vi i efterhand har känt att de brister. Den andra 
intervjumallen finns med som bilaga 2.

Vi kommer även att hämta information från föreläsningar som vi deltar i vid seminariet om 
Grön IT. Vi antecknar under föreläsningarna det som sägs och efteråt får vi
föreläsningsunderlag från seminariets anordnare. Med hjälp av både anteckningarna och 
föreläsningsunderlagen kan vi återge i sammanfattad form vad som kommer att lyftas fram. 

I vår studie återger och diskuterar vi artiklar publicerade i tidningar på Internet. Slutligen 
har vi även med litteratur som vi har hittat i skolbibliotekets litteraturdatabas. Vi sökte på
relevanta begrepp och därefter läste vi igenom det vi fick fram för att se efter om det fanns 
något som var relaterat till det ämnet vi skriver om. De begrepp som vi använt oss av i vårt 
sökande efter information har varit följande:

 IT, Grön IT och miljövänlig IT

 Miljövänlighet och miljöbelastning

 Energikostnader och energiförbrukning

 Hållbarhet och hållbarhetsperspektivet

 Teknik och teknikutveckling
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 Samarbete, samverkan mellan företag, organisationer

 Innovation och kreativitet

 Marknadsföring och profilering

 Strategi, mätning och styrning 

 Utbildning



2

3 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet behandlar vi teorier och begrepp kring vårt arbete. Vi relaterar dem till vårt arbete, till 
varandra och diskuterar dem i sig. Av det skapar vi en modell som vi inkluderar i början. I slutet av 
kapitlet diskuterar vi teorier som tas upp senare i vår studie.

För att skapa en mer översiktlig bild över hur vi arbetar med våra forskningsfrågor i vårt 
arbete och hur vi har tillämpat olika teorier har vi skapat en grafisk beskrivning. Centralt på 
den placerar vi fenomenet Grön IT, som är utgångspunkten i vår studie. Därefter förgrenar 
vi våra forskningsfrågor till Grön IT (för- och nackdelar samt förslag till arbete). 
Forskningsfrågorna kopplar vi sedan till teorier som vi kommer att tillämpa. De linjer som 
vi har använt för kopplingarna förklarar hur grenarna påverkar teorierna. 

Figur 3-1 Teoritillämpningen i vår studie (egen modell)

För att ta fram för- och nackdelar har vi försökt hitta metod för identifiering. Vi fann 
teorier som behandlar riskidentifiering, vilket är likt identifieringen av för- och nackdelar. 
Det eftersom risker är tidigare stadium av nackdelar och kontrasterna till möjligheter (som 
är knutna till fördelar). Med hjälp av riskidentifiering kan vi därför identifiera våra för- och 
nackdelar. I vårt sökande efter litteratur och artiklar hittade vi en relevant studie: Why 
Companies Go Green, av Pratima Bansal och Kendall Roths (2000). Studien identifierar tre 
stycken fördelar (motiveringar) till varför företag bör ta ett ekologiskt ansvar. Det är 
fördelar som även Grön IT kan ta del av eftersom det kan ses som en del av miljöarbetet. I 
vår studie kommer vi att förklara Bansal och Roths fördelar och bekräfta eller avfärda dem
när det gäller Grön IT. Som vi nämner i vår avgränsning kommer våra för- och nackdelar 
enbart beröra officiella mål som tillkommer ur ett företagsperspektiv. Det finns med andra 
ord en tydlig inriktning för vem dem är avsedda till. Även resultatet av vår andra 
forskningsfråga är riktat till de officiella målen. Både våra för- och nackdelar samt förslag 
till arbete påverkar ett företags intressenter, interna som externa. Detta diskuterar vi mer 
utförligt i ett senare kapitel (analysen). Arbetet med Grön IT påverkar ett företags 
profilering och därför diskuteras hur vissa förslag till arbete påverkar ett företags 
strategiplan och marknadsföring. För att strukturera upp våra förslag till arbete har vi 
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inspirerats av en modell kallad mognadsprocessen. Vi tillämpar den i en mer modifierad 
form än sin ursprungliga skepnad och till ett annat syfte, vilket vi förklarar längre ner. 

3.1 Riskidentifiering
När ett företag väljer att investera i ett nytt sätt att arbeta innebär det att de har valt en 
arbetsmetod av många. De försöker realisera en vision och en strategi, vilket kräver nya 
åtagande, arbetsmetoder och ansvarsförhållanden att arbeta efter. All form av arbete 
innebär en uteslutning av andra alternativ. Det finns två dimensioner i det nya åtagandet 
som måste tas i hänsyn och de är kostnader av uteblivna möjligheter och risker. En 
utebliven möjlighet är en kostnad för företag eftersom konkurrenter kan välja en annan 
arbetsmetod och därmed ta till sig andra fördelar. Ett företag måste jämföra sitt åtagande 
med andra åtagandes effekter och konsekvenser. Vid ett åtagande tillkommer också risker 
som är unika för just arbetsmetoden som tillföljer med den (Wickham, 1998). Innan ett 
företag kan ta itu med risker måste de identifiera och analysera dem. Om ett 
genomgripande förarbete med risker uteblir kan påföljderna bli allvarliga och fördelarna 
med åtagandet inte blir tillräckliga i längden. Därför är det viktigt att först och främst 
identifiera risker och jämföra dem med de möjligheter som tillkommer. Det finns inte ett 
bra sätt att arbeta med riskidentifikation. Varje åtagande är unikt och verkar under nya 
förutsättningar och utmaningar än andra. Företag bör därför hitta en metod som är 
heltäckande och sedan anpassa det till det egna arbetet (Field & Keller, 1998).

Vår studie har samma förutsättningar och utmaningar vid identifiering av för- och 
nackdelar som vid riskidentifikation. Det eftersom en nackdel kan ses som en realiserad 
risk och fördelar i sin tur är realiserade möjligheter. Vi ska vid identifieringen få fram för-
och nackdelar som täcker båda dimensionerna: kostnader av uteblivna fördelar och 
nackdelar. Till vår studie kan vi inte hitta någon lämplig metod för identifieringen och 
därför gör vi det utifrån analyser av intervjuer och föreläsningar. 

3.2 Motiv för ekologiskt ansvar
Det har inte skett någon enhetlig reaktion från företagsvärlden kring de ökade kraven för 
miljöhänsyn. Företag har reagerat annorlunda och olika faktorer har bidragit till att 
motivera företag att arbeta mer intensivt med miljöhänsyn. Ur ett generellt perspektiv kan 
tre motiv till ekologiskt ansvar identifieras: konkurrenskraft, legitimitet och socialt ansvar 
(Bansal & Roth, 2000). 

Figur 3-2 Ekologiskt ansvar (Bansal och Roth, 2000)

Med konkurrenskraft menar Bansal och Roth (2000) att det finns ekonomiska fördelar som 
företag kan ta del av om de tar ett ekologiskt ansvar. Själva konkurrenskraften kan 
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tillkomma på kort eller lång sikt och ha varierande ”skepnad” och påverkan i företaget 
beroende på hur det har utformat miljöarbetet, till vilket syfte och till vilken grad. När ett
företag åtar sig en uppgift som inte hör till dess egentliga verksamhet men som har hög 
prioritet bland involverade parter uppstår en positiv reaktion. Ur ett företagsperspektiv 
brukar intressentteorier vara till hjälp för att förklara företagets samspel med omgivningen 
(intressenter diskuterar vi i nästa del). Om vi däremot ser det ur ett samhällsperspektiv 
uppstår så kallad legitimitet. När företag uppnår legitimitet innebär det att deras intressenter 
anser att dess existens är ”rättfärdad” och det resulterar i lojalitet och tillit. Om företaget till 
exempel gör något fel kan intressenter bortse från det och känna sig säkra på att företaget 
kommer att åtgärda felet och sköta sig i framtiden. Det är inte bara svårt för företag att 
uppnå legitimitet, utan även att förbli legitima (Ljungdahl, 1999). Intressenter har enklare 
att identifiera något illegitimt och därför krävs det konstant övervakning från företagets håll 
över sin egen verksamhet (Bansal & Roth, 2000). Socialt ansvar går in på den genuina 
plikten som företag kan tycka sig ha vad gäller miljön. Det kan leda till att de fattar beslut 
som medför ökade kostnader men som de tycker att de ändå bör ta för att inte ha en 
negativ inverkan på samhället.  

Ekologiskt ansvar och strävan till att använda miljövänlig teknik går hand i hand: en 
övergripande strategi och en metod för att uppnå strategin. De fördelar som tillkommer 
med ekologiskt ansvar och som motiverar till att arbeta med det bör tillkomma även vid 
arbete med Grön IT. När vi identifierar våra fördelar ska vi relatera dem till Bansal och 
Roths och diskutera om de även gäller för Grön IT.

3.3 Intressenter ifrån ett företagsperspektiv
Intressenter är personer eller en grupp av människor som direkt, eller indirekt, påverkas av 
ett företag och dess verksamhet. De deltar i, eller påverkar, på något vis i företagets 
beslutfattande och arbete. Intressenter kan delas upp i två grupper: Interna och externa. 
Interna intressenter består av aktieägare, chefer och anställda. De påverkas i högsta grad av 
företagets arbete och utgör dess främsta aktörer. Externa intressenter består av kunder, 
leverantörer, fackföreningar, statliga myndigheter och den breda allmänheten. De brukar 
oftast inte delta i företagets interna arbete och har en indirekt relation till den (Jones, 1995). 

Figur 3-3 Intressentmodellen (Jones, 1995)
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När vi analyserar den information vi får in av intervjuerna och föreläsningarna ska vi 
relatera det till hur olika intressentgrupper påverkas av Grön IT. På så sätt kan läsaren på 
ett mer förståeligt sätt se helheten med att arbeta med Grön IT. 

3.4 Officiella och operativa mål
Vid skapande av strategier måste organisationer först klargöra de mål som de ska försöka 
uppnå. Mål kan vara officiella eller operativa beroende på deras syfte. Officiella mål brukar 
till karaktär vara vaga och generella. De tillämpas vid relationer med organisationers 
intressenter eller vid organisationsöverbryggande kommunikation. Officiella mål ska 
fungera som vägledning åt nuvarande och framtida arbetsprocesser i en organisation. 
Operativa mål kan uppfattas som mer konkreta och brukar vara arbetsmetoder och 
procedurer som tillämpas inom en organisation. De fokuserar på de verktyg som enskilda 
enheter eller grupp av anställda kan eller ska använda sig av vid ett specifikt arbetsmoment 
(Hatch, 1997).   

Vi har inte vare sig information om de tekniska eller interna förutsättningarna för varje 
enskilt företag eller tid för att gå in på de operativa mål som Grön IT berör och berörs av. 
Därför kommer vi istället att rikta in vårt resultat till officiella mål. 

3.5 Mognadsprocessen
När företag arbetar med långsiktig hållbarhet måste de förstå att det är ett arbete som är 
heltäckande för alla verksamhet inom det. Det går in i varenda arbetsprocess och avgör om 
processen är något som företaget bör behålla, eller ersätta eller eliminera. Ett användbart 
hjälpmedel i arbetet med hållbarhet är mognadsprocessen. Mognadsprocessen är uppdelad i 
sju steg som iterativt börjar om på nytt efter att ha avslutat den sista (Öhrlings, 2003).

1. Ledningens engagemang; eftersom arbetet med hållbarhet är resurskrävande och 
påverkar hela företaget måste ledningen vara medveten och överens om 
genomförandet. 

2. Utredning och inventering, innan arbetet kan påbörjas måste företaget få en klar 
bild om hur situationen med hållbarhet är idag. Företaget bör se över sina 
processer och vilka möjligheter och risker det finns med ett förändringsarbete. 

3. Utbildning, företaget bör utse ansvariga för arbetet och utbilda alla påverkade om 
syftet och metoden som kommer att användas för hållbarhetsarbetet. 

4. Utveckling av organisationen och ledningsprocess, arbetet måste struktureras och 
företaget bör därför utveckla vision, strategi, metod och styrningssystem för att få 
arbetet att fungera. 

5. Ledningssystem, det måste utges och krävas ansvar för de moment som arbetet 
med hållbarhet kräver. Här är det viktigt att ha en policy, sätta ut mål och tillämpa 
ett program.

6. Internrevision, vid utsedda tillfällen ska arbetet utvärderas för att ledningen ska 
kunna få reda på var arbetet befinner sig och hur det går med det.

7. Kommunikation, ledningen bör slutligen redovisa arbetet med hållbarhet. 
Eftersom ju längre de har kommit med arbetet desto mer kan de redovisa 
kommer det att motivera ledningen att arbeta i större utsträckning och sätta upp 
mer ambitiösa mål.
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Vi har försökt hitta en modell för att strukturera upp våra förslag till arbete för att det ska 
beröra hela det företag som ska tillämpa förslagen. Därför har vi sökt igenom relevant 
litteratur för att hitta användbar information. De flesta böcker som handlar om 
projektledning har egna modeller att tillämpa. Men de är bara användbara för arbeten som 
genomförs inom begränsade tidsramar. Vi behövde något som ständigt kan tillämpas i ett 
företag. När vi fann mognadsprocessen ansåg vi att den uppfyllde våra kriterier på 
långsiktighet och allomfattande. Därför bestämde vi oss för att utgå från den. Däremot 
ansåg vi att vissa steg i mognadsprocessen kan integreras för att anpassas till Grön IT 
arbetet. Vad gäller steg 4 har vi bestämt oss för att integrera det i steg 2 eftersom det är 
lämpligt att medan det genomförts en nulägesanalys bör det även utvecklas fram en
arbetsplan. Vi slår även samman steg 5 och 6 och kallar det nya steget för Ledningssystem 
och Uppföljning. Skälet till det är att vi anser att de är moment som går in i varandra och 
därför bör det arbetet vara välintegrerat. Vi väljer även att döpa vår modell till Grön IT 
istället för mognadsprocessen som har fokus på hållbarhet. Vårt arbete berör främst ämnet 
Grön IT och även om vår modell kan tillämpas vid annat hållbarhetsarbete är den 
framtagen för just Grön IT.

Figur 3-4 Grön IT: Arbetsmoment (egen modell)

3.6 Strategiplan och marknadsföring
Att arbeta med strategiuppbyggnad och tillämpning innefattar många delmoment. De 
tillsammans bygger upp företagets möjligheter att skapa en konkurrensfördel med 
marknadsföringen och avgör hur framgångsrikt det arbetet blir i slutändan.  Delmomenten 
kan delas upp i tre huvudmoment som verkar iterativt med varandra. 

Figur 3-5 Arbetsmoment för marknadsföring (Kotler et al, 2002)
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Att planera innebär att utveckla en långsiktig plan som identifierar olika saker inom en 
mängd områden som kommer att påverka företaget under de kommande åren. Det kan 
även vara nödvändigt att utveckla en årsplan, som liknar en långsiktig plan med skillnaden 
att tidsramen är bara ett år. Av de två planerna går det att analysera fram en strategiplan, 
som är en utförlig plan om vad och hur företaget bör marknadsföra för att skapa en 
konkurrensfördel. Den ska sedan analyseras och relevant information ska samlas in för att 
ta fram lämpliga verktyg för att realisera strategiplanen. Det konkreta som resulterar ur den 
processen kallas för marknadsföringsplanen. Där står det till exempel om segmenteringen 
(uppdelning av kunder efter egenskaper), välja ut segmentgrupp och positioneringen. 
Därefter bör företaget implementera marknadsföringsplanen vid olika aktiviteter. Slutligen 
bör arbetet mätas och bedömas för att se till att allt går enligt planerna. Om inte måste 
företaget åtgärda där de brister eller har problem (Kotler et al, 2002). 

Positioneringen innefattar områden som profilering och differentiering och är det svåraste 
arbetet med marknadsföringen. När ett företag försöker förmedla en bild av sig själv tills 
sina intressenter samverkar många faktorer, som oftast är oklara. Trots att företaget inte rår 
över vissa av dem kommer de alla att påverka positioneringsarbetets resultat (Kotler et al, 
2002).

Ett viktigt steg i ett företags profilering är CSR (Corporate Social Responsibility). Det 
behandlar frågor som hur företag hanterar sitt sociala ansvarstagande och miljöarbete 
gentemot sina intressenter (EUK, 2007). Ämnen som ofta dyker upp inom CSR är 
miljöhänsyn och mänskliga rättigheter (SI, 2007). EU kommissionen har skapat en egen 
definition och den lyder följande:

”CSR innebär att på frivillig grund ta ansvar för miljö och sociala frågor i relation till företagets 
intressenter utöver vad lagen kräver” (EUK, 2007).

Enligt företaget CSR Network (2007), som arbetar med just CSR arbete, är fördelarna:

 Kostnadseffektivitet

 Attrahera, behålla och motivera anställda

 Stärka det egna varumärket

En möjlighet till differentiering är varumärkesbyggandet. Ett varumärke är en term, 
symbol, design eller en kombination av dessa. Det har som mål att identifiera produkter 
eller tjänster tillhörande en säljare. Företag måste definiera en strategi som i sin tur påverkar 
alla deras produkter och det är det arbetet som kallas för varumärkesbyggandet. Ett 
varumärke kan uttrycka fyra olika betydelser; egenskaper, förmåner, värderingar och 
personlighet. För att det ska se ska ett varumärke associeras med en viss produkts 
egenskaper. Till exempel Ferrari får de flesta att tänka på lyxighet och utomordentlig 
prestanda. Men kunder köper inte egenskaper utan förmåner, med andra ord nytta. Just 
därför bör de egenskaper översättas till funktionell och emotionell nytta för kunder. Med 
nytta menas den användbarhet kunderna har av produktens egenskaper. Ett varumärke 
porträtterar också kundens värderingar. Om en kund köper en Ferrari, värderar den 
kunden just hög prestanda och lyxigheter. Ett varumärke projicerar slutligen också en 
personlighet. Varumärket attraherar en målgrupp som vars självbild eller önskade självbild 
matchar varumärkets image eller personlighet (Kotler et al, 2002). 

När samhällen förändras kommer även kundbeteenden att ändra skepnad. Den ökade 
uppmärksamheten kring miljöfrågor kommer att påverka hur kunder ser på företag och 
deras ansvar i samhället. Därför är det moderna företaget mer eller mindre tvunget att ta ett 
större socialt ansvarstagande. Det kommer att påverka hur företag arbetar med sin 
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marknadsföring och öka betydelsen av att ta till sig influenser från omgivningen. I vårt 
arbete relaterar vi den information vi införskaffar med hur det påverkar intressenterna och 
deras syn på företaget. Det eftersom det som sker inom ett företag har en avgörande 
betydelse till företagets anseende (Öhrlings, 2003). Vi klargör även hur samspelet med CSR 
och varumärkesuppbyggnaden kan fungera när miljöhänsyn inkluderas i verksamheten. 
Teorierna i sig styrker även betydelsen av vårt arbete eftersom de flesta företag, oavsett 
bransch och storlek, har insett betydelsen av differentiering och profilering för att skapa en 
konkurrensfördel.

3.7 Övriga teorier i vår studie
Efter att vi har samlat in vår empiri och påbörjat analyseringen kommer vi att lyfta fram 
argument som nämnts vid identifieringen av för- och nackdelar, samt förslag till arbete. De 
har vi hämtat från intervjuerna och föreläsningar och täcker därmed företagens perspektiv. 
Det i sig kan tyckas otillräckligt och därför lägger vi till vidare argumentation i form av 
teorier och artikelreferenser. De har vi hämtat från Internet- och litteratursökningarna som 
vi genomförde innan och medan vi skrev vår uppsats. De ska ses som externa referenser 
som styrker och förklarar mer utförligt det som informanterna tar upp. De kan även ge 
exempel på ”good practice” vad gäller förslag till arbete. Teorierna och artikelreferenserna 
är följande:

 Aktieutvecklingen för renare energiföretag (Isacson, 2007). 

 Balanserade styrkort (Ax, Johansson & Kullvén, 2002).

 Belöning (Smitt, 2002).

 Betydelsen av utbildning (Ammenberg, 2004 och Henricson et al, 2001).

 Certifiering (SKF, 2007 och Poksinska, 2003). 

 Engagemang i miljöarbetet (Falk, 2007 och Statsrådsberedningen, 2004).

 Fördelar med miljöledningssystem (Karlberg et al, 1999). 

 Intra- och extranät (Beynon-Davies, 2002).

 Investeringar (Field & Keller, 1998 och Falk, 2007). 

 ISO-14000 (Henricson et al, 2001)

 Klimatförändringar (Stern, 2006).

 Marknadsföring (Kotler, 2002).

 Nya sätt att göra affärer (Persson, 2007, Hatch, 1997, Kotler et al, 2002 & Mentzer, 
2004). 

 Triple Bottom Line (Öhrlings, 2003).

Vi väljer att inte ta med dem här teorierna i vårt teoretiska ramverk utan istället inkluderar 
dem och förklarar dem i analysen. Det eftersom vi anser att de hör hemma där och läsaren 
får en större förståelse för dem i sitt sammanhang. 
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4 Empiri
Vi kommer i det här kapitlet att redovisa det vi har fått fram från de intervjuer vi genomfört och de 
föreläsningar vi har deltagit i. 

Vi återger vår empiri med en tabell med kommentarer där informanterna direkt nämner en 
fördel, nackdel eller förslag till arbete. För en återgivelse av intervjuerna och 
föreläsningarna i sin helhet, samt information om de enskilda informanterna och företagen
de arbetar i, se bilaga 3. Föreläsningarna återges i sammanfattad form med hjälp av 
anteckningar och föreläsningsunderlag. Vissa informanter intervjuade vi inte utan dessa höll 
föreläsning, andra intervjuades och höll i föreläsningar. 

Vad gäller föreläsningarna var de informativa och inriktade på teknik ur ett miljöperspektiv. 
Vissa föreläsare var mer tekniskt inriktade, oftast för att det täckte deras arbetsområde 
(exempelvis AMD). Andra föreläsare gick in på ledningsengagemang och marknadsföring 
vid miljöarbete. Vi har valt att ta med föreläsningarna i vår empiri eftersom de introducerar 
Grön IT grundligt ur olika perspektiv och kompletterar intervjuerna. 

Vi valde att söka upp informanten från Natlikan Sustainability och intervjua henne 
genomgående den 15 november 2007. Skälet till att vi gjorde det var att vi kände att vi 
behövde gå igenom våra frågor mer djupgående än vad de tidigare informanterna hade 
gjort. Vi valde att ta kontakt med Natlikan Sustainability för att det hör till deras
huvudsakliga verksamhet att utforma sina klienters arbete med hållbarhet. Därför har de en 
större insyn i vilka för- och nackdelar det har, samt hur arbetet kan se ut med Grön IT. 

Företagen som våra informanter arbetar på är följande:

 AMD

 APC

 Computer Sweden

 Fujitsu-Siemens

 Lenovo

 Malmeken AB

 Natlikan Sustainability

 O2 Energi AB

 Sensemakers 

 Sun Microsystems 

Företag Fördelar Nackdelar Förslag till arbete

AMD "minskad 
resursförbrukning…"

”Grön IT mest kännbara 
tecken, innovationen…”

APC ”… innovativt tänkande kring 
Grön IT i företaget…”

”De främsta fördelarna med 
Grön IT är ekonomiska…”

”… nytänkandet är en 
drivkraft…”

“Det brukar oftast vara 
en dyr och komplicerad 
process som många inte 
har någon aning om hur 
det ska se ut.”

”Alla, från topp till grund, bör ta ansvar i 
arbetet.”

”… förmedla sina mål till kunderna samt öka 
medvetenheten om miljön...”

”… uppföljningsarbete där miljöfrågorna är 
starkt integrerade och där intressenter deltar 
aktivt.”
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Computer Sweden “… öka lönsamheten.”

Fujitsu-Siemens ”… gynna miljön.”

”… reducerad mängd energi”

”Medan en nackdel kan 
vara att företagen ibland 
måste byta ut 
produktionslinjen helt 
och hållet.”

”… viktigt att frågan skjuts upp i ledningen.”

”Det handlar också om att välja rätt 
underleverantörer…”

Lenovo ”… energieffektiviseringar.”

”… fördelen med Grön IT är 
miljövänlighet.”

”Det finns även ekonomiska 
fördelar…”

”En svaghet, eller 
komplikation, med Grön 
IT är att det krockar med 
existerande traditioner 
inom företag.”

”… ett standardiserat arbete som används 
över hela företaget.”

” … att uppmuntra arbetet med Grön IT på 
ett bra sätt bör det interna belöningssystemet 
på något sätt ta med miljöaspekter och 
framsteg med Grön IT.”

Malmeken AB ”… Grön IT i utfallet kan 
företaget skapa sig en stark 
profil…”

”Genom att kombinera företagets verksamhet 
med dess värdegrund och integrera Grön IT i 
utfallet kan företaget skapa sig en stark profil.

Natlikan 
Sustainability

”… möjligheter till att 
effektivisera sin verksamhet.”

”… minska på 
miljöbelastningen.”

”Fokus ligger i att minska beroendet av 
resurser...”

”… hålla sig uppdaterade när det gäller 
lagändringar och införandet av nya lagar…”

”… sträva efter att uppnå certifieringar…”

O2 Energi AB ”… miljöarbetet något 
hippt…”

”… företag som arbetar med 
till exempel Grön IT anses
moderna.”

”… har miljövänlighet som en del av sin 
affärsidé.”

Sensemakers ”… stärker även 
organisationens varumärke.”

”… färre konflikter, större 
handlingsutrymme, stabil och 
positiv image och lägre 
marknadsföringskostnader…”

”Genom olika kampanjer, kommunikationer 
med omvärlden och direkta marknadsföringen 
till kunderna kan företag skapa en stark och 
långsiktig grön profil.”

Sun Microsystems ”… enorm effektivisering av 
arbetsmetoderna.”

“För att bli grön måste man först tänka 
grönt.”

”… centralisera miljöfrågorna och sedan 
integrera strategier och mål i den vardagliga 
verksamheten.”

Figur 4-1 Tabell med kommentarer
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5 Analys 
I det här kapitlet analyserar vi den empiri vi har införskaffat genom att jämföra intervjuerna vi har 
genomfört och föreläsningarna vi har deltagit i. Med vår analys bryter vi ut för- och nackdelar med Grön 
IT som vi sedan använder oss av för att relatera dem till vårt teoretiska ramverk. Vi genomför samma 
metod vid analysen av förslag till arbete med Grön IT. Det resulterar sedan i en tabell som vi har med i 
slutet av kapitlet.

5.1 För- och nackdelar med Grön IT
Två företag med likartad verksamhet och storlek kommer att få varierande resultat om de 
genomför samma projektarbete eller investering. Det beror på att ingen organisation är 
identiskt ett annat i vare sig organisationsstruktur eller företagskultur. Det finns alltid starka 
variationer och oftast inom områden som är svåra att mäta, som till exempel 
företagskulturen. Även när det gäller Grön IT kan inverkan variera. Därför måste företag 
först tyda hur ett visst projekt kommer att påverka det egna företaget, oavsett resultatet 
samma projekt kan ha medfört ett annat företag. Om det inte utförs ett omfattande 
förarbete löper företag risken att investera för mycket resurser och tid inom ett område 
vars positiva effekter kommer att vara låga och därmed genomförs det en dålig investering. 
Det är även viktigt att inkludera såväl ekonomiska som icke ekonomiska resultat av ett 
förändringsarbete. Det kan visa sig att en investering i kalkylerna inte är ekonomiskt 
försvarbart kortsiktigt. Men de effekterna som det för med sig kan rättfärda investeringen 
på längre sikt. 

Inom ämnet Grön IT finns det lite forskning trots att det är många företag och 
intresseorganisationer som arbetar med dessa frågor. De har oftast ett särintresse till att 
göra det, till exempelvis försöka sälja sina produkter och tjänster. Det finns med andra ord
ingen objektiv utgångspunkt som företag kan använda sig av. Efter intervjuerna med våra 
informanter har vi analyserat och identifierat för- och nackdelar som arbetet med Grön IT 
för med sig. Vissa för- och nackdelar har vi fått fram direkt från svaren från intervjuerna, 
de är enkla och konkreta. Andra har vi brutit fram från empirin och teorier, vilket gör dem 
mer öppna för kritik. Vissa fördelar kan också anses vara motpolerna till nackdelar och vice 
versa. Det kan bero på att en investering kan rättfärdas av ett skäl som kan vara negativt för 
ett annat. Vi inkluderar alla i vår lista, oavsett relevans och omfattning, för att läsaren själv 
ska avgöra hur det kan relateras till den verklighet de upplever. 

I de kommande delarna av vårt arbete kommer vi att enbart skriva namnet på informantens 
företag när vi refererar till en intervju eller föreläsning. Vi anser att med att bara skriva 
företagsnamnen förstår läsaren på ett enklare vem vi har fått informationen ifrån. 

5.1.1 Fördelar med Grön IT

Informanterna var eniga om att minskad miljöpåverkan var ett skäl till att arbeta med Grön 
IT. Fujitsu-Siemens och Lenovo ansåg till och med att minskad miljöpåverkan är just vad 
Grön IT innebär. Computer Sweden, Malmeken och Sensemakers lyfte upp det som ett 
krav från utomstående intressenter, i synnerhet kunderna. Just kraven from omgivningen 
om bättre miljöhänsyn är något som många undersökningar styrker. Fujitsu Siemens 
nämner två i sin föreläsning och en undersökning genomförd 1997 av KPMG gällande 
viktiga fördelar med ett miljöledningssystem nämndes bland annat höjd image (Karlberg et 
al, 1999). Miljöbelastningsproblemen påverkar alla företag, oavsett branscher och storlek. 
Men IT tycks ha ett en mer symbiosisk relation till det och det på grund av två skäl. Det 
första är att stora IT-satsningar rättfärdas genom att ta upp de minskade utsläppen som de 
medför. Det andra skälet är att IT-branschens andel av koldioxidutsläppen ökar och måste 
därför arbeta för att stoppa den utvecklingen. På grund av dagens miljökrav har IT gått 
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från att vara bara IT till att vara Grön IT. Flera stora företag inom IT-branschen har redan 
ställt om sin teknikanvändning och strategier för att minska miljöbelastningen, till exempel 
nämner AMD i sin föreläsning om mer strömsnåla processorer och integrerade minneskort
och Fujitsu-Siemens sina snåla batterier. Vad gäller intressenter påverkas de främst av de 
mjuka värden som tillkommer vid minskad miljöbelastning. Enligt APC innebär mjuka 
värden något som inte kan mätas, jämfört med till exempel intäkter, men som kan vara lika 
viktigt. För aktieägarna innebär liten miljöpåverkan att de investerar sina pengar i företag 
som löper mindre risk att utmålas som ett dåligt företag i media. Därmed behöver de inte 
oroa sig i lika stor utsträckning för att dålig publicitet ska påverka aktiekursen negativt. 
Motivationen bland medarbetare kan förbättras eftersom de känner ett större ansvar i vad 
de gör för företaget och samhället i stort. Även relationerna till de externa intressenterna
förbättras. Natlikan Sustainability nämner till exempel att miljökraven på företag ökar och 
om de tidigt arbetar för att minska sin miljöbelastning kan relationer till myndigheter och 
kunder förbättras. Minskad miljöbelastning kan ses som en del i det sociala ansvaret, vilket 
även Bansal och Kendall (2000) lyfte fram som ett av motiven till miljöanpassning. 

AMD, APC och Fujitsu-Siemens har fokuserat sin produktion på att skapa mer energisnåla 
alternativ. Främsta skälet är att, som även Sun Microsystems styrker, de ökade 
energikostnaderna som IT har medfört de senaste åren. Att utesluta miljövänliga alternativ
straffar även företag och inte bara miljön. Benägenheten att satsa grönt måste därför bli 
högre i hela marknaden, och IT-företagen är inga undantag. I sina föreläsningar la APC och 
Fujitsu-Siemens vikt på effektivare servrar som ett bra sätt att minska elkostnaderna. De 
flesta stora företag har stora IT-anläggningar med servrar som tar mycket plats och kräver 
mycket resurser. Där finns det möjligheter med att reducera energikostnader och därmed 
öka lönsamheten och frigöra kapital till andra investeringar. Företag kan i ett tidigt stadium 
ta itu med ett problem som kommer att ha en växande, negativ inverkan i affärsvärlden.
Det eftersom energikostnaderna ökar och i och med den ökade efterfrågan från växande 
ekonomier kommer den utvecklingen att fortsätta. Låga energikostnader förbättrar de 
finansiella utsikterna och ökar förtroendet för företaget. Det i sin tur drar till sig 
aktiemarknadens uppmärksamhet. Även de anställda får det bättre när de får arbeta i en 
vänligare miljö, med bland annat mindre oljud. Även energikostnaderna nämndes i Bansal 
och Kendalls (2000) studie (fast de döpte det till konkurrenskraft). 

Att sträva efter kostnadseffektivisering och mer motiverade anställda är grundläggande för 
ett bra CSR arbete. Det har även positiva effekter på företagets varumärke. Just 
uppbyggningen av varumärket har de senaste decennierna blivit ett av företagsekonomins 
viktigaste arbetsområden. Allmänheten och den enskilde kunden blir mer medveten om 
vad som händer med omgivningen och kommer att reagera i större utsträckning vid val av 
produkter och tjänster. Det stärker företags möjligheter för att nyttja situationen ur ett 
marknadsföringsperspektiv. Malmeken påstår i sin föreläsning att förmågan att ta till sig nya 
värderingar, integrera dem i verksamheten och använda sig av dem i sin marknadsföring 
uppfattas som ansvarsfullt. O2 Energi hävdar att det till och med anses vara modernt och 
hippt. De företag som däremot hanterar sin profilering och kommunikation med sina 
intressenter illa drabbas av allvarliga påföljder. Det är svårt att sedan återhämta sig eftersom 
företagets varumärke kommer att associeras med något negativt. Kunder och leverantörer 
vill inte förknippa sig med ”dåliga, oetiska” företag och få vill jobba i ett sådant företag. 
Fortsätter det kan även aktieägarna och allmänheten förlora förtroende för företaget. Flera 
stora, internationella företag har redan initierat sina miljöprogram och nyttjat dem i sin 
profilering. Sensemakers nämner Toyota och Coop som bra exempel från bilindustrin 
respektive matvaruindustrin. Det är viktigt att inte överdriva marknadsföringen av 
miljöarbetet. Som Fujitsu-Siemens och APC säger i intervjuerna kan det skada förtroendet 
för företaget och vid andra tillfällen då företaget återger verkligheten kommer kunderna 
inte att tro på det. 
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Dagens intressenter ställer högre krav på företag och det är en utveckling som inte kommer 
att stanna av. Att vara måna om sina intressenter blir en fundamental del för framgång i 
dagens marknad. Vad gäller miljökraven ser APC och Malmeken främst dem som krav som 
har vuxit fram från kundernas sida. Fujitsu-Siemens går vidare in på det och fortsätter med 
att om kraven uppfylls belönas företaget. Det kan till exempel vara att kunden säger bra 
saker om företaget och köper företagets produkter. Kundlojaliteten gentemot företaget 
stärks och även bland övriga intressenter ökar förtroendet. Leverantörer som har liknande 
gröna ambitioner som företaget är mer villiga att stanna kvar vid svåra tider eftersom de ser 
ett större intresse än bara ekonomiska i sin relation. Även aktieägare och allmänheten kan 
bortse från andra brister i företagets verksamhet om de tycker att företaget i slutändan 
levererar något utöver det vanliga. Med lojalare intressenter tillkommer även legitimitet, 
vilket är den sista i de tre motiven till miljöanpassning som Bansal och Kendall (2000) 
identifierar i sin studie. 

Allmänheten har under den senaste tiden intagit ett nytt förhållningssätt till miljöfrågorna. 
Det här paradigmskiftet som inträffat sammanfattade ekonomen Nicolas Stern väl i sin 
rapport från år 2006. I rapporten förklarar Stern att det går att undvika de värsta farhågorna 
med klimatförändringarna om mänskligheten vidtar nödvändiga åtgärder nu. Kostnader för 
att agera nu kommer att vara lägre än att vänta och inte göra något alls. I konkreta siffror 
kommer världens BNP kommer att sjunka med 5% om ingenting görs, enligt Stern. Om 
det värsta inträffar kan det till och med röra sig om en siffra på 20%. Om vi däremot agerar 
i tid kan förlusten ”bara” vara kring 1%. De investeringar som kommer att göras de 
kommande åren är avgörande för hur vi kommer att påverkas av klimatförändringarna 
(Stern, 2006). Det kräver ett nytt sätt att se på miljöarbetet och vilket ansvar och risker som 
marknaden kommer att stå inför. Företag måste öka sitt engagemang vad gäller att skapa 
fler miljövänliga alternativ. Skälet till det är att en omvärld med nya värderingar kräver 
företag med nya sätt att göra affärer (Persson, 2007). Det klassiska perspektivet där 
affärsvärlden tänkte i bara ekonomiska termer existerar inte mer. Den hårda, internationella 
konkurrensen kräver ett modern perspektiv där affärsvärlden intar ett mer ekologiskt 
perspektiv, som innebär att företag måste ta hänsyn till omvärldens värderingar och 
reaktioner (Hatch, 1997). Eftersom ITs andel av de totala föroreningarna kommer att öka 
innebär det ett större problem för IT-världen. Ett problem som de inte kan bortse ifrån, 
enligt APC, eftersom det har inga enkla lösningar. Malmeken och O2 Energi ser det som 
något IT världen redan hamnat efter och måste ”hinna ikapp”. Att anpassa sig till ett sådant 
viktigt paradigmskifte är inte bara ett problem utan också, som så ofta, en möjlighet för IT 
världen. Natlikan Sustainability nämner till exempel att det kan ge en viss säkerhet när det 
gäller att vara vid rätt sida av nuvarande och framtida lagstiftning. Även konsult och 
revisionsfirman KPMG kom fram till att de företag som tillämpade mer miljövänliga 
system inom kvalitets och miljöledningssystem upplevde en höjd rättsäkerhet (Karlberg et 
al, 1999). Grön IT kan därför öka förtroendet från statliga myndigheter och 
fackföreningars sida. Relationerna sinsemellan kan förenklas och vara mer produktiva och 
framtidsenliga. Vad gäller andra intressenter kan det även attrahera aktieägare till företaget 
som är medvetna om det och försöker hitta någon stabil och långsiktigt investering, 
detsamma gäller kunder och leverantörer. Paradigmskiftet ger upphov till möjligheter 
också. Beslutfattare kan till exempel tillämpa moderna lösningar och en organisationskultur 
som är med i sin tid. Anställda kan på så sätt blir mer medvetna om den helhetsbild som 
företaget är med i och arbeta i en mer konstruktiv och öppen miljö. 

I det här paradigmskiftet är hållbarhet en viktig del eftersom osäkerheten kräver någon 
form av stabilitet. Enligt Natlikan Sustainability är ett steg i att uppnå hållbarhet att inte
vara beroende av ändliga och skadliga resurser. Sun Microsystems hävdade att företag även 
måste minska på sin elförbrukning. För aktieägare kan en hållbar verksamhet innebära att 
de är villiga att investera långsiktigt i företaget. De kan bortse från temporära svackor 
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eftersom de tror på företaget och dess möjligheter att existera och vara framgångsrika i 
många år till. Det anses vara skälet till varför stora energiföretag som är ”rena” har en 
starkare aktieutveckling än ”smutsiga” (Isacson, 2007). Vid beslutfattandet kan chefer på 
olika nivåer fatta beslut och ta i med nödvändiga åtgärder som kan påverka företaget i flera 
år. Det eftersom de är inställda på att företaget vilar på en säker grund och behöver inte 
känna sig osäkra och begränsa sig till mindre investerings- och arbetsperioder. Vad gäller 
anställda har de möjligheten att utvecklas som professionella och individer i företaget och 
satsa helhjärtat på sitt arbete. De behöver inte vända företaget ryggen till eller vara rädda 
när företaget går igenom en kris. Anställda kan därför känna sig motiverade i sin 
arbetsplats. Under senare år har det blivit vanligare att företag knyter ihop sin distribution 
och produktion med viktiga kunder och leverantörer. När företag ska förhandla fram 
sådana sammankopplingar brukar för- och nackdelar övervägas till minsta detalj. Kunder 
och leverantörer bör därför bli informerade om företagets satsningar vad gäller långsiktig 
hållbarhet. Det kan leda till att de kan vara bereda att knyta ihop sin verksamhet med 
företagets, och därmed dela på riskerna. 

5.1.2 Nackdelar med Grön IT

Alla företag har begränsade resurser att använda sig av oavsett om det gäller tid, pengar, 
kunskap eller teknik. Det innebär att varje resurs som används inom ett område är en 
resurs som inte används inom ett annat. Företag kan därför inte analysera en 
investeringsmöjlighet och fatta ett beslut enbart på det. För att fatta ett korrekt beslut 
måste företag även jämföra en möjlighet med en annan och välja det som innebär flest, 
eller starkast, fördelar. Om för mycket resurser används för att implementera Grön IT 
löper företag risken att gå miste om andra möjligheter inom andra områden. Det är därför 
viktigt att ta aktsamma, preciserade steg framåt med mer eller mindre förutsedda resultat. 
Företag måste även se helheten av Grön IT och inte vare sig se det från ett naivt 
perspektiv, där Grön IT är lösningen till allt, eller ett skeptiskt perspektiv, där Grön IT är 
en belastning. Om företag inte tänkt ut hur de ska arbeta med Grön IT och vad det arbetet 
för med sig löper de en stor risk att lägga sina ägg i fel korg. 

Att arbeta med Grön IT är, som APC säger, ett dyrt och komplicerat arbete. Det sker 
ständiga förändringar och utvecklingen går hela tiden framåt. Natlikan Sustainability anser 
att företag även bör vara bereda för att ställa om eller åtminstone avsätta gott om resurser. 
När hon även tillägger att det är ett arbete som saknar vetenskaplig forskning kan själva 
arbetet med Grön IT bli ett risktagande, i synnerhet för mindre erfarna eller små företag. 
Även Fujitsu-Siemens och Lenovo anser att arbetet kan bli för omfattande och kräva för 
stora förändringar. Det kan visa sig att företag har för höga ambitioner inom ett begränsat 
områden. Det kan leda till att arbetet inte är proportionerligt med vad företaget får ut av 
det. 

När ny teknik ska utvecklas och miljövänlighet ska inkluderas i kriterierna innebär det att 
det avstås från att utveckla mindre miljövänlig teknik. Det kan visa sig vara ofördelaktigt 
och kostsamt i längden. Det finns flera skäl till det:

 Företag genomför IT satsningar för att spara in inom andra områden. Men det kan 
ibland uppstå kostnader som inte fanns förr. I vissa fall kan det även inträffa att 
företag har gått miste om viss effektivisering eftersom de har avstått från att 
utveckla IT som inte uppfyllt till exempel miljökrav. 

 Främsta motorn till arbetet med Grön IT har varit miljökrav från kunder och 
statliga myndigheter, menar Computer Sweden. AMD håller med om att det har 
varit ett kunddrivet arbete med en klar teknikorientation. Det är med andra ord 
inget marknaden tagit initiativet till utan något påtvingat från utomstående 
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intressenter. Därför arbetar företag för att uppnå krav snarare än ambitioner och 
det kan liknas med elever som studerar för att klara av en tenta snarare än lära sig 
för livet. Det är ett kortsiktigt tänkande som försämrar förmågan för företag att ta 
till sig och lära sig mer om djupet, omfattningen och allvaret med Grön IT.

 Ny miljövänlig teknik innebär även oprövad eller icke standardiserad teknik som 
kanske inte uppfyller andra kriterier som det borde. Därför kan det innebära en risk 
för företag som har ett naivt perspektiv på Grön IT anser Lenovo. Till exempel kan 
det föra med sig att teknik med låg säkerhet börjar tillämpas och företaget utsätter 
sig för en stor säkerhetsrisk. 

Ambitionerna med Grön IT kan därför visa sig vara hämnande för teknikens utveckling, 
och det av två skäl. Det första är att även om det är det viktigt att företag aktivt arbetar för 
att uppnå miljövänlighet får det inte skada företag i den mån att de utesluter att utvecklar 
teknik som kan ha andra fördelar eller som i längden kan vara mer fördelaktiga. Det andra 
skälet är att även om företaget har ambitionen att utveckla mer miljövänlig teknik kan det 
ur ett samhällsperspektiv, och i bortseende av miljöperspektivet, vara bland annat 
ekonomiskt ofördelaktigt. 

5.2 Förslag till arbete med Grön IT
Vi anser att med förslagen till arbete med Grön IT kan nackdelarna elimineras och 
fördelarna stärkas. De är övergripande för hela organisationen och innefattar alla aspekter 
vid förändringsarbete, från tankegångar till konkreta strategier. Även i det här kapitlet går 
de olika punkterna in i varandra och tillsammans kan de ha en synergisk effekt, inte bara i 
hur ett företag arbetar (organisationsstruktur) utan också i hur företaget tänker 
(företagskultur).

5.2.1 Ledningens engagemang

Det vanligaste problemet som uppstår vid nya åtaganden som företag tar är att få hela 
företaget att arbeta enligt, eller mot, det nya målet. Ledningen brukar sakna engagemang för 
miljöfrågor och miljöarbetet brukar oftast initieras och utföras av enstaka individer eller 
avdelningar längre ner (Falk, 2007). Vissa delar av företaget fortsätter att se det nya som 
något som inte berör dem eller något som hotar deras ställning. Därför kan de välja att 
distansera sig eller förhindra att arbetet fortgår. Det är täcken på att kulturen inom 
företaget inte har en positiv syn på innovation och förändringar. Även strukturen inom 
företaget kan vara ett problem genom att försena arbetet (Hatch, 1997). Computer Sweden 
nämnde i sin föreläsning att arbetet med Grön IT innefattar hela värdekedjan. Även 
Lenovo resonerade i samma banor och nämnde bland annat vikten av ett 
helhetsperspektiv. Även om det är viktigt med att först engagera ledningen i Grön IT 
kommer själva arbetet att sprida sig ner till hela företaget. Enligt Natlikan Sustainability 
kommer främst de anställda att avgöra hur arbetet med Grön IT kommer att vara. Därför
måste företag få med sig alla delar av företaget, och även relevanta utomstående 
intressenter, för att öka förståelsen och förmågan till att göra ett bra arbete. Det kan ske på 
olika sätt och en bra början är att lägga upp en omfattande strategi och 
implementeringsplan, där även argumentationen för Grön IT finns inkluderat. 

Ett annat problem som är vanligt med nya åtaganden är att vissa intressenter inte inser att 
det är ett långsiktigt arbete som kommer att påverka företagets verksamhet långt framöver. 
De ser det som fluga som snart kommer att försvinna och är därför inte tillräckligt 
hängivna eller förbereder sig långsiktigt. Det kan finnas många skäl till varför vissa reagerar 
på det sättet. Det kan återigen vara på grund av företagskulturen eller den interna 
strukturen. Andra skäl är individers inställningar eller dåligt förarbete med att engagera de 
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involverade (Hatch, 1997). Som vi nämner tidigare i vårt arbete har inställningen till miljön 
och företags ansvar i frågan ändrats. Det är ett paradigmskifte som kommer att finnas kvar 
långt framöver och därför bör företag inta den inställningen också. Som Lenovo resonerar 
kan det vara genom att hitta likasinnade intressenter och binda sig strategiskt till dem. 
Fujitsu-Siemens nämner leverantörerna som ett bra exempel där företaget måste tänka 
igenom valet av alternativ för att kunna satsa långsiktigt. Det finns olika typer av strategiska 
partnerskap inom en mängd områden. Företag måste därför se över vilka de kommer att 
inkludera, hur partnerskapet ska se ut och utveckla metoder för att mäta och värdera 
arbetet. 

5.2.2 Utredning och inventering

Under första halvan av 1900-talet utmärkte sig marknadsekonomin genom att vara en 
producent marknad. Det innebar att efterfrågan på det som producerades var stor och att 
om en kund avstod ett företags produkter så fanns det tillräckligt med andra som ville 
köpa. Därför ägnade företag inte sig åt att marknadsföring och profilering dess produkter. 
När globalisering, och den marknadsliberalisering som följde med, tog fart under senare 
halvan av 1900-talet ökade konkurrensen och kundmakten. Marknaden övergick till att nu 
vara en kundmarknad. Idag finns det tillräckligt med företag som producerar samma sorters 
produkter (bortsett från monopoler), att det är kunden som kan välja och inte företagen. 
De senare är tvingade att anpassa sig efter kundernas krav och måste ägna sig att övertyga 
dem att köpa just sina produkter och tjänster. Företag måste även arbeta mer innovativt för 
att ligga före sina konkurrenter och imponera på sina kunder. Om inte hamnar dem efter 
och riskerar att bli utkonkurrerad av företag som är mer villiga att verka enligt de nya 
villkoren (Kotler et al, 2002). Benägenheten att ta till sig nya krav och preferenser utifrån 
och samtidigt realisera dem i företagets produkter och tjänster är avgörande för ett företags 
långsiktiga hållbarhet. Viktiga kriterier för att skapa ett mer öppet och innovativt företag är 
1) öka flexibiliteten, 2) analysera samhällsekonomiska förändringar och 3) försöka förutse 
vad kunden vill ha i framtiden. Krav på förändringar behöver nödvändigtvis inte bara 
komma från kunderna utan även från andra intressenter. Sådana krav kan vara lika viktiga 
och även där måste företag aktivt arbeta för att absorbera dem (Mentzer, 2004). Grön IT är 
ett relativt nytt ämne och därför är det förståeligt att företag kan känna en viss osäkerhet 
om hur de ska arbeta med det. Som alla samhällsförändringar kräver även Grön IT sitt eget 
bemötande och arbetsmetoder. Eftersom det än idag inte finns en etablerad forskning kring 
ämnet måste företag själva arbeta för att förstå vad de ska göra och hur de ska göra det. 
Genom att förändra företaget till att ha en öppen och förändringsvillig arbetskultur ökar 
sannolikheten att, inte bara ta till sig av de nya kundkraven inom Grön IT, utan också ta 
tillvara på fördelarna och eliminera nackdelarna med det. 

En av flera fördelar som följer med Grön IT är att samarbetet mellan företag och även 
samarbetet bland anställda inom företag kan förbättras. Ett bra samarbete kan, enligt 
Computer Sweden, underlätta skapandet av hållbarhet över hela värdekedjan. Företag som 
står sina intressenter nära har mycket lättare för att ställa krav till varandra samt att arbetet 
för att uppnå dessa krav underlättas en hel del. En av utmaningarna med Grön IT är hur 
man ska arbeta med kraven som ställs från kunder och oberoende organisationer. Till 
exempel arbetar Fujitsu-Siemens väldigt nära med oberoende organisationer som arbetar 
intensivt med miljön. Det samarbetet har bistått företaget vid omställningen till Grön IT. 
Den hjälp de har fått har varit i form av rekommendationer, vägledningar och tips på hur 
de kan vara iordningställda på de regleringar, krav och lagar som ställs bland annat av 
kunderna och regeringen vad gäller miljön. Eftersom arbetet med Grön IT involverar hela 
värdekedjan är valet av leverantör viktigt, enligt Fujitsu-Siemens. Skälet till det är att 
leverantörerna bör befinnas sig nära, både geografiskt och vad gäller villigheten att ställa 
om sig. Grön II erbjuder många möjligheter till samarbete mellan företag och ett konkret 
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exempel är så kallade Community Bridges. Ett exempel på en Community Bridge är 
samarbetet mellan APC och IBM. Det interna samarbetet är minst lika viktigt eftersom 
Grön IT arbetet berör hela företaget. Miljöarbetet måste vara välintegrerat genom hela 
företagets verksamhet för att uppnå klara resultat. Arbetet bakom samarbetet bör bara inte 
existera i ledningen. Det måste spridas ner i företaget samt ut till externa intressenter 
eftersom det är, som Natlikan Sustainability påpekade, något som kommer att beröra alla 
förr eller senare. Hjälpmedel som kan bistå i skapandet av samarbeten är intranät och 
extranät. Intranät är webbteknik som understödjer intern kommunikation och 
koordination. De är bra verktyg som i det här sammanhanget kan underlätta att sprida 
kunskap om Grön IT bland verksamhetens interna intressenter. Extranät stödjer den 
externa, och ibland också den interna, kommunikationen och koordinationen. De sprider 
också kunskap fast till de utanför företagets väggar, såsom leverantörer och kunder 
(Beynon-Davies, 2002). 

Komplexiteten som Grön IT arbetet innebär och engagemanget som behövs kräver förstås 
resurser. Främst är det kunskap, hjälpmedel, personal och tid som behövs, enligt Natlikan 
Sustainability. De är nödvändiga komponenter i det arbetet som ska genomföras och utan 
dem riskerar resultatet att bli mediokert eller till och med dåligt. Å andra sidan finns det 
inom alla företag begränsat med resurser och därför bör även budgetering tillämpas. I 
slutändan måste företaget hitta sin unika balans mellan en omfattande investering och en 
ansvarsfull resursförbrukning. Den balansen brukar oftast vara ett resultat av olika interna, 
och i vissa fall externa, förhandlingar där olika intressen övervägs samt för- och nackdelar 
med olika investeringsalternativ (Field & Keller, 1998). Viktiga faktorer i dessa 
förhandlingar är kundkraven, enligt AMD, och ledningens intressen, enligt Fujitsu-Siemens.

5.2.3 Utbildning

Fujitsu-Siemens påpekade nödvändigheten av att utbilda samt informera samtliga anställda 
vars arbetsuppgifter bidrar till företagets miljöpåverkan. Även Sensemakers betonade 
vikten av att utbilda intressenter för att stärka deras engagemang för Grön IT arbetet. Att 
utveckla och införa Grön IT i ett företag är ett komplicerat arbete som kräver ett 
övergripande förarbete. Dess syfte och skepnad bör vara tydligt för alla intressenter, i 
synnerhet de som kommer att delta och direkt påverkas av arbetet. Undersökningar visar 
att bara genom att lyfta fram miljöfrågor skapas en vilja till engagemang. Det är ett bra 
första steg i att få alla intressenter att fokusera mer på Grön IT (Statsrådsberedningen, 
2004). Själva utbildningen om Grön IT kan bestå av tre delmoment; allmän miljökunskap 
och företagets miljöpåverkan, Grön IT på en övergripande nivå samt Grön IT på 
avdelnings nivå. Den allmänna orientering vad gäller miljön är en god inledning då den 
syftar till att informera den anställde om bl. a miljöhistoria, dagens miljösituation och hur 
verksamheten påverkar miljön. Utbildningen av hur arbetet med Grön IT ser ut i en 
övergripande nivå syftar till att ge de anställda kunskaper om vad Grön IT är och innebär 
samt vilken inverkan den har på företaget. Ytterligare tenderar utbildningen till att öka 
förståelsen för hur viktig företagets miljöarbete är, och motiverar och därtill engagerar de 
anställda. Det tredje delmomentet av utbildningen anpassas till mindre grupper till skillnad 
från de tidigare, vill säga olika instanser av företaget med olika funktioner/uppgifter. 
Anledningen är att ge insikt i hur Grön IT påverkar den specifika avdelningen och hur den 
specifika avdelningen kan påverka arbetet med Grön IT (Ammenberg, 2004). Företag bör 
inse behovet av att utbilda anställda på varje relevant funktion och nivå om betydelsen av 
att följa miljöpolicyn, rutinerna och det handlingsprogram som företaget har satt ut runt 
miljöfrågan. Med relevant funktion menas de anställda som berörs av arbetet med Grön IT. 
Företaget bör också underrätta samtliga interna intressenter om den betydande 
miljöpåverkan som deras arbete ger upphov till eller kan ge upphov till. Och vidare utbilda 
dem om hur deras personliga insats kan bidra till bättre miljöfördelar. Det är även viktigt 
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att de anställda är underrättade om sina roller och ansvar vad gäller överensstämmelsen 
med miljöpolicyn som företaget stadgat, och vilka potentiella konsekvenser som existerar 
om den anställde skulle avvika från specificerade driftsrutinerna på miljön (Henricson et al,
2001). 

5.2.4 Ledningssystem och uppföljningsarbete

Det är viktigt att konstruera arbetsprocesser som reflekterar de nödvändiga moment och 
områden som företaget måste ta itu med för att arbetet med Grön IT ska fungera. Det är 
även viktigt att få feedback, eftersom Grön IT är komplicerat och ansvarskrävande. Därför 
kunde någon form av ledningssystem vara användbart ansåg både APC och Fujitsu-
Siemens. Lenovo betonade vikten av att integrera Grön IT arbetet i helheten och Natlikan 
Sustainability ansåg att det skulle vara en naturlig del av revisionsarbetet. Skälen var att det 
är svårt att bedöma ett företags framgång enbart på finansiella mått, i synnerhet vad gäller 
miljön. Företag bör därför vidareutveckla sitt traditionella förhållningssätt vad gäller 
redovisningsarbetet. Ett perspektiv som täcker de viktigaste områden (ekonomi, miljö och 
samhälle) är det så kallade Triple Bottom Line modellen som lyfter fram samspelet mellan 
områden som måste fungera om företaget ska uppnå hållbarhet i sin verksamhet (Öhrlings, 
2003).

Figur 5-1 Triple Bottom Down (Öhrlings, 2003)

Problemet med modellen är att den saknar en standardiserad metod som alla företag kan 
använda sig av. Det är vanligt att företag tillämpar arbetsmetoder som de inte följer upp 
och utvärderar. Det brukar leda till att många investeringar slår fel och för med sig 
ekonomiska konsekvenser (Falk, 2007). Det måste finnas en tydlig koppling i inte bara det 
företagets mål och metodtillämpning, utan även i uppföljningsarbetet. Ett förslag som vi 
presenterar är därför balanserade styrkort, som innefattar alla perspektiv som ett företag 
behöver information om. I synnerhet ett miljöperspektiv som inkluderas i arbetet med 
redovisning. Det kan förenkla för företag att integrera Grön IT i sin verksamhet och se 
samband mellan olika områden inom företaget och hur de bättre kan samverka. Vid all 
arbete med balanserade styrkort tillkommer en mängd fördelar som kan förbättra företaget 
inom det avsedda området, men även inom andra. Ax, Johansson och Kullvén (2002) 
nämner följande:

 Bättre kommunikation: Om de balanserade styrkorten är tillgängliga för alla inom 
företaget och relevanta intressenter kan de kommunicera ut de ambitioner som ett 
företag har. Det är viktigt, främst när det gäller anställda och de förväntningar som 
företaget har på dem. 

Ekonomi

MiljöSamhälle
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 Bättre motivation: Om mål och mått har satts upp med hjälp av balanserade 
styrkort kan medarbetare bättre fokusera på sitt område. Det blir tydligare att se 
vem som bär ansvaret för vad och anställda kan därför i större utsträckning 
uppfylla de krav som ställs på dem.

 Ta itu med problem och hinder: Om ett företag inte når upp till ett visst mål kan de 
i god tid vidta åtgärder och på så sätt inte gräva in sig i en problematik som kan 
allvarligt skada företagets verksamhet.

 Ge information om en viss åtgärd: Om ett företag genomför någon förändring i sin 
verksamhet kan de tydligare se vilka effekter eller konsekvenser det för med sig på 
hela företaget.

 Ge vägledning för belöning: När företag ska sätta upp belöningsstrukturer är det 
viktigt att rätt person belönas för rätt sak. Eftersom balanserade styrkort visar 
tydligt vem som ska göra vad och hur det har gått kan företag bättre anpassa sin 
belöning till hur det bör se ut. 

 Ge underlag för beslutfattande: Om ett område inom ett företag inte når upp till de 
mål som har satts upp kan de snabbare och mer effektivt vidta åtgärder. De kan till 
exempel i god tid allokera mer resurser till det området och förhindra långgående 
påföljder.

Arbetet med Grön IT bör även belönas för att uppmuntra och motivera bra arbete. Det 
kräver att existerande interna belöningssystemet på något sätt tar med miljöaspekter samt 
framsteg med Grön IT, som Lenovo tillade. Ett välutvecklat och komplett belöningssystem 
är det bästa sättet för vägledning, både på individuell nivå och på en kollektiv nivå. 
Belöningssystemet bör även ha inkluderat ett bonussystem som aktivt och regelbundet 
belönar kompetensutvecklingen hos de anställda vad gäller Grön IT (Smitt, 2002). Men det 
får inte leda till att Grön IT uppfattas som något extraordinärt. För som Lenovo 
resonerade måste företaget i längden se Grön IT som standard och en naturlig del i 
kriterierna då arbetsprocesser utformas. Därför bör även belöning ges till anställda som 
bidrar till att avskaffa förlegade traditioner och arbetsmetoder inom företaget. Det kan leda 
till att både organisationsstrukturen och företagskulturen får en bättre inställning till Grön 
IT. I dagsläget tillämpar de flesta företag ingen belöning i någon vidare utsträckning med 
arbetet med Grön IT. Vidare måste de centralisera miljöfrågorna och sedan integrera 
strategier och mål i det vardagliga arbetet. Det är något som Fujitsu-Siemens har förstått sig 
på. Då miljön är en av företagets grundstenar, integrerar de det i den vardagliga 
verksamheten genom att belöna interna intressenter som förstår budskapet. Ett bra 
praktiskt exempel är att de belönar sina anställda som väljer att köra miljöbilar till jobbet. 

5.2.5 Kommunikation

Genom att ta ett etiskt ansvar och förmedla åtagandet belönas företaget av sina kunder,
ansåg Fujitsu-Siemens. Skälet till det är att marknadsföringen fungerar som en koppling 
mellan efterfråga och utbud. När segmentgrupper i samhället har ett behov och börjar 
efterfråga något kan företag erbjuda det genom marknadsföring. I själva reklamen 
förmedlar företaget också värderingar som de medvetet och omedvetet har kopplat till 
varumärket.  Genom att även integrera en styrka i sin marknadsföring kan företag skapa en 
strategisk marknadsföring som kan attrahera kunder till företaget (Kotler et al, 2002). Även 
här anser Lenovo att utbildning är viktigt. De som arbetar med företagets marknadsföring 
bör ha kunskaper om Grön IT och hur företaget berör området. Därefter är det viktigt att, 
som APC gav exempel på, sprida informationen om ”det goda arbetet” till kunderna 
genom olika reklamkampanjer. Det är dock viktigt att inte överdriva och hålla 
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marknadsföringen på en sansad nivå (Kotler et al, 2002). För annars uppstår, som APC 
nämnde, besvikelse och missnöje.

AMD och Fujitsu-Siemens betonade att kraven från kunden är det som avgör hur arbetet 
med Grön IT kommer att se ut. Företagen söker godkännande, främst från oberoende 
organisationer, i hopp om att bli certifierade. Det är ett bra sätt att skapa standardiseringar 
inom ett osäkert område och kan i slutändan leda till att skapa en ”best practice”, ansåg
både APC och Lenovo. APC ansåg även att det gav ett intyg på gott arbete och prestige. 
Natlikan Sustainability, som till viss mån arbetade med certifieringar, såg dem som en
drivkraft och en konkurrensfördel. Oavsett hur företag väjer att se på Grön IT kan 
certifieringar vara en bra vägledning och indikation på var i det arbetet de befinner sig i. En 
annan fördel med certifieringar är att de bekräftar att gällande lagstiftning uppfylls, vilket 
kommer att bli ett viktigare område för företag längre fram (SKF, 2007). Andra fördelar 
med certifieringar är att de ökar förståelsen och minskad osäkerhet för olika intressenter 
om produkters egenskaper, ökad förmåga till massproduktion och exkludering av 
produkter som inte uppfyller vissa kriterier (Poksinska, 2003). Det finns ett flertal 
organisationer som ger ut certifieringar och exempel på sådana är Greenpeace, Greener IT, 
TCO och SFK. En av de mest kända certifieringarna är ISO14000-serien, vars syfte är att 
med ”beprövade och internationellt erkända metoder, hjälpa företag och organisationer att 
bygga upp och bedriva ett strukturerat och systematiskt miljöarbete för att kontinuerligt 
förbättra miljöprestanda”. Den bistår av sammanlagt 25 standarder, vägledningar samt 
tekniska rapporter (Henricson et al, 2001). Företag bör inte bara tänka på att införskaffa 
produkter och tjänster som är certifieras. De bör även arbeta för att själva utveckla 
certifieringssystem som de kan tillämpa vid till exempel val av leverantörer. På så sätt blir 
arbetet mer helhetstäckande och hela företaget är delaktigt i övergången till ett mer 
miljövänligt användande av IT. 

5.3 Tabell med för- och nackdelar samt förslag till arbete
Fördelar Nackdelar Förslag till arbete

Mindre miljöbelastning

Lägre energikostnader 

Positiv inverkan i 
företagsprofilen

Lojalare intressenter 

Anpassning till 
paradigmskiftet 

Långsiktig hållbarhet

Gå miste om andra 
möjligheter

För höga ambitioner för ett 
begränsat område

Hämnande för tekniken

Arbeta med Grön IT i hela 
organisationen 

Satsa långsiktigt 

Öppna för nya arbetsmetoder 

Samarbeta med intressenter

Allokera nödvändiga resurser

Utbilda alla

Tillämpa ett TBL-perspektiv

Integrera Grön IT i de 
balanserade styrkorten

Belöna framgångar inom Grön IT

Marknadsför åtagande och 
framgångar

Certifiera och certifieras

Figur 5-2 Tabell med analysresultatet
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6 Slutsatser av vår studie
I det här kapitlet sammanfattar vi vårt resultat från vår genomförda studie om Grön IT. 
Utifrån den information vi har samlat in om Grön IT identifierar vi sex stycken fördelar 
och tre nackdelar. Vi identifierar även elva förslag till arbete med Grön IT som vi 
strukturerar med hjälp av vår omgjorda modell av mognadsprocessen. Vi bygger även upp
följande modell som representerar vårt resultat och som besvara våra två forskningsfrågor:

Figur 6-1 Resultat av vår studie (egen modell)

I vår modell placerar vi fenomenet Grön IT i centrum och därefter mynnar det ut till tre 
stycken vägar. De två åt vänster besvarar vår första forskningsfråga, som är vilka för- och 
nackdelar finns med Grön IT, och den tredje besvarar vår andra forskningsfråga, som är 
hur företag kan gå tillväga för att arbeta med Grön IT. Vi identifierar sex stycken fördelar 
och tre nackdelar. Vi identifierar även elva stycken förslag till arbete med Grön IT 
fördelade i fem stycken steg. 
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Fördelar

Ett företag som arbetar med Grön IT reducerar sitt behov av ämnen som skadar vår 
omgivning (1). Det leder även till lägre energikostnader då mindre el behövs för att hålla 
tekniken igång (2). Det för med sig en positiv inverkan i företagets profil när kunder och 
övriga intressenter inser vilket ekologiskt ansvar företaget tar (3). Vilket leder till lojalare 
intressenter som troget stödjer företaget vid till exempel svårare tider (4). Företaget är även 
bättre förberett för de nya krav som ställs på det moderna företaget (5) och uppnår därför 
en långsiktig hållbarhet (6). 

Nackdelar

Ett företag som väljer att investera i Grön IT måste utesluta andra investeringsmöjligheter 
(1). En naiv syn på Grön IT kan även leda till att företaget sätter upp för höga ambitioner i 
något som företaget inte berörs av i stor utsträckning (2). Slutligen kan Grön IT leda till att 
viss teknik inte tas fram för att de inte når upp till högt uppsatta miljökrav (3). 

Förslag till arbete

Att arbeta med Grön IT är ett omfattande arbetsområde som kräver att hela företaget 
deltar och påverkas (1). Företaget måste även vara berett att satsa långsiktigt (2). Det kan 
det göra genom att utveckla nya arbetsmetoder (3), samarbeta med relevanta 
intressenter(4), bistå med nödvändiga resurser (5) och utbilda personal och andra 
nödvändiga intressenter i ämnet (6). Även företagets syn på miljöfrågorna måste inkluderas, 
helst i ett tidigt skede i arbetet (7). Ett praktiskt verktyg till det är de balanserade styrkorten 
(8). För att motivera bland annat anställda i arbetet med Grön IT bör de interna 
belöningssystemen anpassas till att även inkludera framsteg inom miljöteknik (9). 
Framgångar och initiativ bör även förmedlas till företagets intressenter för att få väcka 
intresse och motivation (10). För att skapa standarder inom Grön IT bör företag arbeta för 
att få sina produkter och tjänster certifierade. De bör även certifiera leverantörer som 
anpassar det dem erbjuder till företagets miljökrav. 

Vi avslutar våra slutsatser med att konkludera att vi bekräftar Bansal och Kendalls (2000) 
tre motiv till ekologiskt ansvar (konkurrenskraft, legitimitet och socialt ansvar). Vi döper 
dem däremot till lägre energikostnader (kostnadsbesparingar är ett sätt att uppnå 
konkurrenskraft, Exido, 2007), lojalare intressenter och mindre miljöbelastning för att ge 
läsaren en enklare förståelse av vad de konkret innebär för företag.
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7 Diskussion och reflektioner kring vår studie
Vi avslutar vår studie med att diskutera och reflekterar kring olika skeden och områden 
som vi anser har påverkat vår studie och dess resultat. Vi börjar med att diskutera om vi 
har besvarat våra forskningsfrågor, lyfter fram deras styrkor och svagheter och diskuterar 
ifall vi uppnår vårt syfte. Därefter ger vi två konkreta förslag till fortsatt forskning. Vi 
avslutar med att reflekterar kring tankar med vår studie som vi har haft innan, under och 
efter dess genomförande. 

Vi anser att med vår studie lyckades vi få fram de huvudsakliga för- och nackdelar med 
Grön IT. Vissa fördelar var mer eller mindre självklara, som till exempel mindre 
miljöbelastning och lägre energikostnader, eftersom de är återkommande vid tillfällen då 
fördelar med miljövänlighet lyfts fram. Genom att återge dem i vår studie bekräftar vi den 
allmänna uppfattningen att de är typiska och huvudsakliga fördelar med Grön IT. Andra 
fördelar, samt nackdelarna, fick vi fram genom att diskutera information vi införskaffat och 
analysera det ur ett längre och mer omfattande perspektiv. Ett exempel är anpassningen till 
ett nytt paradigmskifte. Vi klargör hur och varför det har inträffat ett paradigmskifte och 
därefter förklaras hur Grön IT kan användas som ett verktyg till att anpassa sig till det. En 
svaghet är däremot är att de nackdelar vi får fram är problem som vi analyserade fram från 
våra intervjuer. Eftersom vi kände under själva intervjuerna att våra informanter inte riktigt 
tänkt igenom nackdelar med Grön IT förut kan de vara för få eller begränsade till enskilda 
företag. Vi genomförde heller inga observationer av företagens verksamhet och kunde 
därför inte få fram direkta för- och nackdelar. Därför kan vissa kännas för övergripande 
eller diffusa om läsaren söker mer konkreta för- och nackdelar. 

Med hjälp av våra informanter och forskning kring projekt och IT arbete lyckas vi ta fram 
användbara förslag till arbete när företag ska försöka ge sig in på fenomenet Grön IT. 
Deras tillämpning kräver inga genomgående förkunskaper och de är anpassningsbara för 
enskilda företag. Det gör dem mer applicerbara och generaliserbara för företag och därför 
låser vi inte in oss till en specifik bransch. Vi ser inga svagheter med dem mer än att de 
möjligtvis kan vara för få för ett stort område som Grön IT. Det gör att förslagen vi 
nämner är inte tillräckliga och därför måste företag söka efter fler annars kan det uppstå en 
osäkerhet.

Vi anser att med vår studie uppnår vi syftet med att förklara de generella för- och 
nackdelarna och ge användbara förslag till arbete med Grön IT. Däremot, som vi antog 
redan i metodkapitlet, uppnår vi en för hög generaliserbarhet och reliabilitet och det har 
skadat vår validitet. De flesta företag, oavsett verksamhet, kan relatera sig till de för- och 
nackdelar vi lyfter fram samt förslagen vi nämner. Men få skulle känna att det är tillräckligt 
med bara dem och skulle behöva mer än det vi nämner. Därför rekommenderar vi till 
fortsatt forskning att utgå ifrån ett motsatt perspektiv (högre validitet och lägre reliabilitet 
och generaliserbarhet) för att se ifall resultatet blir annorlunda eller om våra kan bekräftas. 
Det kan till exempel ske på så sätt att ett stort företag undersöks mer djupgående. Ett annat 
förslag till fortsatt forskning är att bemöta fenomenet Grön IT ur ett annat perspektiv än 
näringslivet och kanske bekräfta vårt resultat även där. Där kan till exempel 
intresseorganisationer få vara med och ge sina åsikter och förslag om Grön IT.

Vi som har genomfört den här studien har insett tydligt vilket nytt fenomen Grön IT är för 
företag. Trots att de flesta företag vi intervjuade bestämt hävdade att de har arbetat med det 
i många år märkte vi att de saknade en utförlig strategi eller genomtänkt vision för arbetet 
(därav oförmågan att nämna nackdelar). Det förklarar bristen på struktur i arbetet med 
Grön IT, men också bristen på förståelse att se Grön IT som något långsiktigt och 
omfattande. Vi kände att de flesta företagen ville associera sig med Grön IT och skryta om 
sina framgångar men ingen deltog fullt ut med de åtagande som tillkommer med Grön IT. 
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Vi anser att även media har samma förhållningssätt då de flesta artiklar om Grön IT gärna 
lyfter upp uppenbara fördelar med Grön IT men ingen går på djupet hos dem, identifierar 
nackdelar och ger användbara förslag till arbete. Det har i slutändan skadat vår studie 
eftersom vi har saknat litteratur och forskning som är specifikt avsedd för Grön IT.
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Bilaga 1 Första mallen för intervju

Inledande bakgrundfrågor

1. Vilken befattning innehar ni?

2. Vilken erfarenhet har ni av Grön IT?

3. Hur länge har ni arbetat med Grön IT?

4. Vad är din roll respektive dina arbetsuppgifter inom Grön IT?

5. Vad innebär Grön IT för Er, vilken är Er personliga definition? 

6. Vilka är involverade när Ert företag arbetar med Grön IT (nyckelpersoner, 
enheter, inom som utanför företaget)?

Grön IT

7. Vilka styrkor (fördelar) finns det med att arbete med Grön IT?

8. Vilka svagheter (nackdelar) finns det med att arbete med Grön IT?

9. Hur berör och hur berörs Grön IT av tekniken (finns det några medvetna 
satsningar, samverkar strategierna inom områdena)?

10. Hur berör och hur berörs Grön IT av marknadsföringen, ingår det i företagets sätt 
att profilera sig?

11. Hur berör och hur berörs Grön IT av de strategiska beslut som fattas inom 
företaget?

12. Samarbetar Ert företag med andra intressenter i arbetet med Grön IT?

13. Belönas bra arbete och idéer vad gäller miljövänlighet och IT inom Ert företag? 

14. Hur ser framtiden ut för Grön IT, vilka möjligheter och vilka 
problem/utmaningar finns det? Hur löser ni problemen och hur tar ni tillvara på 
möjligheterna?

15. Söker Ert företag aktivt efter information och produkter som kan 
tillämpas, och hur uppdaterar sig Ert företag inom området?
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Bilaga 2 Andra mallen för intervju Natlikan Sustainability

Intervjun kommer att ske i form av en företag-klient diskussion. Vi som intervjuar kommer 
att spela rollen som potentiella kunder och informanten kommer att försöka övertyga oss 
om varför och hur vi bör arbeta med Grön IT. Som företag har vi ingen förförståelse i vad 
Grön IT är. Därför kommer vi att gå in i detalj hur arbetet kommer att påverka vårt 
företags verksamhet, kortsiktigt som långsiktigt. Vidare kommer vi att diskutera mer 
genomgående de för- och nackdelar vi lyckas få fram. 

Inledande Bakgrundfrågor 

1. Vilken befattning innehar ni?

2. Vilken erfarenhet har ni av Grön IT?

3. Hur länge har ni arbetat med Grön IT?

4. Vad är din roll respektive dina arbetsuppgifter inom Grön IT?

5. Skulle Ni kunna förklara för oss vad Grön IT innebär då vi inte förstår vad det är 
och hur det påverkar oss företag? 

6. Hur vet vi om något är Grön IT?

Grön IT

7. Vad förlorar vi på att inte arbeta med Grön IT?

8. Är det inte fördelar som vi kan ta till oss på andra sätt?

9. Vad förlorar vi på att arbeta med Grön IT?

10. Hur ser arbetet med Grön IT ut i detalj?

11. Hur vet vi att vi gör ett bra arbete och hur kan vi förbättra det om vi inte gör det?

12. Vem ska ansvara för arbetet med Grön IT och varför?

13. Vilka delar av företaget berör arbetet och hur?

14. Vilka resurser måste vi avsätta för att arbeta med Grön IT?

15. Vilken kompetens behöver vi?

16. Hur lång tid kommer det att ta innan vi märker effekterna av att arbeta med Grön 
IT?

17. Hur påverkar det våra intressenter och på vilket sätt?

18. Hur kommer arbetet med Grön IT att se ut längre fram?
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19. Hur kommer arbetet med Grön IT att påverka vår personal och varför?

20. Hur kan vi öka intresset bland våra intressenter och personal om Grön IT?

21. Vilka incitament för kreativt och bra arbete kan vi använda oss av gentemot våra 
anställda, kunder och leverantörer?

22. Vilka forum och verktyg kan vi använda oss av för att hitta mer information om 
Grön IT?
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Bilaga 3 Intervjuer och föreläsningar

Företag AMD

Befattning Nordic Division Manager

Datum 13 september, 2007

Intervju

Informanten från AMD arbetar som Nordic Division Manager och företaget har under en 
längre tid arbetat med att stärka sin gröna profil. AMD, Advanced Micro Devices, är en 
amerikansk tillverkare av bland annat processorer, grafikkomponenter, 
multimediallösningar och nätverkskomponenter . Företaget har varit verksamt sedan 1969 
och har idag runt 16 500 anställda. Deras kärnkompetens kretsar kring deras processorer, 
som till exempel AMD Athlon, AMD Opteron och AMD Turion. AMD har som vision att 
”vara med i processen att göra världen bättre, tillsammans med våra partners”. Deras fokus 
är siktad på ”teknologiska innovationer som hjälper att människor från hela världen att 
förbättra deras liv” (AMD, 2007). 

Intervju

Grön IT innebär för företaget främst en fokusering på strömsnålt.  Det är en fokusering 
som i många år har lett till effektiviserade processorer, vilket är företagets kärnprodukter, 
samt att integrerar minneskort i processorerna. Just integrerade minneskort och de 
strömsnåla processorerna är en del i vår strävan att arbeta mer aktivt med minskad 
resursförbrukning. Nyckelaktören inom Grön IT är IT-avdelningen i stort, och den som 
måste driva fram frågan är främst IT-chefen.  Det hinder som existerar för att frågan 
kommer att nå konkrethet är det budgetansvar som hänger i luften med cheferna. 
Ekonomisk försvarbarhet är det viktigaste skälet till att många projekt inte genomförs eller 
att företag väljer att genomföra andra. Men i och med att det är kunderna som mer eller 
mindre styr företags handlingssätt ligger budgeten tvåa efter efterfrågan på energisnåla 
processorer. Miljöfrågan har varit väldigt drivande de senaste åren och det har visats sig i 
kunders efterfråga. Vissa företag har just därför reagerat till marknaden, före sina 
konkurrenter, och gett kunderna det de vill ha. Genom att göra det skapar de sig själva en 
fördel som för andra är svår att ta igen. Grön IT frågan är väldigt teknisk orienterad för 
företag inom den bransch som AMD verkar i, vilket har lett till ett starkt arbete med att 
förverkliga de mål som har satts upp inom området och för att ta tillvara på den teknik som 
finns tillgänglig. Det har även inneburit att arbeta för att introducera ny teknik inom 
området också, vilket är just ett av Grön IT mest kännbara tecken, innovationen.  Många 
förbättringar har skett vad gäller värmeutvecklingen, till exempel används idag flera 
processorer i en dator. Satsning har skett och det har belönats genom olika certifieringar 
såsom Energy Star vilket är den amerikanska motsvarigheten till TCO. Framtidutsikterna är 
väldigt ljusa vad gäller arbetet med Grön IT från branschens perspektiv, och satsningarna 
för att uppnå målet om så mycket prestanda som möjligt per watt kommer att fortsätta. 
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Företag APC

Befattning Enterprise Manager

Datum 13 september, 2007

Intervju och föreläsning

Informanten, Enterprise Manager för APC Sverige, har i ett flertal år arbetat ingående med 
att integrera ett innovativt tänkande kring Grön IT i företaget. Det ”nya sättet att tänka” är 
en del av hans främsta uppgifter och en del i företagets mål att öka kundnöjdheten (APC-
seminariet). Han deltar ofta i olika IT-seminarier för att marknadsföra APC och dess 
produkter samt bygga upp företagets varumärke. Informanten intervjuades och höll sedan 
en föreläsning. Företaget han arbetar i, APC (American Power Conversion), tillhandahåller 
skydd mot fall av dataförluster, skador på hårdvaror och ”downtime”. Företaget är 
mestadels associerat med sina reservenergiprodukter till servrar, såsom AC och DC. 
Företaget har varit verksamt sedan 1981, då det grundades av tre ingenjörer, vars inriktning 
var solcellsenergi. De riktar sig mot hemkontor, verksamhetsnätverk, ISPs och datacentrar 
(APC, 2007). 

Intervju

Grön IT innebär allt, från systemeffektivisering till symbiosen mellan ekonomi och miljö. 
Eftersom det är ett brett ämne som påverkar alla inom ett företag bör även alla delta i 
utformandet och tillämpandet av Grön IT. Oftast ser företag Grön IT som en delfunktion i 
det hela men det handlar egentligen om att leda en hel organisation mot miljövänlighet. 
Alla, från topp till grund, bör ta ansvar i arbetet. Annars kan misstag begås och det kan stå 
dyrt i längden. De främsta fördelarna med Grön IT är ekonomiska. Men det finns också en 
mängd miljöaspekter, med andra ord mjuka värden. Det finns även en konkurrenskraft i 
certifieringen då det kan inge försäkran om gott arbete och prestige. Den främsta svagheten 
är förarbetet och inledningen med att tillämpa Grön IT. Det brukar oftast vara en dyr och 
komplicerad process som många inte har någon aning om hur det ska se ut. Framtiden för 
Grön IT ser väldigt ljust ut, nytänkandet är en drivkraft och en tillkommande fördel. Om 
det visar sig att om 30 år kommer vi att nå samma framgångar som de senaste 30 åren 
överväger fördelarna markant med Grön IT. Eftersom det redan idag inte är hållbart med 
gamla system kommer Grön IT inte bara att vara ambitionen utan också utgångspunkten 
vid utformandet av nya system. I längden kommer Grön IT att utforma marknadsföringen 
i den mån att företag kommer att vilja förmedla sina mål till kunderna samt öka 
medvetenheten om miljön och det ”goda arbetet” som företaget redan har gjort. För att på 
bästa möjliga viss utnyttja potentialen med Grön IT kan företag genomföra 
reklamkampanjer som enbart fokuserar på det gröna arbetet i företaget. Fast det är viktigt 
att inte ”ljuga” då det kan skapa ett missnöje bland kunderna. Vid det strategiska 
utformandet måste företag börja beakta Grön IT eftersom det är ett fenomen som är här 
för att stanna. Vår planet kommer att bara må sämre de kommande åren och det kommer 
att göra ämnet mer relevant. APC samarbetar främst med IBM och då handlar det om 
utveckling av teknik. Företaget tillämpar även ett styrningssystem och uppföljningsarbete 
där miljöfrågorna är starkt integrerade och där intressenter deltar aktivt. Systemet börjar bli 
standard inom branschen och berör främst ledningsnivån i dagsläget. Inom företag 
tillämpas idag inget enskilt belöningssystem utan gott arbete och uppnådda mål belönas 
genom det traditionella belöningssystemet. 



26

Föreläsning

Som det ser ut idag på de flesta datorhallarna går mindre än hälften av energiförbrukningen 
åt det faktiska IT-systemen. Detta beror bland annat på dålig designade datorhallar samt 
gammal utrustning. En traditionell datorhall som förbrukar 1MW på en tidsperiod på tio år 
motsvarar ungefär 177 miljoner KW timmar vilket är uppräknat till att kosta ungefär 17 
miljoner dollar. 177 miljoner KW timmar är likvärdig med 4300 bilars 
koldioxidförbrukning och 1000 av dessa går spillo vilket betyder att nästan en fjärde del av 
den summan ett företag får betala för att hålla igång sina datorhallar kastats i sjön. För att 
undvika detta bör fokusen ligga att skapa systematiska och långsiktiga förbättringar istället 
för kortsiktiga lösningar. APC har designat lösningar för att kunna effektivisera 
energiförbrukningen och där med reducerar man elkostnaderna. Till exempel 75 % av 
energikonsumtionen vid datorsystem är på grund av kylningen och inte av det faktiska IT-
systemet. Det går att lösa bland annat genom rackbaserad kylning och ultraeffektiva UPS-
system. Med rackbaserad kylning menas att kylsystemen placeras i rackraden istället för på 
rumnivå som det vanligtvis gör. Det möjliggör mycket högre effektdensitet än traditionella 
datorhallsdesign. Med ultraeffektiva UPS-system, (uninterruptible power supply,
avbrottsfria kraftförsörjning), menas en teknik som reducerar energiförluster med upp till 
50 % och som dessutom är avsevärt tystare än tidigare elkraftssystem. 

Företag Computer Sweden

Befattning Seminarieanordnare 

Datum 13 september, 2007

Föreläsning

Vår informant från Computer Sweden var med och anordnade seminariet om Grön IT och 
var även moderator vid seminariet.  Computer Sweden är en av de största IT tidningarna i 
Sverige och har 127 000 läsare och 84 000 unika besökare per vecka till sin sida. Tidningen 
fokuserar på att informera om teknik och affärsfrågor. Tidningen grundades 1983 och är en 
del av IDG Media (CS, 2007). 

Föreläsning

Det finns inga självklara definitioner om Grön IT. Men de flesta är nog överens om att det 
är teknik som medför resursbesparingar och minskar miljöpåverkan. Det finns många skäl 
till varför företag bör arbeta med Grön IT. Ett är att klimatförändringarna som håller på att 
ske kräver det. Det har även skett ett paradigmskifte vad gäller förhållningssättet till miljön 
och Grön IT tillhör det nya. Idag har det blivit en del i ett företags ansvarstagande vad 
gäller hållbarhet över hela värdekedjan. Ett annat skäl att det är ett sätt att öka 
lönsamheten. Slutligen beror det på att trycket för förändring kräver det. Det sista kommer 
från myndigheter i form av lagar och förordningar, kunder och kundens kunder, 
medarbetare och potentiella medarbetare, kapitalmarknaden, leverantörer och på senare tid 
från media. 
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Företag Fujitsu-Siemens

Befattning Business Development Manager

Datum 13 september, 2007

Intervju och föreläsning

Fujitsu-Siemens informanten arbetar som Business Development Manager på Fujitsu-
Siemens, som är resultatet av en sammanslagning mellan Fujitsu och Siemens år 1999. 
Företaget levererar mobila produkter, stationära samt bärbara datorer och företagslösningar 
till IT-infrastrukturer. De är verksamma i 176 länder världen över med mer än 11 000 
anställda. I Europa är de ledande inom IT-lösningar och riktar sig till allt från privatkunder 
till stora företag. Företaget är engagerat i viktiga miljöfrågor och har som mål att ”bidra till 
reduceringen av människan fotspår i naturen”.  De är bland de stora inom sin bransch vill 
gärna profilera sig själva som ”en förebild för övriga genom att ta in sitt miljöansvar i 
ramen för vår verksamhetsplan” (Fujitsu-Siemens, 2007).

Intervju

Med Grön IT menas en så liten miljöbelastning som möjligt. Både när det gäller material 
och energi. Relaterat till företaget talar vi om Grön PC, det vill säga persondatorer med 
reducerat mängd skadliga ämnen. Mot kunden visas det genom en svanmärkning. En 
drivande faktor i detta arbete är etiken. Det är därför oerhört viktigt att frågan skjuts upp i 
ledningen. Det är dem som måste leda frågan till konkrethet. Fördelarna med Grön IT är 
väldigt synliga i och med att kunderna ser att företaget tar sitt etiska ansvar och vidare 
belönar företaget genom att köpa deras produkter, därav ledningens intresse i frågan. Vid 
marknadsföringen av miljöarbetet är det viktigt att klargöra för intressenterna hur det 
arbetet går till. Annars kan det slå tillbaka eftersom kunden kan se igenom en bluff och det 
straffas sig eftersom företaget visar sig vara opålitligt. Medan en nackdel kan vara att 
företagen ibland måste byta ut produktionslinjen helt och hållet. Det handlar också om att 
välja rätt underleverantörer, som bidrar med gröna komponenter och som inte befinner sig 
långt från produktionsfabriken vad gäller distans, då att flyga dem bidrar till miljöutsläppet.  
De förändringar som företagen realiserar måste sedan mätas för att tillhandahålla feedback 
som ger svar på frågor som; gör vi det här rätt, kan vi göra det bättre, och vilka effekter 
kommer det här att ge? Det tydliga problemet i företagen vad gäller att satsa på Grön IT är 
mentaliteten som existerar i företaget. Det är därför företag måste inse betydelsen av att 
informera samt utbilda relevanta instanser i hur man arbetar med Grön IT. Då är det 
viktigt att ta fram företagets miljöpåverkan kontra vitala förändringar som måste 
genomföras. Företag måste understryka att det är den stora bilden som de anställda måste 
associera med sitt företag; människan måste radera sitt fotspår i miljön. Det är också 
nödvändigt att de anställda belönas för sina framsteg med miljöarbetet. Till exempel har 
Fujitsu-Siemens belöningar till de anställda som väljer att köra med miljöbilar till arbetet. 
Utmaningarna som existerar med att arbeta med Grön IT är kraven som ställs från både 
kunder och oberoende organisationer. Utmaningar i sig är positiva för branschen för det 
motiverar företag att ständigt förbättra sitt arbete. Kunderna ställer allt högre krav på 
miljövänligare datorer i form av reducerad mängd skadliga ämnen och energisnålhet. För 
att bemöta den utmaningen måste vi därför utbilda våra kunder om de miljöproblem som 
existerar och hur vi arbetar med att lösa dem. Det gör vi genom marknadsföring, genom att 
betona att arbetet med Grön IT är en av det egna företagets grundstenar och att arbetet 
inom området har pågått under en längre tid.  Till exempel har Fujitsu-Siemens ända sedan 
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1996 arbetat intensivt med oberoende organisationer som SIS, Greenpeace och Greener 
IT. Det samarbetet har belönats genom certifieringar såsom svanmärkning. 

Föreläsning

Fujitsu Siemens har genomfört stora förändringar inom organisationen för att gynna 
miljön. Det har bland annat skett förändringar i lödningsprocessen vilket har lett till att 
förbrukningen av vattnet har minskat med 850 000 liter årligen, förbrukningen av bly har 
minskat vid tillverkning av moderkort. Vad gäller lödningsprocess är bly förbjudet sedan 
2002. Även en del effektivisering av transport har medfört att Fujitsu Siemens kan spara in 
30 ton material om året. Fujitsu-Siemens har även skapat batterier som använder en 
reducerad mängd energi vid användning. Förutom förändringar som har skett vid 
produktionen har företaget även försökt minska miljöpåverkan ytterligare genom att vara 
tuffare mot sina leverantörer och krävt att de använder sig av miljövänligare alternativ om 
det finns möjlighet till det. Till sina anställda har det delat ut bärbara datorer istället för 
stationära vilket är mer materialsnålt och energiåtgången är mindre. Mycket av energin som 
förbrukas idag för att hålla igång datorservrar används väldigt ineffektivt. Det finns mycket 
bättre lösningar tillgängligt men att som företagare måste man vara beredd på att bygga om 
sitt datorcenter helt från grunden och därifrån välja energisnål teknik. Våra servrar till 
exempel har en 40% mindre energiförbrukning än konventionella standardservrar. Servarna 
innebär även en fördel för de anställda eftersom de är ergonomiska, tysta för kontorsmiljön 
och tar även mindre plats. Det är inte bara Fujitsu-Siemens som ställer högre miljökrav 
nuförtiden. 52% av återförsäljarna inom IT-branschen hade blivit mer medvetna om Grön 
IT:s expansion och betydelse och en undersökning av Ispos MORI rankades
miljöaspekterna trea vid inköpskriterier för en PC. 

Företag Lenovo

Befattning Miljöansvarig, Norden

Datum 13 september, 2007

Intervju 

Informanten från Lenovo som intervjuades har hand om miljöfrågorna inom Lenovo 
Norden. Han hade kunskaper om den praktiska tillämpningen om Grön IT samt 
synpunkter som företag bör beakta och gå igenom innan arbetet sätts igång. Lenovo är en 
av världens största datortillverkare och skapades efter att Lenovo-koncernen slog sig 
samman med IBM Personal Computing Division. Deras nyckelprodukter är PC-produkter 
samt tjänster som bidrar till konkurrenskraft och produktivitet. Företaget har över 19 000 
anställda samt kontor över hela världen (Lenovo, 2007). När det gäller miljöaspekten är 
Lenovo bland de ledande enligt Greenpeace. De har arbetat aktivt med att ändra sin 
produktionsutveckling och användning av teknik för att nå uppsatta miljömål (Greenpeace, 
2007). 

Intervju

Grön IT innebär att bygga upp en IT-infrastruktur som har förmågan att belasta miljön 
mindre. Även Grön IT har en viss belastning men avsikten är att den ska vara lägre än 
alternativ IT. När det har nått upp till högt uppsatta miljökrav övergår det från IT till Grön 
IT. Det är viktigt att inte begränsa arbetet med Grön IT, då det är en del av miljöarbetet 
och det ska heller inte begränsas till vare sig en sektion av företaget. Det ska vara ett 
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standardiserat arbete som används över hela företaget. Det ska vara välintegrerat och leda 
till främst konkreta energieffektiviseringar. Den främsta fördelen med Grön IT är 
miljövänlighet. Det är något som bör betonas starkt eftersom det är inget litet område och 
inget företag har råd att inte ta hänsyn till det. Det finns även ekonomiska fördelar som har 
börjat lyftas fram under senare år med hjälp av studier. En svaghet, eller komplikation, med 
Grön IT är att det krockar med existerande traditioner inom företag. Det främsta hotet 
mot Grön IT är inte tekniken utan de förstelnade och förlegade traditioner som hindrar 
företag från att använda sig av miljövänlig teknik som redan finns därute. Skälet till att det 
krockar med traditioner är att med Grön IT måste det tillämpas ett helhetsperspektiv och 
då måste olika processer relateras och integreras. När en viss avdelning har utvecklat sina 
egna traditioner om hur de ska se på saker och arbeta med det då ”hotar” Grön IT det 
rådande. En annan svaghet med Grön IT är säkerheten. När teknik som är ny och inte 
används i samma utsträckning som äldre teknik ska börja användas då kanske det inte 
uppfyller alla säkerhetskrav som företaget ställer. Om det är allvarliga brister kan företaget 
välja att fortsätta med det gamla systemet istället. Längre fram kommer responsen från 
allmänheten vara tydligare och troligtvis kommer fler företag att inse att det är något värt 
att satsa på. Idag anses Grön IT vara ett slöseri och tas det även i hänsyn till att det inte 
existerar någon ”best practice”, drar många slutsatsen att företaget förlorar kundperspektiv 
i produktionen. Grön IT måste förtydligas, kanske från akademiskt håll, och en ”best 
practice” bör utvecklas fram genom forskning. När ett företag ställer om till Grön IT 
uppstår en mängd möjligheter när det gäller marknadsföringen. Därför bör även 
marknadsföringsavdelningen utbildas i ämnet för att de på bästa möjliga vis kan använda 
det i olika kampanjer. Grön IT erbjuder många möjligheter till att samarbeta med både 
kunder och leverantörer men också konkurrenter och andra aktörer på marknaden. 
Community bridges är väldigt vanliga och många är bereda att betala lite extra för 
miljövänliga produkter och tjänster. Det har även uppstått kluster som tar upp ämnet på en 
generell basis, till exempel Silicon Valley i Kalifornien. För att uppmuntra arbetet med 
Grön IT på ett bra sätt bör det interna belöningssystemet på något sätt ta med 
miljöaspekter och framsteg med Grön IT. Bra arbete måste medföra en bonus, annars 
kanske de anställda inte anstränger sig tillräckligt. Men Grön IT ska inte vara något 
extraordinärt, även om det i början kommer att vara det. I framtiden måste företag se Grön 
IT som standard och en naturlig del i deras kriterier när de utformar arbetsprocesser. Det 
måste i slutändan vara en del av helhetskulturen. Inom Lenovo används intranätet till att 
hämta och sprida information om teknik och principer för miljöarbete. Det är en väldigt 
detaljerad process som är tillgänglig för alla anställda och används ofta. 

Företag Malmeken

Befattning Grundare och verksamhetsansvarig

Datum 13 september, 2007

Föreläsning

Vår informant är grundaren av företaget och tillsammans med två medarbetare håller de 
igång Malmekens verksamhet. Hon har ingående kompetens i det systematiska arbetet med 
CSR och har arbetat med frågorna i 20 år. Malmeken arbetar med att erbjuda 
konsulttjänster inom områden såsom affärs och verksamhetsutveckling. Företaget hjälper 
andra företag att på ett bättre sätt genomföra projekt, upphandlingar och utallokeringar. 
Det främst genom att bygga upp eller anpassa tillgängliga metoder och modeller till 
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enskilda kunder. Företaget arbetar utifrån tre perspektiv när de ska tillämpa metoder och 
modeller i ett företag och de är det finansiella och sociala samt miljöperspektivet. 
Malmeken anordnar även föreläsningar och workshops kring sin kärnkompetens 
(Malmeken, 2007). 

Föreläsning

Arbetet med Grön IT innebär främst att hinna ikapp morgondagens krav från kunderna. 
Marknadens roll i människors vardag växer och så även dess ansvar. CSR arbetet, där etiskt 
och socialt ansvar kombineras med miljövänlighet. Det här är områden som företag 
kommer att ”ansvara” för i större utsträckning i framtiden och skulden för allt uteblivet 
arbete kommer att falla på företag. Det handlar om en övertäckande hållbarhetsprocess 
som smittar av sig över hela företaget. Bland de främsta verktygen företag kan använda sig 
av för att vända Grön IT från ett problem till en möjlighet är varumärket. Genom att 
kombinera företagets verksamhet med dess värdegrund och integrera Grön IT i utfallet kan 
företaget skapa sig en stark profil. Det utan att ens behöva spendera ett öre på 
marknadsföring.  

Företag Natlikan Sustainability

Befattning Grundare och verksamhetsansvarig

Datum 14 november, 2007

Intervju

Informanten från är arbetar med PR-frågor inom Natlikan Sustainability. Företaget är ett 
informationsbolag som fokuserar sig på miljöinformationshantering, miljödata och 
kompetensutveckling. Produkterna och tjänsterna som de tillhandahåller är inom ramen för 
yttre miljön och arbetsmiljö (Natlikan Sustainability, 2007). Exempel på deras utbud är 
bland annat mätning samt redovisning av ett företags miljöpåverkan, företagsanpassade 
verktyg för miljödatahantering och rapportering som i sin tur leder till bland annat 
hållbarhetsredovisningar, miljörapporter, hälsobokslut samt intern målstyrning och 
kommunikation. De bedriver också till större del rådgivning och utveckling för sina kunder 
inom miljöledning, miljörätt och miljöredovisning.  Deras målgrupp är företag inom 
näringslivet, universitet och kommuner (Konsulter, 2007). 

Intervju

Grön IT är en del av ett större arbete, som innebär att skapa en verksamhet som är hållbar. 
Ett sådant hållbart perspektiv innebär att företag försöker få verksamheten att fungera 
många år framöver och det är ett arbete som påverkar alla delar av företaget. Fokus ligger i 
att minska beroendet av resurser som är ändliga eller skadliga för både arbetsmiljön och 
den utomstående miljön. Det arbetet kan gå till på så sätt att företag byter ut de maskiner 
och annan hårdvara som används vid produktion till mer miljövänliga alternativ. Företag 
kan även ändra på de mötesplatser och kommunikationsvägar som används inom företaget 
till mer effektiva alternativ. Ett tredje sätt är att ställa om verksamheten, vilket kräver ett 
mer omfattande arbete men kan ge bättre resultat. Många företag vet inte om när något är 
Grön IT eftersom det i dagsläget inte finns något strukturerat arbete som kan tillämpas när 
de försöker realisera sitt Grön IT strategi. Men med tiden kommer det som gå förlorat om 
de inte arbetar med Grön IT att bli mer kännbart och då kommer de att investera mer i att 
göra sitt IT mer grönt. Det som företag oftast förlorar med att inte arbeta med Grön IT är 



31

möjligheter till att effektivisera sin verksamhet. De förlorar även tid vid produktion och 
kommunikation och kunskap. Det kan även uppstå ett dåligt rykte kring företaget och dess 
varumärke. Det är problem som säkerligen går att lösa på andra sätt men genom att försöka 
introducera ett hållbarhetsperspektiv kan företag ta tag i alla dessa problem samtidigt. Att 
arbeta med ett hållbart perspektiv innebär att bevaka lagstiftningen. Företag måste hålla sig 
uppdaterade när det gäller lagändringar och införandet av nya lagar för att inte hamna på fel 
sida av lagen och därmed riskera efterföljder. Revisionsarbetet, både det interna och det 
externa, måste bli mer helhetstäckande. Det är något som oftast kunden efterfrågar men 
även aktieägare och myndigheter. Ett viktigt steg är också att mäta resultatet av arbetet. Det 
kan ske bland annat genom att lägga till fler aspekter i revisionen, som till exempel 
koldioxidutsläppen. Det kan även ske med hjälp av miljöutredningar som företaget kan 
genomföra kontinuerlig. Slutligen kan företag sträva efter att uppnå certifieringar, vilket är 
ett bra sätt att anpassa sig till lagstiftningen och miljökrav från andra externa intressenter. 
Företag kan aldrig känna sig säkra i sitt arbete med Grön IT. Det finns alltid nya saker 
därute och det är mycket som företaget inte vet om som kan tillämpas i den egna 
verksamheten. Därför bör ett företag aldrig sluta upp med att eftersträva hållbarhet. När 
det gäller arbetet med Grön IT brukar det i början beröra miljösamordnaren och kvalitets, 
miljö och IT cheferna. Därefter sprider det sig till hela företaget. De flesta anställda känner 
av effekterna i sin arbetsmiljö och kundbemötandet. Vad gäller just arbetsmiljön brukar 
facket på ett eller annat sätt också samverka och bidra med kunskap och krav. I längden är 
det frågor som brukar främst fastna på kvalitet och miljöavdelningen.  De resurser som 
måste avsättas är mestadels kunskap, resurser, personal och tid. Det behövs relevant 
information och användandet av sådan information. Det behövs ekonomiska resurser som 
ansvariga kan använda sig av. Slutligen behövs det tid för att det är ett arbete som tar tid att 
känna av effekterna av och som egentligen aldrig tar slut. Det ser positivt ut för Grön IT, 
gehöret har varit enormt de senaste åren och fler har blivit intresserade av att förbättra 
arbetsmiljön inom företaget och minska på miljöbelastningen. Produktutbuden har vuxit 
och de är även mer flexibla och täcker fler delar av företaget. I synnerhet inom EU, kanske 
tack vare standardiseringen, har marknaden reagerat som mest. Reaktionerna från 
företagens intressenter har också varit positivt, vilket gjort att fler företag börjar inse att det 
är något värt att investera i. Det ger företaget ett gott rykte och anställda känner sig mer 
motiverade. Företaget kan även välja att informera intressentgrupper där intresset verkar 
svalt. Genom att få intressenter att bli mer införstådda i omvärldens ökade miljökrav kan 
företaget dra större fördelar av sitt miljöarbete. Företag kan hämta information från olika 
mötesplatser och hemsidor. Även myndigheter och EU är bra instanser som företag kan 
vända sig till. För att motivera interna intressenter kan företag införa incitament. Det finns 
idag inga standardiserade sådana men det är något som företag bör se över och anpassa 
dem till sin verksamhet. Sammanfattningsvis bör företag förstå att arbetet med Grön IT 
kan delas upp i två huvudsakliga moment. Det första är själva verksamhetsutvecklingen, där 
sättet att göra affärer blir mer grönt. Det andra momentet är att utvärdera miljöarbetet för 
att se efter om företaget har uppnått konkret och om inte allokera mer resurser där det 
behövs.  
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Företag O2 Energi

Befattning Grundare och VD

Datum 13 september, 2007

Föreläsning

Informanten är en framstående entreprenör som har varit VD för många andra företag 
innan han 2004 grundade O2 Energi. Idag arbetar han som VD och hjälper till med att 
utforma företagets miljöprofil. O2 Energi arbetar med att sälja el på ett alternativt sätt. 
Företaget säljer ägarandelar i sina vindkraftverk. Fördelarna för kunderna är att priset för 
elen de konsumerar sjunker och de använder sig enbart av miljövänligt el. Företaget 
expanderar genom att investera mer i vindkraftverken när antalet kunder växer. Företaget 
är likt ett kooperativt företag men verkar inte helt under samma förutsättningar (O2, 2007). 

Föreläsning

Det har skett en stor förändring i miljötänkandet. När miljöarbetet blev för första gången 
aktuellt ansågs det vara tråkigt och som en belastning. Idag är miljöarbetet något hippt och 
företag som arbetar med till exempel Grön IT anses moderna. Skälet till det är att 
omständigheterna i vilket företag verkar har förändrat. Det finns många orsaker till den 
förändringen. Det främsta resultatet av den förändringen har varit att förändringsarbeten 
har ändrat skepnad och blivit mer kontinuerliga. Det är något som inte bara berör företaget 
utan det sprider sig över hela ett företags nätverk. De företag som inte är bereda att ta sig 
an den här nya utmaningen kommer med stor säkerhet att ersättas med företag som till 
exempel har miljövänlighet som en del av sin affärsidé.  

Företag Sensemakers

Befattning Ansvarig för försäljning, projektledning, 
undersökningar och workshops

Datum 13 september, 2007

Föreläsning

Informanten från Sensemakers är ansvarig för försäljning, projektledning, undersökningar 
och workshops. Informanten har dessutom arbetat med miljökommunikation sedan 2003 
och samarbetat med stora kunder som Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Daimler 
Chrysler och Nordea. Företaget arbetar med strategisk kommunikation för en hållbar 
utveckling. I sitt arbete erbjuder de såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar i syfte 
tillhandahålla sina klienter en förståelse av deras målgrupper eller att pröva koncept 
(Sensemakers, 2007).

Föreläsning

Klimathotet växer vilket bidrar till att diskussioner om miljöproblemen också växer. Ett 
bevis på detta är till exempel att miljön är år 2007s reklamtrend, andra tecken på att miljön 
växer i popularitet kan exempelvis vara Coops ökade försäljning av ekologiska varor och att 
miljöbilsförsäljningen slår alla rekord. Det finns tre miljöstrategier inom olika 
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organisationer; det pliktskyldiga arbetet; det traditionella miljöarbetet samt hållbarhet- och 
drivkraftsarbetet. I den första innebär det att organisationer håller sig precis till lagen och 
inte gör något ytterligare. Traditionellt miljöarbete är organisationer som är något före 
lagstiftningen och där miljöarbetet ligger på chefens ansvar. Det sistnämnda innebär att 
organisationen ser miljöarbetet som ett drivande kraft som lyfter organisationen framåt. De 
företag som först tar ett steg för miljön är de som vinner mest trovärdighet och utstrålning. 
Detta kan vara till stor fördel vid arbetet med att bygga upp en grön profil och stärker även 
organisationens varumärke. Toyota har till exempel skapat en hybridbil som de döpt till 
Prius. Det är en tydlig markering att de ta till sig de mjuka värdens krav som kunden ställer 
idag. Prius är även en av de mest kända bilmodellerna tack vare en omfattande 
marknadsföringskampanj. De företag som tar till sig nya värderingar senare ses i bästa fall 
som pliktskyldiga eftersläntrare. De har därmed betydligt svårare att marknadsföra sig som 
miljömedvetna företag. Genom olika kampanjer, kommunikationer med omvärlden och 
direkta marknadsföringen till kunderna kan företag skapa en stark och långsiktig grön 
profil. Konkreta resultat av den förbättrade marknadsföringen är färre konflikter, större 
handlingsutrymme, stabil och positiv image och lägre marknadsföringskostnader på grund 
av presstäckning och personliga rekommendationer. 

Företag Sun Microsystems

Befattning Corporate affairs

Datum 13 september, 2007

Föreläsning

Informanten har hand om organisation och omgivningsfrågor inom Sun Microsystems. 
Företaget tillhandahåller lösningar inom nätverksorienterade datainfrastrukturer, som till 
exempel datasystem, mjukvara, databaser, lagring och tjänster. De är en av de fem största 
amerikanska datorleverantörerna. Företaget grundades 1982 med bara fyra anställda, och är 
idag verksamma i 170 länder med 37 000 anställda. Företaget investerar i forskning och 
utveckling (FoU), och skapar produkter och tjänster som är relaterade till 
nätverksorienterade problem.  Deras kärnprodukter är Java-plattformen, operativsystemet 
Solaris, och processorerna StorageTek och UltraSPARC. Företaget har som mål att 
eliminera ”the digital divide”. Det är ett koncept som refererar till den ojämnlikhet som 
existerar mellan de som har tillgång till teknologin och de som inte har det (Sun, 2007). 

Föreläsning

Det främsta målet för företag är hållbarhet, det är det främsta försäkran till företagets 
långsiktiga överlevnad. Hållbarhet vid produktion uppnås främst genom två sätt och de är 
att reducera råmaterialet som används och genom att minska elförbrukningen. Idag 
konsumerar IT-sektorn mer av den globala energin än flygindustrin. Med hjälp av IT-
sektorn så har energibehovet sjunkit markant i den traditionella tillverkningen. Men det kan 
fortfarande bli bättre, om IT-användningen blir mer effektiv. Bara idag står IT för 2-4% av 
konsumtionen för den globala energin, vilket är mer än flygindustrin. Det är en oroande 
utveckling och företag kan tillämpa olika metoder för att minska sitt ”beroendeskap” av 
ändliga och dyra resurser. Det handlar om såväl tankesätt som praktiskt tillvägagångssätt. 
För att bli grön måste man först tänka grönt. För att på ett strukturerat sätt måste företag 
centralisera miljöfrågorna och sedan integrera strategier och mål i den vardagliga 
verksamheten. Det är ett mödosamt arbete som är svårt men som i slutändan kan leda till 



34

en enorm effektivisering av arbetsmetoderna. Idag finns det redan många leverantörer av 
Grön IT med många certifierade produkter. Det finns även många hemsidor med syfte att 
utbilda.  
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Bilagor

Bilaga 1: Första mallen för intervju

Bilaga 2: Andra mallen för intervju

Bilaga 3: Intervjuer och föreläsningar


1 Inledning

”En sökning på Google drar lika mycket el som en timmes användning av en lågenergilampa” (Fujitsu-Siemens).


Det är ett av de många exemplen som kan nämnas för att förklara de utmaningar som affärsvärlden står inför de kommande åren. Både miljön och IT har blivit mer betydande för den breda allmänheten och skälen är klara. Det första återspeglar en oro av en överkonsumtion och brist på hänsyn. Det andra en möjlighet som kan leda till effektivisering av affärsgörandet. Genom att skriva om IT ur ett grönt perspektiv kan vi därför ta oss an en intressant utmaning som täcker två aktuella områden. Därför har vi valt att skriva om Grön IT som vår kandidatuppsats i Informatik. Det första problemet vi stöter på i vår studie är att Grön IT är ett vagt begrepp som saknar en akademisk definition. För att klargöra för läsarna vad vi menar med Grön IT har vi skapat vår egen, enkla definition som vi kommer att utgå efter i hela vårt arbete:  

”Miljövänlig teknik som används för att skapa, sprida och lagra information”. 


1.1 Problemdiskussion

De senaste årens samhällsförändringar har lyft miljöfrågorna högt upp på agendan. Många offentliga personer har gett sig in i debatten om hur vi bör ta itu med de utmaningar som mänskligheten står inför vad gäller miljöförändringarna. År 2006 släppte den förre amerikanske presidentkandidaten Albert Gore filmen ”An inconvenient truth” (en obehaglig sanning), som tar upp de problem världen står inför på grund av växthuseffekten. Steg för steg har även marknaden och dess intressenter reagerat och börjat arbeta mer aktivt med dessa frågor. Det har blivit en allmän uppfattning bland marknadsintressenterna att miljövänlighet inte nödvändigtvis är en extra kostnad för företag. Tvärtemot kan fördelarna överväga nackdelarna. Det varierar från bransch till bransch i benägenheten att ta till sig influenser utifrån. Men i och med att marknaden har ställt om från en producentmarknad till en kundmarknad har företagets främsta mål blivit nöjda kunder. Detta kommer i slutändan att sätta press på företag till att arbeta med miljöfrågor i en större utsträckning, oavsett vilken bransch de tillhör. Bilföretag har börjat introducera bilar som körs med alternativa drivmedel. Livsmedelsföretag som producerar och säljer ekologisk mat ökar i omsättning. Fonder som investerar i miljövänlig teknik börjar få ett större fotfäste i aktie- och fondmarknaden. Inom IT världen har somliga redan uppnått vissa framsteg som andra kan ta del av. IT är ett bra verktyg för att bara sprida information om hur företag kan bli mer miljövänliga. Bättre IT-användning kan även leda till lägre energiförbrukning och mindre miljöbelastning (Sun 2, 2007). 

Trots fördelarna med IT-användningen finns det företag, som använder sig av IT eller som är rena IT-företag, som inte är redo för de utmaningar som de står de kommande åren. Redan idag står IT-branschen för två procent av de globala utsläppen av koldioxid (Malmqvist, 2007, 24 maj). Det är en procentandel som kommer att växa och som allmänheten inte kommer att tolerera. Genom att klargöra bra exempel och principer som redan finns kan fler företag befria sig från eventuella, framtida bestraffningar. Bestraffningar som inte bara innebär strängare lagar och regleringar, utan också förlorade affärsmöjligheter och, som Simon Mingay från analysföretaget Gartner går in på i en intervju, ökade kostnader:

”Datacenters kommer att stå inför en energikris och det kommer att innebära skenande kostnader”(Malmqvist, 2007).

I en annan intervju resonerar Viktor Dellmar, chef för IT-verksamheten på Sodexho, i liknande banor om Grön ITs fördelar:


”Vi gör det av kostnadsskäl, men miljöeffekterna får vi på köpet” (Dunås, 2005).

Det finns i dagsläget flera organisationer, statliga som privata, som rankar och bedömer företags produkter efter deras miljövänlighet. Några exempel på sådana är Svanen-märkning, TCO Development, EU-blomman, IT-företagens miljödeklaration, Svenska Miljöstyrningsrådet och Greenpeaces produktrankning. Med tiden kommer de att få större inverkan, inte bara på kunderna, utan också på beslutfattare vad gäller att strukturera upp policyn som kommer att reglera marknaden (Säkerhetspolitik, 2006). Om företag är med från början i den här miljövågen kan det skapa en oerhörd konkurrensfördel inom till exempel profileringen av företaget. De kan även hämta inspiration och vägledning som i slutändan kan rädda dem från svåra tider. 

För att bäst tillämpa Grön IT måste det klargöras hur arbetet kan se ut. Vi har därför valt ut informanter som arbetar med Grön IT i ledande företag. De agerar för att ta ett etiskt ansvar och för att samtidigt visa att det stärker den egna verksamheten. Genom att införskaffa information från personer som verkar inom det här området kan vi referera till verkliga erfarenheter och förslag. Vår studie kommer därför inte bara att uppmuntra till användandet av Grön IT utan även beskriva tillvägagångssättet för hur det kan tillämpas. 

1.2 Forskningsfrågor

Det har bedrivits begränsad forskning om Grön IT och dess praktisering. Vi vill därför beröra fenomenet Grön IT utifrån dess egenskaper och hur det kan se ut. 


1. Vilka för- och nackdelar finns med Grön IT för större företag?


Först identifierar vi de för- och nackdelar som finns med Grön IT enligt personer som arbetar med fenomenet. På så sätt kan vi tillge det egenskaper som ger läsaren en större förståelse om dess betydelse.


2. Hur kan stora företag gå tillväga för att utveckla och tillämpa Grön IT?


Sedan identifierar vi olika moment och råd som bör ingå vid utvecklingen och användningen av Grön IT på en strategisk nivå. Det förtydligar de generella arbetsprocesser som fenomenet inkluderar. 

De här två olika sätt att bemöta fenomenet Grön IT ger en helhetsbild och en förklaring till varför företag bör arbeta med Grön IT, var de idag befinner sig i arbetet och hur de kan gå tillväga för att fortsätta. 

För att på ett mer koncist sätt referera till våra forskningsfrågor i vår studie omformulerar vi dem till ”för- och nackdelar med Grön IT” och ”förslag till arbete med Grön IT”.

1.3 Syfte


Syftet med vår studie är att beskriva de för- och nackdelar som finns med Grön IT och att framställa en lista med förslag till arbete med Grön IT.

1.4 Avgränsning

De för- och nackdelar samt förslag vi får fram är framtagna från den analys vi gör av den information vi samlar in. De är begränsade till företag som i sin vardagliga verksamhet arbetar eller har till avsikt att arbeta med Grön IT. De är även övergripande och täcker en hel organisation. Därför kan de verka irrelevanta för mindre företag, även om de i enstaka punkter och principer kan hämta inspiration. Vi riktar våra forskningsfrågor till stora företag. Vi använder oss av EU-upplysningens (2007) definition av storföretag för att eliminera eventuella missförstånd: Ett storföretag sysselsätter mer 250 eller fler personer, den årliga omsättningen överstiger 50 miljoner euro och/eller har en årlig balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro. 


Vår studie är inte riktat till alla inom en organisation, utan till de strategiska beslutfattarna som sätter upp officiella mål. I vår studie går vi inte in på några tekniska djupheter eller detaljer som i praktiken kan tillkomma. Till exempel jämför vi inte två systems tekniska komponenter och klassificerar någondera som Grön IT eller inte. Skälen till det är att vi vill förenkla för våra intressenter deras förmåga att ta till sig vårt syfte med studien. Ett annat skäl är att vissa tekniska aspekter saknar vi ingående kunskaper om och kan därför inte återge dem fullständigt. Vi kommer däremot att förmedla till läsarna en kunskap som de kan få råd och vägledning ifrån.  Vi ger en insikt i vad beslutfattare bör tänka på, vad som de bör akta sig för samt hur det arbetet kan löna sig. 

Våra forskningsfrågor besvarar vi ur ett företagsperspektiv och inte vare sig från eller för organisationer med andra intressen och intressenter. Till exempel är det inte lika relevant att påpeka för en icke vinstdrivande organisation att Grön IT sänker energikostnaderna. Därför bör läsare som inte utgår ifrån samma perspektiv som de företag vi intervjuar förstå att utgången och skepnaden av Grön IT arbetet inte är desamma för dem.  


1.5 Intressenter


Vår studie riktar sig i första hand till företag som har IT i fokus. För att de antingen är till stor del beroende av IT i sin verksamhet eller har stora IT anläggningar. Personerna inom företagen sitter i beslutfattande positioner eller arbetar med miljö- och omgivningsfrågor som de sedan lyfter upp eller lämna vidare till resten av företaget. Våra intressenter utgörs främst av IT och miljöansvariga i stora företag. Även om vi med vår studie i slutändan vill påverka miljömedvetna personer, privat och professionellt, inom alla företag, stora som små. 


2 Metod 

I metod skriver vi om hur vi kommer att arbeta för att uppnå vårt syfte. Vi skriver även om de teorier som finns kring vetenskaplig kunskapsbildning, vilka vi har valt att tillämpa och varför. Vi avslutar kapitlet med att diskutera förhållandet mellan reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i vår studie. 

Vi skapar en karta som grafiskt beskriver hur vi går tillväga för att skapa en metod för att uppnå vårt syfte. Den ger en överblick över den process som vi tillämpat för att precisera en koncist och lämplig metod. Den förklarar även relationen mellan de olika delarna i kapitlet och vart de leder till. 
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Figur 2‑1 Vår metod


2.1 Deduktiv och induktiv forskning


Inom deduktiva forskning bekräftas eller avfärdas en teori genom att pröva hypoteser som kan styrka dess trovärdighet. Teorin bryts ned i ett antal hypoteser av olika grader som sedan prövas genom empiriska undersökningar. Är hypotesen sann stärker det trovärdigheten för hypotesen och därav även teorin. En teori blir därför aldrig fullständig, eftersom den härleder till hypoteser som kan testas för att stärka eller försvaga tilltron till teorin men även skapa nya hypoteser. Induktiv forskning, även kallad upptäcktens väg, är faktabaserad forskning som utgår från observerade företeelser. Utifrån observationer görs slutsatser av helheten(Holme & Solvang, 1991). Till exempel kan ett företag som har implementera Grön IT hävda att de erfarit lägre elkostnader. Utifrån den informationen görs ytterligare 100 undersökningar som ger samma resultat. Då drar vi slutsatsen alla företag som implementerar Grön IT reducerar sina elkostnader.

I brist på teorier finner vi det svårt att tillämpa en deduktiv forskning för vår studie. Därför kommer vi att med induktiv forskning hämta och analysera information som kommer att resultera i teorier.  


2.2 Kvantitativ och kvalitativ samhällsforskning och intervjuer

Vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning delas de tillgängliga metoderna in i två områden. De ena metoden är kvantitativ och där har forskare en ”jag och du” förhållande till undersökningsobjekten. Det innebär att forskaren ska stå på avstånd, observera, vara värdeneutrala och objektiva vilket ger forskaren en starkare kontroll över undersökningen. (Riley et al, 2000) Undersökningen blir också mer formaliserad och strukturerad, vilket är kännetecknen för den kvantitativa metoden. Statistiska mätmetoder spelar en central roll i kvantitativa metoder. Den andra metoden kallas för kvalitativ och där eftersträvar forskaren en helhetsbild av problemet. Till skillnad från den kvantitativa metoden eftersträvar den kvalitativa till en närhet med undersökningsenheterna. Den kvalitativa metoden försöker överskrida subjekt-objekt- förhållandet och istället skapa ett subjekt-subjekt- förhållande (Holme & Solvang, 1991). Forskare försöker med andra ord sätta sig in i den undersöktes situation och se världen utifrån dennes perspektiv. På så sätt kan forskare uppnå en djupare förstålelse för fenomenet som behandlas. I kvalitativa studier är det oftast få undersökningsenheter (Riley et al, 2000). Observationerna är osystematiska och ostrukturerade, som till exempel djupintervju eller intervjumall utan fasta frågor eller svarsalternativ. Forskaren låter den undersökta ta kommandot och hålla i diskussionen utan att avbryta, men försöker istället att vinkla diskussionen i rätt riktning. På samma sätt som man kan dela in tillvägagångssätten för att bedriva forskning i kvantitativ och kvalitativ metod kan intervjuformer även delas in i två. Även här klassificeras de utifrån kvantitet och kvalitet. Kvantitativa intervjuer utgår ifrån att all information som behövs kan man få ut genom en, väldefinierad intervjumall. Den mallen behöver inte förändras eller anpassas till enskilda intervjuer. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av flexibilitet och övergripande frågor som sedan, under intervjuns gång, kan brytas ner eller ledas (Holme & Solvang, 1991).


Vi anser att ett kvalitativt tillvägagångssätt där det ingår kvalitativa intervjuer är bäst att tillämpa för att uppnå vårt syfte. Ett kvantitativt tillvägagångssätt hade inte tydligt gått in i dem områden som vi vill fokusera på (för- och nackdelarna samt förslagen till arbete). Skälet till det är att vårt resultat hade varit för ytligt och inte tillräckligt genomgående av ämnet. Vi väljer att genomföra intervjuer eftersom vi saknar formella, vetenskapliga källor. De enda som kan återge en tydlig och omfattande bild av Grön IT är de personer som arbetar med inom området.

2.3 Intervjuform


Vidare kan intervjuer grupperas i vem som intervjuas. En respondentintervju innebär att en person som påverkats av ämnet intervjuas, medan i en informantintervju intervjuas en person som har djupgående kunskaper om ämnet (Holme & Solvang, 1991). 

Vi har valt att utföra informantintervjuer (intervjua personer som har ingående kompetens inom Grön IT).  Vi vill ha information från personer som är insatta i ämnet och det dem säger ska vara aktuellt och uppdaterat. Våra informanter har olika befattningar inom företag av varierande storlek och därför kan deras svar också ge en större översikt om arbetet med Grön IT. 

2.4 Struktur av intervju


Det finns tre sätt att strukturera upp en intervju och de är det ostrukturerade, semistrukturerade och det strukturerade. Ostrukturerade intervjuer kan liknas vanliga samtal mellan individer inom ett känt frågeområde men har ingen given struktur eller form. Det finns en stor risk att respondenten dra iväg från ämnet och pratar om irrelevanta företeelser. Just därför kräver denna typ av intervjuer en van intervjuare. Semistrukturerade utförs på så vis att intervjuaren har en uppsättning frågor men vars ordning kan variera. Här får respondenten frihet att utforma svaren och intervjuaren kan komplettera svaren med uppföljningsfrågor och ta med information som respondenten sagt men som inte ingick i intervjumallen (Sallnäs, 2007). Strukturerade intervjuer är däremot färdiga frågor i en bestämd ordning och med svarsalternativ (Holme & Solvang, 1991). De är väldigt standardiserade i den mån att de utförs lika över alla respondenter. De är en form av kvantitativ analys (Sallnäs, 2007). 

Trots våra begränsade förkunskaper vill vi skapa en diskussion om ämnet inom dess ramar. Därför är semistrukturerade intervjuer bäst lämpade för vår problemformulering och för att uppnå vårt syfte (Jacobsen, 1993). Det till skillnad från strukturerade intervjuer, som vi kunde ha använt oss av om vi hade varit mer medvetna vad vi hade kommit fram till. Vi valde att inte genomföra ostrukturerade intervjuer eftersom vi inte har erfarenheter av vare sig genomgripande intervjuer eller om själva ämnet. Vi löper fortfarande risken att respondenten börjar sväva iväg från ämnet, men den är mindre än vid ostrukturerade intervjuer. 

2.5 Typer av kunskap


Kunskap kan delas in i olika klasser beroende på dess syfte. De flesta kategoriseringar omfattar egenskapsbestämmande-, kategoriell-, karaktäriserande-, klassificerande-, normativ- och förklarande kunskap (Goldkuhl, 1998). Vårt syfte är att ”beskriva de för- och nackdelar som finns med Grön IT och att framställa en lista med förslag till arbete med Grön IT”. Med vår studie vill vi därför förmedla en normativ kunskap till intressenterna, vilket är vägledande kunskap och innebär att den försöker skapa regler, ge råd och riktlinjer för hur människor bör handla vid olika situationer (Goldkuhl, 1998). Med vår studie skapar vi till viss mån även egenskapsbestämmande kunskap då vi återger de för- och nackdelar som finns med Grön IT. Sådan kunskap beskriver egenskapen hos ett kategoriserat och studerat fenomen. Den typen av kunskap kan både vara kvalitativt och kvantitativt beskrivande (Goldkuhl, 1998). 


På grund av tidsbrist kan vi inte genomföra en övergripande vetenskaplig undersökning om hur företag på bästa sätt kan tillämpa Grön IT. Däremot har vi kunnat analysera den tillgängliga informationen vi har och det har resulterat i bra exempel. Våra förslag till arbete är därför inte ”best practice”, som innebär att nämna hur något på bästa sätt kan göras, utan ”good practice”, som vi definierar som hur något kan göras på ett bra sätt. 


2.6 Urval


Det råder brist på tidigare forskning om teknisk miljövänlighet, både från affärsvärlden och akademiskt håll. Forskning kring teknik och miljövänlighet har mestadels fokuserat på hur olika individer har handlat och vilka effekter det har fått i större organisationer. Det är inte förrän på senare tid som forskarvärlden intresserat sig för företags samverkan med miljön och vilken roll tekniken haft i det (Bedi & Molella, 2003). För att följa och vidare täcka den utvecklingen har vi valt att vända oss till företag för att samla information. Det är viktigt att göra rätt urval för intervjuer eftersom informanterna måste kunna svara och ge relevant information (Holme & Solvang, 1991). Ännu viktigare blir det för oss eftersom fenomenet vi behandlar är nytt och tidigare forskning finns inte. 

Genom en enkel sökning på Internet fick vi fram en sida med en presentation av ett seminarie som Computer Sweden skulle anordna den 13 september 2007: Seminarium om Grön IT. Vi beslöt oss för att intervjua de företag som skulle delta i seminariet och när de visade sig att de hade mycket att säga om ämnet bestämde vi oss för att de skulle bli våra informanter. En informant som vi träffade under seminariet och som vi ansåg hade stora kunskaper inom ämnet sökte vi upp och intervjuade vid ett annat tillfälle via telefon den 14 november 2007. 

I och med att vi söker en djupare förståelse av fenomenet vi studerar, sker vårt urval inte slumpmässigt. Det var visserligen en lyckträff som gjorde att vi fick reda på om Grön IT seminariet. Vissa informanter, som O2 Energi vars huvudverksamhet är elförsäljning från vindkraftverk, har vi diskuterat ifall de arbetar med Grön IT, i synnerhet om vi tar hänsyn till vår egen definition av ordet (”Miljövänlig teknik som används för att skapa, sprida och lagra information”). Trots det väljer vi att ha med dem som våra informanter och det av tre skäl. Det första är att de besitter kunskap om miljövänlig teknik och har erfarenheter av miljöarbete. Det andra är att de kan anses representera ett Grön IT företags huvudintressent vare sig det är som kund (eventuella köp av IT-system), leverantör (elförsörjning) eller konsult (vid utveckling av en strategi och arbetsmetod för miljöarbetet). Slutligen anser vi att eftersom vår definition av Grön IT inte är vetenskapligt grundat har vi inte rätten att utesluta någon informant från seminariet. Övriga informanter anser vi att de når upp till vårt huvudkriterium (verksam inom Grön IT och därför en förståelse kring ämnet). De arbetar med IT och/eller miljöfrågor och är även aktiva i olika industrier, såsom energi, produktion och konsultation. Därför kan de ge oss olika perspektiv inom det större företagsperspektivet som vi avgränsade vår studie till. 

I vår studie väljer vi att kalla de personerna som vi intervjuat för informanter snarare än respondenter. Skälet till det är att en respondent kan uppfattas som någon som måste försvara sig vid en opposition. Även om vi intar en kritisk ställning till vad som kommer att sägas under vår empiriska sökning är det kunskap om Grön IT vi söker. I våra intervjuer kommer vi att samla information om deras erfarenheter och vetskap om Grön IT. Vi väljer av det skälet att referera till dem som våra informanter. 

2.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

Det finns vissa kriterier som måste uppnås för att en forskningsrapport ska uppnå ett trovärdigt resultat. De tre kanske viktigaste kriterierna är till vilken utsträckning, en rapport uppnår reliabilitet validitet och generaliserbarhet. Reliabiliteten, eller pålitligheten, uppnås om till exempel flera oberoende forskningar kommer fram till liknande eller samma resultat. Det innebär att metoderna som använts är tillräckligt bra för att studera ett fenomen. Sannolikheten att ett resultat är korrekt är högre om flera personer, som saknar relation till varandra, påstår samma sak. Validitet innebär att det vi påstår ha forskat kring och den metod vi har använt har en relation till det resultat vi får och dem slutsatser vi drar. En forsknings generaliserbarhet är förmågan att kunna tillämpa resultatet bland andra, liknande forskningsobjekt. Om vi till exempel undersöker ett IT-företag måste vi kunna tillämpa slutsatserna som vi får ut på andra företag som verkar inom samma intervaller (Holme & Solvang, 1991). 


Likt alla vetenskapliga uppsatsarbeten, inträffade en konflikt mellan reliabilitet och validitet när vi skulle lägga upp vår forskningsmetod. En sådan konflikt brukar uppstå eftersom ett arbete har heterogena undersökningsobjekt för att öka reliabiliteten. Det i sig kan leda till minskad validitet, eller relevans, av resultatet. Vi har försökt hitta information från företag som aktivt arbetar med Grön IT. Men förutom det har företagen inte mycket gemensamt. De verkar inom olika branscher och har olika förutsättningar. Inte heller har vi behandlat information som endast är relevant för en specifik typ av företag. Det ökar reliabiliteten på de för- och nackdelar samt förslag till arbete vi föreslår. Men det kan skada validiteten i vår studie. Skälet till det är att vårt resultat kan inspirerar andra företag, oavsett storlek eller bransch. Det reducerar relevansen för företag som söker information som är specifik, i synnerhet vad gäller branschtillhörighet. Vi anser trots allt att det är bra att vi uppnår hög generaliserbarhet eftersom, som vi förklarar i introduktionen, i slutändan bör alla företag, oavsett storlek eller bransch, kunna hitta inspiration och förslag till arbete när de ska ge sig in på området Grön IT.

2.8 Det praktiska tillvägagångssättet 


Våra intervjuer kommer att gå till på så sätt att en av oss ställer frågor och diskuterar svaren medan de andra två antecknar nyckelord och begrepp. Frågestunderna ska vara informella och det ska vara öppet för följdfrågor. Vi strävar till att vara flexibla i våra intervjuer och låta informanterna känna sig säkra och svara utförligt. Vi kommer att skapa två intervjumallar som vi använder oss av vid alla intervjuer. Den första ska vi använda oss av för att genomföra intervjuerna vid seminariet. Det andra kommer vi att använda för att intervjua en informant igen mer genomgående. Den mall som vi använder oss av när vi intervjuar första gången finns med som bilaga 1. Vi bygger upp vår frågemall genom att bryta ner våra forskningsfrågor till en mer detaljerad nivå. 

Exempel: Frågan om för- och nackdelar behöver nödvändigtvis inte beröra enbart företaget och dess interna verksamhet. Det kan finnas viktiga, utomstående intressenter som påverkas positivt och det i sig kan motivera företaget att satsa på Grön IT. Även relationen sinsemellan kan beröras. Därför kan vissa företag tycka att deras relation bör utvecklas inom Grön IT för att stärka fördelarna och se till att det inte uppstår problem och hinder i arbetet. Av det får vi fram svaret om företaget samarbetar med andra intressenter i arbetet med Grön IT. 

Vi inkluderade även vissa frågor som vi ansåg bidra till att ge en mer heltäckande bild av ämnet. 

Exempel: För- och nackdelar är det som dagens arbete med Grön IT erfar. Men vilka för- och nackdelar kommer det att finnas längre fram i tiden (möjligheter och risker). Därav får vi fram frågan om hur ser framtiden ut för Grön IT, vilka möjligheter och vilka problem/utmaningar finns det? Hur löser ni problemen och hur tar ni tillvara på möjligheterna?

I vår andra intervjumall tar vi med övergripande frågor som sedan kan utvecklas i mindre delfrågor under intervjuns gång. Denna mall går djupare in på ämnet och kan därför komplettera våra första intervjuer där vi i efterhand har känt att de brister. Den andra intervjumallen finns med som bilaga 2.

Vi kommer även att hämta information från föreläsningar som vi deltar i vid seminariet om Grön IT. Vi antecknar under föreläsningarna det som sägs och efteråt får vi föreläsningsunderlag från seminariets anordnare. Med hjälp av både anteckningarna och föreläsningsunderlagen kan vi återge i sammanfattad form vad som kommer att lyftas fram. 


I vår studie återger och diskuterar vi artiklar publicerade i tidningar på Internet. Slutligen har vi även med litteratur som vi har hittat i skolbibliotekets litteraturdatabas. Vi sökte på relevanta begrepp och därefter läste vi igenom det vi fick fram för att se efter om det fanns något som var relaterat till det ämnet vi skriver om. De begrepp som vi använt oss av i vårt sökande efter information har varit följande:

· IT, Grön IT och miljövänlig IT

· Miljövänlighet och miljöbelastning


· Energikostnader och energiförbrukning

· Hållbarhet och hållbarhetsperspektivet

· Teknik och teknikutveckling


· Samarbete, samverkan mellan företag, organisationer

· Innovation och kreativitet


· Marknadsföring och profilering


· Strategi, mätning och styrning 


· Utbildning

3 Teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet behandlar vi teorier och begrepp kring vårt arbete. Vi relaterar dem till vårt arbete, till varandra och diskuterar dem i sig. Av det skapar vi en modell som vi inkluderar i början. I slutet av kapitlet diskuterar vi teorier som tas upp senare i vår studie.

För att skapa en mer översiktlig bild över hur vi arbetar med våra forskningsfrågor i vårt arbete och hur vi har tillämpat olika teorier har vi skapat en grafisk beskrivning. Centralt på den placerar vi fenomenet Grön IT, som är utgångspunkten i vår studie. Därefter förgrenar vi våra forskningsfrågor till Grön IT (för- och nackdelar samt förslag till arbete). Forskningsfrågorna kopplar vi sedan till teorier som vi kommer att tillämpa. De linjer som vi har använt för kopplingarna förklarar hur grenarna påverkar teorierna. 
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Figur 3‑1 Teoritillämpningen i vår studie (egen modell)

För att ta fram för- och nackdelar har vi försökt hitta metod för identifiering. Vi fann teorier som behandlar riskidentifiering, vilket är likt identifieringen av för- och nackdelar. Det eftersom risker är tidigare stadium av nackdelar och kontrasterna till möjligheter (som är knutna till fördelar). Med hjälp av riskidentifiering kan vi därför identifiera våra för- och nackdelar. I vårt sökande efter litteratur och artiklar hittade vi en relevant studie: Why Companies Go Green, av Pratima Bansal och Kendall Roths (2000). Studien identifierar tre stycken fördelar (motiveringar) till varför företag bör ta ett ekologiskt ansvar. Det är fördelar som även Grön IT kan ta del av eftersom det kan ses som en del av miljöarbetet. I vår studie kommer vi att förklara Bansal och Roths fördelar och bekräfta eller avfärda dem när det gäller Grön IT. Som vi nämner i vår avgränsning kommer våra för- och nackdelar enbart beröra officiella mål som tillkommer ur ett företagsperspektiv. Det finns med andra ord en tydlig inriktning för vem dem är avsedda till. Även resultatet av vår andra forskningsfråga är riktat till de officiella målen. Både våra för- och nackdelar samt förslag till arbete påverkar ett företags intressenter, interna som externa. Detta diskuterar vi mer utförligt i ett senare kapitel (analysen). Arbetet med Grön IT påverkar ett företags profilering och därför diskuteras hur vissa förslag till arbete påverkar ett företags strategiplan och marknadsföring. För att strukturera upp våra förslag till arbete har vi inspirerats av en modell kallad mognadsprocessen. Vi tillämpar den i en mer modifierad form än sin ursprungliga skepnad och till ett annat syfte, vilket vi förklarar längre ner. 

3.1 Riskidentifiering


När ett företag väljer att investera i ett nytt sätt att arbeta innebär det att de har valt en arbetsmetod av många. De försöker realisera en vision och en strategi, vilket kräver nya åtagande, arbetsmetoder och ansvarsförhållanden att arbeta efter. All form av arbete innebär en uteslutning av andra alternativ. Det finns två dimensioner i det nya åtagandet som måste tas i hänsyn och de är kostnader av uteblivna möjligheter och risker. En utebliven möjlighet är en kostnad för företag eftersom konkurrenter kan välja en annan arbetsmetod och därmed ta till sig andra fördelar. Ett företag måste jämföra sitt åtagande med andra åtagandes effekter och konsekvenser. Vid ett åtagande tillkommer också risker som är unika för just arbetsmetoden som tillföljer med den (Wickham, 1998). Innan ett företag kan ta itu med risker måste de identifiera och analysera dem. Om ett genomgripande förarbete med risker uteblir kan påföljderna bli allvarliga och fördelarna med åtagandet inte blir tillräckliga i längden. Därför är det viktigt att först och främst identifiera risker och jämföra dem med de möjligheter som tillkommer. Det finns inte ett bra sätt att arbeta med riskidentifikation. Varje åtagande är unikt och verkar under nya förutsättningar och utmaningar än andra. Företag bör därför hitta en metod som är heltäckande och sedan anpassa det till det egna arbetet (Field & Keller, 1998).

Vår studie har samma förutsättningar och utmaningar vid identifiering av för- och nackdelar som vid riskidentifikation. Det eftersom en nackdel kan ses som en realiserad risk och fördelar i sin tur är realiserade möjligheter. Vi ska vid identifieringen få fram för- och nackdelar som täcker båda dimensionerna: kostnader av uteblivna fördelar och nackdelar. Till vår studie kan vi inte hitta någon lämplig metod för identifieringen och därför gör vi det utifrån analyser av intervjuer och föreläsningar. 


3.2 Motiv för ekologiskt ansvar


Det har inte skett någon enhetlig reaktion från företagsvärlden kring de ökade kraven för miljöhänsyn. Företag har reagerat annorlunda och olika faktorer har bidragit till att motivera företag att arbeta mer intensivt med miljöhänsyn. Ur ett generellt perspektiv kan tre motiv till ekologiskt ansvar identifieras: konkurrenskraft, legitimitet och socialt ansvar (Bansal & Roth, 2000). 
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Figur 3‑2 Ekologiskt ansvar (Bansal och Roth, 2000)

Med konkurrenskraft menar Bansal och Roth (2000) att det finns ekonomiska fördelar som företag kan ta del av om de tar ett ekologiskt ansvar. Själva konkurrenskraften kan tillkomma på kort eller lång sikt och ha varierande ”skepnad” och påverkan i företaget beroende på hur det har utformat miljöarbetet, till vilket syfte och till vilken grad. När ett företag åtar sig en uppgift som inte hör till dess egentliga verksamhet men som har hög prioritet bland involverade parter uppstår en positiv reaktion. Ur ett företagsperspektiv brukar intressentteorier vara till hjälp för att förklara företagets samspel med omgivningen (intressenter diskuterar vi i nästa del). Om vi däremot ser det ur ett samhällsperspektiv uppstår så kallad legitimitet. När företag uppnår legitimitet innebär det att deras intressenter anser att dess existens är ”rättfärdad” och det resulterar i lojalitet och tillit. Om företaget till exempel gör något fel kan intressenter bortse från det och känna sig säkra på att företaget kommer att åtgärda felet och sköta sig i framtiden. Det är inte bara svårt för företag att uppnå legitimitet, utan även att förbli legitima (Ljungdahl, 1999). Intressenter har enklare att identifiera något illegitimt och därför krävs det konstant övervakning från företagets håll över sin egen verksamhet (Bansal & Roth, 2000). Socialt ansvar går in på den genuina plikten som företag kan tycka sig ha vad gäller miljön. Det kan leda till att de fattar beslut som medför ökade kostnader men som de tycker att de ändå bör ta för att inte ha en negativ inverkan på samhället.  

Ekologiskt ansvar och strävan till att använda miljövänlig teknik går hand i hand: en övergripande strategi och en metod för att uppnå strategin. De fördelar som tillkommer med ekologiskt ansvar och som motiverar till att arbeta med det bör tillkomma även vid arbete med Grön IT. När vi identifierar våra fördelar ska vi relatera dem till Bansal och Roths och diskutera om de även gäller för Grön IT. 

3.3 Intressenter ifrån ett företagsperspektiv

Intressenter är personer eller en grupp av människor som direkt, eller indirekt, påverkas av ett företag och dess verksamhet. De deltar i, eller påverkar, på något vis i företagets beslutfattande och arbete. Intressenter kan delas upp i två grupper: Interna och externa. Interna intressenter består av aktieägare, chefer och anställda. De påverkas i högsta grad av företagets arbete och utgör dess främsta aktörer. Externa intressenter består av kunder, leverantörer, fackföreningar, statliga myndigheter och den breda allmänheten. De brukar oftast inte delta i företagets interna arbete och har en indirekt relation till den (Jones, 1995). 




Figur 3‑3 Intressentmodellen (Jones, 1995)

När vi analyserar den information vi får in av intervjuerna och föreläsningarna ska vi relatera det till hur olika intressentgrupper påverkas av Grön IT. På så sätt kan läsaren på ett mer förståeligt sätt se helheten med att arbeta med Grön IT. 

3.4 Officiella och operativa mål


Vid skapande av strategier måste organisationer först klargöra de mål som de ska försöka uppnå. Mål kan vara officiella eller operativa beroende på deras syfte. Officiella mål brukar till karaktär vara vaga och generella. De tillämpas vid relationer med organisationers intressenter eller vid organisationsöverbryggande kommunikation. Officiella mål ska fungera som vägledning åt nuvarande och framtida arbetsprocesser i en organisation. Operativa mål kan uppfattas som mer konkreta och brukar vara arbetsmetoder och procedurer som tillämpas inom en organisation. De fokuserar på de verktyg som enskilda enheter eller grupp av anställda kan eller ska använda sig av vid ett specifikt arbetsmoment (Hatch, 1997).   


Vi har inte vare sig information om de tekniska eller interna förutsättningarna för varje enskilt företag eller tid för att gå in på de operativa mål som Grön IT berör och berörs av. Därför kommer vi istället att rikta in vårt resultat till officiella mål. 

3.5 Mognadsprocessen


När företag arbetar med långsiktig hållbarhet måste de förstå att det är ett arbete som är heltäckande för alla verksamhet inom det. Det går in i varenda arbetsprocess och avgör om processen är något som företaget bör behålla, eller ersätta eller eliminera. Ett användbart hjälpmedel i arbetet med hållbarhet är mognadsprocessen. Mognadsprocessen är uppdelad i sju steg som iterativt börjar om på nytt efter att ha avslutat den sista (Öhrlings, 2003).


1. Ledningens engagemang; eftersom arbetet med hållbarhet är resurskrävande och påverkar hela företaget måste ledningen vara medveten och överens om genomförandet. 

2. Utredning och inventering, innan arbetet kan påbörjas måste företaget få en klar bild om hur situationen med hållbarhet är idag. Företaget bör se över sina processer och vilka möjligheter och risker det finns med ett förändringsarbete. 

3. Utbildning, företaget bör utse ansvariga för arbetet och utbilda alla påverkade om syftet och metoden som kommer att användas för hållbarhetsarbetet. 


4. Utveckling av organisationen och ledningsprocess, arbetet måste struktureras och företaget bör därför utveckla vision, strategi, metod och styrningssystem för att få arbetet att fungera. 

5. Ledningssystem, det måste utges och krävas ansvar för de moment som arbetet med hållbarhet kräver. Här är det viktigt att ha en policy, sätta ut mål och tillämpa ett program.

6. Internrevision, vid utsedda tillfällen ska arbetet utvärderas för att ledningen ska kunna få reda på var arbetet befinner sig och hur det går med det.


7. Kommunikation, ledningen bör slutligen redovisa arbetet med hållbarhet. Eftersom ju längre de har kommit med arbetet desto mer kan de redovisa kommer det att motivera ledningen att arbeta i större utsträckning och sätta upp mer ambitiösa mål.

Vi har försökt hitta en modell för att strukturera upp våra förslag till arbete för att det ska beröra hela det företag som ska tillämpa förslagen. Därför har vi sökt igenom relevant litteratur för att hitta användbar information. De flesta böcker som handlar om projektledning har egna modeller att tillämpa. Men de är bara användbara för arbeten som genomförs inom begränsade tidsramar. Vi behövde något som ständigt kan tillämpas i ett företag. När vi fann mognadsprocessen ansåg vi att den uppfyllde våra kriterier på långsiktighet och allomfattande. Därför bestämde vi oss för att utgå från den. Däremot ansåg vi att vissa steg i mognadsprocessen kan integreras för att anpassas till Grön IT arbetet. Vad gäller steg 4 har vi bestämt oss för att integrera det i steg 2 eftersom det är lämpligt att medan det genomförts en nulägesanalys bör det även utvecklas fram en arbetsplan. Vi slår även samman steg 5 och 6 och kallar det nya steget för Ledningssystem och Uppföljning. Skälet till det är att vi anser att de är moment som går in i varandra och därför bör det arbetet vara välintegrerat. Vi väljer även att döpa vår modell till Grön IT istället för mognadsprocessen som har fokus på hållbarhet. Vårt arbete berör främst ämnet Grön IT och även om vår modell kan tillämpas vid annat hållbarhetsarbete är den framtagen för just Grön IT.



Figur 3‑4 Grön IT: Arbetsmoment (egen modell)

3.6 Strategiplan och marknadsföring

Att arbeta med strategiuppbyggnad och tillämpning innefattar många delmoment. De tillsammans bygger upp företagets möjligheter att skapa en konkurrensfördel med marknadsföringen och avgör hur framgångsrikt det arbetet blir i slutändan.  Delmomenten kan delas upp i tre huvudmoment som verkar iterativt med varandra. 





Figur 3‑5 Arbetsmoment för marknadsföring (Kotler et al, 2002)

Att planera innebär att utveckla en långsiktig plan som identifierar olika saker inom en mängd områden som kommer att påverka företaget under de kommande åren. Det kan även vara nödvändigt att utveckla en årsplan, som liknar en långsiktig plan med skillnaden att tidsramen är bara ett år. Av de två planerna går det att analysera fram en strategiplan, som är en utförlig plan om vad och hur företaget bör marknadsföra för att skapa en konkurrensfördel. Den ska sedan analyseras och relevant information ska samlas in för att ta fram lämpliga verktyg för att realisera strategiplanen. Det konkreta som resulterar ur den processen kallas för marknadsföringsplanen. Där står det till exempel om segmenteringen (uppdelning av kunder efter egenskaper), välja ut segmentgrupp och positioneringen. Därefter bör företaget implementera marknadsföringsplanen vid olika aktiviteter. Slutligen bör arbetet mätas och bedömas för att se till att allt går enligt planerna. Om inte måste företaget åtgärda där de brister eller har problem (Kotler et al, 2002). 


Positioneringen innefattar områden som profilering och differentiering och är det svåraste arbetet med marknadsföringen. När ett företag försöker förmedla en bild av sig själv tills sina intressenter samverkar många faktorer, som oftast är oklara. Trots att företaget inte rår över vissa av dem kommer de alla att påverka positioneringsarbetets resultat (Kotler et al, 2002).


Ett viktigt steg i ett företags profilering är CSR (Corporate Social Responsibility). Det behandlar frågor som hur företag hanterar sitt sociala ansvarstagande och miljöarbete gentemot sina intressenter (EUK, 2007). Ämnen som ofta dyker upp inom CSR är miljöhänsyn och mänskliga rättigheter (SI, 2007). EU kommissionen har skapat en egen definition och den lyder följande:


”CSR innebär att på frivillig grund ta ansvar för miljö och sociala frågor i relation till företagets intressenter utöver vad lagen kräver” (EUK, 2007). 

Enligt företaget CSR Network (2007), som arbetar med just CSR arbete, är fördelarna:

· Kostnadseffektivitet


· Attrahera, behålla och motivera anställda


· Stärka det egna varumärket


En möjlighet till differentiering är varumärkesbyggandet. Ett varumärke är en term, symbol, design eller en kombination av dessa. Det har som mål att identifiera produkter eller tjänster tillhörande en säljare. Företag måste definiera en strategi som i sin tur påverkar alla deras produkter och det är det arbetet som kallas för varumärkesbyggandet. Ett varumärke kan uttrycka fyra olika betydelser; egenskaper, förmåner, värderingar och personlighet. För att det ska se ska ett varumärke associeras med en viss produkts egenskaper. Till exempel Ferrari får de flesta att tänka på lyxighet och utomordentlig prestanda. Men kunder köper inte egenskaper utan förmåner, med andra ord nytta. Just därför bör de egenskaper översättas till funktionell och emotionell nytta för kunder. Med nytta menas den användbarhet kunderna har av produktens egenskaper. Ett varumärke porträtterar också kundens värderingar. Om en kund köper en Ferrari, värderar den kunden just hög prestanda och lyxigheter. Ett varumärke projicerar slutligen också en personlighet. Varumärket attraherar en målgrupp som vars självbild eller önskade självbild matchar varumärkets image eller personlighet (Kotler et al, 2002). 

När samhällen förändras kommer även kundbeteenden att ändra skepnad. Den ökade uppmärksamheten kring miljöfrågor kommer att påverka hur kunder ser på företag och deras ansvar i samhället. Därför är det moderna företaget mer eller mindre tvunget att ta ett större socialt ansvarstagande. Det kommer att påverka hur företag arbetar med sin marknadsföring och öka betydelsen av att ta till sig influenser från omgivningen. I vårt arbete relaterar vi den information vi införskaffar med hur det påverkar intressenterna och deras syn på företaget. Det eftersom det som sker inom ett företag har en avgörande betydelse till företagets anseende (Öhrlings, 2003). Vi klargör även hur samspelet med CSR och varumärkesuppbyggnaden kan fungera när miljöhänsyn inkluderas i verksamheten.  Teorierna i sig styrker även betydelsen av vårt arbete eftersom de flesta företag, oavsett bransch och storlek, har insett betydelsen av differentiering och profilering för att skapa en konkurrensfördel. 

3.7 Övriga teorier i vår studie

Efter att vi har samlat in vår empiri och påbörjat analyseringen kommer vi att lyfta fram argument som nämnts vid identifieringen av för- och nackdelar, samt förslag till arbete. De har vi hämtat från intervjuerna och föreläsningar och täcker därmed företagens perspektiv. Det i sig kan tyckas otillräckligt och därför lägger vi till vidare argumentation i form av teorier och artikelreferenser. De har vi hämtat från Internet- och litteratursökningarna som vi genomförde innan och medan vi skrev vår uppsats. De ska ses som externa referenser som styrker och förklarar mer utförligt det som informanterna tar upp. De kan även ge exempel på ”good practice” vad gäller förslag till arbete. Teorierna och artikelreferenserna är följande:


· Aktieutvecklingen för renare energiföretag (Isacson, 2007). 


· Balanserade styrkort (Ax, Johansson & Kullvén, 2002).


· Belöning (Smitt, 2002).


· Betydelsen av utbildning (Ammenberg, 2004 och Henricson et al, 2001).


· Certifiering (SKF, 2007 och Poksinska, 2003). 

· Engagemang i miljöarbetet (Falk, 2007 och Statsrådsberedningen, 2004).


· Fördelar med miljöledningssystem (Karlberg et al, 1999). 


· Intra- och extranät (Beynon-Davies, 2002).


· Investeringar (Field & Keller, 1998 och Falk, 2007). 


· ISO-14000 (Henricson et al, 2001)


· Klimatförändringar (Stern, 2006).

· Marknadsföring (Kotler, 2002).


· Nya sätt att göra affärer (Persson, 2007, Hatch, 1997, Kotler et al, 2002 & Mentzer, 2004). 


· Triple Bottom Line (Öhrlings, 2003).

Vi väljer att inte ta med dem här teorierna i vårt teoretiska ramverk utan istället inkluderar dem och förklarar dem i analysen. Det eftersom vi anser att de hör hemma där och läsaren får en större förståelse för dem i sitt sammanhang. 

4 Empiri

Vi kommer i det här kapitlet att redovisa det vi har fått fram från de intervjuer vi genomfört och de föreläsningar vi har deltagit i. 


Vi återger vår empiri med en tabell med kommentarer där informanterna direkt nämner en fördel, nackdel eller förslag till arbete. För en återgivelse av intervjuerna och föreläsningarna i sin helhet, samt information om de enskilda informanterna och företagen de arbetar i, se bilaga 3. Föreläsningarna återges i sammanfattad form med hjälp av anteckningar och föreläsningsunderlag. Vissa informanter intervjuade vi inte utan dessa höll föreläsning, andra intervjuades och höll i föreläsningar. 

Vad gäller föreläsningarna var de informativa och inriktade på teknik ur ett miljöperspektiv. Vissa föreläsare var mer tekniskt inriktade, oftast för att det täckte deras arbetsområde (exempelvis AMD). Andra föreläsare gick in på ledningsengagemang och marknadsföring vid miljöarbete. Vi har valt att ta med föreläsningarna i vår empiri eftersom de introducerar Grön IT grundligt ur olika perspektiv och kompletterar intervjuerna. 


Vi valde att söka upp informanten från Natlikan Sustainability och intervjua henne genomgående den 15 november 2007. Skälet till att vi gjorde det var att vi kände att vi behövde gå igenom våra frågor mer djupgående än vad de tidigare informanterna hade gjort. Vi valde att ta kontakt med Natlikan Sustainability för att det hör till deras huvudsakliga verksamhet att utforma sina klienters arbete med hållbarhet. Därför har de en större insyn i vilka för- och nackdelar det har, samt hur arbetet kan se ut med Grön IT. 

Företagen som våra informanter arbetar på är följande:


· AMD

· APC


· Computer Sweden


· Fujitsu-Siemens

· Lenovo


· Malmeken AB


· Natlikan Sustainability


· O2 Energi AB


· Sensemakers 


· Sun Microsystems 

		 Företag

		Fördelar

		Nackdelar

		Förslag till arbete



		

		

		

		



		AMD

		"minskad resursförbrukning…"


”Grön IT mest kännbara tecken, innovationen…”

		 

		 



		APC

		 ”… innovativt tänkande kring Grön IT i företaget…”


”De främsta fördelarna med Grön IT är ekonomiska…”


”… nytänkandet är en drivkraft…”




		“Det brukar oftast vara en dyr och komplicerad process som många inte har någon aning om hur det ska se ut.”

		”Alla, från topp till grund, bör ta ansvar i arbetet.”


”… förmedla sina mål till kunderna samt öka medvetenheten om miljön...”


”… uppföljningsarbete där miljöfrågorna är starkt integrerade och där intressenter deltar aktivt.”



		Computer Sweden

		 “… öka lönsamheten.”

		 

		 



		Fujitsu-Siemens

		 ”… gynna miljön.”


”… reducerad mängd energi”




		”Medan en nackdel kan vara att företagen ibland måste byta ut produktionslinjen helt och hållet.”

		 ”… viktigt att frågan skjuts upp i ledningen.”


”Det handlar också om att välja rätt underleverantörer…”



		Lenovo

		”… energieffektiviseringar.”


”… fördelen med Grön IT är miljövänlighet.”


”Det finns även ekonomiska fördelar…”




		”En svaghet, eller komplikation, med Grön IT är att det krockar med existerande traditioner inom företag.”

		 ”… ett standardiserat arbete som används över hela företaget.”


” … att uppmuntra arbetet med Grön IT på ett bra sätt bör det interna belöningssystemet på något sätt ta med miljöaspekter och framsteg med Grön IT.”



		Malmeken AB

		 ”… Grön IT i utfallet kan företaget skapa sig en stark profil…”




		 

		 ”Genom att kombinera företagets verksamhet med dess värdegrund och integrera Grön IT i utfallet kan företaget skapa sig en stark profil.



		Natlikan Sustainability

		 ”… möjligheter till att effektivisera sin verksamhet.”


”… minska på miljöbelastningen.”

		 

		”Fokus ligger i att minska beroendet av resurser...”


”… hålla sig uppdaterade när det gäller lagändringar och införandet av nya lagar…”


”… sträva efter att uppnå certifieringar…”



		O2 Energi AB

		 ”… miljöarbetet något hippt…”


”… företag som arbetar med till exempel Grön IT anses moderna.”




		 

		”… har miljövänlighet som en del av sin affärsidé.”



		Sensemakers 

		”… stärker även organisationens varumärke.”

”… färre konflikter, större handlingsutrymme, stabil och positiv image och lägre marknadsföringskostnader…”

		 

		”Genom olika kampanjer, kommunikationer med omvärlden och direkta marknadsföringen till kunderna kan företag skapa en stark och långsiktig grön profil.”





		Sun Microsystems 

		 ”… enorm effektivisering av arbetsmetoderna.”



		 

		“För att bli grön måste man först tänka grönt.”


”… centralisera miljöfrågorna och sedan integrera strategier och mål i den vardagliga verksamheten.”





Figur 4‑1 Tabell med kommentarer

5 Analys 


I det här kapitlet analyserar vi den empiri vi har införskaffat genom att jämföra intervjuerna vi har genomfört och föreläsningarna vi har deltagit i. Med vår analys bryter vi ut för- och nackdelar med Grön IT som vi sedan använder oss av för att relatera dem till vårt teoretiska ramverk. Vi genomför samma metod vid analysen av förslag till arbete med Grön IT. Det resulterar sedan i en tabell som vi har med i slutet av kapitlet.

5.1  För- och nackdelar med Grön IT

Två företag med likartad verksamhet och storlek kommer att få varierande resultat om de genomför samma projektarbete eller investering. Det beror på att ingen organisation är identiskt ett annat i vare sig organisationsstruktur eller företagskultur. Det finns alltid starka variationer och oftast inom områden som är svåra att mäta, som till exempel företagskulturen. Även när det gäller Grön IT kan inverkan variera. Därför måste företag först tyda hur ett visst projekt kommer att påverka det egna företaget, oavsett resultatet samma projekt kan ha medfört ett annat företag. Om det inte utförs ett omfattande förarbete löper företag risken att investera för mycket resurser och tid inom ett område vars positiva effekter kommer att vara låga och därmed genomförs det en dålig investering. Det är även viktigt att inkludera såväl ekonomiska som icke ekonomiska resultat av ett förändringsarbete. Det kan visa sig att en investering i kalkylerna inte är ekonomiskt försvarbart kortsiktigt. Men de effekterna som det för med sig kan rättfärda investeringen på längre sikt. 


Inom ämnet Grön IT finns det lite forskning trots att det är många företag och intresseorganisationer som arbetar med dessa frågor. De har oftast ett särintresse till att göra det, till exempelvis försöka sälja sina produkter och tjänster. Det finns med andra ord ingen objektiv utgångspunkt som företag kan använda sig av. Efter intervjuerna med våra informanter har vi analyserat och identifierat för- och nackdelar som arbetet med Grön IT för med sig. Vissa för- och nackdelar har vi fått fram direkt från svaren från intervjuerna, de är enkla och konkreta. Andra har vi brutit fram från empirin och teorier, vilket gör dem mer öppna för kritik. Vissa fördelar kan också anses vara motpolerna till nackdelar och vice versa. Det kan bero på att en investering kan rättfärdas av ett skäl som kan vara negativt för ett annat. Vi inkluderar alla i vår lista, oavsett relevans och omfattning, för att läsaren själv ska avgöra hur det kan relateras till den verklighet de upplever. 

I de kommande delarna av vårt arbete kommer vi att enbart skriva namnet på informantens företag när vi refererar till en intervju eller föreläsning. Vi anser att med att bara skriva företagsnamnen förstår läsaren på ett enklare vem vi har fått informationen ifrån.  

5.1.1 Fördelar med Grön IT

Informanterna var eniga om att minskad miljöpåverkan var ett skäl till att arbeta med Grön IT. Fujitsu-Siemens och Lenovo ansåg till och med att minskad miljöpåverkan är just vad Grön IT innebär. Computer Sweden, Malmeken och Sensemakers lyfte upp det som ett krav från utomstående intressenter, i synnerhet kunderna. Just kraven from omgivningen om bättre miljöhänsyn är något som många undersökningar styrker. Fujitsu Siemens nämner två i sin föreläsning och en undersökning genomförd 1997 av KPMG gällande viktiga fördelar med ett miljöledningssystem nämndes bland annat höjd image (Karlberg et al, 1999). Miljöbelastningsproblemen påverkar alla företag, oavsett branscher och storlek. Men IT tycks ha ett en mer symbiosisk relation till det och det på grund av två skäl. Det första är att stora IT-satsningar rättfärdas genom att ta upp de minskade utsläppen som de medför. Det andra skälet är att IT-branschens andel av koldioxidutsläppen ökar och måste därför arbeta för att stoppa den utvecklingen. På grund av dagens miljökrav har IT gått från att vara bara IT till att vara Grön IT. Flera stora företag inom IT-branschen har redan ställt om sin teknikanvändning och strategier för att minska miljöbelastningen, till exempel nämner AMD i sin föreläsning om mer strömsnåla processorer och integrerade minneskort och Fujitsu-Siemens sina snåla batterier. Vad gäller intressenter påverkas de främst av de mjuka värden som tillkommer vid minskad miljöbelastning. Enligt APC innebär mjuka värden något som inte kan mätas, jämfört med till exempel intäkter, men som kan vara lika viktigt. För aktieägarna innebär liten miljöpåverkan att de investerar sina pengar i företag som löper mindre risk att utmålas som ett dåligt företag i media. Därmed behöver de inte oroa sig i lika stor utsträckning för att dålig publicitet ska påverka aktiekursen negativt. Motivationen bland medarbetare kan förbättras eftersom de känner ett större ansvar i vad de gör för företaget och samhället i stort. Även relationerna till de externa intressenterna förbättras. Natlikan Sustainability nämner till exempel att miljökraven på företag ökar och om de tidigt arbetar för att minska sin miljöbelastning kan relationer till myndigheter och kunder förbättras. Minskad miljöbelastning kan ses som en del i det sociala ansvaret, vilket även Bansal och Kendall (2000) lyfte fram som ett av motiven till miljöanpassning. 

AMD, APC och Fujitsu-Siemens har fokuserat sin produktion på att skapa mer energisnåla alternativ. Främsta skälet är att, som även Sun Microsystems styrker, de ökade energikostnaderna som IT har medfört de senaste åren. Att utesluta miljövänliga alternativ straffar även företag och inte bara miljön. Benägenheten att satsa grönt måste därför bli högre i hela marknaden, och IT-företagen är inga undantag. I sina föreläsningar la APC och Fujitsu-Siemens vikt på effektivare servrar som ett bra sätt att minska elkostnaderna. De flesta stora företag har stora IT-anläggningar med servrar som tar mycket plats och kräver mycket resurser. Där finns det möjligheter med att reducera energikostnader och därmed öka lönsamheten och frigöra kapital till andra investeringar. Företag kan i ett tidigt stadium ta itu med ett problem som kommer att ha en växande, negativ inverkan i affärsvärlden. Det eftersom energikostnaderna ökar och i och med den ökade efterfrågan från växande ekonomier kommer den utvecklingen att fortsätta.  Låga energikostnader förbättrar de finansiella utsikterna och ökar förtroendet för företaget. Det i sin tur drar till sig aktiemarknadens uppmärksamhet. Även de anställda får det bättre när de får arbeta i en vänligare miljö, med bland annat mindre oljud. Även energikostnaderna nämndes i Bansal och Kendalls (2000) studie (fast de döpte det till konkurrenskraft). 


Att sträva efter kostnadseffektivisering och mer motiverade anställda är grundläggande för ett bra CSR arbete. Det har även positiva effekter på företagets varumärke. Just uppbyggningen av varumärket har de senaste decennierna blivit ett av företagsekonomins viktigaste arbetsområden. Allmänheten och den enskilde kunden blir mer medveten om vad som händer med omgivningen och kommer att reagera i större utsträckning vid val av produkter och tjänster. Det stärker företags möjligheter för att nyttja situationen ur ett marknadsföringsperspektiv. Malmeken påstår i sin föreläsning att förmågan att ta till sig nya värderingar, integrera dem i verksamheten och använda sig av dem i sin marknadsföring uppfattas som ansvarsfullt. O2 Energi hävdar att det till och med anses vara modernt och hippt. De företag som däremot hanterar sin profilering och kommunikation med sina intressenter illa drabbas av allvarliga påföljder. Det är svårt att sedan återhämta sig eftersom företagets varumärke kommer att associeras med något negativt. Kunder och leverantörer vill inte förknippa sig med ”dåliga, oetiska” företag och få vill jobba i ett sådant företag. Fortsätter det kan även aktieägarna och allmänheten förlora förtroende för företaget. Flera stora, internationella företag har redan initierat sina miljöprogram och nyttjat dem i sin profilering. Sensemakers nämner Toyota och Coop som bra exempel från bilindustrin respektive matvaruindustrin. Det är viktigt att inte överdriva marknadsföringen av miljöarbetet. Som Fujitsu-Siemens och APC säger i intervjuerna kan det skada förtroendet för företaget och vid andra tillfällen då företaget återger verkligheten kommer kunderna inte att tro på det. 

Dagens intressenter ställer högre krav på företag och det är en utveckling som inte kommer att stanna av. Att vara måna om sina intressenter blir en fundamental del för framgång i dagens marknad. Vad gäller miljökraven ser APC och Malmeken främst dem som krav som har vuxit fram från kundernas sida. Fujitsu-Siemens går vidare in på det och fortsätter med att om kraven uppfylls belönas företaget. Det kan till exempel vara att kunden säger bra saker om företaget och köper företagets produkter. Kundlojaliteten gentemot företaget stärks och även bland övriga intressenter ökar förtroendet. Leverantörer som har liknande gröna ambitioner som företaget är mer villiga att stanna kvar vid svåra tider eftersom de ser ett större intresse än bara ekonomiska i sin relation. Även aktieägare och allmänheten kan bortse från andra brister i företagets verksamhet om de tycker att företaget i slutändan levererar något utöver det vanliga. Med lojalare intressenter tillkommer även legitimitet, vilket är den sista i de tre motiven till miljöanpassning som Bansal och Kendall (2000) identifierar i sin studie. 

Allmänheten har under den senaste tiden intagit ett nytt förhållningssätt till miljöfrågorna. Det här paradigmskiftet som inträffat sammanfattade ekonomen Nicolas Stern väl i sin rapport från år 2006. I rapporten förklarar Stern att det går att undvika de värsta farhågorna med klimatförändringarna om mänskligheten vidtar nödvändiga åtgärder nu. Kostnader för att agera nu kommer att vara lägre än att vänta och inte göra något alls. I konkreta siffror kommer världens BNP kommer att sjunka med 5% om ingenting görs, enligt Stern. Om det värsta inträffar kan det till och med röra sig om en siffra på 20%. Om vi däremot agerar i tid kan förlusten ”bara” vara kring 1%. De investeringar som kommer att göras de kommande åren är avgörande för hur vi kommer att påverkas av klimatförändringarna (Stern, 2006). Det kräver ett nytt sätt att se på miljöarbetet och vilket ansvar och risker som marknaden kommer att stå inför. Företag måste öka sitt engagemang vad gäller att skapa fler miljövänliga alternativ. Skälet till det är att en omvärld med nya värderingar kräver företag med nya sätt att göra affärer (Persson, 2007). Det klassiska perspektivet där affärsvärlden tänkte i bara ekonomiska termer existerar inte mer. Den hårda, internationella konkurrensen kräver ett modern perspektiv där affärsvärlden intar ett mer ekologiskt perspektiv, som innebär att företag måste ta hänsyn till omvärldens värderingar och reaktioner (Hatch, 1997). Eftersom ITs andel av de totala föroreningarna kommer att öka innebär det ett större problem för IT-världen. Ett problem som de inte kan bortse ifrån, enligt APC, eftersom det har inga enkla lösningar. Malmeken och O2 Energi ser det som något IT världen redan hamnat efter och måste ”hinna ikapp”. Att anpassa sig till ett sådant viktigt paradigmskifte är inte bara ett problem utan också, som så ofta, en möjlighet för IT världen. Natlikan Sustainability nämner till exempel att det kan ge en viss säkerhet när det gäller att vara vid rätt sida av nuvarande och framtida lagstiftning. Även konsult och revisionsfirman KPMG kom fram till att de företag som tillämpade mer miljövänliga system inom kvalitets och miljöledningssystem upplevde en höjd rättsäkerhet (Karlberg et al, 1999). Grön IT kan därför öka förtroendet från statliga myndigheter och fackföreningars sida. Relationerna sinsemellan kan förenklas och vara mer produktiva och framtidsenliga. Vad gäller andra intressenter kan det även attrahera aktieägare till företaget som är medvetna om det och försöker hitta någon stabil och långsiktigt investering, detsamma gäller kunder och leverantörer. Paradigmskiftet ger upphov till möjligheter också. Beslutfattare kan till exempel tillämpa moderna lösningar och en organisationskultur som är med i sin tid. Anställda kan på så sätt blir mer medvetna om den helhetsbild som företaget är med i och arbeta i en mer konstruktiv och öppen miljö. 

I det här paradigmskiftet är hållbarhet en viktig del eftersom osäkerheten kräver någon form av stabilitet. Enligt Natlikan Sustainability är ett steg i att uppnå hållbarhet att inte vara beroende av ändliga och skadliga resurser. Sun Microsystems hävdade att företag även måste minska på sin elförbrukning. För aktieägare kan en hållbar verksamhet innebära att de är villiga att investera långsiktigt i företaget. De kan bortse från temporära svackor eftersom de tror på företaget och dess möjligheter att existera och vara framgångsrika i många år till. Det anses vara skälet till varför stora energiföretag som är ”rena” har en starkare aktieutveckling än ”smutsiga” (Isacson, 2007). Vid beslutfattandet kan chefer på olika nivåer fatta beslut och ta i med nödvändiga åtgärder som kan påverka företaget i flera år. Det eftersom de är inställda på att företaget vilar på en säker grund och behöver inte känna sig osäkra och begränsa sig till mindre investerings- och arbetsperioder. Vad gäller anställda har de möjligheten att utvecklas som professionella och individer i företaget och satsa helhjärtat på sitt arbete. De behöver inte vända företaget ryggen till eller vara rädda när företaget går igenom en kris. Anställda kan därför känna sig motiverade i sin arbetsplats. Under senare år har det blivit vanligare att företag knyter ihop sin distribution och produktion med viktiga kunder och leverantörer. När företag ska förhandla fram sådana sammankopplingar brukar för- och nackdelar övervägas till minsta detalj. Kunder och leverantörer bör därför bli informerade om företagets satsningar vad gäller långsiktig hållbarhet. Det kan leda till att de kan vara bereda att knyta ihop sin verksamhet med företagets, och därmed dela på riskerna. 

5.1.2 Nackdelar med Grön IT

Alla företag har begränsade resurser att använda sig av oavsett om det gäller tid, pengar, kunskap eller teknik. Det innebär att varje resurs som används inom ett område är en resurs som inte används inom ett annat. Företag kan därför inte analysera en investeringsmöjlighet och fatta ett beslut enbart på det. För att fatta ett korrekt beslut måste företag även jämföra en möjlighet med en annan och välja det som innebär flest, eller starkast, fördelar. Om för mycket resurser används för att implementera Grön IT löper företag risken att gå miste om andra möjligheter inom andra områden. Det är därför viktigt att ta aktsamma, preciserade steg framåt med mer eller mindre förutsedda resultat. Företag måste även se helheten av Grön IT och inte vare sig se det från ett naivt perspektiv, där Grön IT är lösningen till allt, eller ett skeptiskt perspektiv, där Grön IT är en belastning. Om företag inte tänkt ut hur de ska arbeta med Grön IT och vad det arbetet för med sig löper de en stor risk att lägga sina ägg i fel korg. 

Att arbeta med Grön IT är, som APC säger, ett dyrt och komplicerat arbete. Det sker ständiga förändringar och utvecklingen går hela tiden framåt. Natlikan Sustainability anser att företag även bör vara bereda för att ställa om eller åtminstone avsätta gott om resurser. När hon även tillägger att det är ett arbete som saknar vetenskaplig forskning kan själva arbetet med Grön IT bli ett risktagande, i synnerhet för mindre erfarna eller små företag. Även Fujitsu-Siemens och Lenovo anser att arbetet kan bli för omfattande och kräva för stora förändringar. Det kan visa sig att företag har för höga ambitioner inom ett begränsat områden. Det kan leda till att arbetet inte är proportionerligt med vad företaget får ut av det. 

När ny teknik ska utvecklas och miljövänlighet ska inkluderas i kriterierna innebär det att det avstås från att utveckla mindre miljövänlig teknik. Det kan visa sig vara ofördelaktigt och kostsamt i längden. Det finns flera skäl till det:


· Företag genomför IT satsningar för att spara in inom andra områden. Men det kan ibland uppstå kostnader som inte fanns förr. I vissa fall kan det även inträffa att företag har gått miste om viss effektivisering eftersom de har avstått från att utveckla IT som inte uppfyllt till exempel miljökrav. 

· Främsta motorn till arbetet med Grön IT har varit miljökrav från kunder och statliga myndigheter, menar Computer Sweden. AMD håller med om att det har varit ett kunddrivet arbete med en klar teknikorientation. Det är med andra ord inget marknaden tagit initiativet till utan något påtvingat från utomstående intressenter. Därför arbetar företag för att uppnå krav snarare än ambitioner och det kan liknas med elever som studerar för att klara av en tenta snarare än lära sig för livet. Det är ett kortsiktigt tänkande som försämrar förmågan för företag att ta till sig och lära sig mer om djupet, omfattningen och allvaret med Grön IT.

· Ny miljövänlig teknik innebär även oprövad eller icke standardiserad teknik som kanske inte uppfyller andra kriterier som det borde. Därför kan det innebära en risk för företag som har ett naivt perspektiv på Grön IT anser Lenovo. Till exempel kan det föra med sig att teknik med låg säkerhet börjar tillämpas och företaget utsätter sig för en stor säkerhetsrisk. 


Ambitionerna med Grön IT kan därför visa sig vara hämnande för teknikens utveckling, och det av två skäl. Det första är att även om det är det viktigt att företag aktivt arbetar för att uppnå miljövänlighet får det inte skada företag i den mån att de utesluter att utvecklar teknik som kan ha andra fördelar eller som i längden kan vara mer fördelaktiga. Det andra skälet är att även om företaget har ambitionen att utveckla mer miljövänlig teknik kan det ur ett samhällsperspektiv, och i bortseende av miljöperspektivet, vara bland annat ekonomiskt ofördelaktigt. 

5.2 Förslag till arbete med Grön IT

Vi anser att med förslagen till arbete med Grön IT kan nackdelarna elimineras och fördelarna stärkas. De är övergripande för hela organisationen och innefattar alla aspekter vid förändringsarbete, från tankegångar till konkreta strategier. Även i det här kapitlet går de olika punkterna in i varandra och tillsammans kan de ha en synergisk effekt, inte bara i hur ett företag arbetar (organisationsstruktur) utan också i hur företaget tänker (företagskultur).


5.2.1 Ledningens engagemang


Det vanligaste problemet som uppstår vid nya åtaganden som företag tar är att få hela företaget att arbeta enligt, eller mot, det nya målet. Ledningen brukar sakna engagemang för miljöfrågor och miljöarbetet brukar oftast initieras och utföras av enstaka individer eller avdelningar längre ner (Falk, 2007). Vissa delar av företaget fortsätter att se det nya som något som inte berör dem eller något som hotar deras ställning. Därför kan de välja att distansera sig eller förhindra att arbetet fortgår. Det är täcken på att kulturen inom företaget inte har en positiv syn på innovation och förändringar. Även strukturen inom företaget kan vara ett problem genom att försena arbetet (Hatch, 1997). Computer Sweden nämnde i sin föreläsning att arbetet med Grön IT innefattar hela värdekedjan. Även Lenovo resonerade i samma banor och nämnde bland annat vikten av ett helhetsperspektiv. Även om det är viktigt med att först engagera ledningen i Grön IT kommer själva arbetet att sprida sig ner till hela företaget. Enligt Natlikan Sustainability kommer främst de anställda att avgöra hur arbetet med Grön IT kommer att vara. Därför måste företag få med sig alla delar av företaget, och även relevanta utomstående intressenter, för att öka förståelsen och förmågan till att göra ett bra arbete. Det kan ske på olika sätt och en bra början är att lägga upp en omfattande strategi och implementeringsplan, där även argumentationen för Grön IT finns inkluderat. 

Ett annat problem som är vanligt med nya åtaganden är att vissa intressenter inte inser att det är ett långsiktigt arbete som kommer att påverka företagets verksamhet långt framöver. De ser det som fluga som snart kommer att försvinna och är därför inte tillräckligt hängivna eller förbereder sig långsiktigt. Det kan finnas många skäl till varför vissa reagerar på det sättet. Det kan återigen vara på grund av företagskulturen eller den interna strukturen. Andra skäl är individers inställningar eller dåligt förarbete med att engagera de involverade (Hatch, 1997). Som vi nämner tidigare i vårt arbete har inställningen till miljön och företags ansvar i frågan ändrats. Det är ett paradigmskifte som kommer att finnas kvar långt framöver och därför bör företag inta den inställningen också. Som Lenovo resonerar kan det vara genom att hitta likasinnade intressenter och binda sig strategiskt till dem. Fujitsu-Siemens nämner leverantörerna som ett bra exempel där företaget måste tänka igenom valet av alternativ för att kunna satsa långsiktigt. Det finns olika typer av strategiska partnerskap inom en mängd områden. Företag måste därför se över vilka de kommer att inkludera, hur partnerskapet ska se ut och utveckla metoder för att mäta och värdera arbetet. 

5.2.2 Utredning och inventering


Under första halvan av 1900-talet utmärkte sig marknadsekonomin genom att vara en producent marknad. Det innebar att efterfrågan på det som producerades var stor och att om en kund avstod ett företags produkter så fanns det tillräckligt med andra som ville köpa. Därför ägnade företag inte sig åt att marknadsföring och profilering dess produkter. När globalisering, och den marknadsliberalisering som följde med, tog fart under senare halvan av 1900-talet ökade konkurrensen och kundmakten. Marknaden övergick till att nu vara en kundmarknad. Idag finns det tillräckligt med företag som producerar samma sorters produkter (bortsett från monopoler), att det är kunden som kan välja och inte företagen. De senare är tvingade att anpassa sig efter kundernas krav och måste ägna sig att övertyga dem att köpa just sina produkter och tjänster. Företag måste även arbeta mer innovativt för att ligga före sina konkurrenter och imponera på sina kunder. Om inte hamnar dem efter och riskerar att bli utkonkurrerad av företag som är mer villiga att verka enligt de nya villkoren (Kotler et al, 2002). Benägenheten att ta till sig nya krav och preferenser utifrån och samtidigt realisera dem i företagets produkter och tjänster är avgörande för ett företags långsiktiga hållbarhet. Viktiga kriterier för att skapa ett mer öppet och innovativt företag är 1) öka flexibiliteten, 2) analysera samhällsekonomiska förändringar och 3) försöka förutse vad kunden vill ha i framtiden. Krav på förändringar behöver nödvändigtvis inte bara komma från kunderna utan även från andra intressenter. Sådana krav kan vara lika viktiga och även där måste företag aktivt arbeta för att absorbera dem (Mentzer, 2004). Grön IT är ett relativt nytt ämne och därför är det förståeligt att företag kan känna en viss osäkerhet om hur de ska arbeta med det. Som alla samhällsförändringar kräver även Grön IT sitt eget bemötande och arbetsmetoder. Eftersom det än idag inte finns en etablerad forskning kring ämnet måste företag själva arbeta för att förstå vad de ska göra och hur de ska göra det. Genom att förändra företaget till att ha en öppen och förändringsvillig arbetskultur ökar sannolikheten att, inte bara ta till sig av de nya kundkraven inom Grön IT, utan också ta tillvara på fördelarna och eliminera nackdelarna med det. 


En av flera fördelar som följer med Grön IT är att samarbetet mellan företag och även samarbetet bland anställda inom företag kan förbättras. Ett bra samarbete kan, enligt Computer Sweden, underlätta skapandet av hållbarhet över hela värdekedjan. Företag som står sina intressenter nära har mycket lättare för att ställa krav till varandra samt att arbetet för att uppnå dessa krav underlättas en hel del. En av utmaningarna med Grön IT är hur man ska arbeta med kraven som ställs från kunder och oberoende organisationer. Till exempel arbetar Fujitsu-Siemens väldigt nära med oberoende organisationer som arbetar intensivt med miljön. Det samarbetet har bistått företaget vid omställningen till Grön IT. Den hjälp de har fått har varit i form av rekommendationer, vägledningar och tips på hur de kan vara iordningställda på de regleringar, krav och lagar som ställs bland annat av kunderna och regeringen vad gäller miljön. Eftersom arbetet med Grön IT involverar hela värdekedjan är valet av leverantör viktigt, enligt Fujitsu-Siemens. Skälet till det är att leverantörerna bör befinnas sig nära, både geografiskt och vad gäller villigheten att ställa om sig. Grön II erbjuder många möjligheter till samarbete mellan företag och ett konkret exempel är så kallade Community Bridges. Ett exempel på en Community Bridge är samarbetet mellan APC och IBM. Det interna samarbetet är minst lika viktigt eftersom Grön IT arbetet berör hela företaget. Miljöarbetet måste vara välintegrerat genom hela företagets verksamhet för att uppnå klara resultat. Arbetet bakom samarbetet bör bara inte existera i ledningen. Det måste spridas ner i företaget samt ut till externa intressenter eftersom det är, som Natlikan Sustainability påpekade, något som kommer att beröra alla förr eller senare. Hjälpmedel som kan bistå i skapandet av samarbeten är intranät och extranät. Intranät är webbteknik som understödjer intern kommunikation och koordination. De är bra verktyg som i det här sammanhanget kan underlätta att sprida kunskap om Grön IT bland verksamhetens interna intressenter. Extranät stödjer den externa, och ibland också den interna, kommunikationen och koordinationen. De sprider också kunskap fast till de utanför företagets väggar, såsom leverantörer och kunder (Beynon-Davies, 2002). 


Komplexiteten som Grön IT arbetet innebär och engagemanget som behövs kräver förstås resurser. Främst är det kunskap, hjälpmedel, personal och tid som behövs, enligt Natlikan Sustainability. De är nödvändiga komponenter i det arbetet som ska genomföras och utan dem riskerar resultatet att bli mediokert eller till och med dåligt. Å andra sidan finns det inom alla företag begränsat med resurser och därför bör även budgetering tillämpas. I slutändan måste företaget hitta sin unika balans mellan en omfattande investering och en ansvarsfull resursförbrukning. Den balansen brukar oftast vara ett resultat av olika interna, och i vissa fall externa, förhandlingar där olika intressen övervägs samt för- och nackdelar med olika investeringsalternativ (Field & Keller, 1998). Viktiga faktorer i dessa förhandlingar är kundkraven, enligt AMD, och ledningens intressen, enligt Fujitsu-Siemens.

5.2.3 Utbildning


Fujitsu-Siemens påpekade nödvändigheten av att utbilda samt informera samtliga anställda vars arbetsuppgifter bidrar till företagets miljöpåverkan. Även Sensemakers betonade vikten av att utbilda intressenter för att stärka deras engagemang för Grön IT arbetet. Att utveckla och införa Grön IT i ett företag är ett komplicerat arbete som kräver ett övergripande förarbete. Dess syfte och skepnad bör vara tydligt för alla intressenter, i synnerhet de som kommer att delta och direkt påverkas av arbetet. Undersökningar visar att bara genom att lyfta fram miljöfrågor skapas en vilja till engagemang. Det är ett bra första steg i att få alla intressenter att fokusera mer på Grön IT (Statsrådsberedningen, 2004). Själva utbildningen om Grön IT kan bestå av tre delmoment; allmän miljökunskap och företagets miljöpåverkan, Grön IT på en övergripande nivå samt Grön IT på avdelnings nivå. Den allmänna orientering vad gäller miljön är en god inledning då den syftar till att informera den anställde om bl. a miljöhistoria, dagens miljösituation och hur verksamheten påverkar miljön. Utbildningen av hur arbetet med Grön IT ser ut i en övergripande nivå syftar till att ge de anställda kunskaper om vad Grön IT är och innebär samt vilken inverkan den har på företaget. Ytterligare tenderar utbildningen till att öka förståelsen för hur viktig företagets miljöarbete är, och motiverar och därtill engagerar de anställda. Det tredje delmomentet av utbildningen anpassas till mindre grupper till skillnad från de tidigare, vill säga olika instanser av företaget med olika funktioner/uppgifter. Anledningen är att ge insikt i hur Grön IT påverkar den specifika avdelningen och hur den specifika avdelningen kan påverka arbetet med Grön IT (Ammenberg, 2004). Företag bör inse behovet av att utbilda anställda på varje relevant funktion och nivå om betydelsen av att följa miljöpolicyn, rutinerna och det handlingsprogram som företaget har satt ut runt miljöfrågan. Med relevant funktion menas de anställda som berörs av arbetet med Grön IT. Företaget bör också underrätta samtliga interna intressenter om den betydande miljöpåverkan som deras arbete ger upphov till eller kan ge upphov till. Och vidare utbilda dem om hur deras personliga insats kan bidra till bättre miljöfördelar. Det är även viktigt att de anställda är underrättade om sina roller och ansvar vad gäller överensstämmelsen med miljöpolicyn som företaget stadgat, och vilka potentiella konsekvenser som existerar om den anställde skulle avvika från specificerade driftsrutinerna på miljön (Henricson et al, 2001). 

5.2.4 Ledningssystem och uppföljningsarbete

Det är viktigt att konstruera arbetsprocesser som reflekterar de nödvändiga moment och områden som företaget måste ta itu med för att arbetet med Grön IT ska fungera. Det är även viktigt att få feedback, eftersom Grön IT är komplicerat och ansvarskrävande. Därför kunde någon form av ledningssystem vara användbart ansåg både APC och Fujitsu-Siemens. Lenovo betonade vikten av att integrera Grön IT arbetet i helheten och Natlikan Sustainability ansåg att det skulle vara en naturlig del av revisionsarbetet. Skälen var att det är svårt att bedöma ett företags framgång enbart på finansiella mått, i synnerhet vad gäller miljön. Företag bör därför vidareutveckla sitt traditionella förhållningssätt vad gäller redovisningsarbetet. Ett perspektiv som täcker de viktigaste områden (ekonomi, miljö och samhälle) är det så kallade Triple Bottom Line modellen som lyfter fram samspelet mellan områden som måste fungera om företaget ska uppnå hållbarhet i sin verksamhet (Öhrlings, 2003).





Figur 5‑1 Triple Bottom Down (Öhrlings, 2003)

Problemet med modellen är att den saknar en standardiserad metod som alla företag kan använda sig av. Det är vanligt att företag tillämpar arbetsmetoder som de inte följer upp och utvärderar. Det brukar leda till att många investeringar slår fel och för med sig ekonomiska konsekvenser (Falk, 2007). Det måste finnas en tydlig koppling i inte bara det företagets mål och metodtillämpning, utan även i uppföljningsarbetet. Ett förslag som vi presenterar är därför balanserade styrkort, som innefattar alla perspektiv som ett företag behöver information om. I synnerhet ett miljöperspektiv som inkluderas i arbetet med redovisning. Det kan förenkla för företag att integrera Grön IT i sin verksamhet och se samband mellan olika områden inom företaget och hur de bättre kan samverka. Vid all arbete med balanserade styrkort tillkommer en mängd fördelar som kan förbättra företaget inom det avsedda området, men även inom andra. Ax, Johansson och Kullvén (2002) nämner följande:

· Bättre kommunikation: Om de balanserade styrkorten är tillgängliga för alla inom företaget och relevanta intressenter kan de kommunicera ut de ambitioner som ett företag har. Det är viktigt, främst när det gäller anställda och de förväntningar som företaget har på dem. 


· Bättre motivation: Om mål och mått har satts upp med hjälp av balanserade styrkort kan medarbetare bättre fokusera på sitt område. Det blir tydligare att se vem som bär ansvaret för vad och anställda kan därför i större utsträckning uppfylla de krav som ställs på dem.


· Ta itu med problem och hinder: Om ett företag inte når upp till ett visst mål kan de i god tid vidta åtgärder och på så sätt inte gräva in sig i en problematik som kan allvarligt skada företagets verksamhet.


· Ge information om en viss åtgärd: Om ett företag genomför någon förändring i sin verksamhet kan de tydligare se vilka effekter eller konsekvenser det för med sig på hela företaget.


· Ge vägledning för belöning: När företag ska sätta upp belöningsstrukturer är det viktigt att rätt person belönas för rätt sak. Eftersom balanserade styrkort visar tydligt vem som ska göra vad och hur det har gått kan företag bättre anpassa sin belöning till hur det bör se ut. 


· Ge underlag för beslutfattande: Om ett område inom ett företag inte når upp till de mål som har satts upp kan de snabbare och mer effektivt vidta åtgärder. De kan till exempel i god tid allokera mer resurser till det området och förhindra långgående påföljder.

Arbetet med Grön IT bör även belönas för att uppmuntra och motivera bra arbete. Det kräver att existerande interna belöningssystemet på något sätt tar med miljöaspekter samt framsteg med Grön IT, som Lenovo tillade. Ett välutvecklat och komplett belöningssystem är det bästa sättet för vägledning, både på individuell nivå och på en kollektiv nivå. Belöningssystemet bör även ha inkluderat ett bonussystem som aktivt och regelbundet belönar kompetensutvecklingen hos de anställda vad gäller Grön IT (Smitt, 2002). Men det får inte leda till att Grön IT uppfattas som något extraordinärt. För som Lenovo resonerade måste företaget i längden se Grön IT som standard och en naturlig del i kriterierna då arbetsprocesser utformas. Därför bör även belöning ges till anställda som bidrar till att avskaffa förlegade traditioner och arbetsmetoder inom företaget. Det kan leda till att både organisationsstrukturen och företagskulturen får en bättre inställning till Grön IT. I dagsläget tillämpar de flesta företag ingen belöning i någon vidare utsträckning med arbetet med Grön IT. Vidare måste de centralisera miljöfrågorna och sedan integrera strategier och mål i det vardagliga arbetet. Det är något som Fujitsu-Siemens har förstått sig på. Då miljön är en av företagets grundstenar, integrerar de det i den vardagliga verksamheten genom att belöna interna intressenter som förstår budskapet. Ett bra praktiskt exempel är att de belönar sina anställda som väljer att köra miljöbilar till jobbet. 

5.2.5 Kommunikation


Genom att ta ett etiskt ansvar och förmedla åtagandet belönas företaget av sina kunder, ansåg Fujitsu-Siemens. Skälet till det är att marknadsföringen fungerar som en koppling mellan efterfråga och utbud. När segmentgrupper i samhället har ett behov och börjar efterfråga något kan företag erbjuda det genom marknadsföring. I själva reklamen förmedlar företaget också värderingar som de medvetet och omedvetet har kopplat till varumärket.  Genom att även integrera en styrka i sin marknadsföring kan företag skapa en strategisk marknadsföring som kan attrahera kunder till företaget (Kotler et al, 2002). Även här anser Lenovo att utbildning är viktigt. De som arbetar med företagets marknadsföring bör ha kunskaper om Grön IT och hur företaget berör området. Därefter är det viktigt att, som APC gav exempel på, sprida informationen om ”det goda arbetet” till kunderna genom olika reklamkampanjer. Det är dock viktigt att inte överdriva och hålla marknadsföringen på en sansad nivå (Kotler et al, 2002). För annars uppstår, som APC nämnde, besvikelse och missnöje.


AMD och Fujitsu-Siemens betonade att kraven från kunden är det som avgör hur arbetet med Grön IT kommer att se ut. Företagen söker godkännande, främst från oberoende organisationer, i hopp om att bli certifierade. Det är ett bra sätt att skapa standardiseringar inom ett osäkert område och kan i slutändan leda till att skapa en ”best practice”, ansåg både APC och Lenovo. APC ansåg även att det gav ett intyg på gott arbete och prestige. Natlikan Sustainability, som till viss mån arbetade med certifieringar, såg dem som en drivkraft och en konkurrensfördel. Oavsett hur företag väjer att se på Grön IT kan certifieringar vara en bra vägledning och indikation på var i det arbetet de befinner sig i. En annan fördel med certifieringar är att de bekräftar att gällande lagstiftning uppfylls, vilket kommer att bli ett viktigare område för företag längre fram (SKF, 2007). Andra fördelar med certifieringar är att de ökar förståelsen och minskad osäkerhet för olika intressenter om produkters egenskaper, ökad förmåga till massproduktion och exkludering av produkter som inte uppfyller vissa kriterier (Poksinska, 2003). Det finns ett flertal organisationer som ger ut certifieringar och exempel på sådana är Greenpeace, Greener IT, TCO och SFK. En av de mest kända certifieringarna är ISO14000-serien, vars syfte är att med ”beprövade och internationellt erkända metoder, hjälpa företag och organisationer att bygga upp och bedriva ett strukturerat och systematiskt miljöarbete för att kontinuerligt förbättra miljöprestanda”. Den bistår av sammanlagt 25 standarder, vägledningar samt tekniska rapporter (Henricson et al, 2001). Företag bör inte bara tänka på att införskaffa produkter och tjänster som är certifieras. De bör även arbeta för att själva utveckla certifieringssystem som de kan tillämpa vid till exempel val av leverantörer. På så sätt blir arbetet mer helhetstäckande och hela företaget är delaktigt i övergången till ett mer miljövänligt användande av IT. 

5.3 Tabell med för- och nackdelar samt förslag till arbete

		Fördelar

		Nackdelar

		Förslag till arbete



		Mindre miljöbelastning


Lägre energikostnader 


Positiv inverkan i företagsprofilen


Lojalare intressenter 


Anpassning till paradigmskiftet 


Långsiktig hållbarhet




		Gå miste om andra möjligheter


För höga ambitioner för ett begränsat område


Hämnande för tekniken




		Arbeta med Grön IT i hela organisationen 


Satsa långsiktigt 


Öppna för nya arbetsmetoder 


Samarbeta med intressenter


Allokera nödvändiga resurser


Utbilda alla


Tillämpa ett TBL-perspektiv


Integrera Grön IT i de balanserade styrkorten


Belöna framgångar inom Grön IT


Marknadsför åtagande och framgångar


Certifiera och certifieras





Figur 5‑2 Tabell med analysresultatet


6 Slutsatser av vår studie

I det här kapitlet sammanfattar vi vårt resultat från vår genomförda studie om Grön IT. Utifrån den information vi har samlat in om Grön IT identifierar vi sex stycken fördelar och tre nackdelar. Vi identifierar även elva förslag till arbete med Grön IT som vi strukturerar med hjälp av vår omgjorda modell av mognadsprocessen. Vi bygger även upp följande modell som representerar vårt resultat och som besvara våra två forskningsfrågor:  
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Figur 6‑1 Resultat av vår studie (egen modell)

I vår modell placerar vi fenomenet Grön IT i centrum och därefter mynnar det ut till tre stycken vägar. De två åt vänster besvarar vår första forskningsfråga, som är vilka för- och nackdelar finns med Grön IT, och den tredje besvarar vår andra forskningsfråga, som är hur företag kan gå tillväga för att arbeta med Grön IT. Vi identifierar sex stycken fördelar och tre nackdelar. Vi identifierar även elva stycken förslag till arbete med Grön IT fördelade i fem stycken steg. 

Fördelar

Ett företag som arbetar med Grön IT reducerar sitt behov av ämnen som skadar vår omgivning (1). Det leder även till lägre energikostnader då mindre el behövs för att hålla tekniken igång (2). Det för med sig en positiv inverkan i företagets profil när kunder och övriga intressenter inser vilket ekologiskt ansvar företaget tar (3). Vilket leder till lojalare intressenter som troget stödjer företaget vid till exempel svårare tider (4). Företaget är även bättre förberett för de nya krav som ställs på det moderna företaget (5) och uppnår därför en långsiktig hållbarhet (6). 

Nackdelar

Ett företag som väljer att investera i Grön IT måste utesluta andra investeringsmöjligheter (1). En naiv syn på Grön IT kan även leda till att företaget sätter upp för höga ambitioner i något som företaget inte berörs av i stor utsträckning (2). Slutligen kan Grön IT leda till att viss teknik inte tas fram för att de inte når upp till högt uppsatta miljökrav (3). 

Förslag till arbete

Att arbeta med Grön IT är ett omfattande arbetsområde som kräver att hela företaget deltar och påverkas (1). Företaget måste även vara berett att satsa långsiktigt (2). Det kan det göra genom att utveckla nya arbetsmetoder (3), samarbeta med relevanta intressenter(4), bistå med nödvändiga resurser (5) och utbilda personal och andra nödvändiga intressenter i ämnet (6). Även företagets syn på miljöfrågorna måste inkluderas, helst i ett tidigt skede i arbetet (7). Ett praktiskt verktyg till det är de balanserade styrkorten (8). För att motivera bland annat anställda i arbetet med Grön IT bör de interna belöningssystemen anpassas till att även inkludera framsteg inom miljöteknik (9). Framgångar och initiativ bör även förmedlas till företagets intressenter för att få väcka intresse och motivation (10). För att skapa standarder inom Grön IT bör företag arbeta för att få sina produkter och tjänster certifierade. De bör även certifiera leverantörer som anpassar det dem erbjuder till företagets miljökrav. 

Vi avslutar våra slutsatser med att konkludera att vi bekräftar Bansal och Kendalls (2000) tre motiv till ekologiskt ansvar (konkurrenskraft, legitimitet och socialt ansvar). Vi döper dem däremot till lägre energikostnader (kostnadsbesparingar är ett sätt att uppnå konkurrenskraft, Exido, 2007), lojalare intressenter och mindre miljöbelastning för att ge läsaren en enklare förståelse av vad de konkret innebär för företag.


7 Diskussion och reflektioner kring vår studie

Vi avslutar vår studie med att diskutera och reflekterar kring olika skeden och områden som vi anser har påverkat vår studie och dess resultat. Vi börjar med att diskutera om vi har besvarat våra forskningsfrågor, lyfter fram deras styrkor och svagheter och diskuterar ifall vi uppnår vårt syfte. Därefter ger vi två konkreta förslag till fortsatt forskning. Vi avslutar med att reflekterar kring tankar med vår studie som vi har haft innan, under och efter dess genomförande. 

Vi anser att med vår studie lyckades vi få fram de huvudsakliga för- och nackdelar med Grön IT. Vissa fördelar var mer eller mindre självklara, som till exempel mindre miljöbelastning och lägre energikostnader, eftersom de är återkommande vid tillfällen då fördelar med miljövänlighet lyfts fram. Genom att återge dem i vår studie bekräftar vi den allmänna uppfattningen att de är typiska och huvudsakliga fördelar med Grön IT. Andra fördelar, samt nackdelarna, fick vi fram genom att diskutera information vi införskaffat och analysera det ur ett längre och mer omfattande perspektiv. Ett exempel är anpassningen till ett nytt paradigmskifte. Vi klargör hur och varför det har inträffat ett paradigmskifte och därefter förklaras hur Grön IT kan användas som ett verktyg till att anpassa sig till det. En svaghet är däremot är att de nackdelar vi får fram är problem som vi analyserade fram från våra intervjuer. Eftersom vi kände under själva intervjuerna att våra informanter inte riktigt tänkt igenom nackdelar med Grön IT förut kan de vara för få eller begränsade till enskilda företag. Vi genomförde heller inga observationer av företagens verksamhet och kunde därför inte få fram direkta för- och nackdelar. Därför kan vissa kännas för övergripande eller diffusa om läsaren söker mer konkreta för- och nackdelar. 

Med hjälp av våra informanter och forskning kring projekt och IT arbete lyckas vi ta fram användbara förslag till arbete när företag ska försöka ge sig in på fenomenet Grön IT. Deras tillämpning kräver inga genomgående förkunskaper och de är anpassningsbara för enskilda företag. Det gör dem mer applicerbara och generaliserbara för företag och därför låser vi inte in oss till en specifik bransch. Vi ser inga svagheter med dem mer än att de möjligtvis kan vara för få för ett stort område som Grön IT. Det gör att förslagen vi nämner är inte tillräckliga och därför måste företag söka efter fler annars kan det uppstå en osäkerhet.

Vi anser att med vår studie uppnår vi syftet med att förklara de generella för- och nackdelarna och ge användbara förslag till arbete med Grön IT. Däremot, som vi antog redan i metodkapitlet, uppnår vi en för hög generaliserbarhet och reliabilitet och det har skadat vår validitet. De flesta företag, oavsett verksamhet, kan relatera sig till de för- och nackdelar vi lyfter fram samt förslagen vi nämner. Men få skulle känna att det är tillräckligt med bara dem och skulle behöva mer än det vi nämner. Därför rekommenderar vi till fortsatt forskning att utgå ifrån ett motsatt perspektiv (högre validitet och lägre reliabilitet och generaliserbarhet) för att se ifall resultatet blir annorlunda eller om våra kan bekräftas. Det kan till exempel ske på så sätt att ett stort företag undersöks mer djupgående. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att bemöta fenomenet Grön IT ur ett annat perspektiv än näringslivet och kanske bekräfta vårt resultat även där. Där kan till exempel intresseorganisationer få vara med och ge sina åsikter och förslag om Grön IT.

Vi som har genomfört den här studien har insett tydligt vilket nytt fenomen Grön IT är för företag. Trots att de flesta företag vi intervjuade bestämt hävdade att de har arbetat med det i många år märkte vi att de saknade en utförlig strategi eller genomtänkt vision för arbetet (därav oförmågan att nämna nackdelar). Det förklarar bristen på struktur i arbetet med Grön IT, men också bristen på förståelse att se Grön IT som något långsiktigt och omfattande. Vi kände att de flesta företagen ville associera sig med Grön IT och skryta om sina framgångar men ingen deltog fullt ut med de åtagande som tillkommer med Grön IT. Vi anser att även media har samma förhållningssätt då de flesta artiklar om Grön IT gärna lyfter upp uppenbara fördelar med Grön IT men ingen går på djupet hos dem, identifierar nackdelar och ger användbara förslag till arbete. Det har i slutändan skadat vår studie eftersom vi har saknat litteratur och forskning som är specifikt avsedd för Grön IT.
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Bilaga 1 
Första mallen för intervju

Inledande bakgrundfrågor


1. Vilken befattning innehar ni?


2. Vilken erfarenhet har ni av Grön IT?


3. Hur länge har ni arbetat med Grön IT?


4. Vad är din roll respektive dina arbetsuppgifter inom Grön IT?


5. Vad innebär Grön IT för Er, vilken är Er personliga definition? 


6. Vilka är involverade när Ert företag arbetar med Grön IT (nyckelpersoner, enheter, inom som utanför företaget)?


Grön IT


7. Vilka styrkor (fördelar) finns det med att arbete med Grön IT?


8. Vilka svagheter (nackdelar) finns det med att arbete med Grön IT?


9. Hur berör och hur berörs Grön IT av tekniken (finns det några medvetna satsningar, samverkar strategierna inom områdena)?


10. Hur berör och hur berörs Grön IT av marknadsföringen, ingår det i företagets sätt att profilera sig?


11. Hur berör och hur berörs Grön IT av de strategiska beslut som fattas inom företaget?


12. Samarbetar Ert företag med andra intressenter i arbetet med Grön IT?


13. Belönas bra arbete och idéer vad gäller miljövänlighet och IT inom Ert företag? 


14. Hur ser framtiden ut för Grön IT, vilka möjligheter och vilka problem/utmaningar finns det? Hur löser ni problemen och hur tar ni tillvara på möjligheterna?


15. Söker Ert företag aktivt efter information och produkter som kan tillämpas, och hur uppdaterar sig Ert företag inom området?


Bilaga 2 
Andra mallen för intervju Natlikan Sustainability


Intervjun kommer att ske i form av en företag-klient diskussion. Vi som intervjuar kommer att spela rollen som potentiella kunder och informanten kommer att försöka övertyga oss om varför och hur vi bör arbeta med Grön IT. Som företag har vi ingen förförståelse i vad Grön IT är. Därför kommer vi att gå in i detalj hur arbetet kommer att påverka vårt företags verksamhet, kortsiktigt som långsiktigt. Vidare kommer vi att diskutera mer genomgående de för- och nackdelar vi lyckas få fram. 


Inledande Bakgrundfrågor 


1. Vilken befattning innehar ni?

2. Vilken erfarenhet har ni av Grön IT?

3. Hur länge har ni arbetat med Grön IT?

4. Vad är din roll respektive dina arbetsuppgifter inom Grön IT?

5. Skulle Ni kunna förklara för oss vad Grön IT innebär då vi inte förstår vad det är och hur det påverkar oss företag? 


6. Hur vet vi om något är Grön IT?


Grön IT


7. Vad förlorar vi på att inte arbeta med Grön IT?


8. Är det inte fördelar som vi kan ta till oss på andra sätt?


9. Vad förlorar vi på att arbeta med Grön IT?


10. Hur ser arbetet med Grön IT ut i detalj?


11. Hur vet vi att vi gör ett bra arbete och hur kan vi förbättra det om vi inte gör det?


12. Vem ska ansvara för arbetet med Grön IT och varför?


13. Vilka delar av företaget berör arbetet och hur?


14. Vilka resurser måste vi avsätta för att arbeta med Grön IT?


15. Vilken kompetens behöver vi?


16. Hur lång tid kommer det att ta innan vi märker effekterna av att arbeta med Grön IT?


17. Hur påverkar det våra intressenter och på vilket sätt?


18. Hur kommer arbetet med Grön IT att se ut längre fram?


19. Hur kommer arbetet med Grön IT att påverka vår personal och varför?


20. Hur kan vi öka intresset bland våra intressenter och personal om Grön IT?


21. Vilka incitament för kreativt och bra arbete kan vi använda oss av gentemot våra anställda, kunder och leverantörer?


22. Vilka forum och verktyg kan vi använda oss av för att hitta mer information om Grön IT?


Bilaga 3
Intervjuer och föreläsningar


		Företag

		AMD



		Befattning

		Nordic Division Manager



		Datum

		13 september, 2007



		Intervju





Informanten från AMD arbetar som Nordic Division Manager och företaget har under en längre tid arbetat med att stärka sin gröna profil. AMD, Advanced Micro Devices, är en amerikansk tillverkare av bland annat processorer, grafikkomponenter, multimediallösningar och nätverkskomponenter . Företaget har varit verksamt sedan 1969 och har idag runt 16 500 anställda. Deras kärnkompetens kretsar kring deras processorer, som till exempel AMD Athlon, AMD Opteron och AMD Turion. AMD har som vision att ”vara med i processen att göra världen bättre, tillsammans med våra partners”. Deras fokus är siktad på ”teknologiska innovationer som hjälper att människor från hela världen att förbättra deras liv” (AMD, 2007). 


Intervju


Grön IT innebär för företaget främst en fokusering på strömsnålt.  Det är en fokusering som i många år har lett till effektiviserade processorer, vilket är företagets kärnprodukter, samt att integrerar minneskort i processorerna. Just integrerade minneskort och de strömsnåla processorerna är en del i vår strävan att arbeta mer aktivt med minskad resursförbrukning. Nyckelaktören inom Grön IT är IT-avdelningen i stort, och den som måste driva fram frågan är främst IT-chefen.  Det hinder som existerar för att frågan kommer att nå konkrethet är det budgetansvar som hänger i luften med cheferna. Ekonomisk försvarbarhet är det viktigaste skälet till att många projekt inte genomförs eller att företag väljer att genomföra andra. Men i och med att det är kunderna som mer eller mindre styr företags handlingssätt ligger budgeten tvåa efter efterfrågan på energisnåla processorer. Miljöfrågan har varit väldigt drivande de senaste åren och det har visats sig i kunders efterfråga. Vissa företag har just därför reagerat till marknaden, före sina konkurrenter, och gett kunderna det de vill ha. Genom att göra det skapar de sig själva en fördel som för andra är svår att ta igen. Grön IT frågan är väldigt teknisk orienterad för företag inom den bransch som AMD verkar i, vilket har lett till ett starkt arbete med att förverkliga de mål som har satts upp inom området och för att ta tillvara på den teknik som finns tillgänglig. Det har även inneburit att arbeta för att introducera ny teknik inom området också, vilket är just ett av Grön IT mest kännbara tecken, innovationen.  Många förbättringar har skett vad gäller värmeutvecklingen, till exempel används idag flera processorer i en dator. Satsning har skett och det har belönats genom olika certifieringar såsom Energy Star vilket är den amerikanska motsvarigheten till TCO. Framtidutsikterna är väldigt ljusa vad gäller arbetet med Grön IT från branschens perspektiv, och satsningarna för att uppnå målet om så mycket prestanda som möjligt per watt kommer att fortsätta. 

		Företag

		APC



		Befattning

		Enterprise Manager



		Datum

		13 september, 2007



		Intervju och föreläsning





Informanten, Enterprise Manager för APC Sverige, har i ett flertal år arbetat ingående med att integrera ett innovativt tänkande kring Grön IT i företaget. Det ”nya sättet att tänka” är en del av hans främsta uppgifter och en del i företagets mål att öka kundnöjdheten (APC-seminariet). Han deltar ofta i olika IT-seminarier för att marknadsföra APC och dess produkter samt bygga upp företagets varumärke. Informanten intervjuades och höll sedan en föreläsning. Företaget han arbetar i, APC (American Power Conversion), tillhandahåller skydd mot fall av dataförluster, skador på hårdvaror och ”downtime”. Företaget är mestadels associerat med sina reservenergiprodukter till servrar, såsom AC och DC. Företaget har varit verksamt sedan 1981, då det grundades av tre ingenjörer, vars inriktning var solcellsenergi. De riktar sig mot hemkontor, verksamhetsnätverk, ISPs och datacentrar (APC, 2007). 


Intervju


Grön IT innebär allt, från systemeffektivisering till symbiosen mellan ekonomi och miljö. Eftersom det är ett brett ämne som påverkar alla inom ett företag bör även alla delta i utformandet och tillämpandet av Grön IT. Oftast ser företag Grön IT som en delfunktion i det hela men det handlar egentligen om att leda en hel organisation mot miljövänlighet. Alla, från topp till grund, bör ta ansvar i arbetet. Annars kan misstag begås och det kan stå dyrt i längden. De främsta fördelarna med Grön IT är ekonomiska. Men det finns också en mängd miljöaspekter, med andra ord mjuka värden. Det finns även en konkurrenskraft i certifieringen då det kan inge försäkran om gott arbete och prestige. Den främsta svagheten är förarbetet och inledningen med att tillämpa Grön IT. Det brukar oftast vara en dyr och komplicerad process som många inte har någon aning om hur det ska se ut. Framtiden för Grön IT ser väldigt ljust ut, nytänkandet är en drivkraft och en tillkommande fördel. Om det visar sig att om 30 år kommer vi att nå samma framgångar som de senaste 30 åren överväger fördelarna markant med Grön IT. Eftersom det redan idag inte är hållbart med gamla system kommer Grön IT inte bara att vara ambitionen utan också utgångspunkten vid utformandet av nya system. I längden kommer Grön IT att utforma marknadsföringen i den mån att företag kommer att vilja förmedla sina mål till kunderna samt öka medvetenheten om miljön och det ”goda arbetet” som företaget redan har gjort. För att på bästa möjliga viss utnyttja potentialen med Grön IT kan företag genomföra reklamkampanjer som enbart fokuserar på det gröna arbetet i företaget. Fast det är viktigt att inte ”ljuga” då det kan skapa ett missnöje bland kunderna. Vid det strategiska utformandet måste företag börja beakta Grön IT eftersom det är ett fenomen som är här för att stanna. Vår planet kommer att bara må sämre de kommande åren och det kommer att göra ämnet mer relevant. APC samarbetar främst med IBM och då handlar det om utveckling av teknik. Företaget tillämpar även ett styrningssystem och uppföljningsarbete där miljöfrågorna är starkt integrerade och där intressenter deltar aktivt. Systemet börjar bli standard inom branschen och berör främst ledningsnivån i dagsläget. Inom företag tillämpas idag inget enskilt belöningssystem utan gott arbete och uppnådda mål belönas genom det traditionella belöningssystemet. 


Föreläsning


Som det ser ut idag på de flesta datorhallarna går mindre än hälften av energiförbrukningen åt det faktiska IT-systemen. Detta beror bland annat på dålig designade datorhallar samt gammal utrustning. En traditionell datorhall som förbrukar 1MW på en tidsperiod på tio år motsvarar ungefär 177 miljoner KW timmar vilket är uppräknat till att kosta ungefär 17 miljoner dollar. 177 miljoner KW timmar är likvärdig med 4300 bilars koldioxidförbrukning och 1000 av dessa går spillo vilket betyder att nästan en fjärde del av den summan ett företag får betala för att hålla igång sina datorhallar kastats i sjön. För att undvika detta bör fokusen ligga att skapa systematiska och långsiktiga förbättringar istället för kortsiktiga lösningar. APC har designat lösningar för att kunna effektivisera energiförbrukningen och där med reducerar man elkostnaderna. Till exempel 75 % av energikonsumtionen vid datorsystem är på grund av kylningen och inte av det faktiska IT-systemet. Det går att lösa bland annat genom rackbaserad kylning och ultraeffektiva UPS-system. Med rackbaserad kylning menas att kylsystemen placeras i rackraden istället för på rumnivå som det vanligtvis gör. Det möjliggör mycket högre effektdensitet än traditionella datorhallsdesign. Med ultraeffektiva UPS-system, (uninterruptible power supply, avbrottsfria kraftförsörjning), menas en teknik som reducerar energiförluster med upp till 50 % och som dessutom är avsevärt tystare än tidigare elkraftssystem. 


		Företag

		Computer Sweden



		Befattning

		Seminarieanordnare 



		Datum

		13 september, 2007



		Föreläsning





Vår informant från Computer Sweden var med och anordnade seminariet om Grön IT och var även moderator vid seminariet.  Computer Sweden är en av de största IT tidningarna i Sverige och har 127 000 läsare och 84 000 unika besökare per vecka till sin sida. Tidningen fokuserar på att informera om teknik och affärsfrågor. Tidningen grundades 1983 och är en del av IDG Media (CS, 2007). 


Föreläsning


Det finns inga självklara definitioner om Grön IT. Men de flesta är nog överens om att det är teknik som medför resursbesparingar och minskar miljöpåverkan. Det finns många skäl till varför företag bör arbeta med Grön IT. Ett är att klimatförändringarna som håller på att ske kräver det. Det har även skett ett paradigmskifte vad gäller förhållningssättet till miljön och Grön IT tillhör det nya. Idag har det blivit en del i ett företags ansvarstagande vad gäller hållbarhet över hela värdekedjan. Ett annat skäl att det är ett sätt att öka lönsamheten. Slutligen beror det på att trycket för förändring kräver det. Det sista kommer från myndigheter i form av lagar och förordningar, kunder och kundens kunder, medarbetare och potentiella medarbetare, kapitalmarknaden, leverantörer och på senare tid från media. 


		Företag

		Fujitsu-Siemens



		Befattning

		Business Development Manager



		Datum

		13 september, 2007



		Intervju och föreläsning





Fujitsu-Siemens informanten arbetar som Business Development Manager på Fujitsu-Siemens, som är resultatet av en sammanslagning mellan Fujitsu och Siemens år 1999. Företaget levererar mobila produkter, stationära samt bärbara datorer och företagslösningar till IT-infrastrukturer. De är verksamma i 176 länder världen över med mer än 11 000 anställda. I Europa är de ledande inom IT-lösningar och riktar sig till allt från privatkunder till stora företag. Företaget är engagerat i viktiga miljöfrågor och har som mål att ”bidra till reduceringen av människan fotspår i naturen”.  De är bland de stora inom sin bransch vill gärna profilera sig själva som ”en förebild för övriga genom att ta in sitt miljöansvar i ramen för vår verksamhetsplan” (Fujitsu-Siemens, 2007).

Intervju


Med Grön IT menas en så liten miljöbelastning som möjligt. Både när det gäller material och energi. Relaterat till företaget talar vi om Grön PC, det vill säga persondatorer med reducerat mängd skadliga ämnen. Mot kunden visas det genom en svanmärkning. En drivande faktor i detta arbete är etiken. Det är därför oerhört viktigt att frågan skjuts upp i ledningen. Det är dem som måste leda frågan till konkrethet. Fördelarna med Grön IT är väldigt synliga i och med att kunderna ser att företaget tar sitt etiska ansvar och vidare belönar företaget genom att köpa deras produkter, därav ledningens intresse i frågan. Vid marknadsföringen av miljöarbetet är det viktigt att klargöra för intressenterna hur det arbetet går till. Annars kan det slå tillbaka eftersom kunden kan se igenom en bluff och det straffas sig eftersom företaget visar sig vara opålitligt. Medan en nackdel kan vara att företagen ibland måste byta ut produktionslinjen helt och hållet. Det handlar också om att välja rätt underleverantörer, som bidrar med gröna komponenter och som inte befinner sig långt från produktionsfabriken vad gäller distans, då att flyga dem bidrar till miljöutsläppet.  De förändringar som företagen realiserar måste sedan mätas för att tillhandahålla feedback som ger svar på frågor som; gör vi det här rätt, kan vi göra det bättre, och vilka effekter kommer det här att ge? Det tydliga problemet i företagen vad gäller att satsa på Grön IT är mentaliteten som existerar i företaget. Det är därför företag måste inse betydelsen av att informera samt utbilda relevanta instanser i hur man arbetar med Grön IT. Då är det viktigt att ta fram företagets miljöpåverkan kontra vitala förändringar som måste genomföras. Företag måste understryka att det är den stora bilden som de anställda måste associera med sitt företag; människan måste radera sitt fotspår i miljön. Det är också nödvändigt att de anställda belönas för sina framsteg med miljöarbetet. Till exempel har Fujitsu-Siemens belöningar till de anställda som väljer att köra med miljöbilar till arbetet. Utmaningarna som existerar med att arbeta med Grön IT är kraven som ställs från både kunder och oberoende organisationer. Utmaningar i sig är positiva för branschen för det motiverar företag att ständigt förbättra sitt arbete. Kunderna ställer allt högre krav på miljövänligare datorer i form av reducerad mängd skadliga ämnen och energisnålhet. För att bemöta den utmaningen måste vi därför utbilda våra kunder om de miljöproblem som existerar och hur vi arbetar med att lösa dem. Det gör vi genom marknadsföring, genom att betona att arbetet med Grön IT är en av det egna företagets grundstenar och att arbetet inom området har pågått under en längre tid.  Till exempel har Fujitsu-Siemens ända sedan 1996 arbetat intensivt med oberoende organisationer som SIS, Greenpeace och Greener IT. Det samarbetet har belönats genom certifieringar såsom svanmärkning. 


Föreläsning


Fujitsu Siemens har genomfört stora förändringar inom organisationen för att gynna miljön. Det har bland annat skett förändringar i lödningsprocessen vilket har lett till att förbrukningen av vattnet har minskat med 850 000 liter årligen, förbrukningen av bly har minskat vid tillverkning av moderkort. Vad gäller lödningsprocess är bly förbjudet sedan 2002. Även en del effektivisering av transport har medfört att Fujitsu Siemens kan spara in 30 ton material om året. Fujitsu-Siemens har även skapat batterier som använder en reducerad mängd energi vid användning. Förutom förändringar som har skett vid produktionen har företaget även försökt minska miljöpåverkan ytterligare genom att vara tuffare mot sina leverantörer och krävt att de använder sig av miljövänligare alternativ om det finns möjlighet till det. Till sina anställda har det delat ut bärbara datorer istället för stationära vilket är mer materialsnålt och energiåtgången är mindre. Mycket av energin som förbrukas idag för att hålla igång datorservrar används väldigt ineffektivt. Det finns mycket bättre lösningar tillgängligt men att som företagare måste man vara beredd på att bygga om sitt datorcenter helt från grunden och därifrån välja energisnål teknik. Våra servrar till exempel har en 40% mindre energiförbrukning än konventionella standardservrar. Servarna innebär även en fördel för de anställda eftersom de är ergonomiska, tysta för kontorsmiljön och tar även mindre plats. Det är inte bara Fujitsu-Siemens som ställer högre miljökrav nuförtiden. 52% av återförsäljarna inom IT-branschen hade blivit mer medvetna om Grön IT:s expansion och betydelse och en undersökning av Ispos MORI rankades miljöaspekterna trea vid inköpskriterier för en PC.  

		Företag

		Lenovo



		Befattning

		Miljöansvarig, Norden



		Datum

		13 september, 2007



		Intervju 





Informanten från Lenovo som intervjuades har hand om miljöfrågorna inom Lenovo Norden. Han hade kunskaper om den praktiska tillämpningen om Grön IT samt synpunkter som företag bör beakta och gå igenom innan arbetet sätts igång. Lenovo är en av världens största datortillverkare och skapades efter att Lenovo-koncernen slog sig samman med IBM Personal Computing Division. Deras nyckelprodukter är PC-produkter samt tjänster som bidrar till konkurrenskraft och produktivitet. Företaget har över 19 000 anställda samt kontor över hela världen (Lenovo, 2007). När det gäller miljöaspekten är Lenovo bland de ledande enligt Greenpeace. De har arbetat aktivt med att ändra sin produktionsutveckling och användning av teknik för att nå uppsatta miljömål (Greenpeace, 2007). 


Intervju


Grön IT innebär att bygga upp en IT-infrastruktur som har förmågan att belasta miljön mindre. Även Grön IT har en viss belastning men avsikten är att den ska vara lägre än alternativ IT. När det har nått upp till högt uppsatta miljökrav övergår det från IT till Grön IT. Det är viktigt att inte begränsa arbetet med Grön IT, då det är en del av miljöarbetet och det ska heller inte begränsas till vare sig en sektion av företaget. Det ska vara ett standardiserat arbete som används över hela företaget. Det ska vara välintegrerat och leda till främst konkreta energieffektiviseringar. Den främsta fördelen med Grön IT är miljövänlighet. Det är något som bör betonas starkt eftersom det är inget litet område och inget företag har råd att inte ta hänsyn till det. Det finns även ekonomiska fördelar som har börjat lyftas fram under senare år med hjälp av studier. En svaghet, eller komplikation, med Grön IT är att det krockar med existerande traditioner inom företag. Det främsta hotet mot Grön IT är inte tekniken utan de förstelnade och förlegade traditioner som hindrar företag från att använda sig av miljövänlig teknik som redan finns därute. Skälet till att det krockar med traditioner är att med Grön IT måste det tillämpas ett helhetsperspektiv och då måste olika processer relateras och integreras. När en viss avdelning har utvecklat sina egna traditioner om hur de ska se på saker och arbeta med det då ”hotar” Grön IT det rådande. En annan svaghet med Grön IT är säkerheten. När teknik som är ny och inte används i samma utsträckning som äldre teknik ska börja användas då kanske det inte uppfyller alla säkerhetskrav som företaget ställer. Om det är allvarliga brister kan företaget välja att fortsätta med det gamla systemet istället. Längre fram kommer responsen från allmänheten vara tydligare och troligtvis kommer fler företag att inse att det är något värt att satsa på. Idag anses Grön IT vara ett slöseri och tas det även i hänsyn till att det inte existerar någon ”best practice”, drar många slutsatsen att företaget förlorar kundperspektiv i produktionen. Grön IT måste förtydligas, kanske från akademiskt håll, och en ”best practice” bör utvecklas fram genom forskning. När ett företag ställer om till Grön IT uppstår en mängd möjligheter när det gäller marknadsföringen. Därför bör även marknadsföringsavdelningen utbildas i ämnet för att de på bästa möjliga vis kan använda det i olika kampanjer. Grön IT erbjuder många möjligheter till att samarbeta med både kunder och leverantörer men också konkurrenter och andra aktörer på marknaden. Community bridges är väldigt vanliga och många är bereda att betala lite extra för miljövänliga produkter och tjänster. Det har även uppstått kluster som tar upp ämnet på en generell basis, till exempel Silicon Valley i Kalifornien. För att uppmuntra arbetet med Grön IT på ett bra sätt bör det interna belöningssystemet på något sätt ta med miljöaspekter och framsteg med Grön IT. Bra arbete måste medföra en bonus, annars kanske de anställda inte anstränger sig tillräckligt. Men Grön IT ska inte vara något extraordinärt, även om det i början kommer att vara det. I framtiden måste företag se Grön IT som standard och en naturlig del i deras kriterier när de utformar arbetsprocesser. Det måste i slutändan vara en del av helhetskulturen. Inom Lenovo används intranätet till att hämta och sprida information om teknik och principer för miljöarbete. Det är en väldigt detaljerad process som är tillgänglig för alla anställda och används ofta. 


		Företag

		Malmeken



		Befattning

		Grundare och verksamhetsansvarig



		Datum

		13 september, 2007



		Föreläsning





Vår informant är grundaren av företaget och tillsammans med två medarbetare håller de igång Malmekens verksamhet. Hon har ingående kompetens i det systematiska arbetet med CSR och har arbetat med frågorna i 20 år. Malmeken arbetar med att erbjuda konsulttjänster inom områden såsom affärs och verksamhetsutveckling. Företaget hjälper andra företag att på ett bättre sätt genomföra projekt, upphandlingar och utallokeringar. Det främst genom att bygga upp eller anpassa tillgängliga metoder och modeller till enskilda kunder. Företaget arbetar utifrån tre perspektiv när de ska tillämpa metoder och modeller i ett företag och de är det finansiella och sociala samt miljöperspektivet. Malmeken anordnar även föreläsningar och workshops kring sin kärnkompetens (Malmeken, 2007). 


Föreläsning


Arbetet med Grön IT innebär främst att hinna ikapp morgondagens krav från kunderna. Marknadens roll i människors vardag växer och så även dess ansvar. CSR arbetet, där etiskt och socialt ansvar kombineras med miljövänlighet. Det här är områden som företag kommer att ”ansvara” för i större utsträckning i framtiden och skulden för allt uteblivet arbete kommer att falla på företag. Det handlar om en övertäckande hållbarhetsprocess som smittar av sig över hela företaget. Bland de främsta verktygen företag kan använda sig av för att vända Grön IT från ett problem till en möjlighet är varumärket. Genom att kombinera företagets verksamhet med dess värdegrund och integrera Grön IT i utfallet kan företaget skapa sig en stark profil. Det utan att ens behöva spendera ett öre på marknadsföring.   


		Företag

		Natlikan Sustainability



		Befattning

		Grundare och verksamhetsansvarig



		Datum

		14 november, 2007



		Intervju





Informanten från är arbetar med PR-frågor inom Natlikan Sustainability. Företaget är ett informationsbolag som fokuserar sig på miljöinformationshantering, miljödata och kompetensutveckling. Produkterna och tjänsterna som de tillhandahåller är inom ramen för yttre miljön och arbetsmiljö (Natlikan Sustainability, 2007). Exempel på deras utbud är bland annat mätning samt redovisning av ett företags miljöpåverkan, företagsanpassade verktyg för miljödatahantering och rapportering som i sin tur leder till bland annat hållbarhetsredovisningar, miljörapporter, hälsobokslut samt intern målstyrning och kommunikation. De bedriver också till större del rådgivning och utveckling för sina kunder inom miljöledning, miljörätt och miljöredovisning.  Deras målgrupp är företag inom näringslivet, universitet och kommuner (Konsulter, 2007). 


Intervju


Grön IT är en del av ett större arbete, som innebär att skapa en verksamhet som är hållbar. Ett sådant hållbart perspektiv innebär att företag försöker få verksamheten att fungera många år framöver och det är ett arbete som påverkar alla delar av företaget. Fokus ligger i att minska beroendet av resurser som är ändliga eller skadliga för både arbetsmiljön och den utomstående miljön. Det arbetet kan gå till på så sätt att företag byter ut de maskiner och annan hårdvara som används vid produktion till mer miljövänliga alternativ. Företag kan även ändra på de mötesplatser och kommunikationsvägar som används inom företaget till mer effektiva alternativ. Ett tredje sätt är att ställa om verksamheten, vilket kräver ett mer omfattande arbete men kan ge bättre resultat. Många företag vet inte om när något är Grön IT eftersom det i dagsläget inte finns något strukturerat arbete som kan tillämpas när de försöker realisera sitt Grön IT strategi. Men med tiden kommer det som gå förlorat om de inte arbetar med Grön IT att bli mer kännbart och då kommer de att investera mer i att göra sitt IT mer grönt. Det som företag oftast förlorar med att inte arbeta med Grön IT är möjligheter till att effektivisera sin verksamhet. De förlorar även tid vid produktion och kommunikation och kunskap. Det kan även uppstå ett dåligt rykte kring företaget och dess varumärke. Det är problem som säkerligen går att lösa på andra sätt men genom att försöka introducera ett hållbarhetsperspektiv kan företag ta tag i alla dessa problem samtidigt. Att arbeta med ett hållbart perspektiv innebär att bevaka lagstiftningen. Företag måste hålla sig uppdaterade när det gäller lagändringar och införandet av nya lagar för att inte hamna på fel sida av lagen och därmed riskera efterföljder. Revisionsarbetet, både det interna och det externa, måste bli mer helhetstäckande. Det är något som oftast kunden efterfrågar men även aktieägare och myndigheter. Ett viktigt steg är också att mäta resultatet av arbetet. Det kan ske bland annat genom att lägga till fler aspekter i revisionen, som till exempel koldioxidutsläppen. Det kan även ske med hjälp av miljöutredningar som företaget kan genomföra kontinuerlig. Slutligen kan företag sträva efter att uppnå certifieringar, vilket är ett bra sätt att anpassa sig till lagstiftningen och miljökrav från andra externa intressenter. Företag kan aldrig känna sig säkra i sitt arbete med Grön IT. Det finns alltid nya saker därute och det är mycket som företaget inte vet om som kan tillämpas i den egna verksamheten. Därför bör ett företag aldrig sluta upp med att eftersträva hållbarhet. När det gäller arbetet med Grön IT brukar det i början beröra miljösamordnaren och kvalitets, miljö och IT cheferna. Därefter sprider det sig till hela företaget. De flesta anställda känner av effekterna i sin arbetsmiljö och kundbemötandet. Vad gäller just arbetsmiljön brukar facket på ett eller annat sätt också samverka och bidra med kunskap och krav. I längden är det frågor som brukar främst fastna på kvalitet och miljöavdelningen.  De resurser som måste avsättas är mestadels kunskap, resurser, personal och tid. Det behövs relevant information och användandet av sådan information. Det behövs ekonomiska resurser som ansvariga kan använda sig av. Slutligen behövs det tid för att det är ett arbete som tar tid att känna av effekterna av och som egentligen aldrig tar slut. Det ser positivt ut för Grön IT, gehöret har varit enormt de senaste åren och fler har blivit intresserade av att förbättra arbetsmiljön inom företaget och minska på miljöbelastningen. Produktutbuden har vuxit och de är även mer flexibla och täcker fler delar av företaget. I synnerhet inom EU, kanske tack vare standardiseringen, har marknaden reagerat som mest. Reaktionerna från företagens intressenter har också varit positivt, vilket gjort att fler företag börjar inse att det är något värt att investera i. Det ger företaget ett gott rykte och anställda känner sig mer motiverade. Företaget kan även välja att informera intressentgrupper där intresset verkar svalt. Genom att få intressenter att bli mer införstådda i omvärldens ökade miljökrav kan företaget dra större fördelar av sitt miljöarbete. Företag kan hämta information från olika mötesplatser och hemsidor. Även myndigheter och EU är bra instanser som företag kan vända sig till. För att motivera interna intressenter kan företag införa incitament. Det finns idag inga standardiserade sådana men det är något som företag bör se över och anpassa dem till sin verksamhet. Sammanfattningsvis bör företag förstå att arbetet med Grön IT kan delas upp i två huvudsakliga moment. Det första är själva verksamhetsutvecklingen, där sättet att göra affärer blir mer grönt. Det andra momentet är att utvärdera miljöarbetet för att se efter om företaget har uppnått konkret och om inte allokera mer resurser där det behövs.  


		Företag

		O2 Energi



		Befattning

		Grundare och VD



		Datum

		13 september, 2007



		Föreläsning





Informanten är en framstående entreprenör som har varit VD för många andra företag innan han 2004 grundade O2 Energi. Idag arbetar han som VD och hjälper till med att utforma företagets miljöprofil. O2 Energi arbetar med att sälja el på ett alternativt sätt. Företaget säljer ägarandelar i sina vindkraftverk. Fördelarna för kunderna är att priset för elen de konsumerar sjunker och de använder sig enbart av miljövänligt el. Företaget expanderar genom att investera mer i vindkraftverken när antalet kunder växer. Företaget är likt ett kooperativt företag men verkar inte helt under samma förutsättningar (O2, 2007). 


Föreläsning


Det har skett en stor förändring i miljötänkandet. När miljöarbetet blev för första gången aktuellt ansågs det vara tråkigt och som en belastning. Idag är miljöarbetet något hippt och företag som arbetar med till exempel Grön IT anses moderna. Skälet till det är att omständigheterna i vilket företag verkar har förändrat. Det finns många orsaker till den förändringen. Det främsta resultatet av den förändringen har varit att förändringsarbeten har ändrat skepnad och blivit mer kontinuerliga. Det är något som inte bara berör företaget utan det sprider sig över hela ett företags nätverk. De företag som inte är bereda att ta sig an den här nya utmaningen kommer med stor säkerhet att ersättas med företag som till exempel har miljövänlighet som en del av sin affärsidé.  

		Företag

		Sensemakers



		Befattning

		Ansvarig för försäljning, projektledning, undersökningar och workshops



		Datum

		13 september, 2007



		Föreläsning





Informanten från Sensemakers är ansvarig för försäljning, projektledning, undersökningar och workshops. Informanten har dessutom arbetat med miljökommunikation sedan 2003 och samarbetat med stora kunder som Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Daimler Chrysler och Nordea. Företaget arbetar med strategisk kommunikation för en hållbar utveckling. I sitt arbete erbjuder de såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar i syfte tillhandahålla sina klienter en förståelse av deras målgrupper eller att pröva koncept (Sensemakers, 2007). 

Föreläsning


Klimathotet växer vilket bidrar till att diskussioner om miljöproblemen också växer. Ett bevis på detta är till exempel att miljön är år 2007s reklamtrend, andra tecken på att miljön växer i popularitet kan exempelvis vara Coops ökade försäljning av ekologiska varor och att miljöbilsförsäljningen slår alla rekord. Det finns tre miljöstrategier inom olika organisationer; det pliktskyldiga arbetet; det traditionella miljöarbetet samt hållbarhet- och drivkraftsarbetet. I den första innebär det att organisationer håller sig precis till lagen och inte gör något ytterligare. Traditionellt miljöarbete är organisationer som är något före lagstiftningen och där miljöarbetet ligger på chefens ansvar. Det sistnämnda innebär att organisationen ser miljöarbetet som ett drivande kraft som lyfter organisationen framåt. De företag som först tar ett steg för miljön är de som vinner mest trovärdighet och utstrålning. Detta kan vara till stor fördel vid arbetet med att bygga upp en grön profil och stärker även organisationens varumärke. Toyota har till exempel skapat en hybridbil som de döpt till Prius. Det är en tydlig markering att de ta till sig de mjuka värdens krav som kunden ställer idag. Prius är även en av de mest kända bilmodellerna tack vare en omfattande marknadsföringskampanj. De företag som tar till sig nya värderingar senare ses i bästa fall som pliktskyldiga eftersläntrare. De har därmed betydligt svårare att marknadsföra sig som miljömedvetna företag. Genom olika kampanjer, kommunikationer med omvärlden och direkta marknadsföringen till kunderna kan företag skapa en stark och långsiktig grön profil. Konkreta resultat av den förbättrade marknadsföringen är färre konflikter, större handlingsutrymme, stabil och positiv image och lägre marknadsföringskostnader på grund av presstäckning och personliga rekommendationer. 


		Företag

		Sun Microsystems



		Befattning

		Corporate affairs



		Datum

		13 september, 2007



		Föreläsning





Informanten har hand om organisation och omgivningsfrågor inom Sun Microsystems. Företaget tillhandahåller lösningar inom nätverksorienterade datainfrastrukturer, som till exempel datasystem, mjukvara, databaser, lagring och tjänster. De är en av de fem största amerikanska datorleverantörerna. Företaget grundades 1982 med bara fyra anställda, och är idag verksamma i 170 länder med 37 000 anställda. Företaget investerar i forskning och utveckling (FoU), och skapar produkter och tjänster som är relaterade till nätverksorienterade problem.  Deras kärnprodukter är Java-plattformen, operativsystemet Solaris, och processorerna StorageTek och UltraSPARC. Företaget har som mål att eliminera ”the digital divide”. Det är ett koncept som refererar till den ojämnlikhet som existerar mellan de som har tillgång till teknologin och de som inte har det (Sun, 2007). 


Föreläsning


Det främsta målet för företag är hållbarhet, det är det främsta försäkran till företagets långsiktiga överlevnad. Hållbarhet vid produktion uppnås främst genom två sätt och de är att reducera råmaterialet som används och genom att minska elförbrukningen. Idag konsumerar IT-sektorn mer av den globala energin än flygindustrin. Med hjälp av IT-sektorn så har energibehovet sjunkit markant i den traditionella tillverkningen. Men det kan fortfarande bli bättre, om IT-användningen blir mer effektiv. Bara idag står IT för 2-4% av konsumtionen för den globala energin, vilket är mer än flygindustrin. Det är en oroande utveckling och företag kan tillämpa olika metoder för att minska sitt ”beroendeskap” av ändliga och dyra resurser. Det handlar om såväl tankesätt som praktiskt tillvägagångssätt. För att bli grön måste man först tänka grönt. För att på ett strukturerat sätt måste företag centralisera miljöfrågorna och sedan integrera strategier och mål i den vardagliga verksamheten. Det är ett mödosamt arbete som är svårt men som i slutändan kan leda till en enorm effektivisering av arbetsmetoderna. Idag finns det redan många leverantörer av Grön IT med många certifierade produkter. Det finns även många hemsidor med syfte att utbilda.  
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