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Abstract: Människans negativa inverkan på moder natur märks allt tydligare och 
produktionsföretag ansvarar för en stor del av denna. För att vända trenden och bevara 
vår miljö måste företag förändra sina verksamheter och arbeta mot ekologisk 
hållbarhet. Den senaste tiden har informationssystem lyfts fram som ett potentiellt 
verktyg för att stödja arbetet med ekologisk hållbarhetsutveckling, men detta kräver 
att företag anskaffar dessa. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som 
påverkar anskaffande av gröna IS samt att undersöka en eventuell relation mellan 
dessa faktorer och de miljömål företag arbetar mot. Ett teoretiskt ramverk baserat på 
tidigare litteratur togs fram varpå en kvalitativ undersökning förrättades. Fyra 
semistrukturerade intervjuer med respondenter på hållbarhetspositioner inom olika 
produktionsföretag genomfördes och utifrån empirin från dessa analyserades och 
diskuterades ett resultat fram. Resultatet visar att institutionell press är den faktor som 
främst påverkar företags beslut om att anskaffa gröna IS. Även direkta ekonomiska 
effekter visade sig göra relativt stor påverkan på dessa beslut. Resultatet kunde delvis 
styrka förslaget om att det finns en relation mellan faktorn direkta ekonomiska 
effekter och miljömål som syftar till eko-verkningsgrad. Indikationer på en eventuell 
relation mellan institutionell press och miljömål som syftar till eko-verkningsgrad 
kunde även utläsas genom resultatet. 
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1 Inledning 
  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Då allt mer tyder på att människan bidrar till klimatförändringar och förödelse av 
miljö, har ökad miljömedvetenhet och hållbarhetstänk det senaste decenniet fått en 
allt mer framträdande roll. Överdriven exploatering av naturtillgångar och en konstant 
växande befolkningsmängd kommer att utmynna i en ekonomiskt ohållbar utveckling 
och lämna framtida generationer oförmögna att stabilisera såväl ekonomi som miljö 
(Chen, Boudreau & Watson, 2008). En hållbar miljö är en viktig faktor för mänskligt 
välbefinnande och hennes överlevnad (Howard & Lubbe, 2013). 
 
Denna problematik har därav blivit en stående fråga i dagens samhälle; organisationer 
tvingas uppmärksamma sin miljöpåverkan och arbeta grönare till följd av sociala, 
kulturella och juridiska påtryckningar. På senare tid har informationssystem 
uppmärksammats allt mer som ett potentiellt verktyg för hållbarhetsutveckling. 
Eftersom informationssystem, IS, anses vara den enskilt viktigaste anledningen till 
ökad effektivisering inom organisationer det senaste halvseklet sätts tillit till dessa 
som resurs för att uppnå hållbara organisationer (Seidel, Recker & vom Brocke, 
2013). 
 
Inom informations- och kommunikationsteknologi, IKT, går det att skilja på två 
områden vad gäller påverkan på miljö; IKT som förbrukare av resurser och IKT som 
stöd för ekologisk hållbarhetsutveckling. Det första omnämns populärt som grön IT 
och syftar till hur IKT i sin helhet förbrukar resurser i form av exempelvis 
serverhallar eller skrivare (Pernici, Aiello, vom Brocke, Donnellan, Gelenbe & 
Kretsis, 2012). Det senare omnämns ofta som grönt IS eller IS som stöd för grönt och 
syftar exempelvis till hur informationssystem främjar övervakning och kontrollering 
av miljöaspekter för att underlätta arbetet med hållbarhetsutveckling (Howard & 
Lubbe, 2013). 
 
Fokus har inom den akademiska och industriella världen legat på grön IT, medan 
användande av gröna IS har fått begränsad uppmärksamhet. Med det breda utbud av 
IS som existerar, och de många områden som IS kan användas inom, finns det stor 
potential för användande av dem som stöd för ekologisk hållbarhetsutveckling. Detta 
förutsätter dock att gröna IS uppmärksammas och anammas av organisationer. För att 
få fler företag att anskaffa gröna IS och genom dessa bidra till att motverka den  
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negativa miljöutveckling som existerar är det relevant att utreda vilka faktorer som 
påverkar anskaffning av gröna IS inom företag. 
 
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Tidigare undersökningar har presenterat olika förslag på vilka faktorer som främst 
påverkar företags anskaffande av gröna IS. Bland dessa återfinns press från 
institutioner, kunder och intresseorganisationer, härmande beteende, möjligheten att 
kunna differentiera sig på marknaden och direkt goda ekonomiska effekter på 
verksamheten. Detta betyder att tidigare forskning kommit fram till mycket 
varierande och ibland paradoxala resultat. Det finns en växande oro för att företag 
sätter upp miljömål som syftar till att minska sin miljöpåverkan genom effektiviserade 
processer (Chen et al., 2008). Oron grundar sig i att effektivisering inte innebär ett 
avslut på företagens miljöpåverkan, utan snarare riskerar bidra till den genom utökad 
produktion (Dyllick & Hockerts, 2002). Istället bör företag arbeta mot mål som 
transformerar processer och bryter gamla normer som verkar negativt på miljö (Chen 
et al., 2008). Mycket lite forskning har gjorts på relationer mellan faktorer som 
påverkar företags anskaffande av gröna IS, och de mål de sätter upp för sitt 
miljöarbete och sin hållbarhetsutveckling. Vi finner det intressant att titta på detta 
eftersom miljömålen är avgörande för vilken inverkan gröna IS har på verksamheten, 
och därmed miljön i helhet. 
 
Därför väljer vi att i denna undersökning utreda vilken eller vilka av de i litteraturen 
vanligt förekommande faktorerna som gör störst påverkan på företags beslut att 
anskaffa gröna IS genom att intervjua representanter från fyra olika företag, samt 
huruvida det finns en relation mellan dessa faktorer och de miljömål företagen 
anammat. Således lyder våra två forskningsfrågor; 
 
 
Vilka faktorer påverkar företags anskaffande av gröna IS och finns det en relation 
mellan faktorerna och företags mål med hållbarhetsutveckling? 
 
 
 
1.3 Syfte 
 
Vårt syfte är att presentera vilka faktorer som påverkar anskaffande av gröna IS inom 
produktionsindustrin samt vilka miljömål företag inom denna industri anammar. 
Syftet är också att försöka påvisa en positiv relation mellan dessa faktorer och 
miljömål.	  
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1.4 Avgränsning 
 
Denna uppsats kommer inte att behandla IT som förbrukare av energi, ofta omnämnt 
som grön IT. Vi avgränsar oss till att undersöka produktionsindustrin, eftersom denna 
i allra högsta grad är beroende av naturtillgångar (Chen et al., 2008) och är möjligen 
den industri som påverkar och påverkas mest av den ekologiska nedbrytningen. Inom 
produktionsindustrin finns det flera delar vilka gröna IS kan appliceras på, vilket gör 
den till ett intressant studieobjekt. Vi avgränsar oss även till att undersöka 
produktionsindustrin inom just Skåneregionen.  
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2 Litteraturgenomgång 
 
 
 
2.1 Ekologisk hållbarhet 
 
Hållbarhet är ett komplext begrepp som svagt kan definieras som “utveckling som 
möter dagens behov, utan att kompromissa framtida generationers egna behov” 
(Chen et al., 2008, s187). Organisationer har traditionellt sett haft störst fokus på att 
uppnå ekonomisk hållbarhet genom att öka lönsamheten, marknadsandelar och 
konkurrenskraft. Ofta har naturresurser tagits för givet, och bevarandet och 
förnyandet av dessa inte haft så stor plats på organisationers agenda eftersom framtida 
generationer och samhället överlag inte varit några stora intressenter. Organisationers 
stora fokus på ekonomisk hållbarhet ses som ett kortsiktigt framgångsrecept men 
samtidigt har utnyttjandet av naturresurser inte setts som ett problem som haft 
ekonomisk påverkan inom överskådlig framtid. Faktum kvarstår dock att ekonomiska 
aktiviteter som tillverkning, jord- och skogsbruk i allra högsta grad är beroende av 
naturresurser och därför bör en hållbar miljöutveckling av naturresurser ses som 
nyckelresurs för att öka och behålla en långsiktig lönsamhet. (Chen et al., 2008) 
 
Enligt Dyllick och Hockert (2002) existerar naturkapital i två olika former. Den första 
formen av naturkapital är naturresurser som kan i sig kan kategoriseras i förnybara, så 
som fisk, skog och grödor, samt icke förnybara resurser, så som fossila bränslen och 
biologisk mångfald. Den andra formen av naturkapital är jordens ekosystem som utför 
tjänster som att stabilisera klimatet, rena vattnet och reproduktion av levande ting som 
djur och växter. Det finns ett tydligt samband mellan industri och jordens ekosystem 
gällande industriell energiförbrukning och dess påverkan på ekosystemen. Även om 
energiförbrukningen minskar väsentligt så går det bara att till viss del uppnå en 
hållbar miljö. Naturen är dynamisk och ekosystemen samt miljön förändras, samtidigt 
som finns det ett ökande efterfrågan på mer resurser när världens befolkning ökar 
(Hovorka, Labajo & Auerbach, 2012). 
 
Många organisationer producerar tjänster och produkter som efterfrågas av 
populationen, men förbrukar också mycket energi, material och samtidigt producerar 
mycket oönskade avfall. Om industrin överskrider ekosystemets förmåga att förnya 
energi och material, samtidigt som avfallen är av sådan mängd att ekosystemet inte 
har förmåga att absorbera och omvandla dessa till dess fördel, anses industrin som 
ekologiskt ohållbar (Dyllick & Hockerts, 2002). När miljön väl blivit tillräckligt 
nedbruten kommer ekosystemens oförmåga att stabilisera och skydda naturen, bli en 
kostnad för organisationerna och konsumenterna (Hovorka et al., 2012). 
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Det är möjligt att framtida generationer lyckas att hitta innovativa och tekniska 
lösningar och substitut för naturresurser, men det är högst osannolikt att det kommer 
att utvecklas substitut för ekosystemens tjänster som exempelvis ozonlagrets skydd 
(Dyllick & Hockerts, 2002). Ekologiskt hållbara organisationer definieras därför som 
organisationer som konsumerar naturresurser i en takt som är långsammare än 
naturens egen återuppbyggnad och har inte utsläpp som överstiger miljöns egen 
kapacitet att tillgodogöra och bearbeta utsläppen. (Dyllick & Hockerts, 2002) 
 
 
2.2 Grönt IS & Grön IT 
 
Området grön IT har fått stor uppmärksamhet inom IT-sfären till följd av 
allmänhetens oro inför de miljörelaterade problem som lyfts fram av forskare och 
media. Grön IT utgår från att se IT som en del av problemet med negativ 
miljöutveckling (Chen, Boudreau, Watson och Karahanna, 2010; Dedrick, 2010) och 
syftar till att minimera den påverkan som IKT gör på miljön genom exempelvis 
servrar och annan hårdvaras energikonsumtion, användandet av miljöfarliga ämnen i 
produktionen och oförmågan att kunna återvinna allt material då produktens livscykel 
är över. Detta främst genom att designa och konstruera lösningar vilka förbrukar 
mindre energi och som består av delar vilka kan återanvändas i en ny livscykel. 
(Dedrick, 2010) 
 
Ungefär 2 % av de utsläpp som bidrar till den beryktade växthuseffekten beräknas 
härröra från IKT och grön IT syftar alltså till att reducera denna, på det stora hela, 
förhållandevis lilla del av problemet. Gröna IS ses däremot oftare som en potentiell 
del av en lösning på miljöproblematiken (Chen et al., 2010; Dedrick, 2010) och 
angriper ett betydligt bredare område än IKT. Dedrick (2010) skriver att gröna IS kan 
påverka en stor del av resterande 98 % och menar att därmed kan en satsning på gröna 
IS, om än liten, göra mycket större skillnad för miljön än satsningar på grön IT 
eftersom området gröna IS behandlar och kan påverka är så mycket större.  
 
Det finns ingen fastställd benämning på det aktuella forskningsområdet som vi 
inledningsvis valt att benämna som gröna IS; det omnämns ibland som ‘IS som stöd 
för grönt’, men för enkelhetens och konsekvensens skull väljer vi att även 
fortsättningsvis i denna uppsats kalla det för grönt eller gröna IS. Området syftar 
bland annat till de informationssystem som uppmärksammar medvetenhet och stödjer 
kontroll av energiförbrukning (Pernici et al., 2012). Ett grönt IS kan göra detta genom 
att exempelvis analysera data från verksamhetens processer. De underlättar mätning 
av nyckeltal för hållbarhetsutveckling och är ett adekvat beslutsstöd (Howard & 
Lubbe, 2013); utifrån analyserna går det sedan att fatta beslut vad gäller 
verksamhetens fortsatta arbete med hållbarhetsutveckling och miljöpåverkan (Betts, 
2011).  
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Dedrick (2010) exemplifierar gröna IS i form av sensorer och kontroller i avancerade 
vindturbiner som låter dem arbeta effektivare i olika förhållanden och vindhastigheter, 
IS som kontrollerar elförsörjning till olika byggnader för att bättre matcha efterfrågan 
och IS i så kallade ‘smarta bilar’ och integrerat i infrastrukturen som kan kontrollera 
trafikflöde och motarbeta dödläge i trafiken som orsakar onödigt mycket utsläpp och 
energianvändning.  
 
Molla och Abareshi (2012) skriver att gröna IS kan erbjuda hållbar utveckling genom 
att exempelvis möjliggöra för analys av företagets miljöpåverkan och förbättra 
distributionen och användandet av energi. Malhotra Melville och Watson (2013) 
skriver om en logistikfirma som förbättrade säkerhet, minskade utsläpp och sänkte 
kostnader för underhåll av fordon genom att samla färddata och analysera denna. 
Utifrån denna kunde de sedan avgöra vilken som var bästa rutten utifrån ett 
miljöperspektiv. Molla och Abareshi (2012) skriver om ett liknande exempel där 
transportfirman UPS hade sänkt sina lastbilars milantal, underhållskostnader för dessa 
och bränslekostnader till följd av anskaffandet av ett liknande IS. 
 
Andra exempel på gröna IS är Life Cycle Assesment-system, LCA-system, som på 
förhand kan räkna ut en produkts ungefärliga miljöpåverkan. Även en tjänst som 
exempelvis Skype kan fungera som ett grönt IS, då den kan användas som substitut 
för ett fysiskt möte, vilket annars kräver att deltagarna tar sig från en plats till en 
annan och därmed oftast bidrar till utsläpp av koldioxid (Boudreau, Chen & Huber, 
2008). 
 
Enligt Howard och Lubbe (2013) kan gröna IS vara en lösning på problematiken med 
ekologisk nedbrytning och miljöförstörelse genom att erbjuda funktioner som är 
sammanlänkade med andra system, något även Molla och Abareshi (2012) 
understryker eftersom företag inom samma produktionskedja kan samarbeta och dela 
resurser och återanvändbart material som annars förpassats som avfall. Lai et al. 
(2012) sållar sig till samma skara och skriver att företag måste arbeta nära med 
leverantörer och kunder för att kunna nå miljövänliga processer. Ett grönt 
uppköpsprogram kan integrera miljöprestanda för att minimera användandet av giftigt 
avfall i produkterna eller delarna som köps in från leverantör. 
 
Howard och Lubbe (2013) menar att gröna IS möjliggör för användandet av 
hållbarhetsutveckling på daglig basis, vilket innebär att arbeta med det genomgående 
och ha det i åtanke vid exempelvis nyutveckling av produkter. Lai et al. (2012) kallar 
detta grön produktdesign och syftar till att designa en produkt så att den minimerar 
påverkan på naturen genom att använda återvinningsbart material, så att gammal 
output kan bli ny input. Ett iterativt arbete med gröna IS kan dessutom ha positiv 
inverkan på kostnader, anseende och vinst (Howard & Lubbe, 2013).  
 
Chen et al. (2008) menar att det att göra hållbarhet till den primära paradigmen vad 
gäller framgång inom affärsverksamheten är svårt om ej omöjligt. Att sprida och 
standardisera användandet av gröna IS är något som på sikt kan förändra detta, men 
eftersom gröna IS inte nödvändigtvis är kostnadseffektivt på kort sikt kan företag med 
kortsiktigt vinstintresse komma att negligera dessa. 
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2.3 Mål med hållbarhetsutveckling 
 
Beroende på vilka mål organisationer har med sitt miljöarbete så påverkas deras 
arbete med gröna IS. Organisationer som endast har som mål att sänka 
energiförbrukning arbetar endast mot vissa delar av verksamheten medans om en 
organisation skulle vilja förbättra deras syn utåt så tillämpar de både andra mål och 
initiativ med sitt utnyttjande av gröna IS. Målen är inte exklusiva utan kompletterar 
snarare varandra; organisationer kan sträva åt att tillgodose flera av målen för att nå 
en mer hållbar organisation (Brooks, Wang & Sarker, 2012). Gholami, Sulaiman, 
Ramayah och Molla (2013) menar att även om gröna IS har positiv inverkan på 
miljöprestanda, så påverkar de inte företags övergripande miljöprestanda om de har 
kortsiktiga miljömål.  
 
Eko-verkningsgrad, på engelska eco-efficiency, syftar till ett kriterium eller mål för 
att effektivisera konsumtionen av icke förnybara naturresurser (Chen et al., 2008). 
Traditionellt sätt är eko-verkningsgrad beräknat på det ekonomiska värdet av en 
produkt i relation med den sammanlagda påverkan produkten har på miljön samt att 
målet för eko-verkningsgrad nås genom att leverera en konkurrenskraftig vara som 
tillfredsställer mänskliga behov och livskvalitet, samtidigt som den har en reducerad 
påverkan på miljön (Dyllick & Hockerts, 2002). Detta mål är det mest anammande av 
organisationer då dess mätningsvärden involverar energi, vatten, verkningsgrad av 
resurser, avfall och förorening (Dyllick & Hockerts, 2002). Chen et al. (2008) skriver 
att de ekonomiska fördelarna som finns med eko-verkningsgrad motiverar företag till 
att arbeta med miljö och hållbarhet. Dock påpekar Chen et al. (2008) att detta mål 
verkar på samma system som skapar miljöproblem och är inget mål som kan 
motverka att mängden av icke förnybara naturresurser minskar. Enligt Dyllick och 
Hockerts (2002) så pekar mycket på att organisationer som anammar eko-
verkningsgrad som mål, ökar sin påverkan av nedbrytning av miljön genom att 
producera ännu mer med resurseffektivare processer. 
 
Eko-effektivitet, på engelska eco-effectiveness, är ett mål för att nå processer som är 
designade att vara förnybara från början till slut (Dyllick & Hockerts, 2002). Enligt 
Chen et al. (2008) skiljer sig detta kriterium från det föregående, då dess mål inte är 
att endast reducera den negativa påverkan, utan att sätta stopp för det ekologiska 
förfallet. Eko-effektivitet innebär verksamheten blir som ett kretslopp där ett företags 
output kan bli till input och minimalt med avfall efterlämnas (Boudreau et al, 2008). 
Kraven för att nå detta mål är krävande och betyder ett ändrat tankesätt och en 
transformation av affärsmodeller för att nå den slutgiltiga lösningen på miljöproblem 
(Chen et al., 2008). Inom industrin går det att använda informationssystem för att 
påskynda arbetet med att hitta verksamheter där ett företags avfall kan bli en annans 
råmaterial. Eko-effektivitet fordrar ett effektivt utbyte av information mellan 
verksamheter för att detta ska fungera (Boudreau et al, 2008). 
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2.4 Faktorer 
 
För att kunna besvara vår forskningsfråga undersökte vi tidigare forskning som gjorts 
inom det specifika området och sökte utröna de faktorer som omnämnts flitigt av 
andra författare. I tabell 2.1 visas vilka faktorer som återkommer i vilken litteratur. 
 
Tabell 2.1: Återkommande faktorer i tidigare litteratur 

Faktor Påtvingande 
press 

Härmande 
press 

Direkta 
Ekonomiska 
Effekter 

Reducera 
koldioxidutsläpp 

Differentiering Begränsade 
naturtillgångar 

Författare       

Gholami et al., 2013 X      
Molla & Abareshi, 2012   X    
Dedrick, 2010   X    
Chen et al., 2008 X      
Hasan, 2012     X   
Carbone & Moatti, 2011 X X     
Watson et al., 2010 X X     
Lai et al., 2012   X  X  
Bose & Luo, 2011 X  X  X X 

 
Vi valde att gå vidare med de faktorer som förekom två eller fler gånger i litteraturen; 
Påtvingande press, Härmande press, Direkta ekonomiska effekter och Differentiering. 
Utifrån dessa ämnade vi sedan tillsammans med konstruera vårt teoretiska ramverk 
för att kunna utgöra en adekvat grund för vår undersökning för att besvara vår 
forskningsfråga. Nedan följer en beskrivning av samtliga faktorer. 
 
 
2.4.1 Påtvingande press 
 
En organisation upplever coercive pressure, som det heter på engelska, då 
intressenter, vilka organisationen i fråga är beroende av, eller kulturella förväntningar 
sätter olika krav och press på denna formellt så väl som informellt. Det kan röra sig 
om avtal, redovisningsplikt eller andra lagar (DiMaggio & Powell, 1983), (Gholami et 
al., 2013). 
 
Påtvingande press härrör från den teori som kallas ”Institutional theory”, vilken har 
använts för att förklara varför organisationer arbetar likartat trots att de vuxit fram 
från olika förutsättningar. Teorin fokuserar på den process som får särskilda 
tankegångar eller arbetssätt att etablera sig och bli praxis inom organisationer, och 
därav är det användbart för att beskriva hur informationssystem kan komma att bidra 
till den ekologiska hållbarheten inom dessa (Chen et al., 2008). Press förekommer via 
tre olika sätt; normativ, härmande och påtvingande (Gholami et al., 2013). Härmande 
press beskrivs längre ner. 
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Intressenter kan existera i olika skepnader och dessa kan kategoriseras som; 
institutioner, kunder och leverantörer (Gholami et al., 2013). Vi har valt att dela upp 
faktorn påtvingande press i dessa kategoriseringar för vårt teoretiska ramverk då vi 
önskar sänka abstraktionen till likvärdig nivå som för de resterande faktorerna och 
eftersom vi finner det intressant att undersöka om olika intressenter påverkar olika 
mycket.  
 
Till institutioner räknar vi politiska organ så som suveräna staters ledning eller EU, 
såväl som politiskt obundna organisationer så som Greenpeace, Global Reporting 
Initiative (GRI), som erbjuder en standard för rapportering av miljödata, eller 
International Organization for Standardization (ISO). Politiska organ kan genom lagar 
och direktiv tvinga organisationer till att agera eller prestera på ett särskilt sätt. 
Politiskt obundna organisationer kan sätta press genom att erbjuda certifieringar eller 
uppmärksamma bristfälligt arbete med miljöarbete för allmänheten. 
 
Butler (2011) skriver att det finns flera olika intressenter vilka utövar institutionell 
press som påverkar IT-företag och nämner EU, som med flera olika direktiv tvingar 
företag att förändra sin verksamhet för att kunna leva upp till kraven. Han skriver 
även att dessa direktiv varit väldigt svåra för företag att anpassa sig till eftersom de 
kan vara svårtolkade och svåra att applicera och integrera i verksamheten. 
Fortsättningsvis nämner han att det finns liknande direktiv i andra länder utanför 
Europa, däribland Kanada, Australien, Japan, Kina och den amerikanska staten 
Kalifornien. Att det finns olika direktiv och lagstiftningar i olika länder skapar 
problem för internationella företag eftersom de då måste säkerställa att en produkt 
klarar samtliga minimumkrav från de olika marknader den omsätts i. 
 
Gholami et al. (2013) kunde påvisa en positiv relation mellan påtvingande press från 
institutioner och anskaffande av gröna IS, vilket låg i linje med tidigare forskning av 
t.ex. Chen et al. (2008) och Butler (2011). När staten införde hårdare krav anskaffade 
fler företag gröna IS. 
 
Dedrick (2010) skriver att institutionell press inte är den främsta faktorn till 
anskaffande av gröna initiativ, utan snarare näst främsta. Han förklarar detta med att 
det inte finns så många direktiv som syftar till gröna initiativ i dagsläget, vilket alltså 
motsägs av Butler (2011). Även Molla och Abareshi (2012) skriver att påtvingande 
press inte spelar någon större roll som bakomliggande faktor för anskaffning av gröna 
IS i nuläget, men säger samtidigt att i de fall institutionell press förekommer, tvingar 
detta företag till att anskaffa gröna IS, även om dessa inte hade planerat att göra så. 
Chen et al. (2008) skriver att institutionell press främst påverkar företags sätt att 
behandla avfall och främja hållbar produktutveckling.  
 
Lagstiftning pekar givetvis inte ut gröna IS som verksamheter måste använda sig av, 
utan sätter upp krav som exempelvis företag måste rapportera in sina utsläpp. Dessa 
krav fordrar i princip systemstöd och blir alltså indirekt en faktor för att företag ska 
anskaffa gröna IS. 
 
Kunder är ett segment som genom sin köpkraft eventuellt kan påverka hur en 
organisation väljer att agera och prestera. Eftersom kunder, andra organisationer eller 
privatpersoner, är vitala för organisationen i fråga kan missnöje bland dessa orsaka  
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minskad försäljning. Kunder har fått allt mer inflytande i och med att deras åsikter nu 
lättare sprids via exempelvis sociala nätverk. Även leverantörer kan sätta krav på sina 
kunder. Starka leverantörer, med flera kunder eller unika produkter, har större chans 
att kunna sätta krav. 
 
Gholami et al. (2013) skriver att företag tvingades anamma gröna IS då deras 
leverantörer och kunder satte krav om detta eftersom de annars skulle känna av 
finansiella förluster. Press från intressenter i ett företags produktflöde påverkar deras 
arbete med att garantera produktens hållbarhet genom hela flödet (Chen et al., 2008). 
 
 
2.4.2 Härmande press 
 
Härmande press heter på engelska mimetic pressure, och syftar till då en organisation 
härmar en annan, och detta ofta till följd av att den förstnämnda är osäker på hur en 
kommande situation ska hanteras, eller vad för funktion en ny typ av teknologi 
egentligen fyller. Organisationen i fråga tittar på konkurrenter och exempelvis på 
vilka teknologier de implementerat och vilka positiva effekter dessa har givit. Detta är 
ofta en billig typ av problemlösning, eftersom organisationen i fråga inte nämnvärt 
behöver utreda problemet av egen kraft. Vanligen härmar organisationer de 
konkurrenter inom samma bransch som anses vara framgångsrika. 
”Mönsterorganisationen”, vilken andra tar efter, kan oavsiktligt sprida sina idéer 
genom personalomsättning eller via exempelvis konsultfirmor som tar med sig sina 
idéer från en organisation till en annan. (DiMaggio & Powell, 1983) 
Chen et al. (2008) föreslår att härmande press är en betydande faktor eftersom det ofta 
kan gå att se ekonomiska effekter hos industriella ledare, och därför väljer andra 
företag att ta efter och härma branschledarens beteende. Enligt Gholami et al. (2013) 
är konkurrenters framgång inte en bakomliggande faktor för företags anskaffande av 
gröna IS och menar att detta kan bero på att området är förhållandevis nytt och inte 
särskilt uppmärksammat, och därför är det inte lika troligt att företagsledningar 
påverkas av andras tillvägagångssätt. Även Molla och Abareshi (2012) skriver att 
härmande press i nuläget inte är en betydande faktor, men att det kan komma att 
förändras utifall det visar sig att konkurrenter som anskaffat gröna IS går bra och har 
en fördel gentemot andra företag. De skriver även att när företag använder gröna IS 
som konkurrensfördel sporrar detta konkurrenter till att själva anskaffa dessa.  
 
Carbone och Moatti (2011) menar att företag är mer benägna att härma andra utifall 
de befinner sig i en bransch vilken inte är hårt styrd av lagar och direktiv. Chen et al., 
(2010) skriver liknande att anskaffande av gröna IS avviker från företags 
grundläggande mål om att maximera sin vinst och att detta framkallar osäkerhet. 
Såvida det inte finns en påtvingande kraft som avgör hur de ska agera påverkas 
företag av hur andra tacklar detta moraliska dilemma och hur väl de lyckas. Chen et 
al. (2008) finner att företag härmar andra företag vad gäller anskaffande av gröna IS 
baserat på hur väl resultatet av konkurrentens anskaffande är, och inte enbart på grund 
av att många konkurrenter anskaffar det. Företag är alltså försiktiga vad gäller 
anskaffande av gröna IS. 
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2.4.3 Direkta ekonomiska effekter 
 
Direkta ekonomiska effekter syftar till exempelvis reducerade kostnader eller ökad 
verkningsgrad, som beskriver relationen mellan resurser som förbrukas och resurser 
som tas till vara på, inom olika delar av verksamheten. Det kan exempelvis handla om 
minskad användning av energi- och materialresurser genom att via 
informationssystem effektivisera eller transformera processer. Chen et al. (2008) 
förklarar att det finns klara ekonomiska fördelar med gröna IS eftersom de kan spara 
in på material så som kontorsutrymme och transportkostnader. Hög verkningsgrad 
innebär att så mycket som möjligt av resursen utnyttjas. En organisation som går från 
låg verkningsgrad till hög verkningsgrad kan således producera fler produkter med 
samma mängd resurser. Med sannolikheten att det kommer bli strängare regler på 
utsläpp sätts mer press på energi- och resurseffektivare processer (Dedrick, 2010). 
Willam Stanley Jevons myntade år 1865 det som kom att kallas Jevons paradox. 
Jevons paradox går ut på att ökad energiverkningsgrad kommer att öka konsumtion av 
resurser istället för att minska. Detta betyder att uppmaning om ökad 
energiverkningsgrad kommer vara kontraproduktivt gällande utnyttjande av resurser 
(Sorrel, 2009). 
 
Vid bruk av transportflottor kan IS hjälpa att minska bränsleförbrukning, 
underhållskostnader och körsträcka (Molla & Abareshi, 2012). Dedrick (2010) skriver 
att två olika kvantitativa undersökningar visade att reducerade kostnader var det motiv 
som främst låg bakom anskaffande av gröna IS. Molla och Abareshi (2012) skriver att 
kostnadsreduktion är en av de främsta faktorerna som ligger bakom företags beslut att 
anskaffa gröna IS eftersom dessa kan användas för att minska operationella kostnader 
och höja energieffektiviteten. De skriver även att det finns ett samband mellan 
kostnadsreduktion och förbättrad miljöprestanda vad gäller företag med eko-
verkningsgrad som miljömål. Chen et al. (2008) skriver att kostnadsbesparingar är en 
högst motiverande faktor eftersom många företag, om inte alla, utgår från ett 
ekonomiskt perspektiv då de fattar nya beslut. De menar dock att det finns en relation 
mellan företag med denna faktor som motivering till anskaffning av gröna IS och eko-
verkningsgrad som huvudsakliga miljömål för sin verksamhet.  
 
 
2.4.5 Differentiering 
 
Att en organisation differentierar sig innebär att den särskiljer sig mot andra liknande 
organisationer i samma bransch. En organisation kan differentiera sig genom att 
erbjuda en tjänst eller produkt som särskiljer sig från organisationens egna utbud eller 
från resterande branschens utbud. Att vara differentierad tillåter organisationer att nå 
nya segment på marknaden och minska konkurrensen (Kotler & Keller, 2006). 
Organisationer som strategiskt arbetar med ekologisk miljöhållbarhet utöver deras 
skyldighet, anses ha möjligheten att differentiera sig på marknaden inom sociala och 
miljöfrågor. Att utnyttja dessa möjligheter ger organisationerna större möjlighet att 
vara konkurrenskraftiga på marknaden. (Malhotra et al., 2013) 
 
Molla och Abareshi (2012) skriver att gröna IS kan leda till bättre konkurrensfördelar 
genom att nå och tilltala marknader som belönar en grön profil hos företag. Carbone 
och Moatti (2011) skriver att många företag anklagas för ”green-washing”; att de  
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kommunicerar ut en grön profil men gör inte gröna handlingar, vilket vittnar om att 
det finns ett mervärde i att profilera sig som en grön verksamhet. Att differentiera sig 
till följd av gröna IS kan också komma att leda till utveckling av nya typer av 
produkter, eftersom verksamheten då förstått mervärdet av att kunna utmärka sig 
genom gröna produkter. Gröna IS kan alltså ses mer som en marknadskraft, än enbart 
som något vilket finns till för att tillfredsställa kunderna (Molla & Abareshi, 2012). 
 
Lai et al. (2012) skriver att företag implementerar gröna produktflöden delvis på 
grund av möjligheten till att kunna differentiera sig. Carbone och Moatti (2011) 
skriver att då det inte finns hårda regulativa krafter som påverkar en bransch, 
anskaffar istället företag gröna IS för att kunna differentiera sig. Även Molla och 
Abareshi (2012) ser differentiering som en stark bakomliggande faktor till 
anskaffning av gröna IS. 
 
 
 
2.5 Teoretiskt ramverk 
	  

Vi har för undersökningen valt att konstruera vårt eget teoretiska ramverk. 
Ramverket, vilket går att se nedan i figur 2.1, grundar sig i den litteratur vi presenterat 
i kapitlet och består å vänstra sidan av de faktorer vi ämnar undersöka; institutionell 
press, kundpress, leverantörspress, härmande press, direkta ekonomiska effekter och 
differentiering. Dessa har en koppling till den beslutsprocess företag genomgår inför 
eventuellt anskaffande av gröna IS. Högra sidan beskriver den eventuella relation som 
finns mellan en påverkande faktor och företagets miljömål.	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
Figur 2.1: Teoretiskt ramverk 
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3 Metod 
 
 
 
3.1 Val av undersökningsmetod 
 
Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning framförallt då området gröna IS är 
fortfarande förhållandevis nytt (Chen et al., 2008) och det finns risk för missförstånd 
och förväxling med vad vi valt att benämna som grön IT. Därför valde vi att inte 
utföra en kvantitativ undersökning som medför en högre risk för missförstånd och 
förväxling eftersom den kräver att begreppen konkretiseras och att frågorna är 
konstruerade på så vis att det inte går att svara fel (Jacobsen, 2002). En kvantitativ 
undersökning tillåter inte nödvändigtvis följdfrågor, och därav går det ej att försäkra 
sig om att objekten verkligen förstått frågan. 
 
Vi genomförde undersökningen med hjälp av semistrukturerade individuella 
intervjuer. Detta då vi önskade föra öppna dialoger med respondenterna och få dem 
att förklara sin bild av gröna IS för att därefter bekräfta eller dementera huruvida den 
stämmer överens med vår. Vi försökte ha så öppen struktur som möjligt, för att inte 
leda respondenten till att svara som vi vill eller förutfattat. Vår empiriska 
undersökning grundar sig dock i vårt teoretiska ramverk och därför är intervjun 
förstrukturerad för att vi med säkerhet ska beröra alla delar av detta, och för att det 
enklare skulle gå att jämföra och analysera de olika intervjuerna mot varandra. 
Samtliga respondenter fick samma förstrukturerade frågor under intervjuerna.  
Vi ämnade genomföra fyra fysiska intervjuer. Fördelen med en fysisk intervju är den 
personliga kontakten och möjligheten att kunna läsa av intervjuobjektet då denne 
tvekar eller tycks missuppfatta frågan. Som ovan nämnt finns det just risk för att 
forskningsområdet missuppfattas och därav lämpade sig den fysiska intervjun väl.  
 
 
 
3.2 Urvalsstrategi 
 
Våra empiriska källor valdes genom att vi skrev ner de produktionsföretag i 
Skåneregionen vi kunde komma att tänka på. Eftersom vi önskade anskaffa oss vår 
empiri genom fysiska möten ansågs det inte rimligt att intervjua företag utanför vårt 
geografiska närområde. 
 
Därefter gick vi vidare med de som även hade sin avdelning för hållbarhetsutveckling 
i regionen. För att få svar vilka representerade organisationens tankar och åsikter 
kontaktade vi och intervjuade enbart ansvariga för ekologisk hållbarhet. I tabell 3.1 
nedan beskrivs vilka företag som valts ut för undersökningen, samt respektive 
informant för företaget. 
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Tabell 3.1: Utvalda organisationer och respektive informant 

Företag Bransch Anställda  Respondentens position 

F1 Övervakning 1 600 Strategic Quality Manager 

F2 Industriportar 9 400 Head of process excellence 

F3 Telekommunikation 8 500 Hållbarhetschef 

F4 Läkemedel 500 Miljö-, hälsa-, och säkerhetschef 

 
 
Samtliga organisationer är multinationella och därav befinner sig ej samtliga anställda 
i Sverige. Eftersom vår undersökning behandlar organisationen som helhet och ej 
endast delar av den räknar vi in samtliga anställda då vi talar om företagens storlek. 
Mindre företag blir i detta fall då något missvisande, men det finns alltjämt en 
avsevärd skillnad mellan 500 och 9400 antal anställda. 
 
 
 
3.3 Utformning av intervju 
 
Intervjun formades utifrån vårt teoretiska ramverk. Eftersom vi valt att använda oss av 
en något öppen struktur, ville vi främst försäkra oss om att vi inkluderade alla delar av 
det teoretiska ramverket i vår struktur.  
 
En annan orsak till detta var att vi inte ville att vårt ändamål med undersökningen var 
alltför uppenbar då vi misstänkte att detta kunde komma att påverka resultaten. Vi 
önskade veta intervjuobjektets uppriktiga åsikter kring de olika faktorerna och inte en 
förskönad bild av varför organisationen arbetar med ekologisk hållbarhetsutveckling. 
 
I enlighet med Jacobsen (2002) inledde vi vår formalia med en öppen fråga vilken 
undrade hur organisationens övergripande arbete med ekologisk hållbarhetsutveckling 
kunde beskrivas. Detta för att sätta igång dialogen och avslöja intervjuobjektets 
kunskaper och egen bild av ekologisk hållbarhetsutveckling. 
 
 
3.4.1 Intervjufrågor 
 
Nedan följer grundfrågorna vi använde i våra intervjuer samt en förklarande text för 
att koppla frågorna till vårt teoretiska ramverk.  
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1. Hur arbetar ni med ekologisk hållbarhetsutveckling? 
 
Allmän fråga för att få igång samtalet och tidigt tillgodogöra oss en bild för hur 
informanten uppfattar sitt arbete och överskådligt hur de arbetar inom verksamheten.  
 
2. Vilken är den främsta anledningen till att ni arbetar med ekologisk 
hållbarhetsutveckling? 
 
Frågan är utformad för att ge en svar på vilket eller vilka eko-mål som organisationen 
arbetar mot. Viktigt att påpeka är att informanterna antagligen inte kommer att svara 
direkt på frågan utan svaret kopplas till vilket eko-mål som anses stämma överens 
med deras beskrivning. 
  
3. Använder ni er av gröna informationssystem i företaget? 
 
Allmän fråga som vi använder oss av för att försäkra oss om att de använder IS i deras 
hållbarhetsarbete. Beroende på informantens kunskap om gröna IS så kan det krävas 
en djupare diskussion inom detta ämne för att säkerställa att verksamheten använder 
sig av dessa. Denna fråga testar samtidigt själva benämningen gröna IS för 
informanterna. 
 
4. Har ni märkt minskade kostnader och/eller ökad effektivitet som kan spåras till 
gröna IS? 
 
Frågan utformades för att utreda huruvida respondenterna såg positiva ekonomiska 
fördelar med deras användande av gröna IS och ämnade få igång en dialog om gröna 
IS och deras relation till faktorn direkta ekonomiska effekter för att utreda huruvida 
dessa motiverade företagets anskaffande av gröna IS. 
                   
5. Har ni märkt en ökad miljömedvetenhet bland era kunder? Hur ter det sig? 
 
Frågan baserades utifrån faktorn kundpress. Målet med denna fråga är att fastställa 
huruvida faktorn gör sig påmind inom verksamhetens miljöarbete, samt initiera en 
dialog för att utröna hur stor roll denna eventuella press spelar i företagets 
anskaffande av gröna IS. 
 
6. Sätter era leverantörer några särskilda krav på er vad gäller ekologisk 
hållbarhetsutveckling? 
 
Frågan baserades på faktorn leverantörspress och ämnade utreda huruvida 
leverantörer satte press på verksamheten vad gäller ekologiskt hållbarhetsutveckling 
och användande av gröna IS. 
 
7. Är det en miljömedveten bransch? Arbetar era konkurrenter med gröna IS? 
Påverkar det er? 
 
Frågan baserades på faktorn härmande press och var tänkt att undersöka huruvida 
företagets konkurrenter arbetade med gröna IS och utifall respondentens företag på 
något sätt har härmat någon konkurrent i deras arbete med miljöarbete och gröna IS. 
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8. Ställs det hårda krav på branschen? Har ni tvingats anpassa er efter nya lagar och 
direktiv? 
 
Frågan syftar till faktorn institutionell press och var tänkt att undersöka huruvida 
lagstiftningen inom branschen är hård och om företaget i fråga påverkas av denna. 
 
9. Har ert arbete med ekologisk hållbarhetsutveckling märkbart påverkat er profil ut 
mot samhälle och kundkrets? 
 
Frågan syftar till faktorn differentiering och ämnade utreda huruvida företaget 
upplevde att de på något sätt lyckats differentiera sig gentemot sina konkurrenter på 
marknaden tack vare en grön profil som resultat av verksamhetens hållbarhetsarbete, 
och om detta kunde motivera dem till att anskaffa gröna IS. 
 
10. Vad ser ni är den största anledningen till att ni använder er av IS för ekologisk 
hållbarhetsutveckling? 
 
En avslutande fråga där informanten har möjlighet komplettera någonting som inte 
tagits upp vid intervjun och möjlighet att ge sitt personliga svar på frågan, vilket vi 
senare kan jämföra med vad vi analyserat fram ur informantens andra svar. 
 
 
 
3.4 Genomförande av intervju 
 
Första intervjun var planerad att genomföras med F1 på deras huvudkontor men till 
följd av personliga skäl fick informanten ställa in intervjun i sista stund. Dessvärre 
hade hen inte möjlighet till ett nytt fysiskt möte förrän flera veckor efter och därav 
bestämdes det att intervjun skulle ske via email. Eftersom det inte skulle gå att få till 
en öppen dialog via email skickade vi istället våra grundfrågor tillsammans med en 
kort instruktion och förklaring av begreppet gröna IS, för att säkerställa att hen visste 
vad vi syftade till.  
 
Inför intervjun med F2 skickade vi först ett email med information om vad intervjun 
skulle handla om. Därefter genomfördes intervjun i repondentens hem och varade 
ungefär 25 minuter. Informanten var öppen och kunde ifrågasätta frågorna och ge sin 
egen bild av verkligheten. 
 
Även inför intervjun med F3 skickades ett email med information om vad intervjun 
skulle kunna handla om, samt också exempelfrågor då detta önskades av recipienten. 
Intervjun genomfördes på F3s kontor. Intervjun pågick i cirka 25 minuter.  
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Den sista intervjun med F4 skedde på deras kontor. Informanten var väldigt 
tillmötesgående och samtalet skedde i en möteslokal utan några störningar. Intervjun 
varade i ungefär 20 minuter och informanten var väldigt villig att berätta utförligt om 
alla ämnen som togs upp. Informanten var också väldigt noga med att inte prata 
utanför ämnet och förde därför en bra dialog där vi kunde ge en försäkran att ämnet 
var relevant för vår undersökning. Vårt intryck var att informanten var väldigt rak 
med sina svar även vid känsliga frågor, därför kändes intervjun väldigt pålitlig och 
trovärdig. 
 
 
 
3.5 Analys av empiri 
 
Då den empiriska undersökningen genomförts utan upptagning av ljud eller video, 
utgick vi från de anteckningar som förts under intervjun. Omgående efter intervjun 
skrevs anteckningarna om till löptext för att säkerställa att inget från intervjun 
förglömdes eller skulle gå att misstolka längre fram under arbetets gång. Eftersom 
detta enligt Jacobsen (2002) är identiskt med en textanalys utgick vi från dennes 
tillvägagångssätt vid sådant fall. 
 
Därefter strukturerades alltså den anskaffade empirin utefter den del av det teoretiska 
ramverket empirin kunde kopplas till. Detta innebar att empiri som erhållits genom en 
fråga som syftade till en faktor kunde komma att knytas till en annan. Under detta 
moment gallrades data vilken var ointressant och inte bidrog till att uppfylla 
undersökningens syfte ut.  
 
 
 
3.6 Reliabilitet och validitet 
 
Det finns givetvis en risk för att informanternas bild av deras arbete inte stämmer 
överens med företagets gemensamma bild, men eftersom samtliga informanter 
innehar ansvarspositioner för miljöarbetet på respektive företag menar vi på att dessa 
om någon borde ge bäst beskrivning av företagets arbete med gröna IS. Möjligen 
förhåller det sig även så att informanterna är mer engagerade över sitt område än 
resten av företagets personal och kanske ter sig något godtrogna, och detta är därför 
något vi haft i baktanke då vi utfört intervjuer och analyserat empiri. 
 
Samtliga fysiska intervjuer skedde i miljöer som var bekanta för respondenterna, och 
vilka de torde känna sig trygga i. 
 
Intervjufrågorna utformades med avsikt att respondenterna inte skulle haka upp sig på 
benämningen gröna IS, eftersom denna som tidigare nämnt inte är den enda 
benämningen för området som existerar. Detta har medfört risken att respondenterna 
talat mer övergripande om miljöarbete och hållbarhetsutveckling i sig, något vi var 
medvetna om som intervjuare, och därför ställde följdfrågor specifikt om gröna IS då 
vi misstänkte detta. 
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En av respondenterna intervjuades genom email till följd av att denne fått förhinder 
och inte kunde träffa oss fysiskt. Detta tillvägagångssätt stämmer inte överens med 
vårt val av undersökningsmetod och gav oss inte möjlighet att föra en diskussion.  
 
 
 
3.7 Etik och moral 
 

För att säkerställa att både etiska och moraliska aspekter uppnås så gott som möjligt 
erbjöd vi på förhand våra respondenter att vara anonyma i undersökningen. Detta var 
något som ej efterfrågades utav någon av de nämnda respondenterna men då det finns 
en risk för att känsligt material, vilken riskerar skada företag eller respondent, framgår 
i vår empiri, har vi i efterhand avidentifierat respondenterna.  
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4 Resultat 
 
 
 
4.1 Bakgrund 
 
F1 är ett svenskt företag med huvudkontor i södra Sverige som bland annat 
producerar digital videoutrustning. F1 hade svårigheter med att förstå vad begreppet 
gröna informationssystem innebär och kunde därför inte svara på de frågor vilka 
direkt berörde dessa. De fick i vår email-intervju en definition av begreppet i enlighet 
med litteraturen, men valde ändå att inte svara på de frågor vilka omnämnde 
begreppet. Därefter svarade de ej på dessa frågor eller våra följdfrågor trots att de bad 
oss definiera begreppet mer utförligt. De anser att deras miljöarbete grundar sig i 
olika utredningar om hur stor påverkan deras produkter såväl som verksamhet har på 
miljön. Utifrån dessa utredningar och de resultat de uppmätt har de satt upp nya mål 
att nå inom miljöaspekter de anser vara betydande. F1 arbetar utifrån ISO14001 och 
därför utövar de detta angreppssätt. 
 
F2 är ett företag som producerar dörrlösningar av olika slag och har sitt huvudkontor i 
södra Sverige. Även F2 hade svårigheter med att förstå vad gröna informationssystem 
är rent konkret och önskade exempel på de informationssystem som kan innefattas i 
begreppet. Efter ytterligare förklaring förstod de innebörden, men var inte bekanta 
med begreppet. F2 beskrev främst sitt miljöarbete som att sänka sina produkters 
miljöpåverkan genom produktdesign och ersätta vissa resurser med miljövänligare 
alternativ. Vi var intresserade av vilka systemstöd de använde för detta arbete och då 
vi frågade om detta fick vi av F2 svaret att de använde sig av en LCA-modul, vilken 
kan göra en ungefärlig uträkning av produktens miljöpåverkan samt ett systemverktyg 
för GRI-rapportering, vilket innebär att de enkelt kan sammanställa sina rapporter för 
GRI. Även F2 tillämpar det arbetssätt som ISO14001 förespråkar. 
 
F3 är ett företag som växte fram ur ett annat företag och producerar mobila enheter, 
med ett av två kontor beläget i södra Sverige. De är ISO14001-certifierade och utgår 
från det angreppssätt som denna förespråkar. F3 kände inte heller till begreppet gröna 
informationssystem och önskade likt sina föregångare exempel på ett grönt 
informationssystem. Då videotelefoni togs upp som exempel på ett grönt IS tycktes 
detta fastna hos respondenten, men denne tycktes senare förstå att vi även önskade 
veta om andra IS som kan bidra dem i deras arbete med miljö och 
hållbarhetsutveckling. De använde sig bland annat av ett system vilket samlade in 
data från verksamhetens alla avdelningar, och genom detta kunde de även rapportera 
in miljödata.  
 
F4 är ett företag som producerar peptider, vilket används som bas i olika läkemedel, 
för olika läkemedelsbolag. En av arbetsplatserna ligger i södra Sverige, men det finns 
flera andra runt om i världen. De är inte ISO14001-certifierade och menar på att 
denna är något diffus och mer för syns skull, än ett bevis på ett drivet miljöarbete. F4s 
miljöarbete kretsar främst kring hur de behandlar det avfall som tillkommer i och med  
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produktionen. Framförallt består deras avfall av vatten vilket innehåller 
lösningsmedel. Avfallet skickas till tredje part för destruktion där det bränns vilket 
inte är bra för miljön, och dessutom dyrt och tidskrävande. Därför arbetar de mot att 
separera avfallet från vattnet för att minimera volym och därmed även antalet 
transporter. Ett annat problem de också har är de läkemedelsrester kroppen inte tar 
upp vid medicinering, och som följer med urinen ut ur kroppen. Peptider rubbar det 
ekologiska kretsloppet och därmed riskerar de även mångfalden. Detta är ett problem 
som är svårt för dem att lösa eftersom det sker efter produktion, men de arbetar med 
att reducera resterna. De har en liten årsvolym och deras resursförbrukning är inte det 
som är av vikt vad gäller miljöarbetet. 
 
F4 var något bekanta med begreppet gröna IS men ansåg inte att den definition vi 
delgav dem var särskilt adekvat, utan något för bred. De använder sig själva av ett 
system som räknar ut deras koldioxidutsläpp och nämnde även att de hade sensorer 
som tände och släckte belysning på deras kontor. 
 
 
4.1.1 Analys av bakgrund 
 
Begreppet gröna informationssystem var inte etablerat hos något av företag som 
deltog i vår undersökning. Samtliga företag ställde sig frågande till begreppet även 
om de redan innan intervjun fått en beskrivning av det, vilken hämtats ur litteraturen. 
Vi kunde utläsa att informanterna under de fysiska intervjuerna inte var bekväma med 
begreppet då de tvekade och tittade något frågande och önskade konkreta exempel på 
ett grönt informationssystem. F4 var det företag som skiljde sig något från de andra då 
deras informant hört talas om begreppet, men då vi utvecklade det och förklarade 
definitionen inte höll med om det, och verkade tycka det var en något för bred 
definition. 
 
Vid de öppna frågor som inledde samtalen och berörde företagets övergripande arbete 
med ekologisk hållbarhetsutveckling, kom det i tre av fyra fall främst att kretsa kring 
vilken typ av standardisering de följde, eller vilken typ av rapportering de gjorde. F4 
var det enda företag som hade annan utgångspunkt. Därefter talade F1, F2 och F3 
även om hur de arbetade med att utesluta särskilda ämnen och substanser ur sina 
produkter eller hur de arbetade med att göra sina produkter resurseffektiva. Inget av 
företagen talade självmant om vilka verktyg de använde sig av som stöd i sitt 
miljöarbete. Detta fick vi först svar på då vi gav dem raka frågor om det.  
 
Företagen använder sig onekligen av informationssystem vilka skulle kunna 
definieras som gröna sådana, men tycks inte nödvändigtvis betrakta dem som en del 
av deras arbete med ekologisk hållbarhetsutveckling. Detta vittnar om att området 
fortfarande får ses som ouppmärksammat och kom att försvåra intervjuerna något 
eftersom respondenterna inte tydligt kunde urskilja vilka systemstöd som skulle 
kunna sållas till området gröna IS. F3 berättade att det informationssystem de använde 
för att samla in miljödata, även samlade in all annan data som genererades i 
verksamheten, och således sågs som en naturlig del av denna. F3s omfattande 
användande av videotelefoni förklarades även genom andra orsaker än dess positiva 
miljöaspekter, exempelvis flexibiliteten och den ekonomiska vinningen. F2 använde  
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sig av en LCA-modul och ett IS för GRI-rapportering, system vilka alltså lättare kan 
knytas till miljöarbete. 
 
 
 
4.2 Mål med hållbarhetsutveckling 
 
F1s mål med sitt arbete med ekologisk hållbarhetsutveckling handlar om att bli mer 
miljöeffektiva. Med miljöeffektiva syftar de till att exempelvis minska utsläpp från 
transporter och att fasa ut särskilda kemiska substanser från sina produkter. Utöver 
detta nämner de även ett mål om att höja miljömedvetenhet och miljöprestanda hos 
sina leverantörer. F1 menar att den främsta anledningen till att de arbetar med 
miljöförbättring är att de vill vara goda medborgare och minska sitt avtryck. 
 
F2 arbetar med både externa och interna mål vad gäller deras ekologiska 
hållbarhetsutveckling. Externt arbetar de med femårsprogram vilket innebär att de 
vart femte år utvärderar hur goda resultat de presterat i förhållande till sina mål, och 
därefter konstruerar nya mål för fem år framåt. Dessa mål är globala och gäller för 
hela verksamheten i sig, medan de för de interna målen bryter ner dem i mindre 
geografiska delar samt affärsavdelningar. Med interna mål arbetar de mer löpande och 
presenterar resultat varje kvartal. De arbetar fortfarande mycket med att bestämma 
och definiera sina visioner och framtidsmål med ekologisk hållbarhetsutveckling, men 
i dagsläget fokuserar man främst på att minimera sina miljöpåverkan genom att 
effektivisera sina processer. Företaget köper just nu upp väldigt många andra bolag, 
och i och med detta köper de också upp nya problem. Att bli klimatneutrala är i 
nuläget inget satt mål men det kan komma att förändras inom en snar framtid. 
 
F3 tillhör en större koncern och delar deras miljömål. Deras framtidsvision är att bli 
klimatneutrala lagom till år 2050. F3 sätter upp delmål vart femte år för att uppnå sin 
vision. De ser på sitt miljöarbete utifrån fyra perspektiv; klimatpåverkan, biologisk 
mångfald, resurshushållning och hantering av kemiska substanser. De delmål som 
sätts upp i dagsläget syftar främst till att effektivisera deras resursanvändning men de 
menar att de inom en inte allt för lång framtid kommer att arbeta mer med att 
transformera sina processer till att bli klimatneutrala. De tror dock inte att de kommer 
att bli helt klimatneutrala sett utifrån att de inte gör någon påverkan, utan menar att 
det då kan komma handla om att kompensera för den påverkan de gör.  
 
F4 har inga utsatta miljömål. De menar att arbete med miljömål tillhör det 
tillvägagångssätt som förespråkas av ISO14001-certifieringen, vilken är en 
certifiering de inte har. F4 antyder att ISO-certifieringen idag inte spelar någon roll då 
alla företag ändå arbetar med miljö och att denna certifiering därför inte differentierar 
företaget i fråga. Inte heller säger den så mycket om hur väl de faktiskt arbetar med 
hållbarhet, utan menar att det mest känns som att det är något som ser snyggt ut att ha.  
 
F4 måste förhålla sig till den miljölagstiftning som finns och erhåller tillstånd för att 
få bedriva sin verksamhet från Naturvårdsverket. Därför menar de att deras mål på 
sätt och vis är att leva upp till de kraven som Naturvårdsverket satt. Som tidigare 
nämnt arbetar de mycket med att försöka separera avfall från vatten för att minimera 
mängden avfall som förbränns, och de transporter som för avfallet till destruktion. 
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4.2.1 Analys av mål med hållbarhetsutveckling 
 
Samtliga företag, bortsett från F4, arbetar med att sätta upp miljömål för sin 
verksamhet. De som arbetar med miljömål har samtliga uttryckt att de fokuserar på att 
effektivisera sin resurs- och energiförbrukning och därigenom minska sin 
klimatpåverkan. Även F4 tycks dock arbeta mot att effektivisera sin verksamhet vad 
gäller deras avfallshantering. F2 och F3 menar dock att de inom en snar framtid kan 
komma att sätta upp miljömål vilka syftar till att transformera sina processer allt mer 
för att kunna nå en klimatneutral verksamhet. 
 
F4 är det enda företaget i undersökningen som inte arbetar med miljömål och tycks 
finna detta arbetssätt något abstrakt och diffust eftersom det är en del av ISO14001. 
Istället menar de på att deras miljömål på sätt och vis sätts via de krav som 
härstammar från Naturvårdsverket. 
 
 
 
4.3 Institutionell press 
 
Kraven från lagstiftning och direktiv anses av F1 vara rimligt hårda. De arbetar med 
att ständigt bevaka vad som är på gång inom lagstiftning för att kunna ligga steget 
före, något man också anser att man gör, bland annat då vissa kemiska substanser 
fasas ut utan att det finns lagstiftning på det. Anledningen till att de vill vara steget 
före anges vara ekonomiska skäl; de kan då sätta en egen tidsplan för utfasning av 
substanser istället för att tvingas till en tidssnäv och därmed även dyr sådan. 
 
F1 anser att det finns en problematik inom viss EU-lagstiftning då den inte tolkas 
likadant inom samtliga medlemsländer. Som exempel omnämns en särskild 
förordning, vilken inom Sverige och några andra länder tillämpas utifrån en hårdare 
tolkning än andra länder. Det innebär för F1 ett problem då de begär att leverantörer 
ska tillämpa den hårdare tolkningen, men eftersom de endast är en liten kund hos 
några leverantörer går det inte att få gehör för deras krav. 
  
Vad gäller krav som härrör från lagar och direktiv har F2 inte behövt anpassa sig då 
de redan ligger steget före. Även F2 påpekar att jurisdiktionen ser olika ut och 
gemensamma lagar tolkas olika. F2 själva tillämpar inte alltid den hårdaste tolkningen 
i de länder de har verksamhet, men eftersom deras produkter säljs till flera olika 
marknader måste alltid produkten i sig leva upp till den, av de länder deras produkter 
säljs i, hårdaste tolkningen. 
  
Det finns enormt många krav för F3 att leva upp till vad gäller lagstiftning och 
direktiv. Särskilt gäller det deras materialanvändning och deras förmåga att kunna 
återvinna sina produkter. Även i deras bransch skiljer sig lagstiftningen mycket från 
land till land, och gemensamma lagar tolkas olika. F3 menar att de överlag inte 
tvingas till anpassning av lagar då de ligger i framkant. De har anställda vilka arbetar 
med att ta reda på vilka nya lagar inom området som är på gång och arbetar även med 
lobbyism. Ett exempel på problematisk lagstiftning för F3 är dock när en av deras 
senare modeller, vilken förpackades i plast, skulle ut på marknaden. Kalifornien har  
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stränga lagar vad gäller just plastförpackningar vilket innebar mer arbete för F3 vad 
gäller återvinningen. 
 
F4 menar att det finns mycket lagstiftning och många direktiv att följa och som 
tidigare nämnt får de inte tillstånd att driva sin verksamhet om de inte följer dessa. På 
så vis är det väldigt svart på vitt; lagstiftningen styr deras miljöarbete. De ligger inte 
före lagstiftningen beträffande deras miljöarbete och berättar att det förmodligen 
beror på bekvämlighet. Respondenten säger att de inte driver sin verksamhet på grund 
av välgörande ändamål, utan av ekonomiska intressen och menar att hade företag inte 
varit tvungna att arbete med miljö, hade de kanske fortfarande grävt ner avfallet i 
trädgården. 
 
 
4.3.1 Analys av institutionell press 
 
Bortsett från F4 uppgav samtliga företag att de aldrig behövt anpassa sig efter lagar 
och direktiv eftersom de menar att de redan ligger före dessa och alltså arbetar mer 
med miljö och hållbarhetsutveckling än vad de egentligen behöver. Samtliga 
respondenter tillkännagav att det fanns relativt många och hårda krav att förhålla sig 
till, och F2 och F3 menade att det kan bli kostsamt och stressigt för verksamheten om 
de inte ligger före lagstiftningen och riskerar bestraffning. F1 och F3 berättade att de 
bevakade kommande lagstiftning för att kunna ställa om sin verksamhet innan denna 
träder i kraft. Även om dessa tre företag inte menar att de tvingats anpassa sig efter 
lagar och direktiv, eftersom de redan förändrat sin verksamhet, tyder detta på att de 
faktiskt påverkas av institutionell press eftersom de i vissa fall till och med har 
anställda som bevakar kommande ny lagstiftning, för att de ska hinna förändra sin 
verksamhet i lugn och ro. 
 
Alla företag utom F4 menade att skiftande och diffus lagstiftning utgjorde ett problem 
för deras verksamhet eftersom alla intressenter inte nödvändigtvis tolkade den 
likadant. 
 
F4 menade att lagstiftning i alla högsta grad påverkade dem och förmodligen andra 
företag, eftersom arbete med miljö inte nödvändigtvis är kostnadseffektivt och företag 
utgår från ett vinstintresse. Hade de inte varit tvungna att arbeta med hållbarhet hade 
de kanske inte heller gjort det. 
 
 
 
4.4 Kundpress 
 
F1 upplever att det finns en stor variation vad gäller miljömedvetenhet bland kunder 
och menar att detta framförallt syns på ett geografiskt plan. I Nordamerika och 
Europa ställer kunder högre krav på företagets hållbarhetsutveckling och något som 
utmärker sig särskilt är kravet på att utesluta särskilda ämnen ur sina produkter. F1 
poängterar dock att det inte är kunderna som driver deras arbete med ekologisk 
hållbarhetsutveckling framåt.  
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F2s kunder består av andra organisationer, och deras försäljning sker antingen direkt 
till slutkund eller via återförsäljare. Överlag bryr sig företagets kunder inte särskilt 
mycket om hur deras hållbarhetsarbete ser ut, men vissa ser gärna att de arbetar 
utifrån olika certifieringar, och framförallt då ISO14001. Däremot tror de inte 
kunderna är särskilt intresserade av hur goda resultat företaget presterar och huruvida 
de uppnår sina mål, utan mest av att de faktiskt arbetar med det.  
 
Av F3s försäljning går 50 % till större operatörer. Den andra hälften säljs till 
återförsäljare eller större företag som bedriver försäljning direkt till slutkund. Inom 
EU sätter kunderna inga direkta krav på F3, men vissa operatörer, främst i Frankrike 
och Spanien, efterfrågar miljödata från F3 så att de ska kunna sammanställa något 
som kallas ”Eco-rating”. Detta visar vilken påverkan produkten haft och kommer att 
ha på miljön. Ju högre Eco-rating, desto mindre påverkan. Enligt F3 kan Eco-rating 
vara det som avgör valet för en slutkund som står och väljer mellan två likvärdiga 
mobiltelefoner i en butik. I USA finns det en större efterfrågan och i vissa fall också 
krav på att F3 ska arbeta utifrån särskilda standardiseringar.  
 
F4s kunder är andra företag som producerar läkemedel med F4s produkter som bas. 
De anser inte att deras kunder sätter någon direkt press på dem vad gäller just 
ekologisk hållbarhetsutveckling, men de förstår att de måste börja arbeta mer med det 
då efterfrågan på miljöarbete ökat. 
 
 
4.4.1 Analys av kundpress 
 
Inget av de tillfrågade företagen anger att kunderna är en starkt drivande faktor för 
deras arbete. F1 ville till och med belysa att kunderna inte drev deras arbete framåt. 
F1 och F3 angav att marknadens geografiska placering spelade stor roll för hur 
mycket kunderna uppmärksammade området. I vissa geografiska områden angav F3 
att kunder ville ha miljödata om deras produkter, vilken skulle kunna påverka 
slutkundens beslut av köp, men detta tycks inte vara något som driver företagets 
arbete enligt respondenten. F2 menade på att kunder framförallt vill veta att de arbetar 
med det, men inte nödvändigtvis hur. Detta är intressant att koppla till F4s uttalande 
om ISO14001-certifieringen, där de menade att det mest var för syns skull, och inte 
direkt sa något om hur väl man arbetade med det. F4 menade att efterfrågan på 
miljöarbete ökat vilket får dem att börja arbeta mer med det.  
 
 
 
4.5 Leverantörspress 
 
F1 skrev att deras leverantörer inte ställer miljökrav på dem, och att det därmed inte 
finns något utbyte av krav, utan det är enbart F1 som ställer krav på sina leverantörer. 
F2 sa att de märker en ökad medvetenhet hos sina leverantörer, men att det 
fortfarande inte ställs några krav från leverantörernas sida, vilket de anser vara 
naturligt. F2 sätter däremot själva vissa krav på leverantörerna. F3s leverantörer sätter 
heller inga krav vad gäller deras arbete med hållbarhetsutveckling, vilket de menar 
inte är konstigt eftersom de inte riktigt sitter i en position att kunna göra det då de 
givetvis vill ha kvar F3 som kunder, utan i likhet med föregående företag är det F3  
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som sätter krav på leverantörerna. Exakt samma svar gav F4, men sa även att det i 
deras bransch är svårt att byta leverantörer till följd av de många restriktioner som 
finns, och att de därför gärna undviker detta. 
 
 
4.5.1 Analys av leverantörspress 
 
Samtliga företag uppgav att de inte upplever någon press från leverantörer, även om 
F2 upplever att de uppmärksammar det mer. Samtliga nämnde även att de som kunder 
sätter press på sina leverantörer. Vilket vittnar om en existerande kundpress, något 
respondenterna själva inte upplevt från sina kunder. F2 och F3 menade att 
leverantörer inte utövar press eftersom det ekonomiska systemet inte tillåter dem att 
göra det. De vill likt andra företag maximera sin vinst och sälja till så många kunder 
som möjligt. 
 

 
 
4.6 Härmande press 
 
F1 är marknadsledande inom sin bransch och menar att de miljöinitiativ som noterats 
bland företagets konkurrenter är relativt små. Återigen belyser de dock att det ser 
olika ut på olika marknader. Även F2 är marknadsledande inom sin bransch och anser 
sig vara det även inom området hållbarhetsutveckling. De betraktar sina konkurrenter 
som gröna men menar att de själva är och i framtiden ska vara de som tar nya 
initiativ. 
 
En konkurrent till F3 är marknadsledande i mobilbranschen och enligt F3 är de även i 
täten vad gäller ekologisk hållbarhetsutveckling. De kan dock inte påstå att de aktivt 
tittar på hur konkurrenten arbetar och tar efter deras tänk eller användande av 
informationssystem. 
 
F4 har ingen riktig koll på sina konkurrenter. Det finns inga direkta konkurrenter i 
samma region, men på andra platser i Centraleuropa. De vet inte hur mycket 
konkurrenterna arbetar med ekologisk hållbarhet men tror att det säkert är något de är 
medvetna om och arbetar med. F4 själva tittar inte på någon annan. 
 
 
4.6.1 Analys av härmande press 
 
Inget av företagen uppgav att de direkt påverkades av sina konkurrenter. F1 och F2 
upplever att de är marknadsledare i sin bransch vad gäller miljöarbete och 
hållbarhetsutveckling. F1 upplever att deras konkurrenter inte arbetar mycket med 
miljö, medan F2 säger att de opererar i en relativt grön bransch. F2 menar dock att det 
är de som tar initiativen för fortsatt utveckling. F3 upplever sig inte vara 
marknadsledande vad gäller miljöarbete och hållbarhetsutveckling och påstår sig 
heller inte titta på sina konkurrenters initiativ vad gäller gröna informationssystem. 
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F4 har inte någon kunskap om huruvida deras konkurrenter arbetar med hållbarhet 
och gröna IS, men förutsätter att de gör det. I och med att de inte direkt känner till 
sina konkurrenter tittar de heller inte på hur deras arbete med miljö ser ut. 
 
 
 
4.7 Direkta ekonomiska effekter 
 
F1 menar att det i många fall finns ekonomisk vinning i att vara mer miljöeffektiv. De 
anser att det går att dra ner på kostnader genom att arbeta med ekologisk 
hållbarhetsutveckling. Som tidigare nämnt återfinns exemplet om att fasa ut farliga 
substanser i egen takt innan de tvingas till det av en lag. Minskade kostnader anges 
vara en extra morot för arbetet med ekologisk hållbarhetsutveckling. 
 
F2 ser klara ekonomiska effekter genom arbete med hållbarhetsutveckling och 
användande av gröna IS. Framförallt menar de att detta är en försäkring inför 
framtiden då råmaterial kan komma att stiga avsevärt i pris och dessutom bli 
svårtillgängligt. Genom att förändra processer och ersätta särskilda råmaterial kan de 
sänka kostnader i nuläget och förbereda sig på bästa möjliga vis inför framtidens 
utmaningar. F2 använder sig av system genom vilka de kan kontrollera huruvida deras 
produktion är underutnyttjad eller inte. Är den underutnyttjad tillförs större volym för 
att maximera effektiviteten. Akademin har uttryckt oro för att ökad effektivitet ändå 
inte minimerar resursförbrukning, utan att företagen då istället ökar produktionen. F2 
menar dock att det inte fungerar så då de som företag vill utöka sina marknader och 
försäljning. Om det skulle fungera att tänka så skulle företagen tvingas ha begränsad 
produktion. 
 
F3 menar att det är svårt att spåra huruvida deras användande av gröna 
informationssystem lett till positiva ekonomiska effekter eftersom de är osäkra på vad 
de ska räkna in som gröna informationssystem. Företaget använder sig väldigt mycket 
av videotelefoni och menar att detta har ekonomiska, såväl som ekologiska fördelar 
och dessutom innebär större tillgänglighet. 
 
F3 ser till viss del sitt arbete med ekologisk hållbarhetsutveckling som riskhantering. 
Framförallt syftar de då till finansiella risker, som ökade priser på råvaror. Att arbeta 
med det löpande minimerar också risken att överraskas av en ny lagstiftning vilken 
blir dyr och tidssnäv att anpassa sig till. De satsar mycket på återvinning vilket 
betyder att de måste designa mobiltelefoner vars beståndsdelar är enkla att återvinna. 
Deras materialanvändning blir billigare och miljön skonas. Det är alltså ett sätt att 
undvika potentiella kostnader. 
 
De använder sig även av ett system som samlar in all möjlig data från verksamheten, 
vilken senare kan användas till olika områden inom verksamheten, däribland 
hållbarhetsutvecklingen. F3 menar att de måste använda sig av sådana system av flera 
anledningar och att det är en naturlig del av deras verksamhet. De systemen har inte 
anskaffats i egenskap av att vara gröna informationssystem. 
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F4 talar om att de tittar på möjligheter till att effektivisera sin avfallshantering. 
Avfallet som skickas iväg till tredje part för destruktion blir dyrt och tidskrävande. De 
vill åt lösningar som gör att de kan separera avfallet från vattnet och därmed minska 
mängden avfall så att de inte behöver skicka iväg lika mycket och lika ofta. 
 
För F4 är de positiva effekter miljöarbete och gröna IS kan ha på ekonomin en 
förhållandevis stor faktor till att de vill arbeta mer med detta i framtiden. Som företag 
går deras verksamhet ut på att tjäna pengar och därför är fördelar som vissa gröna IS 
erbjuder i form av tidsbesparing och flexibilitet bra för kärnverksamheten eftersom 
det även innebär minskade kostnader. 
 
 
4.7.1 Analys av direkta ekonomiska effekter 
 
Samtliga företag ser klara förbindelser mellan gröna IS och direkta ekonomiska 
effekter. F2 och F3 menar att det även är en finansiell riskhantering att kunna öka 
verkningsgraden med gröna IS eftersom pris på råmaterial kan komma att bli dyrare i 
framtiden. En ökad verkningsgrad i nuläget innebär dessutom sänkta kostnader. F2 
skriver också att deras utveckling av återvinningsbara produkter leder till att de kan 
sänka kostnaderna för sina materialanvändning.  
 
F4 menar att direkta ekonomiska effekter är en förhållandevis stor faktor som ligger 
bakom deras användande av gröna IS, eftersom de även innebär tidsbesparing och 
flexibilitet, vilket innebär minskade kostnader. F1 skriver däremot att minskade 
kostnader endast är en extra morot för deras arbete. 
 
 
 
4.8 Differentiering 
 
F1 anser inte att deras arbete med ekologisk hållbarhetsutveckling har påverkat deras 
profil gentemot samhälle och kundkrets. De har sedan starten av verksamheten haft 
med långsiktighet i all sin verksamhet. De understryker att hållbarhetsarbete också 
handlar om att ha ett långsiktigt perspektiv och att detta därför ter sig naturligt för 
dem som företag. På senare tid har de dock blivit tydligare med sin kommunikation 
kring deras arbete med hållbarhetsutveckling överlag, men vidhåller att det inte 
påverkat deras profil eller arbete. 
 
F2 anser inte att de differentierat sig genom sitt miljöarbete. De har snarare arbetat 
mycket med det då de velat reparera sitt varumärke efter en incident förra decenniet 
som berörde området. Arbetet med ekologisk hållbarhetsutveckling har fått dem 
tillbaka till normen och som tidigare nämnt tycks kunder vara tillfreds med att veta att 
de på något vis arbetar med ekologisk hållbarhetsutveckling. Att syssla med 
miljöarbete är inte en konkurrensfördel på det sätt att de som företag differentierar 
sig, men hade de inte arbetat med det vet de av egen erfarenhet att det varit en 
nackdel. 
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F3 har arbetat med miljö och hållbarhet sedan starten av företaget. De tycker inte att 
deras arbete med ekologisk hållbarhetsutveckling differentierat dem på marknaden 
och detta är heller inte något som driver dem framåt i sitt arbete. Eftersom samtliga 
konkurrenter också arbetar med detta är det snarare så att de ser det som en 
konkurrensnackdel att inte arbeta med det.  
 
F4 tror att arbete med ekologisk hållbarhetsutveckling kan vara ett attraktivt värde. De 
menar att det på sikt kan innebära, inte bara att kunder stannar kvar hos dem, men 
även att de lyckas locka nya. De tror inte nödvändigtvis att de differentierar sig men 
att det ger marknadsfördelar, vilket ju även det kan kopplas till ökade inkomster. 
Därför vill de i framtiden bygga upp en grön profil. 
 
 
4.8.1 Analys av differentiering 
 
Samtliga företag tror inte att arbete med hållbarhetsutveckling och gröna IS 
differentierar deras verksamhet. F4 är de som tycks se mest optimistiskt på 
möjligheten att kunna sticka ut genom att arbeta med det. F2 och F3 menar istället att 
det är en nackdel att inte arbeta med det, vilket vittnar om att det kan finnas någon typ 
av norm som säger att företag ska arbeta med miljö och hållbarhetsutveckling. F2 sa 
också att de arbetat med miljö och hållbarhetsutveckling för att komma till den nivå 
där de borde vara inom området. 
 
F1 och F3 har arbetat med miljö och hållbarhet och haft det i åtanke sedan starten av 
respektive företag vilket kan bidra till att de har svårt att uppleva om deras arbete 
förändrar deras rykte och position på marknaden. 
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5 Diskussion 
 

 

 

5.1 Bakgrund 
 
Begreppet gröna IS var inte etablerat hos något av de tillfrågade företagen. Gholami 
et al. (2013) skriver att området är relativt nytt och inte särskilt uppmärksammat, 
något vår undersökning tycks styrka av den anledningen att respondenterna inte kände 
till benämningen, men uppgav sig förstå vad vi syftade till. Under vårt arbete stötte vi 
som tidigare nämnt på flera olika benämningar på detta ett och samma område, vilket 
bidrar till förvirring kring begreppen. Eftersom det inte skrivits om området gröna IS 
till samma grad som grön IT har det ännu inte vuxit fram en standardiserad 
benämning på området, något som vi anser vara viktigt för att bringa det mer 
uppmärksamhet. 
 
Vi kunde konstatera att företagen i undersökningen, bortsett från F1 för vilka vi bara 
kunde anta, arbetade med gröna IS i sin verksamhet, även om de nödvändigtvis inte 
såg dem som gröna IS. Pernici et al. (2012) skrev att gröna IS uppmärksammar och 
stödjer kontroll av energiförbrukning och Molla och Abareshi (2012) tillade att de 
bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda analyser av företags miljöpåverkan. 
F2, F3 och F4 använde alla sig av något informationssystem som samlade in 
miljödata från verksamheten och sammanställde denna för rapportering eller analys. I 
F3s fall samlade och analyserade detta IS även in andra mättal och fanns inte enbart i 
verksamheten till följd av deras hållbarhetsarbete, vilket kan vara en anledning till att 
de inte såg detta IS som ett grönt sådant.  
 
F2, F3 och F4 använde samtliga sig till viss mån av någon typ av videotelefoni. Alla 
kunde förstå de positiva sidorna med användningen av dem ur ett miljöperspektiv, 
men F3 och F4 förklarade framförallt användningen av dem som tid- och 
kostnadseffektiva lösningar. 
 
F4 använde sig även av rörelsesensorer som tände och släckte ljuset i deras 
utrymmen, vilket reducerar förbrukningen av energi. 
 
 
 
5.2 Mål med hållbarhetsutveckling 
 
F1, F2 och F3 arbetade med att sätta upp miljömål för sin verksamhet, något som 
förespråkas av ISO14001-certifieringen, vilken de alla tre arbetade efter. F4 var det 
enda företag som inte arbetade efter denna och avfärdade den som verkningslös och 
diffus. De såg istället Naturvårdsverkets krav på deras verksamhet som sina miljömål.  
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Samtliga företag uttryckte att deras miljöarbete främst fokuserade på att effektivisera 
deras resurs- och energiförbrukning och därigenom minska sin miljöpåverkan. Deras 
mål går alltså att koppla till eko-verkningsgrad, vilket syftar till mål eller kriterium för 
att effektivisera konsumtionen av icke-förnybara resurser (Chen et al., 2008). Att 
denna typ av mål är den vanligast förekommande (Dyllick & Hockerts, 2002) är alltså 
ett påstående som styrks av vår undersökning. Chen et al. (2008) menar att mål 
knutna till eko-verkningsgrad fortfarande kommer att betyda att mängden icke-
förnybara resurser minskar, även om det inte sker i samma takt. Dyllick och Hockerts 
(2002) menar till och med att företag som anammar eko-verkningsgrad kommer att 
öka sin påverkan på miljön genom att producera mer varor, med resurseffektivare 
processer. F2 menade att det inte gick att resonera så eftersom företag alltid strävar 
efter att utöka sin marknad för att sälja mer och maximera sin vinst. Detta är något 
som kommer ske ändå och därför är det bättre att effektivisera sin resurs- och 
energianvändning än att inte göra något alls. Faktum kvarstår dock att mål som syftar 
till ökad verkningsgrad fortfarande verkar på samma icke-förnybara resurser.  
 
Om företag istället sätter upp mål knutna till eko-effektivitet, kommer de att arbeta 
mot nya lösningar som erbjuder nya användningsområden för produktionens avfall 
och säkerställer bevarandet av icke-förnybara resurser. F3 anser sig arbeta mot att bli 
klimatneutrala och menar att deras mål inom en snar framtid kommer att gå mer mot 
eko-effektivitet. F2 arbetar i nuläget med att bygga upp sin miljöagenda och utesluter 
inte att det kan komma mål som syftar till eko-effektivitet inom en snar framtid. 
Boudreau et al. (2008) skriver att eko-effektivitet fordrar att verksamheter fungerar 
som ett kretslopp, där outputen kan bli ny input, något som F3 redan tycks arbeta med 
då de arbetar mycket med produktdesign och återvinning, för att kunna utnyttja 
gammalt material till nya produkter. F3 är alltså ett exempel på att en typ av miljömål 
inte behöver vara exklusiv för verksamheten.  
 
 
 
5.3 Institutionell press 
 
Samtliga företag utom F4 uppgav att de aldrig tvingats anpassa sig efter lagar och 
direktiv. Vi menar dock att det trots detta finns indikationer i deras svar som pekar på 
att de faktiskt påverkas av institutionell press. Detta driver deras arbete framåt 
eftersom de inte vill riskera bestraffning till följd av att de inte når upp till kraven från 
en lagstiftning, något som de enligt egen utsago framförallt vill undvika eftersom det 
blir kostsamt att ställa om verksamheten under kort tid. F1 och F3 berättade att de 
bevakade kommande lagstiftning för att de skulle hinna förändra sin egen verksamhet 
i lugn och ro innan den trädde i kraft. F4 lämnade svar som menade på att 
institutionell press var den starkaste faktorn bakom deras arbete med miljö och 
hållbarhetsutveckling, och menade att det kanske inte alls arbetat med det om de ej 
var tvungna.  
 
Dedrick (2010) skriver att institutionell press inte är den främsta faktorn till 
anskaffande av gröna initiativ, utan snarare näst främsta. Han förklarar detta med att 
det inte finns så många direktiv som syftar till gröna initiativ i dagsläget, vilket dels 
motsägs av Butler (2011) som menar på att flera olika intressenter utövar institutionell  
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press på företag med olika miljödirektiv, dels av vår undersökning, eftersom samtliga 
företag uppgav att det fanns många lagar och direktiv att förhålla sig till. Gholami et 
al. (2013), såväl som Chen et al. (2008) och Butler (2011) kunde påvisa en positiv 
relation mellan påtvingande press från institutioner och anskaffande av gröna IS, och 
detta är något även vi tycker oss kunna göra. Alla fyra företag i undersökningen 
lämnade svar som påvisade att deras arbete påverkades av institutionell press, och ett 
av dem menade på att det var den enskilt största faktorn bakom deras arbete.   
 
Chen et al. (2008) skriver att institutionell press främst påverkar företags 
avfallshantering och deras förmåga att utveckla hållbara produkter. I F4s fall handlade 
miljöarbetet framförallt om att hitta lösningar som kunde minimera deras avfall, men 
så är de också verksamma i en bransch som framförallt påverkar miljön genom 
vattenavfall. F3 angav att de många krav från lagstiftning som fanns framförallt 
syftade till deras förmåga att kunna återvinna och återanvända sina slutprodukter, 
vilket förutsätter en hållbar produktutveckling. F3 menade dock även att 
lagstiftningen till stor del reglerar deras materialanvändning och F1 nämnde också att 
de ibland måste fasa ut substanser till följd av ny lagstiftning. Utifrån vår 
undersökning tycks alltså institutionell påverka något fler områden än de som Chen et 
al. (2008) nämner. 
 
Butler (2011) skriver att flera miljödirektiv är väldigt svårtolkade och svåra att 
applicera på verksamheten. Han nämner även att det finns olika lagstiftning i olika 
länder, vilket skapar problem för internationella företag. Detta är något vår 
undersökning bekräftar då F1, F2 och F3 alla menade att diffus och skiftande 
lagstiftning utgjorde ett problem för dem. Dels för att andra intressenter kunde tolka 
den hårdare eller mildare eller för att de var tvungen att anpassa delar av sin 
verksamhet till särskilda tolkningar eller länder. 
 
 
 
5.4 Kundpress 
 
Inget av de tillfrågade företagen menade att kunderna är en starkt drivande faktor för 
deras arbete. Samtliga angav att kunder uppmärksammar miljö och 
hållbarhetsutveckling allt mer men F1 och F3 menade att marknadens geografiska 
placering spelade stor roll för hur stor uppmärksamhet området får av kunderna. F2 
menade att vissa kunder efterfrågar det, men att de nog främst vill försäkra sig om att 
de arbetar med det, och inte direkt hur. Gholami et al. (2013) skriver att företag är 
tvungna att anskaffa gröna IS då deras kunder kräver detta, eftersom de annars skulle 
märka av finansiella förluster. Detta är ett påstående vi inte kan styrka eftersom inget 
av undersökningens företag upplever direkta krav från sina kunder. F3 talade om att 
de lämnar ut miljödata till vissa företag i Spanien och Frankrike, data som vi tillåter 
oss förmoda fordrar ett IS-stöd för insamling och bearbetning. 
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5.5 Leverantörspress 
 
Press från leverantörer tycks inte alls vara en faktor som driver företag till att anskaffa 
gröna IS. Av de tillfrågade företagen berättade samtliga att deras leverantörer inte 
ställer några krav på dem. Gholami et al. (2013) skriver att krav från leverantörer, likt 
krav från kunder, betyder att företag måste anskaffa gröna IS. F2 menade att de 
upplevde att deras leverantörer uppmärksammade området mer men satte alltså 
fortfarande inga krav. Således kan vi inte styrka det påstående Gholami et al. (2013) 
presenterade.  
 
 
 
5.6 Härmande press 
 
Gholami et al. (2013) och även Molla och Abareshi (2012) menar att konkurrenters 
framgång inte en bakomliggande faktor för företags anskaffande av gröna IS och 
menar att detta kan bero på att området är förhållandevis nytt och inte särskilt 
uppmärksammat, och därför är det inte lika troligt att företag påverkas av 
konkurrenter. Detta är något vår undersökning tycks styrka eftersom de undersökta 
företagen inte kände till området särskilt bra, och inte heller menade att de påverkades 
av konkurrenters agerande och användning av gröna IS. Molla och Abareshi (2012) 
skriver dock att härmande press kan komma att få en större betydelse om det visar sig 
att företag som anskaffat gröna IS har en fördel gentemot andra företag. 
 
Chen et al. (2008) föreslår att härmande press är en betydande faktor eftersom det kan 
gå att se ekonomiska effekter hos industriella ledare, och därför väljer andra företag 
att ta efter och härma branschledarens beteende. F3 var det enda företag som inte var 
marknadsledare i sin bransch, och de medgav till viss del att branschledarens arbete 
med hållbarhetsutveckling kunde vara till gagn på de marknader där kunderna 
uppmärksammade det mer, men hävdade fortfarande att de själva inte tittade på hur 
konkurrenten arbetade eller vilka gröna IS de använde sig av. Således stämmer inte 
riktigt Chen et als. (2008) förslag in på vår undersökning. 
 
 
 
5.7 Direkta ekonomiska effekter 
 
Alla företag kunde se positiva relationer mellan gröna IS och goda ekonomiska 
effekter, med undantag från F1 som talade mer övergripande om miljöarbete och 
hållbarhetsutveckling. Molla och Abareshi (2012) skriver att kostnadsreduktion är en 
av de främsta faktorerna som ligger bakom företags beslut att anskaffa gröna IS 
eftersom dessa kan användas för att minska operationella kostnader och höja 
energieffektiviteten. F1 menade dock att deras arbete med miljö inte drevs av positiva 
ekonomiska effekter, utan att detta bara var en extra positiv egenskap. F4 ansåg 
däremot att de positiva ekonomiska effekter gröna IS kan ha på verksamheten var en 
av de större faktorerna som låg bakom deras användande av dem. 
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Chen et al. (2008) skriver att kostnadsbesparingar är en högst motiverande faktor 
eftersom många företag, om inte alla, utgår från ett ekonomiskt perspektiv då de fattar 
nya beslut. Detta påstående styrks av F4 som i intervjun sa att de driver sin 
verksamhet av ekonomiska intressen och att den går ut på att tjäna pengar. 
 
För F2 och F3 är det en finansiell riskhantering att kunna öka verkningsgraden med 
gröna IS eftersom pris på råmaterial kan komma att bli dyrare i framtiden. För deras 
räkning är positiva ekonomiska effekter gröna IS har på verksamheten idag, alltså inte 
lika betydelsefulla som de kan komma att vara i framtiden. Dedrick (2010) skriver att 
det sannolikt kommer bli strängare regler på utsläpp i framtiden, vilket sätter mer 
press på energi- och resurseffektivare processer. F2 och F3 belyser alltså ännu en 
orsak som bidrar till denna press. Dessa två företag menade på att detta var en 
framstående anledning till att de arbetade och ville arbeta med gröna IS.  
 
Dedrick (2010) skriver att andra undersökningar visat att reducerade kostnader är det 
motiv som främst ligger bakom anskaffande av gröna IS. Även om samtliga företag 
kunde se ett samband mellan gröna IS och positiva ekonomiska effekter på 
verksamheten, har ingen uttryckt att detta skulle vara den främsta faktorn bakom 
deras anskaffande, även F4 nämnde att näst efter institutionell press var ekonomiska 
effekter den faktor som vägde in mest.  
 
 
 
5.8 Differentiering 
 
Inget av de tillfrågade företagen tror att arbete med hållbarhetsutveckling och gröna 
IS differentierar deras verksamhet. Malhotra et al. (2013) skriver att företag som 
arbetar med hållbarhetsutveckling utöver sin skyldighet har möjligheten att 
differentiera sig genom detta. F1, F2 och F3 har alla sagt att de ligger före 
lagstiftningen och arbetar alltså utöver deras skyldighet, men har samtliga också 
uttryckt att detta inte differentierar dem. F4 menade att det finns ett attraktivt värde i 
hållbarhetsarbete, men att det inte nödvändigtvis differentierar dem.  
 
Carbone och Moatti (2011) skriver att då det inte utövas institutionell press på en 
bransch som påverkar företagen, anskaffar de istället gröna IS för att kunna 
differentiera sig. Detta är något vi inte kunnat bekräfta eller dementera till följd av att 
samtliga företag upplevde att det fanns mycket lagar och direktiv som syftade till 
miljöarbete och hållbarhetsutveckling, och vi menar att det påverkar deras fortsatta 
arbete. 
 
Carbone och Moatti (2011) skriver att många företag anklagas för “green-washing”; 
att de kommunicerar ut en grön profil men gör inte gröna handlingar, vilket vittnar om 
att det finns ett mervärde i att profilera sig som en grön verksamhet. F4 talade om att 
företag anskaffar ISO14001-certifieringen för att den ser bra ut, att den ger bilden av 
att företaget i fråga tar sitt miljöansvar, och att till och med deras vattenleverantör 
skyltade med det pekar på att en grön profil innebär ett mervärde för kunderna. F2 
och F3 menade båda två att det var en nackdel att inte arbeta med det. Detta är för 
övrigt vi anser vittna om att det finns en norm att uppnå inom miljöområdet, att det 
finns en oskriven regel inom branschen som säger att företag ska nå upp till en  
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särskild nivå vad gäller hållbarhetsutveckling och arbete med gröna IS. Som tidigare 
nämnt är även normativ press en del av ”Institutional Theory”, men behandlas inte i 
denna uppsats.  
 
 
 
5.9 Avslutande diskussion 
 
Utifrån vår undersökning har vi kommit fram till att institutionell press är den faktor 
som främst föranleder anskaffande av gröna IS. I takt med att ny lagstiftning och nya 
direktiv tas i bruk tvingas företag anskaffa gröna IS som stöd för att klara de krav som 
sätts på företagen. Samtliga företag i undersökningen arbetade främst mot mål som 
syftade till att effektivisera sin verksamhet, för att på så sätt sänka sin miljöpåverkan.  
 
Vi ämnade i denna uppsats undersöka huruvida det gick att finna en relation mellan 
de påverkande faktorerna, och de miljömål företagen arbetar mot. Vi fann att samtliga 
påverkades av institutionell press samt alla främst arbetade mot miljömål som syftade 
till eko-verkningsgrad. Detta menar vi ger indikationer på att det kan finnas en 
relation mellan denna faktor och denna typ av mål. Tidigare forskning vi tillgodogjort 
oss har däremot inte vittnat om denna relation, däremot har Chen et al. (2008) tidigare 
skrivit att det finns ett samband mellan ekonomiska effekter som bakomliggande 
faktor för anskaffande av gröna IS och miljömål som syftar till eko-verkningsgrad, 
något vi utifrån denna undersökning endast delvis kan styrka, eftersom ekonomiska 
effekter av tre företag angetts vara en betydelsefull faktor för anskaffning, medan F1 
menade att ekonomiska effekter inte alls drev deras arbete. Givetvis kan det vara så 
att även andra faktorer kan driva fram miljömål som syftar till eko-verkningsgrad, och 
vi föreslår alltså en eventuell relation mellan påtvingade press och miljömål som 
syftar till eko-verkningsgrad. 
 
Molla och Abareshi (2012) skrev att institutionell press tvingar företag till att anskaffa 
gröna IS, även om dessa inte hade planerat att göra så. Chen et al. (2008) såväl som 
F4 från vår undersökning menade att de flesta, om inte alla, företag utgår från ett 
ekonomiskt perspektiv. Därför kan det vara troligt att företag som tvingas till 
anskaffning av gröna IS anammar just eko-verkningsgrad som miljömål, eftersom det 
fortare och enklare går att se positiva ekonomiska resultat av detta (Chen et al., 2008). 
 
Något som redan nu talar emot denna relation är det faktum att F3 angav att många 
krav från lagstiftningen syftade till deras förmåga att kunna återvinna och återanvända 
sina slutprodukter i nya produkter, och F1 att en del direktiv uppmanade till utfasning 
av miljöfarliga ämnen, krav som verkar mer mot eko-effektivitet. 
 
Utifrån denna undersökning anser vi oss alltså inte ha påvisat en relation mellan 
institutionell press och miljömål som syftar till eko-verkningsgrad, men har visat på 
indikationer som kan vara intressanta för framtida forskning, vilken kan utreda 
huruvida miljödirektiv och miljölagstiftning i själva verket är kontraproduktiva.     
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6 Slutsats 
 
 
 
Uppsatsen har undersökt vilka faktorer som påverkar företags anskaffande av gröna 
IS, och resultatet visar att institutionell press är den faktor som gör störst påverkan. 
Detta resultat ligger i linje med flera tidigare studier och har ytterligare stärkt teorin 
om en positiv relation mellan institutionell press och anskaffande av gröna IS. 
Uppsatsens resultat har också visat att direkta ekonomiska effekter har förhållandevis 
stor påverkan på företags beslut om att anskaffa gröna IS, vilket även flera tidigare 
undersökningar påvisat. Vidare konstaterades att härmande press inte är en 
påverkande faktor, något som av tidigare forskning förklarats med att området gröna 
IS inte etablerat sig tillräckligt inom företag, vilket även denna undersökning visar på. 
Enligt vår undersökning existerar inte leverantörspress, och företag ser inte gröna IS 
som en möjlighet till differentiering. 
 
Uppsatsen ämnade även undersöka huruvida det gick att finna en relation mellan de 
påverkande faktorerna, och de miljömål företagen arbetar mot. Resultatet visade att 
samtliga företag främst arbetade mot mål som syftar till eko-verkningsgrad. Detta 
överensstämmer med tidigare undersökningar som visar på att denna typ av mål är 
vanligast förekommande. Eftersom undersökningens resultat visade att institutionell 
press var den faktor som främst påverkade företags anskaffande av gröna IS, gick det 
att indikera på en eventuell relation mellan denna faktor och mål som syftar till eko-
verkningsgrad. Tidigare litteratur har inte påvisat denna relation, varpå den eventuella 
relationen stor oprövad gentemot andra undersökningar. Undersökningen kunde även 
delvis styrka den tidigare föreslagna relationen mellan direkta ekonomiska effekter 
och eko-verkningsgrad. 
 
 
 
6.1 Framtida forskning 
	  
Undersökningens resultat bjuder in till forskning om en eventuell relation mellan 
institutionell press och miljömål som syftar till eko-verkningsgrad. 
 
Undersökningens öppnar även upp för mer forskning kring företags kunskap och 
uppmärksammande av gröna IS, och om härmande press kan komma att få större 
påverkan på företags beslut om att anskaffa gröna IS. 
 
Dessutom har resultatet gett indikationer på att det finns en norm att uppnå vad gäller 
hållbarhetsutveckling och arbete med gröna IS. Vi föreslår därför att normativ press 
ska undersökas som en eventuell faktor som påverkar företag till att anskaffa gröna 
IS. 
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7 Bilagor 
	  
	  
	  
7.1 Bilaga 1; email till informanterna 
 
Hej! 
Jag heter Erik Larsson och jag läser det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet vid 
Lunds Universitet. Tillsammans med en kursare skriver jag just nu en kandidatuppsats 
som behandlar ekologisk hållbarhetsutveckling och gröna informationssystem. 
Vi undrar om du skulle vilja ställa upp på en intervju där vi frågade om ert företags 
arbete och mål inom detta område. Vi skulle vara väldigt tacksamma och givetvis kan 
du såväl som företag behandlas anonymt i uppsatsen. 
 
Tack på förhand & glad påsk!	  
	  
	  
	  
7.2 Bilaga 2; email-intervju med F1 
	  
Hej, 
Är ej helt klar över vad du avser med ”gröna informationssystem”, så du får gärna ge 
något exempel utöver den korta förklaring du skrivit i inledningen av ditt mail nedan. 
Jag har därför hoppat över vissa frågor nedan. 
Mvh, 
[Respondent] 
 
From: ERIK LARSSON Sent: den 24 april 2014 10:02 To: [Respondent] Subject: 
Intervjufrågor Kandidatuppsats 
 
Hej [Respondent]! Här är intervjufrågorna. De är ganska öppna eftersom vi ville få 
igång en dialog, så svara så utförligt du känner är rimligt. Med gröna 
informationssystem syftar vi till IS som på något sätt hjälper er verksamhet i arbetet 
med ekologisk hållbarhetsutveckling. Detta innefattar alltså inte grön IT; att se IT & 
IS som energiförbrukare och att försöka minska deras påverkan. 
 
Är något oklart får du gärna höra av dig. 
Stort tack! /Erik 
 
1. Hur arbetar ni med ekologisk hållbarhetsutveckling? 
F1s miljöarbete grundar sig i ett par olika miljöutredningar av våra produkters 
miljöpåverkan samt vår verksamhets miljöpåverkan. Detta har utgjort input till vår 
miljöaspektsbedömning och utifrån denna har vi satt upp mål för att förbättra vår 
miljöprestanda för ett antal av de miljöaspekter som vi har bedömt som betydande. 
(Om ni känner till ISO 14001, så känner ni igen detta angreppssättet) 
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2. Vad för mål har ni med ert arbete med ekologisk hållbarhetsutveckling? 
Våra miljömål handlar om att vi ska bli mer miljöeffektiva på olika sätt, tex minska 
utsläpp från transporter, fasa ut vissa kemiska substanser från våra produkter (utan att 
det finns lagkrav på detta) och höja miljömedvetenhet och miljöprestanda hos våra 
leverantörer. 
 
3. Vilka typer av gröna informationssystem använder ni er av i företaget? 
 
4. Har ni märkt minskade kostnader och/eller ökad effektivitet som kan spåras till 
gröna IS? 
 
5. Har ni märkt en ökad miljömedvetenhet bland era kunder? Hur ter det sig? 
Miljömedvetenheten varierar stort mellan olika marknader. I Europa och 
Nordamerika har vi noterat att kunder ställer ökade krav. Främst är krav kopplade till 
vilka ämnen som ingår (eller snarare inte ingår) i våra produkter. Främsta anledningen 
till att vi arbetar med miljöförbättring är att vi vill vara en god medborgare och 
minska vårt avtryck. I många fall finns även en ekonomisk vinning i att bli mer 
miljöeffektiv. Det är inte kundkraven som driver oss framåt i detta avseendet. 
 
6. Sätter era leverantörer några särskilda krav på er vad gäller ekologisk 
hållbarhetsutveckling? Våra leverantörer ställer inga miljökrav på oss, vilket är 
ganska naturligt eftersom det är vi som står för design och konstruktion. Däremot 
ställer F1 relativt tuffa krav på våra leverantörer avseende miljö (+etik, arbetsmiljö 
och kvalitet). 
 
7. Är det en miljömedveten bransch? Arbetar era konkurrenter med gröna IS? 
Påverkar det er? 
Miljömedvetenheten varierar stort mellan olika marknader, men generellt sett så är 
kundkraven ganska få på miljöområdet. De miljöinitiativ som vi har noterat bland 
våra konkurrenter är relativt små. 
 
8. Ställs det hårda krav på branschen? Har ni tvingats anpassa er efter nya lagar och 
direktiv? 
Kraven är rimligt hårda. Det som dock skapar problem är att viss EU-lagstiftning 
tyvärr inte är harmoniserad inom EU. REACH-förordningen tolkas av större delen av 
Europa på ett sätt, men Sverige och ett par andra länder tillämpar en hårdare tolkning. 
Detta skapar problem för oss då vi begär att våra leverantörer ska följa den svenska 
tolkningen av REACH. Hos vissa av våra leverantörer är vi endast en liten kund och 
då kan vi inte få gehör för att de ska följa den svenska tolkningen av REACH. 
Vi har löpande bevakning av vad som är på gång inom ny miljölagstiftning, för att se 
till att vi hela tiden har ett försprång. På så vis kan vi själva planera och sätta 
tidplanen för eventuell utfasning av ämnen istället för att tvingas till en tight (och dyr) 
tidplan av en beslutad lagändring. 
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9. Har ert arbete med ekologisk hållbarhetsutveckling märkbart påverkat er profil ut 
mot samhälle och kundkrets? 
Nej, det kan jag inte säga. F1 har ända sedan början haft långsiktighet med i all vår 
verksamhet. Hållbarhetsarbete handlar också om att ta ett långsiktigt perspektiv, så 
det faller sig ganska naturligt för oss. Sedan ett antal år tillbaka har vi dock blivit 
tydligare i vår kommunikation kring vårt hållbarhetsarbete i och med att vi ger ut en 
hållbarhetsrapport I samband med att vi ger ut vår årsredovisning.  
	  
	  
7.3 Bilaga 3; intervjutranskript F2 
	  
I = Intervjuare 
R = Respondent 
 
I: Ok, då kör vi igång; hur arbetar ni med ekologisk hållbarhetsutveckling på F2? 
R: Ja..alltså vi arbetar mycket med att förbättra våra produkter, att få dem att bli, göra 
mindre miljöpåverkan. 
I: Ok. 
R: Sen arbetar vi också mycket med att ersätta råvaror och substanser som inte är bra 
för miljön med.. andra bättre alternativ. 
I: Ok..eh..vilken är den främsta anledningen till att ni arbetar med ekologisk 
hållbarhetsutveckling? Alltså, vilka mål har ni med ert arbete? 
R: Alltså vi arbetar dels med externa mål och interna mål. Externa målen är globala 
och de sätter vi upp på 5årsprogram, alltså vi sätter upp dem för 5 år framåt. Sen 
utvärderar vi dem och sätter upp nya. Interna målen sätts upp för varje kvartal och de 
bryts ner till olika avdelningar i verksamheten, och olika länder och områden. 
I: Ok, hur ter sig era mål, alltså, hur, eller vad har ni för visioner med era mål.. 
R: Eh, ja just nu håller vi på att omformulera våra mål och visioner inför framtiden, 
det är ett viktigt område för oss.. Vi var ju i blåsväder för några år sedan kanske du 
kommer ihåg? 
I: Ok, njae det gör jag nog inte, vadådå? 
R: Nä det var väldigt struligt bara men man är väldigt mån om varumärket. Vi har 
återhämtat oss relativt bra men vill visa på att vi arbetar hårt inom området, 
anledningen till att det går lite segt med arbetet är att vi just nu köper upp väldigt 
mycket, köper upp andra företag, och då köper vi även upp problem. Så att.. man vill 
avvakta lite. 
I: Går målen främst ut på att effektivisera och på så sätt reducera er miljöpåverkan?   
R: Eh, ja det kan man säga, vi vill som sagt minska påverkan. Arbetar med att 
effektivisera våra processer. 
I: Ok, så ni har inte planer på att bli klimatneutrala som företag, alltså, ja du förstår. 
R: Ja, nä det är inget mål vi har i nuläget, men som sagt, vi håller på att arbeta mycket 
med hållbarheten och det är inte omöjligt att det kommer lite längre fram sedan. 
I:, Använder ni er av så kallade gröna informationssystem i företaget?  
R: Eh.. hur menar du då? 
I: Alltså, system som främjar ert arbete med miljön, som kan kontrollera era processer 
och.. hjälpa till med att effektivisera resursfördelning och så. Det är alltså inte grön 
IT, som är att sänka energiförbukningen av datorer och servrar. Ett exempel på gröna 
IS är faktiskt Skype. 
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R: Ok. 
I: Eftersom man kan ersätta resor som genererar utsläpp med telefonsamtal och 
videokonferenser. 
R: Ok. Jo men vi använder ju bland annat ett program för att rapportera in vår 
miljödata till GRI, är det så du menar eller? 
I: Jo absolut, jag känner till GRI också. 
R: Ja, och sen använder vi oss även av en LCA-modul, som då räknar ut en produkts 
ungefärliga miljöpåverkan, redan innan vi producerat, eller utvecklat den. Du vet en 
produkt gör större påverkan på miljön efter produktion än under och det kan vi se 
också då. 
I: Ok. LCA, vad står nu det för? 
R: Eh, Life Cycle Assessment. 
I: Just det. Hur fungerar det då rent praktiskt? Hur räknar den ut det? 
R: Den tar och kollar på de enskilda delarna i produkten bland annat, vi har ju 
miljödata om varje del, det går efter en EPD-standard, en innehållsförteckning för en 
produkt kan man säga. En del av informationen om vad som ingår i produkter som vi 
senare använder i vår tillverkning får vi av våra leverantörer. 
I: Ok. 
R: Sen har vi även ett så kallat shopfloor-system, det kallas så efter där själva 
produktionen görs, fabriken. Det kallas shopfloor. Det systemet håller koll på 
undernyttjande och tillför mer volym om så är fallet.  
I: Exemplet Skype då, används det? 
R: Nja, det används mer och mer kan jag väl säga. Men en del uppdrag kräver att man 
är på plats. 
I:Ok. Hur ser era kunder ut? Är det mest B2B eller? 
R: Vi har i princip, eller bara B2B-kunder, direkta och indirekta kan man säga. Dels 
säljer vi direkt till kunder, sen säljer vi även till dealers, som sedan säljar vidare.  
I: Har ni märkt en ökad miljömedvetenhet bland era kunder? 
R: Njä, konsumenterna bryr sig inte så mycket. Industrikunderna, bryr väl sig till viss 
del. 
I: Hur ter det sig då? 
R: Framförallt efterfrågar de om vi arbetar utefter ISO14001, som är en 
miljöcertifiering då. Men jag tror egentligen inte de bryr sig så mycket om hur vi 
arbetar med det och om vi uppfyller våra mål, utan de är nog mest intresserade av att 
se att vi arbetar med det, överhuvudtaget. 
I: Sätter era leverantörer några särskilda krav på er vad gäller ekologisk 
hållbarhetsutveckling? 
R: Vi märker att de efterfrågar det mer och mer, men de sätter inga direkta krav på 
oss, vilket är naturligt. Vi sätter däremot flera krav på våra leverantörer. 
I: Är det en miljömedveten bransch? Arbetar era konkurrenter med gröna IS?  
R: Det tycker jag, jag upplever dem som gröna och de verkar arbeta mycket med det. 
I: Påverkar det ert arbete med hållbarhetsutveckling?   
R: Nä, vi är marknadsledare i branschen och även inom miljöområdet, och det är 
något vi ska fortsätta vara också. Så det påverkar inte vårt arbete direkt, men vi 
välkomnar ju det, eftersom vi ska vara främst här så arbetar vi extra med det. 
I: Ställs det hårda krav på branschen? Har ni tvingats anpassa er efter nya lagar och 
direktiv? 
R: Det ställs rimliga krav på branschen, men vi har inte behövt anpassa oss eftersom 
vi redan tillämpar hårdare krav än de som sätts på oss, vi ligger steget före. Det som  
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är lite problematiskt med lagstiftningen är att den ofta är väldigt vag och öppen för 
tolkning, samma lag kan tolkas på flera olika sätt av olika företag. Dessutom ser 
lagstiftningen olika ut i olika länder, vilket även det är ett problem eftersom vi har 
verksamhet i flera olika länder. 
I: Tillämpar ni den hårdaste tolkningen av lagar? 
R: Nä, inte i alla länder vi har verksamhet, men vi har ju också försäljning till flera 
olika marknader, och då måste vi vara säkra på att våra produkter klarar de krav som 
sätts på respektive marknad, så att, ofta blir det ändå att vi sätter upp mycket högre 
krav än vad som krävs i det landet vi verksamhet. 
I: Har ni märkt minskade kostnader som kan spåras till gröna IS? 
R: Vi ser väl att arbete med hållbarhet överlag har bra ekonomiska effekter på 
verksamheten, men framförallt handlar det om att minimera risker, med det läget och 
den utveckling vi har idag kan priset råmaterial komma att stiga och för oss är det en 
framtidsförsäkring att kunna använda mindre material och energi till våra produkter. 
Dessutom blir det ju även billigare för vår verksamhet idag. 
I: Då svarar det lite på min fråga om ni märkt ökad effektivitet också. Jag läste andra 
rapporter inom detta området som menade att ökad effektivitet vad gäller 
resursanvändning inte är bra för miljön eftersom företag då bara kommer producera 
mer produkter, och på så vis ändå utnyttja lika mycket kapital. 
R: Ja, men så kan man inte riktigt tänka, som företag strävar man efter att maximera 
vinst, det är företags natur. Alltså, annars skulle vi ju inte kunna överleva som företag 
om vi bara fick producera en viss mängd. 
I: Har ert arbete med ekologisk hållbarhetsutveckling märkbart påverkat er profil ut 
mot samhälle och kundkrets? 
R: Nä, det kan jag inte påstå direkt. Men som sagt har det på sätt och vis krävts för att 
reparera varumärket, vi har kommit tillbaka till där vi borde vara.  
I: Du tror inte arbete med hållbarhetsutveckling och gröna IS kan vara en 
konkurrensfördel? 
R: Nä, inte för oss iallafall, men samtidigt vet vi att det varit en nackdel att inte arbeta 
med det, framförallt med tanke på incidenten för några år sedan då. 
I: Ok, slutligen; vad ser ni är den största anledningen till att ni använder er av IS för 
ekologisk hållbarhetsutveckling? 
R: Som sagt, framförallt utgår vi från ett riskperspektiv, hållbarhetsarbete ger oss en 
framtidsförsäkring om att företaget kommer leva kvar. Och sen ger det oss också helt 
enkelt bättre koll på verksamheten. 
I: Då tackar jag hemskt mycket för intervjun! 
	  
	  
	  
7.4 Bilaga 4; intervjutranskript F3 
	  
I=Intervjuare 
R=Respondent 
 
I: Nu dukar jag upp konkurrentens produkter här, hoppas det inte gör något. 
R: Ja, hehe, nej då. Vi har en ny modell nu som är riktigt vass faktiskt, får du kolla in 
om du funderar på att skaffa en ny.  
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I: Ja, det börjar bli dags faktiskt. Då börjar jag med första frågan; hur arbetar ni med 
ekologisk hållbarhetsutveckling på F3? 
R: Jo, vi delar ju vårt miljöarbete och våra miljömål med vår koncernmoder, och för 
hela koncernen har F3 satt upp ett stort övergripande mål, som vi kallar “[...]”, och 
som vi arbetar mot då, och det är att vi ska vara klimatneutrala fram till år 2050. För 
att nå detta övergripande mål sätter varje filial sen upp mindre miljömål som kommer 
i 5årsintervaller. Det är snart dags att utvärdera denna periods resultat, nästa år. Sen 
kommer vi då att sätta upp nya mål för 2020, de utformar vi väl, ja runt 2015-2016. 
Miljömålen för denna period uppnådde vi redan som för 1 år sedan, så kanske blir det 
lite mer ambitiösa mål nu nästa. 
I: Ok, de här miljömålen, kan du berätta lite mer om dem, hur ser de ut? 
R: Vi är ISO 14001-certifierade, som du säkert känner till, vilket förespråkar 
användandet av miljömål. Vi utgår från fyra perspektiv i vårt hållbarhetsarbete, det är 
att kemiska substanser, att vi byter ut mot bättre alternativ, och att främja biologisk 
mångfald. Sen är det att minska vår klimatpåverkan genom utsläpp och den sista är.. 
vilken är det nu.. jo, resursanvändning. 
I: Arbetar ni med att effektivisera er verksamhet, eller mer mot att transformera? Ert 
övergripande vision handlar ju om att transformera verksamheten på så sätt att ni inte 
gör någon klimatpåverkan. 
R: Jo främst handlar delmålen om att effektivisera vår resursanvändning, men på sikt 
kommer vi även att arbeta med att transformera våra processer. Men sen kommer det 
ju aldrig bli så att vi inte gör någon påverkan alls, det kommer alltid vara så att vi 
påverkar på något sätt, om än bara lite. Men då handlar det istället om att väga upp 
detta, genom att plantera ny skog och sådär. 
I: Använder ni er av så kallade gröna informationssystem i företaget?  
R: Förlåt vad för någonting? 
I: Gröna informationssystem, informationssystem som främjar miljöarbete och 
hållbarhetsutveckling genom exempelvis övervakning, kontroll och analys, alltså inte 
grön IT, som syftar till att sänka energiförbrukningen av IT. 
R: Ok, kan du ge något konkret exempel på detta? 
I: Jo, exempelvis har ni kanske ett system som kontrollerar era produktionsprocesser, 
och ser när det de är understimulerade och tillför mer input. Även Skype kan räknas 
som ett grönt IS eftersom det kan ersätta flygresor för att delta på möten och dylikt. 
R: Ja ok, har aldrig hört den benämningen förr, men då tror jag jag förstår, Skype 
används av en del på företaget, men vi använder det inte officiellt i företaget. Men vi 
använder mycket videotelefoni här, vi har flera stycken rum som är dedikerade åt 
detta, med kameror och stora skärmar och bra mikrofoner så vi kan sitta i 
videokonferenser, det använder vi mycket för möten med kontoret i Japan, och då har 
de tolkar där som sitter med. Det är något som inte fungerade för några år sedan, men 
nu är tekniken så bra, så det fungerar väldigt bra faktiskt. 
I: Ok, nä det är en förhållandevis ny benämning. Har ni kanske något system som 
samlar och bearbetar data för miljörapportering? 
R: Ja, fast det sköts av något som kallas Grids, som samlar in all möjlig data från 
verksamheten, och även då all data som har att göra med miljöpåverkan. All data 
analyseras sen efter varje månad. 
I: Har ni märkt minskade kostnade eller ökad effektivitet som kan spåras till dessa 
systemen? 
R: Det är svårt att säga, dels eftersom jag är osäker på exakt vilka system du menar, 
men som med videotelefoni finns det ju klara ekonomiska fördelar, och samtidigt  
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ekologiska och sen har vi en helt annan tillgänglighet. Det finns ju ingen resetid så 
vill man något går det att få tag på någon direkt. Enda problemet är väl att tidszonerna 
kan ställa till det lite. Men miljöarbete har vi egentligen arbetat med sedan förra 
företaget bildades runt 2001, och det följde med även efter omstruktureringen, men 
det här arbetet och de här systemen är något som verksamheten måste använda, 
eftersom vi ser att pris på råmaterial och så vidare går upp hela tiden. Att arbeta med 
det löpande minimerar också risken av att vi överraskas av någon ny lagstiftning som 
kan bli kostsam för oss, om vi inte hinner anpassa oss, det tar ju lite tid att ställa om 
verksamheten, så det är liksom naturligt för oss att arbeta med det. 
I: Så det är lite av riskhantering från er sida, att arbeta med det alltså? 
R: Jo, absolut det kan man kalla det, det är en del av det hela. 
I: Hur ser era kunder ut? 
R: Vi säljer främst våra produkter till operatörer, så som “[...]” och “[...]”, ungefär 
hälften av försäljningen går dit. Sen går mycket av resten till olika grossister, men 
även några få stora varuhus som “[...]”, nu finns inte de i Sverige, men de äger även 
“[...]”. 
I: Har ni märkt en ökad miljömedvetenhet bland era kunder? 
R: Nja, kan väl säga som så att i Europa ser vi indirekt att krav ställs från kunderna, 
det är lite annorlunda i Nordamerika, där märker vi att en del kunder sätter krav. Det 
finns visserligen några operatörer i Europa som efterfrågar miljödata från våra 
produkter, bl.a. “[...]” i Spanien och “[...]” i Frankrike, det är för att de har någon 
form av eco-rating på produkterna i sina butiker, som visar lite om hur mycket 
påverkan produkten haft och kommer ha på miljön och sådär, det är ju så att en 
produkt har större påverkan på miljön efter att den lämnat produktion, än den har 
under produktion, så det är viktigt att göra en bra produktdesign som säkerställer att 
det går att återvinna, och det är något som är bra för oss också, materialanvändningen 
blir billigare med återvunnet material, så vi slipper köpa in massor av nytt material. 
Men, så i alla fall, i just de två länderna verkar slutkunderna ha efterfrågat detta, och 
det är klart att det kan vara så att det är det som avgör en kunds val om man står 
framför två likvärdiga produkter och den ena har något högre rating. 
I: Hur ligger ni till på det, eco-rating? 
R: Vi har en modell, som ska vara vår lite miljövänliga modell, som placerar sig bland 
de högsta, i övrigt ligger väl något övre medel på de flesta. 
I: Vad är det för krav de sätter i USA då? 
R: Det är väldigt olika från kund till kund, men en del företag vill att vi ska arbeta 
utifrån standardiseringar som UL110 till exempel. 
I: Vad innebär UL110? 
R: Det är en standardisering som säkerställer att produkten är återvinningsbar och inte 
innehåller för mycket farliga ämnen, och gör liten påverkan på miljön. Det finns en 
del olika riktlinjer, det är ganska stort i USA. 
I: Sätter era leverantörer några särskilda krav på er vad gäller ekologisk 
hållbarhetsutveckling? 
R: Nä, det gör de, men det är inte så konstigt i och med att de inte vill förlora oss som 
kunder, de är inte riktigt i position att ställa krav. Vi ställer däremot krav på hur våra 
leverantörers produktion ser ut, vi har något där vi certifierar leverantörer som green 
partners, då de ska uppfylla en del miljökrav som vi sätter på dem. 
I: Är det en miljömedveten bransch? Arbetar era konkurrenter med gröna IS? 
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R: Det är väl en relativt miljömedveten bransch, det kommer allt mer och mer. I vår 
bransch är ju “[...]” ledare och de har varit väldigt drivande inom hållbarhet och miljö 
också, de är ledande där också. Som på eco-rating brukar de ligga väldigt bra till. 
I: Påverkas ni av deras arbete? 
R: Nä, det vill jag inte påstå, vi tittar inte aktivt på hur de arbetar med miljö och 
informationssystem. Möjligtvis får det oss att arbeta ännu mer med hållbarhet, men 
det finns å andra sidan med i våra planer, vi sätter ju upp mål och har en vision och 
försöker göra det så bra vi kan. 
I: Tror du “[...]” har en konkurrensfördel i och med deras arbete, och tror du gröna IS 
och miljöarbete innebär det överlag? 
R: Det är mycket möjligt att de har, om vi tar eco-rating exemplet igen så ser det ju 
bättre ut med högre sådan så visst kan det väl vara en konkurrensfördel att arbeta med 
det. Eller, inte fördel. Det är i alla fall en konkurrensnackdel att inte arbeta med det, 
så kan jag kanske säga. 
I: Ställs det hårda krav på branschen? Mycket lagar och direktiv?  
R: Det ställs hårda krav, med all rätt. Vi måste ta hänsyn till vilket material vi 
använder och måste framförallt se till att produkterna går att ta till vara på på nytt, att 
de går att återvinna. Lagarna beror mycket på vilket land det gäller. De flesta har 
någon typ av lagstiftning men den ser olika ut och ofta är det väldigt öppet för 
tolkning, alltså inte så konkreta lagar. 
I: Har ni tvingats anpassa er efter nya lagar och direktiv? 
R: Nä, vi ligger alltid i framkant så vi ska slippa göra det. Det kan bli väldigt kostsamt 
att tvingas anpassa sig, dels kan vi ju bli bötesskyldiga, men framförallt är det 
kostsamt och påfrestande att ställa om verksamheten på kort tid, så därför ahar vi flera 
anställda som arbetar med att undersöka och hålla koll på ny lagstiftning som är på 
gång. Och sen har vi även folk som sysslar med lobbyverksamhet då.  
I: Vad ser ni är den största anledningen till att ni använder er av IS för ekologisk 
hållbarhetsutveckling? 
R: Ja..det handlar väl framförallt om att vi vill att våra anställda ska känna att vi tar 
det ansvaret, vi vill såklart vara en bra arbetsgivare. Och IS kan ju effektivisera vår 
verksamhet något enormt, men sen.. är det ju även att kunna förebygga risker, 
framförallt finansiella risker. Har ett exempel där vi för något år sedan skulle lansera 
en ny modell som var förpackad i plast. Nu är de inte förpackade i plast längre, och 
har inte varit på länge, men just denna modell var av någon anledning, och då fick vi 
väldiga problem med produkten i Kalifornien, eftersom de har väldigt strikt lagföring 
där vad gäller plastprodukter. Men, ja, ansvar och riskförebyggande kan jag väl 
sammanfatta det som. 
I: Ok, då tackar jag så mycket för intervjun! 
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7.5 Bilaga 5; intervjutranskript F4 
	  
I = Intervjuare 
R = Respondent 
 
I: Hur arbetar ni med ekologisk hållbarhetsutveckling i eran verksamhet? 
R: Vi tillverkar komponenter i medicin, så kallade peptider eller syntetiska hormoner, 
som vi säljer vidare till läkemedelsbolag. Vi har en väldigt liten årsvolym som vi 
producerar men ganska stor del avfall gentemot vår slutprodukt, så det är en väldigt 
viktig punkt i vår verksamhet. 
I: Hur är relationen mellan slutprodukt och avfall? 
R: Vi har en årsvolym på 100kg i vår tillverkning varav ungefär en procent är 
slutprodukt. 
I: Vilka säljer ni till? 
R: Det är lite olika, men det rör sig ju bara om andra företag. Vår största kund är 
“[...]”-koncernen, som även äger oss. De har ett kontor i Köpenhamn som ni kanske 
sett. Stor byggnad. 
I: Jo, den känner jag igen. Vad har ni för mål med erat hållbarhetsarbete? 
R: Miljö är en drivkraft i sig. Samtidigt så har vi ett operativt tillstånd från 
Naturvårdsverket där vi måste hålla oss inom ramarna av miljölagstiftningen. 
I: Hur fungerar det tillståndet? 
R: Det reglerar hur mycket vi får tillverka samt släppa ut i luften och i vattnet. I vår 
verksamhet är det inte resursförbrukningen som är det stora problemet eftersom vi har 
så liten produktion, utan det är vår avfallshantering. 
I: Har ni satt upp några miljömål för verksamheten? 
R: Nej. Det här med miljömål är något som hör samman med ISO14000, vi är inte 
ISO14000-certifierade. Och ska man vara helt ärlig så betyder ju inte den något 
särskilt. 
I: Njä, den säger ju inte så mycket om vad verksamheten faktiskt åstadkommer. 
R: Jag tycker den mest är för syns skull och den ger inget värde för oss. T.o.m. de 
som levererar vatten till oss är ISO14000-certifierade, det står på deras bil. Det blir 
liksom mer som något man skyltar med, men alla har det ju, till och med 
vattenleverantören, så det är ju inget som differentierar en som företag. Så vi arbetar 
inte mot miljömål traditionellt sätt, våra miljömål är egentligen tillstånden, de kraven 
vi måste uppfylla där. 
I: Vad är det för krav? Vart vill ni komma med ert miljöarbete? 
R: Visionen är att minska vårat vattenhaltiga avfall som innehåller lösningsmedel, 
traditionellt sett har den kemiska industrin mycket vattenavfall. I nuläget skickas 
skickas vårat avfall till en tredje part, det är en del avfall och det är dyrt. Kan vi få 
bort separera vattnet från avfallet i ett tidigt skede minskar avfallets volym samt 
transportkostnader till tredje part, då behöver inte samma mängd förbrännas heller, 
och det blir mindre utsläpp från transporter. Och det sparar ju pengar för oss också. 
I: Hur påverkar erat vattenavfall miljön? 
R: Det påverkar det ekologiska systemet. Det förändrar mångfald, vatten och eko-
system när det är läkemedel i vattnet. Finns ju exempel på fiskar som påverkats av 
balansrubbningen. Vi måste bidra till att minska detta fast vi inte är störst. Sen sker 
det även efter vår produktion som vi inte direkt kan styra, men kroppen är ibland 
oförmögen att ta upp en viss mängd medicin och då försvinner resterna via urinet ut i  
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vattnet. Men det vi kan göra är att helt enkelt minska det avfall som sker i samband 
med vår produktion.  
I: Använder ni er av gröna informationssystem i företaget? 
R: Mjo, men det får du nog utveckla lite. 
I: Det är informationssystem som främjar ert arbete med miljö och hållbarhet. Till 
exempel kan de kontrollera för att se om er produktion är understimulerad och tillför 
mer input i så fall. Ett annat exempel är system som samlar in miljödata som sedan 
kan analyseras. Även Skype kan räknas som det eftersom det kan ersätta fysiska 
möten som orsakar utsläpp genom transportkostnader. 
R: Jo jag känner till benämningen lite vagt, men jag tyckte det verkade vara en lite 
bred beskrivning, om Skype räknas dit, det vet jag inte riktigt. Men jo det gör vi. Vi 
har licens på ett system som hetter “Errenius Svante” eller något liknande, vilket är ett 
beräkningsprogram av miljödata. Sen utnyttjar vi ett system för belysningen i vår 
fastighet som ska spara energi. För något år sen om man kom förbi på kvällen va alla 
lampor tända här, nu sköts belysningen automatiskt. Vi tittar på lösningar som kan 
effektivisera produktionen och kolla om det går att tillföra mer, men det är en ganska 
komplex process som utförs. Vad gäller Skype om det nu räknas in så är det inte så 
utbrett här. Har väl börjat använda det, det är en ganska stor tidsbesparing. Men jag 
kan kan inte med gott samvete säga att det är så bra med det. 
I: Har ni märkt en ökad miljömedvetenhet bland era kunder? Sätter de krav på er? 
R: Vi ser mer och mer från våra kunder att vi måste ha EHS, Enviroment, Health & 
Safety). Kollar vi fem år tillbaka fanns inte det alls med på samma sätt. Kunder 
efterfrågar det något mer, i vissa fall kan det förekomma krav, men det påverkar inte 
direkt vårt arbete. Samtidigt har inte kunder samma befogenhet som en myndighet. 
Men jag tror att EHS är en konkurrensparameter på sikt.  
I: Ställs det hårda krav på branschen? Har ni tvingats anpassa er efter nya lagar och 
direktiv? 
R: Det är hårda krav på kemisk industri. Det är väldigt svart på vitt, klarar vi inte 
kraven så får vi inte operationellt tillstånd. Vi har ett gammalt tillstånd där tyglarna 
inte är riktigt lika hårt hållna och vi ligger i linje med restriktionerna. Vi jobbar mest 
för att det finns en lagstiftning, det är en bekvämlighet egentligen att vi inte jobbar 
mer med hållbarhetsutveckling. Hade vi inte varit tvungna att arbeta med miljö hade 
man kan fortfarande grävt ner avfallet i trädgården, vem vet. 
I: Sätter era leverantörer några särskilda krav på er när det gäller vad gäller ekologisk 
hållbarhetsutveckling?  
R: Nej de gör de inte. Samtidigt sätter vi bara lite press på våra leverantörer. Eftersom 
läkemedelsbranschen innehar så många restriktioner är det svårt att hitta nya 
etablerade leverantörer. Att byta leverantör gör man därför sällan. 
I: Är det en miljömedveten bransch? Arbetar era konkurrenter med Gröna is? Hur 
påverkar det er? 
R: Jag har egentligen ingen uppfattning om hur de arbetar men jag antar att våra 
konkurrenter har insett att det kostar pengar att inte vara miljömedveten. Det ger en 
bra profil och sparar pengar. Samtidigt har vi inga konkurrenter i samma region utan 
närmast i centraleuropa. Därför följer vi sällan konkurrenters arbete. Vi tittar inte på 
hur de arbetar med miljö och hållbarhet men jag har svårt att tro att de ligger före oss. 
I: Har ni märkt ekonomiska effekter som kan spåras till Gröna IS? 
R: Vi jobbar som sagt mycket med vårt vattenavfall, bland annat att ta hand om det på 
ett mer kostnadseffekttivt sätt. Egentligen finns det mycket att vinna i 
vattenförbränningen, eller i hela processen rättare sagt.  
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I: Påverkas er resursutnyttjande på något sätt? 
R: Vi ser inget större hot i att t.ex. resurser ska bli dyrare. Vi har ingen press på oss 
för att bli resurseffektiva på det sättet. 
I: Har ert arbete med ekologisk hållbarhetsutveckling märkbart påverkat er profil ut 
mot samhälle och kundkrets? 
R: Vi har fått priset life science för grön profil faktiskt, hehe. Jag tror inte vi utmärkt 
oss direkt men det finns helt klart ett attraktivt värde i att anamma en grön profil. Det 
får kunder att vilja stanna kvar hos oss, och kanske även kunna locka nya. Jag tror 
inte nödvändigtvis att man differentierar sig, alla jobbar ju med det, men det ger nog 
konkurrensfördelar helt klart, och det innebär ju i sin tur mer pengar till 
verksamheten. Så på sikt kommer vi nog att försöka få till en grön profil på företaget, 
det finns mycket att hämta där. 
I: Tack så mycket! 
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