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Förord 
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uppsatsen kunde skrivas överhuvudtaget. 
 
Under arbetets gång har vi ställts inför flera 
utmaningar i och med den höga abstraktionsnivå 
Luhmanns teorier håller sig på. Därför riktas även 
en god portion tacksamhet till vår handledare 
Thomas Achen som bidragit med goda råd, 
synpunkter och givande samtal under arbetets gång. 
 
Ett stort Tack riktas även till vänner & familj och J 
för inspiration.  
 
 
Norrköping den 29 maj 2006 
 
Eric Rosenquist & Henric Wahlgren 



Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att göra en teoriprövande fallstudie av hur Miljödiplom fungerar i 
Jönköpings kommun sett utifrån Luhmanns systemteorier om kommunikation. Miljödiplom 
ett alternativt miljöledningssystem skapat av Göteborgs Stad som riktar sig till små och 
medelstora företag då det ställer mindre krav på dokumentation och resurser, jämfört med ISO 
och EMAS, utan att göra avkall på kvalitet. Den metod som valts är teoriprövande fallstudie 
där de teorier som vi prövar därför är en del av metoden vi använder oss av.  
 
Niklas Luhmann (1927 – 1998) var utbildad jurist men studerade även sociologi, vilket han 
även doktorerade i, bland annat på Harvard University under Talcott Parsons. Luhmanns 
arbete har resulterat i en allmän social systemteori som innebär att den gör anspråk på att 
behandla ett allomfattande system där det finns generella delar och principer som är likadana 
för alla system. Genom att pröva Luhmanns systemteori på fallet Miljödiplom har vi försökt 
att ge en alternativ förklaring till de studerade företagens agerande vid deras miljöarbete. Med 
hjälp av Luhmanns teori kan vi förklara varför och hur små- och medelstora företag arbetar 
med Miljödiplom, utifrån de studerade företagen, då hans teori syftar till att förklara hur 
sociala system fungerar. Detta ger oss en frihet att agera därefter. Ett alltmer komplext 
samhälle har gett upphov till alltmer komplexa företag som måste utveckla sin kunskap för att 
vara fortsatt konkurrenskraftiga. Miljödiplom är ett verktyg för små- och medelstora företag 
att hantera den ökande komplexiteten utan att åsidosätta sin verksamhets mål. 
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1. Inledning 
 

Compared to the history of reflection in humanity and society this theme – 
ecology – is not very old. Only in the last twenty years has one seen a rapidly 
increasing discussion of the ecological conditions of social life and the connection 
between social system and its environment (Luhmann, 1989, sid 1). 

 
Att det moderna samhället utgör en stark miljöpåverkan är idag ett vedertaget faktum. Vår 
livsstil har gett upphov till en allt starkare belastning på vår miljö där naturresurserna utnyttjas 
i allt högre grad och större omfattning. Genom nationella och internationella regelverk har 
man försökt, och försöker, att åtgärda dessa ”nya” problem som vår påverkan på vår livsmiljö 
innebär. Denna utveckling har gett upphov till en ny gren inom forskarvärlden som arbetar för 
att finna lösningar på problemen – miljövetenskapen.  
 
Som ett led i denna utveckling har allt mer kommunikation om miljöns tillstånd skapats. Både 
av forskare som producerar mätbara och kvantifierbara data, till politiker, företag och media 
som kommunicerar sina åsikter och synpunkter om miljön. Miljöfrågan är en 
samhällsuniversell fråga som hotar existensen av samhällets alla delar om de problem som 
samhället skapar i sin livsmiljö inte kan åtgärdas. Därför berör miljöfrågan alla delar av 
samhällets funktioner och de individer som utgör dess beståndsdelar. Denna nya gren inom 
vetenskapen har traditionellt överlämnats på naturvetenskapen att förklara men har på senare 
år gett upphov till forskning även inom samhällsvetenskapen och sociologin (Luhmann, 1989, 
sid 1f). Teorier har vuxit fram som försöker förklara hur samhället handskas med 
miljöproblem varav en teoretikers arbete prövas i denna uppsats, Niklas Luhmanns. 
Grundtanken i Luhmanns teorier är att samhället är uppbyggt av kommunikation och skapar 
på så sätt sig självt genom sig själv (Åkerström Andersen, 2003, sid 151 – 153). Alltså 
existerar ett miljöproblem inte så länge samhället inte kommunicerar om det. 
 
Företagen är en del av samhället som är en starkt bidragande orsak till de miljöproblem vi 
idag har kunskap om. Den allt mer utbredda miljökommunikationen har gett upphov till ett 
växande tryck på näringslivet att arbeta med miljöfrågor på ett strukturerat sätt. För att 
möjliggöra för företagen att göra just detta har flera standardiserade verktyg – eller 
miljöledningssystem (MLS) – vuxit fram, som ISO 14001 och EMAS. Uppmärksamheten för 
miljöledning i företag har vuxit sedan dessa verktyg tagits fram (Darnall & Edwards, 2006, 
sid 301 – 307). Dock innebär dessa standarder en allt för stor arbetsbelastning och tidsåtgång 
för små och medelstora företag för att de effektivt ska kunna arbeta med miljöfrågor. Denna 
utveckling har gett upphov till flera alternativa MLS där Miljödiplom är ett av dem.  
Miljödiplom är skapat av Göteborgs Stad och riktar sig mot små och medelstora företag då 
det ställer mindre krav på dokumentation och resurser, jämfört med ISO och EMAS, utan att 
göra avkall på kvalitet (Göteborgs Stad, 2006). 
  
Denna uppsats är en teoriprövande fallstudie som försöker besvara frågorna hur och varför 
små och medelstora företag arbetar med miljöfrågor med hjälp av Miljödiplom. Frågorna kan 
tyckas väl extensiva för detta arbetes omfattning men det är författarnas förhoppning att de 
sociala systemteorier som prövas, framarbetade av professor Niklas Luhmann, kan hjälpa oss 
att svara på dessa frågor ur ett systemperspektiv. Uppsatsen syftar inte till att ge några 
revolutionerande slutsatser som en gång för alla kommer att lösa företags problem med 
miljöarbete. Syftet ligger i att förklara hur och varför detta miljöarbete fungerar utifrån ett 
systemperspektiv och därigenom ge en annan synvinkel på problematiken.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Vad denna uppsats syftar till är att göra en teoriprövande fallstudie av hur Miljödiplom 
fungerar i Jönköpings kommun sett utifrån Luhmanns systemteorier om kommunikation. 
Meningen med denna ansats är att undersöka huruvida Luhmanns teorier kan hjälpa oss att nå 
en djupare förståelse för hur och varför organisationer arbetar med miljöfrågor med hjälp av 
Miljödiplom. 
 
Frågeställningarna som leder arbetet är 
 
 På vilket sätt kan Luhmanns generella systemteori hjälpa oss att skapa en förståelse 

över de processer som sker när ett företag introducerar och arbetar med ett strukturerat 
miljöarbete? 

 
 Varför arbetar små- och medelstora företag med miljön och Miljödiplom? 

 
 Hur arbetar små- och medelstora företag med miljön och Miljödiplom? 

 
De två sista frågeställningarna används i ett analytiskt syfte för att hjälpa oss att besvara den 
första som är utgångspunkten för denna studie. 
 
 
 
2. Metod och Teori 
Då studiens fokus ligger på prövandet av Luhmanns teori för att förklara hur systemen agerar 
och fungerar föll valet på kvalitativ intervjuundersökning för att få ett mer djupgående 
empiriskt material att analysera till skillnad från en mer kvantitativ enkätundersökning. Den 
metod som valts är därför teoriprövande fallstudie där de teorier som vi prövar därför är en 
del av metoden vi använder oss av. Kritik mot de valda metoderna kommer att presenteras 
under respektive stycke. 
 
 
2.1 Intervjumetodik 
Metoden kvalitativa intervjuundersökningar bygger på ”… att beskriva, analysera och förstå 
beteendet hos enskilda människor och grupper med utgångspunkt från dem som studeras” 
(Lundahl & Skärvad, 1999, sid 101). Med kvalitativ intervjuundersökning går det att 
undersöka vilka erfarenheter och upplevelser personer har av ett visst fenomen, i vårt fall 
Miljödiplom (Wibeck, 2006-03-28). Eftersom samtal, i detta fall intervjuer, kan användas 
som vetenskapligt angreppssätt är det viktigt att följa de regler som finns för detta 
angreppssätt. För denna undersökning valdes ostandardiserade intervjuer utifrån det upplägg 
som Lundahl & Skärvad beskriver i sin bok Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer: 
 

Vid ostandardiserade intervjuer kan man däremot välja både frågeformulering 
och frågornas ordningsföljd mer fritt. Huvudsaken är att de frågor som ställs ger 
svar som täcker informationsbehovet. Intervjun kan i detta fall vara betydligt mer 
flexibel och situationsanpassad (Lundahl & Skärvad, 1999, sid 115). 
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Detta angreppssätt valdes även då, enligt Lundahl & Skärvad, den ostandardiserade 
intervjuformen lämpar sig bättre för att samla in mjuka data så som bedömningar, 
föreställningar och bakomliggande motiv. Respondenternas svar från intervjuerna presenteras 
i texten som illustrativa citat för att klargöra de slutsatser som dragits, ej i formen av 
transkribering (Lundahl & Skärvad, 1999, sid 114ff).  
 
Eftersom uppsatsen syftar till att analysera funktionen och användandet av Miljödiplom i 
Jönköpings kommun genom att Luhmanns systemteori prövas på fallet var frågorna 
uppdelade i tre delar och formulerade utefter dessa områden. 
 
 Första delen behandlade det interna miljöarbetet på det aktuella företaget. 

 
 Andra delen behandlade kommunikation, från insikt till handling. 

 
 Den tredje och sista delen var en utvärdering av Miljödiplom och 

diplomeringsprocessen. 
 
Som Jan Trost skriver i sin bok Kvalitativa intervjuer (1993, sid 50 – 62) är det viktigt att dela 
in frågorna i tydliga frågeområden för att underlätta vid själva intervjun men även i 
efterarbetet. Frågorna formulerades utefter frågeområdena ovan och för att undvika indirekta 
frågor, flera frågor i en, frågor innehållande negationer eller påståenden. 
 
Under intervjuerna sker självklart en påverkan från oss som intervjuare gentemot 
respondenten. Vi försökte, genom val av metod och ett löfte om anonymitet, skapa en så 
öppen dialog som möjligt. Vissa följdfrågor ställdes under intervjuerna, något som är 
ofrånkomligt, vilket därför gör det omöjligt att helt utesluta oss ur intervjun (Lantz, 1993, sid 
45 – 46). 
 
2.2 Analysmetod 
För att på bästa sätt kunna utnyttja de svar som respondenterna gav oss under intervjuerna 
valde vi att utveckla en egen metod för hur analysen av intervjumaterialet skulle genomföras. 
Genom användandet av denna metod var målet att spara tid och få ett mer kompakt material 
att analysera. Metoden bygger på metoden meningskoncentrering, beskriven i Kvales bok 
”Den kvalitativa forskningsintervjun” (1997, sid 155 – 194), men skiljer sig på vissa punkter. 
 
De genomförda intervjuerna bandades för att underlätta efterarbetet. Dessa bandupptagningar 
gicks igenom där de svar som gavs passades in på intervjuguidens förtryckta frågor (se bilaga 
1 för intervjuguide). Detta gjordes då vissa frågor som ställdes genererade svar som täckte in 
flera andra frågor. Genom detta skapades ett översiktligt arbetsdokument där de viktigaste 
punkterna och citaten från intervjuerna var med.  
 

Långa uttalanden pressas samman i kortare uttalanden, i vilka den väsentliga 
innebörden av det som sagts omformuleras i några få ord. Koncentrering av 
mening innebär således att större intervjutexter reduceras till kortare och 
koncisare formuleringar (Kvale, 1997, sid 174).  

 
Metoden i citatet ovan användes och vidare skapades en tabell utifrån de fem områden inom 
Luhmanns systemteori som prövas i denna uppsats nämligen omvärld, koder, polyfoni, 
autopoiesis och komplexitet. Denna tabell blev arbetsdokument nummer två som analysen till 
stor del vilar på.  
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Fördelen med detta angreppssätt jämfört med en ren transkribering var framförallt 
besparingen i tid men även att uppnå syftet att ge intervjuerna ett mer koncentrerat innehåll 
där den fakta om Miljödiplom som framkom under intervjuerna lättare kunde analyseras 
(Kvale, 1997, sid 155 – 194) Även om vi valt i denna undersökning att inte göra en 
transkribering innebär det inte att man inte kan göra så. Tolkningsprocessen som görs av 
intervjuerna kan kopplas till den Kvale benämner som självförståelse (sid 193 – 194). 
Självförståelse innebär att forskaren försöker att tolka vad respondenten menar med vad 
han/hon säger. Dock är den stora skillnaden mellan det angreppssätt som valts för tolkning i 
denna uppsats jämfört med Kvales den att Luhmanns teorier prövas på uttalanden gjorda av 
respondenterna. Någon tolkning av meningen i de svar som getts görs ej, bara en prövning av 
hur Luhmanns teorier kan tolkas utifrån dem. Genom att använda sig av en viss synvinkel 
faller många möjliga delar av intervjuerna bort medan andra belyses väldigt tydligt. Denna 
metod som utvecklats ger oss en praktisk möjlighet att pröva Luhmanns systemteorier på 
detta fall. 
 
 
2.3 Fallstudie och fallbeskrivning 
Uppsatsen handlar om att studera det specifika fallet Miljödiplom på en djupare nivå och även 
i fler dimensioner utifrån ett systemperspektiv. Nedanstående stycke om fallstudiens 
utformning baserar sig på Lundahl och Skärvads bok ”Utredningsmetodik för samhällsvetare 
och ekonomer” (1999, sid.185-196). En fallstudie kan vara ett förlopp, en händelse, en grupp, 
en individ och så vidare. I kvantitativa studier anses fallstudier bäst passa på explorativa 
undersökningar där det handlar om att ta fram hypoteser. Fallstudien kan dock passa in på 
andra områden till exempel för att testa och utveckla teorier. Ett annat användningsområde för 
fallstudien är att visa på goda och dåliga exempel utifrån det fallet som studerats. I uppsatsen 
kommer fallstudien användas för att testa en teori. Det har visat sig att fallstudier är en bra 
metod när forskningsfrågan innefattar varför och hur vilket Lundahl och Skärvad nämner, 
därför lämpar sig fallstudien väl för denna uppsats. Vidare finns det två grundsätt att se på 
fallstudien där det ena sättet använder fallet till att generalisera till det allmänna och det andra 
sättet tittar på det specifika i fenomenet. Dessa två sätt går under benämningarna nomotetisk 
och ideografisk. Fallstudien används ofta som metod inom organisationsteorin då det anses att 
den fångar upp komplexiteten i organisationen och fallstudien ger också möjligheten att gå på 
djupet i det specifika fallet och på så sätt få fram kunskap som kan användas till att utveckla 
en teori (Lundahl, Skärvad, 1999, sid.185-196). De kvalitativa intervjuernas syfte i uppsatsens 
är att gå på djupet i fallet varför och hur små och medelstora företag arbetar med miljöfrågor 
med hjälp av Miljödiplom och därefter pröva Luhmanns teorier på fallet. 
 
Intervjuobjekten valdes utifrån en lista på tretton företag, som genomgått en eller flera 
revisioner av sitt Miljödiplom, tillhandahållen av Miljöstrategen AB. Utifrån denna lista 
valdes fem företag ut för att delta i studien utifrån branschtillhörighet och, i slutändan, 
intresse i att delta i studien. Det visade sig under arbetets gång att flera företag inte kunde 
ställa upp p.g.a. olika omständigheter vi inte kunde råda över, vilket resulterade i att endast tre 
företag intervjuades av dem sammanlagt sju som kontaktades. På grund av detta kan man 
heller inte dra några konkreta slutsatser baserade på vårt empiriska material, istället fokuserar 
vi på de generella drag som intervjuerna visar på. 
 
Den inledande kontakten togs genom ett mail som skickades ut till fem företag där vi 
förklarade vilka vi är och studiens syfte. De tre företag som inte svarade inom en vecka 
kontaktades därefter igen per telefon. Det visade sig då att dessa företag varken hade tid eller 
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intresse i att delta i studien. På grund av detta bortfall gjordes två nya kontakter där ett företag 
var villigt att ställa upp som respondent. Detta gav oss kvalitativa intervjuer med tre företag 
som använder sig av Miljödiplom. 
 
Utöver de tre företag som intervjuats har även ett samtal och en intervju gjort med 
Miljöstrategen. Samtalet syftade till att ge Miljöstrategen en möjlighet att ge sina synpunkter 
på intervjufrågorna till företagen och reda ut eventuella problem under insamlingsfasen av 
empirin. Intervjun gjordes för att fungera som komplement till intervjuerna med de tre 
kontaktade företagen och för att ge oss en djupare inblick i hur arbetet med Miljödiplom 
fungerar ur projektledarnas perspektiv. Under själva intervjuerna delades arbetet upp mellan 
oss där en av oss antecknade medan den andra ställde frågor, rollerna byttes efter varje 
intervju. Intervjuerna tog mellan 30 – 50 minuter och spelades in för att underlätta 
efterarbetet. Det är på de tre tidigare nämnda intervjuerna med de användande företagen och 
Miljöstrategen som det empiriska materialet baserar sig. 
 
Vi har försökt att avgränsa vårt fall till att endast betrakta Miljödiplom utifrån de intervjuade 
företags synvinkel ställt i relation till den Miljöstrategen har. På detta sätt har vi försökt 
minska inblandningen av vår egen förförståelse om Miljödiplom och miljöledningssystem. 
Företagen som intervjuats kommer att behandlas helt konfidentiellt i denna uppsats. Vår 
handledare för Miljödiplom, Miljöstrategen AB som är projektledare för Miljödiplom i 
Jönköpings kommun, har inte någon kännedom om vilka företag som deltagit i studien och de 
har ej heller något intresse i att veta vilka företag vi använt oss utav. Syftet med detta 
angreppssätt var att skapa en mer öppen dialog under intervjuerna där respondenterna inte 
skulle behöva känna någon oro för att behöva stå till svars för sina åsikter. Respondenterna 
kommer därför att beskrivas utifrån den bransch de tillhör men med fiktivt namn. 
 
 
2.4 Att använda Luhmann för ökad förståelse 

 
Ingenting har i sig själv någon betydelse. Innebörd kommer inte från att se eller 
ens observationen allena, ty det finns inget ”allena”. Inte heller ligger meningen 
ute i naturen och vänter på att upptäckas av sinnena, istället är den konstruerad. 
”Konstruerad” i detta sammanhang betyder producerad i en tolkningsakt 
(Alvesson & Sköldberg 1994, sid 322). 

 
Detta citat är från Steedman (1991:54) citerad i Alvesson & Sköldberg (1994, sid 322) och 
belyser motiveringen till den metod som valts. En av de knäckpunkterna som finns i 
Luhmanns teori är att samhället består av kommunikation och producerar sig självt genom 
kommunikation. Systemen är med andra ord självreglerande (Hagen, 1999, sid 404 – 419). 
Enkelt uttryckt kan man beskriva det med citatet ovan. Ingenting existerar såvida samhället 
inte kommunicerar om det, vare sig det handlar om åsikter, miljöproblem eller naturliga 
processer. Eftersom samhället skapar sig självt, och alla funktioner i det, kan ingenting som 
observeras i samhället observeras ”utifrån” samhället, alltså utanför samhällets synsätt utan 
dess värderingar och tolkningar. ”Observationer måste alltså alltid relateras till en 
observatörs perspektiv.” (Jönhill, 1997, sid 55) 
 
Med detta sagt, vari ligger då styrkan att pröva Luhmanns teori på vårt fall? Systemteorin som 
prövas på detta fall syftar till att beskriva det samhälle och dess funktioner från vilket det 
härrör. Luhmanns teori kommer att användas som ett förhållningssätt i uppsatsen vilket 
innebär att användandet av teori och metod inte går att separera. Luhmanns teori är förvisso 
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en teori men kommer samtidigt att fungera som metod.  Det råder debatt kring huruvida det 
finns en distinktion mellan teori och metod eller inte. I boken Tolkning och reflektion av Mats 
Alvesson och Kaj Sköldberg (1994) behandlas just detta område. För att försöka förklara hur 
metod och teori är intimt sammanbundna med varandra i uppsatsen går det att titta på 
hermeneutiken som ett exempel. Hermeneutiken handlar om att delarna endast kan förstås om 
de sätts i relation till helheten och helheten endast kan förstås i relation till delarna. Det är 
detta fenomen som brukar kallas den hermeneutiska spiralen (Alvesson, Sköldberg, 1994, sid 
5 – 23). Hermeneutiken är en teori i den meningen att den försöker förklara hur förståelse ska 
nås men samtidigt en metod i den meningen att det rent praktiskt går att läsa ett kapitel i en 
bok utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt och då få en första förståelse för vad texten 
säger och en djupare förståelse när hela boken är läst.  
 
På samma sätt använder vi Luhmanns teori då de försöker förklara hur kommunikation 
fungerar inom samhället och skapar det samtidigt som vi använder dem för att förstå och 
förklara ett specifikt fall. Genom att pröva Luhmanns teori blir förhållningssättet detsamma 
som ett hermeneutiskt hade varit, resultatet, d.v.s. tolkningen av analysen, kommer dock inte 
bli densamma då det rör sig om två skilda teorier. 
 
Genom att pröva Luhmanns teori på fallet Miljödiplom undersöker vi huruvida teorin kan 
förklara de processer som sker när en organisation väljer att Miljödiplomera sig. Dock innebär 
denna prövning av Luhmanns teori på fallet Miljödiplom, precis som vid alla andra 
undersökningar, att många andra perspektiv på frågan får ge avkall. Vi anser att detta är priset 
man får betala vid alla undersökningar då ingen uppsats kan synliggöra alla perspektiv.  
 
 
 
3. Presentation av Niklas Luhmanns systemteori 
Niklas Luhmann (1927 – 1998) var utbildad jurist men studerade även sociologi, vilket han 
även doktorerade i, bland annat på Harvard University under Talcott Parsons. Luhmann 
utnämndes till professor i sociologi vid universitetet i Bielefeld där han var verksam fram till 
sin pension 1993 (Hagen, 1999, sid 404 – 419). Under sina trettio verksamma år hann 
Luhmann publicera 50 böcker och över 300 artiklar om sin teori om sociala system och dess 
funktioner. 
 
Luhmanns teori härrör från generell systemteori men skiljer sig i många väsentliga delar från 
klassisk systemteori så som Parsons och Weber. När man talar om en allmän systemteori 
betyder inte det att den gör anspråk på att behandla ett allomfattande system utan att det finns 
generella delar och principer som är likadana för alla system (Lidskog et al, 1997, sid 161-
180). Den största skillnaden ligger i Luhmanns benägenhet att förkasta gammal teori och 
förklara det moderna samhället genom nya begrepp till skillnad från sina föregångare (Hagen, 
1999, sid 404 – 419). Luhmann menar att samhället är en ständigt föränderlig process 
beroende av det historiska sammanhanget och därför går det inte använda sig utav gamla 
systemteorier för att förklara processer i det moderna samhället (Lidskog et al, 1997, sid 161-
180). Inom det gamla systemtänkandet gjordes en åtskillnad mellan del och helhet, d.v.s. 
systemet framställdes som en helhet utav olika delar. Luhmann betonar istället skillnaden 
mellan system och omvärld där systemet är helheten och inte en del av det allomfattande 
systemet (Hagen, 1999, sid 404 – 419). Alltså, alla olika delar av det sociala samhället, det 
ekonomiska, det rättsliga, utbildningsväsendet och det politiska systemet utgör en 
differentierad mångfald av funktionssystem. Inget av dessa system är mer värt det andra utan 
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alla fungerar utifrån sitt eget sätt att betrakta omvärlden d.v.s. alla andra system och naturen 
(Jönhill, 1997, sid 439 - 441).  
 
 
3.1 Introduktion till valda begrepp 
Framväxandet av miljöhänsyn inom företagsvärlden de senaste åren, tillsammans med t ex 
social hänsyn, kan förklaras med Luhmanns begrepp där ett företag är polyfont. Vad detta 
innebär kommer att förklaras i texten nedan med hjälp utav fyra begrepp inom Luhmanns 
systemteori; Autopoiesis, omvärld, komplexitet och koder. Dessa fyra begrepp är inte de enda 
som utgör Luhmanns omfattande systemteori men de är de grundläggande på vilka de andra 
vilar. Vi kommer att använda oss utav exempel i texten för att försöka förklara på enklaste 
sätt hur de abstrakta teorier som prövas fungerar. 
 
 
3.2 Autopoiesis – Det självreglerande systemet 
1972 introducerades begreppet autopoiesis av biologerna Maturana och Varela. Begreppet 
beskrev den kapacitet ett levande system har att bevara sin självständighet och upprätthålla 
sin existens. Luhmann använde sig av detta begrepp från biologin på sin systemteori för att 
förklara hur allt som ingår i systemet är en produkt av det. Detta innebär att det är autopoiesis 
som utgör skillnaden mellan systemet och dess omvärld, avgör vad som är en del av systemet 
och vad som inte är det (Luhmann, 1995, sid 34 – 36). Eftersom Luhmanns teori baseras på 
att samhället består av kommunikation och ingenting annat än kommunikation skapar 
systemet sina egna regler för hur det ska fungera (Åkerström Andersen, 2003, sid 151 – 153). 
Det självreglerande systemet är därför stängt för direkt påverkan, operativt slutet. Luhmann 
menar vidare att det också är öppet för påverkan som kan tolkas av systemet, det innebär att 
informationen ska ha ett informationsvärde för att systemet ska kunna ta det till sig – systemet 
är kognitivt öppet (Luhmann, 1989, sid vii – xvi). Denna sluten- och öppenhet av systemet är 
en produkt av autopoiesis där systemets funktioner är tolkningar av de normer som systemet, 
organisationen, baseras på. Systemet tolkar sin omgivning genom sina egna normer i syfte att 
stärka sin egen existens och därmed bibehålla autopoiesis (Luhmann, 1989, sid 11 – 14). En 
organisation skapar sig självt genom sin egen existens och de normer som är specifika just för 
den organisationen. Omvärldens kommunikation tolkas utifrån systemets/organisationens eget 
perspektiv och mål i syfte att stärka den egna organisationen. Organisationen själv 
kommunicerar även med sin omvärld genom sin kognitiva öppenhet. Genom att 
organisationen är öppen innebär det även en risk då den är mottaglig för påverkan. Hade 
organisationen istället varit helt sluten, vad gäller kommunikation mot omvärlden, skulle den 
inte överleva då den i så fall inte har några möjligheter att observera vad som händer utanför 
systemets gränser (Lidskog et al, 1997, sid 161 – 166). Detta informationsutbyte som sker 
systemen emellan kallar Luhmann för resonans och det är systemens kognitiva öppenhet och 
operativa slutenhet som avgör vilken information som systemet kan ta till sig baserat på dess 
normer. Ett system kan aldrig kommunicera med sin omgivning utan bara om den internt 
utifrån vad som stämmer med systemets egen logik, normer eller koder (Ingelstam, 2002, sid 
159 – 168), vilket för oss in på nästa del. 
 
 
3.3 Koder – Tolkning av omvärlden 
Som förklarat ovan tolkar ett system den resonans som dess omgivning ger upphov till utifrån 
sina egna normer eller koder. Denna kod är uppdelad i två värden, positivt eller negativt, 
genom vilken all information som systemet tar till sig genom resonans tilldelas. När 
information tas emot av ett system tilldelas informationen ett positivt eller negativt värde 
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beroende på systemets egen kod (Luhmann, 1995, sid 140 – 145). Det finns dock många olika 
koder beroende på vilken sorts information som förmedlas. Inom ekonomin tilldelas 
informationen ett värde av betalning/icke betalning, inom juridiken ett legalt/illegalt, inom 
vetenskapen sant/falskt osv. Ett problem uppstår med detta då all information tilldelas ett av 
dessa två värden utan att koderna själva kan bestämma vilket värde. I boken Samhälle risk 
och miljö (1997, sid 169, citat från Luhmann 1993:78) utrycker sig Luhmann själv på följande 
sätt: 
 

Although formulated in terms of a distinction between a positive and a negative 
value, they contain no indication of which attributation is correct, the positive 
value or the negative one. Truth, for example, is no criterion for truth, and 
property is no criterion in the question of whether it is worthwhile acquiring or 
retaining (Lidskog et al, 1997, sid 169).  

 
Den information eller kommunikation som systemet behandlar är inte endast den direkta, t ex 
företag som interagerar med varandra, utan allt som sker i omvärlden och den resonans det 
ger upphov till tolkas utifrån systemets koder. Till exempel, om jag ser att en flagga är hissad 
på halv stång tolkar jag det genom min kod att någon gått bort, när jag läser en artikel i en 
tidning tolkar jag den som sann eller falsk (här fungerar även koden genom den bedömning 
man gör av tidningen som helhet som sann eller falsk) baserad utifrån artikelns kod kontra 
min egen. För att ett system ska kunna ta till sig informationen från början krävs det att den är 
kodad så att systemet kan uppfatta den. Ett bra exempel är miljöproblem. All kunskap vi har 
om naturen och miljön är produkter av forskarvärldens kommunikation av sina resultat, 
naturen självt är stumt och ger inte upphov till någon resonans utöver de naturliga funktioner 
som vi väljer att tolka (Luhmann, 1995, sid 213 – 218). Dessa resultat, som en återkoppling 
till delen Metoddiskussion, är en produkt av forskare som undersöker och tolkar sin 
omgivning utifrån sina egna koder.  
 
Baserat på resonemanget ovan presenteras här ett exempel. Ökade halter av växthusgaser 
tolkas idag av gemene man som ett resultat av samhällets användning av fossila bränslen – 
denna kod har blivit inarbetat i de flesta system. Därefter kommer beläggandet av ett positivt 
eller negativt värde. För ett försäkringsbolags kod kan ett negativt värde beläggas till 
växthuseffekten då den t ex innebär fler extrema naturfenomen och större kostnader. För en 
bonde i norrland kan den ges ett positivt värde då den innebär större avkastning från dennes 
jordbruk. 
 
 
3.4 Komplexitet och omvärld – Det differentierade samhället 
Dagens samhälle kännetecknas av att det blir allt mer komplext och differentierat. Denna 
utveckling startade med att arbetsfördelningen blev allt mer uppdelad i samhället vilket 
innebar att individerna blev beroende av varandra då de var så olika (Lidskog et al, 1997, sid 
161-180). Till exempel specialiserade sig en individ på att baka bröd och en annan på att 
bygga hus och med dessa specialkunskaper kunde de bedriva handel med varandra. På samma 
sätt menar Luhmann att olika subsystem har vuxit fram. Samhällets subsystem har alltmer 
specialiserat sig på en specifik och primär funktion, likt exemplet med individerna ovan, och 
det är därför de kallas funktionssystem. Exempel på de funktionssystem som samhället skapat 
för att handskas med den ökade differentiering är ekonomi, juridik, utbildning och politik. 
Ett systems omvärld består av allting förutom systemet självt och därför är omvärldens 
komplexitet mycket större än systemets (Luhmann, 1989, sid 10 – 14). För att systemet ska 
kunna förhålla sig till denna komplexa omvärld krävs det att systemet utvecklar ett 
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systemspecifikt sätt att uppfatta omvärlden på. Om inte systemet utvecklar ett sådant sätt är 
risken stor att systemet blir handlingsförlamat och går under p.g.a. allt för många 
handlingsalternativ. Ur systemet kan det sen utvecklas autonoma subsystem för att kunna 
hantera en större del av den komplexa omvärlden (Luhmann, 1995, 181 – 185). Luhmann 
menar vidare att det inte finns något centralt system som står över de andra utan att alla 
subsystem utgör varandras omvärld och detta är en funktionell differentiering av systemen. 
Den funktionella differentieringen är en förklaring till varför miljöproblemen är svåra att 
hantera då samhället aldrig kan ge en helhetslösning på dessa problem och det går heller inte 
att ställa endast en liten del av samhället till svars som orsak till problemen. Denna 
differentiering av samhället innebär att specifika koder är bättre anpassade än generella då det 
enda som existerar är subsystemen och deras omvärld (Jönhill, 1997, sid 407 – 410).  
 
Det sociala systemet samhället har alltså utvecklat funktionssystem som en reaktion på den 
ökade komplexiteten inom det. Dessa funktionssystem, såsom politik, ekonomi och juridik, är 
öppet för alla men kan bara hantera en funktion. Som exempel kan nämnas funktionssystemet 
politik som är stängt runt politiska frågor, alla frågor som behandlas av funktionssystemet 
(ekonomi, juridik, miljö etc.) kodas genom den politiska koden har makt/har inte makt 
(Åkerström Andersen, 2003, sid 151 – 182). Utöver funktionssystemen beskriver Luhmann 
organisatoriska system som är autopoietiska på samma sätt som funktionssystemen men med 
två stora skillnader. De är öppna för att behandla olika funktionssystems kommunikation, de 
är inte låsta vid en kod, däremot är organisatoriska system nära besläktade med ett specifikt 
funktionssystem. De är även stängda för alla som inte är medlemmar av det organisatoriska 
systemet, t ex ett politiskt parti, ett trossamfund eller ett företag. Om ett företag köper något 
gör det så utifrån den binära koden betalning/icke betalning vilket är den kod som gäller för 
det ekonomiska funktionssystemet. Vid detta köp måste dock företaget förhålla sig till andra 
funktionssystem som t ex det juridiska (legalt/illegalt).  
 
 
3.5 Framväxandet av den polyfoniska organisationen 
Begreppet den polyfoniska organisationen handlar om en viss typ av företag som 
organisatoriskt vuxit långt utöver sina gränser och definieras av: 
 

An organisation is polyphonic when it is connected to several function systems 
without a predefined primary function system (Åkerström Andersen, 2003, sid 
167).  

 
Vad detta innebär är att vissa företag, de allra största på marknaden, inte längre kan förhålla 
sig endast till ett specifikt funktionssystem, vanligtvis det ekonomiska, då komplexiteten i 
företagets omvärld blivit allt större och gett upphov till allt mer resonans. Detta belyser vi 
med figuren nedan. 
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Ekonomiska systemet 

Juridiska systemet Utbildnings systemet 

Politiska systemet 

Organisation

+         –  
+         – +         –

+         –  

Kod 1 
Kod 2 Kod 3

Kod 4 

Den polyfoniska organisationen 

Figur 1. Beskrivning av hur den polyfona organisation är uppbyggd där 
funktionssystemens kommunikation behandlas av organisationens binära koder.  

(Källa: Modifierad utifrån;  Åkerström Andersen (2003) sid 170)

Rent praktiskt innebär detta att ett flertal organisationer idag inte bara kan fokusera sig på sitt 
primära funktionssystem, t ex det ekonomiska, och bara tjäna pengar utan måste även beakta 
frågor som rör t ex miljön och det sociala. Ett utökat resonemang om den polyfoniska 
organisationen behandlas längre fram i uppsatsen under del 6.4 Förändringar inom 
organisationerna. Enkelt förklarat handlar dock begreppet polyfoni om de allra största 
företagens organisationsstruktur (som figuren ovan beskriver). När en organisation nått en 
viss storlek kan den inte längre endast förhålla sig till det ekonomiska funktionssystemet och 
tolka de övriga funktionssystemen genom detta. Alla funktionssystem blir lika viktiga att 
förhålla sig till då systemet arbetat fram systemspecifika sätt för att tolka sin omvärlds 
resonans (Åkerström Andersen, 2003, sid 160 – 175). Föregångaren till den polyfona 
organisationen är den homofona organisationen som definieras av en primär kod genom 
vilken alla beslut fattas. Denna är den absolut vanligaste formen men samma sak håller på att 
hända med organisationer som skett med samhället, en ökad differentiering för att kunna 
handskas med omvärldens ökande komplexitet. Det finns inte längre någon central och 
absolut kod att förhålla sig till då samhället saknar centrum (Jönhill, 1997, sid 439 – 441). 
 
 
3.6 Ekologisk kommunikation 
Luhmann lägger stor vikt vid sin distinktion mellan system och omvärld där allt som inte 
tillhör systemet utgör dess omvärld, en omvärld som vi aldrig kan kommunicera med utan 
endast om. Till denna omvärld hör även vår natur och miljö (Luhmann, 1995, sid 213 – 218). 
Utifrån denna synvinkel blir det därför påtagligt att den enda kommunikation som sker om 
miljön sker utifrån de system som tolkar de processer som sker i den. Lidskog et al beskriver i 
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sin bok Samhälle, risk och miljö (1997, sid 185 – 192) hur många av de miljöfrågor som 
behandlas i samhället idag är fundamentalt forskningsberoende. Detta innebär att vi är 
beroende av forskares resultat och synpunkter om miljön för att kunna fatta beslut om den. 
Detta gäller inte alla miljöfrågor men t ex global uppvärmning, ozonuttunning och 
vattenkemiska egenskaper är exempel på just fundamentalt forskningsberoende frågor. 
Miljöfrågan är därför speciell eftersom de olika funktionssystemen måste tolka vetenskapens 
forskning och resultat och tolka denna resonans till sin egen kod. Luhmann beskriver själv i 
sin bok Ecological communication (1989) att problemet ligger i hur samhället ska kunna bli 
medvetet om miljöproblemen och arbeta för att förhindra dem.  
 

But as physical, chemical or biological facts they create no social resonance as 
long as they are not the subject of communication. Fish or humans may die 
because swimming in the seas and rivers has become unhealthy. The oil-pumps 
may run dry and the average climatic temperatures may rise or fall. As long as 
this is not the subject of communication it has no social effect. Society is an 
environmentally sensitive (open) but operatively closed system. Its sole mode of 
observation is communication. It is limited to communicating meaningfully and 
regulating this communication through communication (Luhmann, 1989, sid 28f).  

 
Vad som sker när en miljöfråga översatts av ett funktionssystem, t ex det politiska, är att den 
beläggs, som nämnt tidigare, med ett positivt eller negativt värde utifrån funktionssystemets 
kod. Därefter kan denna miljöfråga kommuniceras av systemet och skapa resonans i samhället 
– omvärlden. Sett utifrån det politiska funktionssystemet tolkas därmed miljöfrågan utifrån 
koden inneha politisk makt/ej inneha politisk makt och miljöfrågan blir därmed ett maktmedel 
(Lidskog et al, 1997, sid 161-180). Omvärldens olika system kan endast tolka den 
kommunikation, resonans, om miljöfrågan som tolkats av politiken genom sin egen kod. Det 
ekonomiska funktionssystemet kan tolka resonans om miljöfrågor direkt från det 
vetenskapliga funktionssystemet eller från andra system som kommunicerar frågan. 
Miljöfrågan blir då tolkad i koden betalning/icke betalning och genom denna tolkning skapas 
miljöarbete inom näringslivet. Ökade krav ställs på företag att visa miljöhänsyn utöver vad 
lagen kräver och, som nämns senare i kapitel 4 Vad är Miljödiplom?, genom detta växte 
miljöledningssystem fram som ett strukturerat sätt för företagen att kunna jobba med 
miljöfrågor utifrån sin egen kod, betalning/icke betalning.  
 
Miljöfrågor menar Luhmann har ingen egen kod utan måste tolkas in i en redan befintlig kod 
genom autopoiesis för att kunna kommuniceras. I fallet med det ekonomiska 
funktionssystemet tolkades miljöfrågan in och skapade resonans vilket gjorde att företag blev 
måna om att bedriva ett miljöarbete utifrån dess kod där en brist på miljöhänsyn kunde 
rendera i kodens negativa värde – icke betalning. De olika organisationerna med miljöarbete, t 
ex ett MLS, kopplade till det ekonomiska funktionssystemet stärkte därmed sin position i 
förhållande till dem som saknade miljöarbete utifrån Luhmanns teori där system alltid strävar 
efter att stärka sin position (Luhmann, 1989, sid 10 – 15). 
 
Som nämnts ovan kan miljöfrågor alltså enbart kommuniceras utifrån funktionssystemens 
egna koder. Dessa koder är specifika just för det funktionssystem som de tillhör och detta 
beror på att det inte finns något system som är centralt eller mer värt än något annat, samhället 
är alltså differentierat. Detta får som konsekvens att koder som gör anspråk på att vara 
generella misslyckas, till exempel moral (Jönhill, 1997, sid 407-439). Det som händer när det 
ställs krav på ansvarstagande är att det ställs krav på moralen. Moralen hamnar lätt i ett 
dilemma där personer kan komma att ställas inför situationer där händelser både kan vara bra 
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och dåliga på samma gång, moralen hamnar med andra ord i en paradox. Till exempel kan det 
ställas krav på en industri som släpper ut oerhörda mängder farligt avfall att lägga ned. En 
nedläggning skulle dock innebära att de anställda blir utan arbete. Att lämna personer utan 
arbete och med en stor risk att de kan hamna i social misär får väl i den meningen anses vara 
moraliskt fel. Samtidigt anses det som moraliskt fel att ha en industri som smutsar ned land 
och hav och innebär en fysisk ohälsa för dem som bor och arbetar i anslutning till industrin. 
Personen som ställs inför det här valet kommer hur hon än väljer mellan de båda alternativen 
att välja moraliskt fel. Därför kan miljöfrågan bli ämne för moralisk debatt när olika 
funktionssystems tolkning av miljön ställs emot varandra då: 
 

This makes anxiety an attractive theme for the kind of communication that wants 
to observe function systems and describe them from outside themselves but still 
from within society. Anxiety resists any kind of critique of pure reason 
(Luhmann, 1989, sid 128). 

 
På grund av att den ekologiska kommunikationen alltså inte har en egen kod blir ångest därför 
ett lättillgängligt alternativ för system att använda sig av när de kommunicerar om andra 
systems miljöarbete eller brist på den eftersom ångest aldrig rationellt kan tillbakavisas 
(Luhmann, 1989).  
 
 
3.7 Kritik mot Luhmanns systemteori 
Kritiken mot Luhmann och hans systemteori har inom den sociologiska vetenskapskretsen 
varit omfattande då han starkt kontrasterat sig från övrig sociologi. Vi kommer att i den första 
delen presentera den kritik som framförs av Moe i Sociologisk teori (1995, sid 248 – 251) för 
att därefter behandla andra författares syn på systemteorins brister. Den främsta kritiken riktas 
mot Luhmanns vilja att upplösa den klassiska sociologiska traditionens dualismer och 
förhållandet mellan del och helhet, som vi berört i tidigare i uppsatsen. Den kritik som berör 
förhållandet mellan del och helhet är kopplat till förhållandet individ och samhälle. Inom 
Luhmanns systemteori finns ingen aktör som ensamt skapar samhället utan det består utav 
alla de system som innefattas av det. Individen utgår ifrån helt andra mekanismer än de 
sociala systemen i Luhmanns teori och kräver därför en annan teori för att kunna beskrivas. 
Annan kritik som finns mot Luhmann är att han utlämnar normativa utläggningar för hur ett 
samhälle ska fungera, vad som är rätt och fel. Luhmann menar på att ett samhälle inte kan ha 
inbyggda normer för vad som är ”rätt” för samhället som helhet. Hade detta funnits så måste 
samhället också ha en slutpunkt – när alla mänskliga rättigheter blir uppnådda på ett 
tillfredsställande sätt för alla. Det innebär även att samhället i så fall kan studera sig självt 
utifrån sig självt, vilket berörts tidigare i uppsatsen, inte är möjligt då samhället inte har någon 
central punkt. Som återkoppling till delen Ekologisk kommunikation visar istället Luhmanns 
teori på att koder som moral får svårt att genomtränga hela samhället då de är generella och 
inte anpassade till specifika system. 
  

Samhället existerar inte som ett observerbart föremål (för ett problematiskt 
subjekt) utan mer i form av händelser vi måste reflektera över (Moe, 1995, sid 
249). 

 
Det har också varit en debatt, framförallt i Tyskland, om vilken roll systemteori har angående 
framförandet av samhällskritik. Här har Luhmann ställts emot Habermas som varit en 
framstående samhällsteoretiker och filosof under den andra hälften av 1900- talet (Andersen, 
1999, sid 384 – 403). Habermas menar att system står för det mekaniska och abstrakta i 
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samhället och att livsvärlden därmed ställs mot systemvärlden och därför hotas ”livet” av det 
avhumaniserade systemet1 (Ingelstam, 2002, sid.165 – 168). Vidare anklagar Habermas 
Luhmann för att synsättet att se på allting som system skulle leda till att mjöligheten att 
framföra kritik mot samhällsstyret skulle minska vilket då skulle kunna drabba den fria 
politiken negativt (Luhmann, 1995, sid ix – xxxvi).  
 
En annan punkt i Luhmanns teorier, som inte tagits upp i detta arbete, är begreppet mening. 
Luhmann menar, stick i stäv mot övrig sociologi, att systemen själva skapar mening. Den 
gängse ståndpunkten är att endast individer skapar mening genom medvetande men 
Luhmann menar på att även system gör det, fast genom kommunikation (Moe, 1995, sid 248 
– 251). Luhmanns systemteorier vilar på denna åtskillnad mellan individ och system, att visa 
på hur system är autopoietiska och självstyrande. Individerna utgör därför systemens omvärld 
vilket gör att systemen även måste rätta sig efter individerna på samma sätt som mot andra 
system, d.v.s. genom sina egna koder, betraktelsesätt och normer (Moe, 1995, sid 248 – 251). 
 
Mycket av kritiken mot Luhmann härrör ur att han anses skala av mycket av de mänskliga 
dimensionerna från sin teori och bara fokusera på de sociala systemen och dess funktioner. 
Denna kritik är till viss del berättigad men som Moe uttrycker det i sin bok Sociologisk teori 
(sid 248f) så ger Luhmanns begrepp som individ och aktör mycket mer att utläsa än bara som 
psykiska system. Dock kvarstår faktumet att det ändå är människor som utgör grundvalarna 
för samhället, dess uppbyggnad och fortlevnad – De system som beskrivs är endast abstrakta 
företeelser som måste ses som just detta för att effektivt kunna fungera som teori och 
förklaringsmodell. 
 
 
 
4. Vad är Miljödiplom? 
Miljöledningssystem (MLS) har tagits fram som ett frivilligt komplement till den tvingande 
lagstiftningen för företag som vill arbeta aktivt med sitt miljöarbete. Ett MLS definieras av ett 
övergripande ledningssystem som inkluderar allt ifrån organisations struktur, planering och 
ansvar till processer, implementering och upprätthållande av miljöpolicyn (Lozano & Vallés, 
2006, sid 1). De mest kända är ISO 14001 och EMAS där ISO är en global internationell 
standard och EMAS är framtagen inom EU. Båda standarderna fungerar som verktyg för att 
företag som arbetar med dem ska kunna strukturera upp sitt miljöarbete på ett effektivt sätt 
(Ammenberg, 2004, sid 155 – 160).  
 
Miljödiplomering är ett alternativt MLS skapat av Göteborgs Stad, start 1995, som 
marknadsförs som ett prisvärt och lättillgängligt alternativ till ISO 14001 och EMAS. Detta 
MLS vänder sig främst till små och medelstora verksamheter då det inte är lika 
resurskrävande, vilket gör det lättare att implementera för dessa företag (Göteborgs Stad, 
2006). Den största skillnaden mellan Miljödiplom och ISO 14001 och EMAS är att 
Miljödiplom inte ställer lika stora krav på omfattande dokumentation. Den är mer 
lättförståelig då man arbetar utifrån en checklista som behandlar flera olika frivilliga och 
obligatoriska miljöaspekter. Denna checklista fungerar som guide under arbetsprocessen och 
företaget är redo för extern revision när alla obligatoriska och 75 % av de frivilliga punkterna 
i checklistan är uppnådda (Jönköpings kommun, 2006). 

                                                 
1 Det är inte livet i sig som hotas utan begreppet livsvärld och hur det reproducerar sig som Habermas använder 
sig av. 
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Även om Miljödiplom inte är lika omfattande som ISO och EMAS uppfyller det ändå kraven 
på ett miljöledningssystem, nämligen det att ett kontinuerligt miljöarbete vävs in i 
verksamheten där både miljömålen och de affärsmässiga målen nås. Detta säkerställs genom 
ett arbete där de kort- och långsiktiga miljömålen utformas av organisationen för att ständigt 
nå miljömässig förbättring (Sarkis & Sroufe, 2005 sid 5 – 6).  
 
Modellen Miljödiplomering tillhandahålls av Göteborgs Stad men flera andra kommuner 
arbetar också med modellen t ex Sundsvall, Umeå, Örebro, Borås, Växjö och Jönköping. 
Kommunerna kan välja hur de arbetar med Miljödiplom men grundkonceptet är ändå 
detsamma. I Jönköping har man valt att använda sig av Miljöstrategen som projektledare 
(Jönköpings kommun, 2006). I de flesta andra kommuner är det just kommunen själva som 
driver Miljödiplomeringen medan Jönköping valt att gå en annan väg där Miljöstrategen, som 
projektledare för kommunen, aktivt letar nya kunder. Alla kommunerna som arbetar med 
Miljödiplom ingår i ett nationellt nätverk som har till uppgift att kontinuerligt utvärdera, 
diskutera och arbeta fram ny angreppssätt och lösningar på de problem som uppstår med 
modellen (Göteborgs Stad, 2006). 
 
Miljödiplom ingår som en enhet i föreningen Svensk Miljöbas där flera andra alternativa 
MLS ingår. Syftet med Svensk Miljöbas är att motivera småföretag att arbeta med att aktivt 
miljöarbete och därför har föreningen skapat en kravstandard som medlemmarna måste 
uppfylla (Föreningen Svensk Miljöbas, 2006). Projektet leds av IVL Svenska miljöinstitutet 
AB med stöd från NUTEK där arbetet hittills har resulterat i en lista på gemensamma 
grundkrav. Föreningen Svensk Miljöbas medlemmar ska genom en oberoende revision 
kvalitetssäkras för att garantera att kraven följs (Göteborgs Stad, 2006). 
 
 
 
5. Presentation av företagen 
Nedan följer en kort presentation av företagen baserad på de intervjuer som genomförts där de 
presenteras utifrån branschtillhörighet och med fiktiva namn. För att underlätta vidare läsning 
presenteras företagen som system med en kort beskrivning av hur de förhåller sig till sin 
omvärld och vad som påverkar dem. Efter detta kommer en redogörelse för analysen av de 
intervjuer som gjorts med början i varför företagen började arbeta med miljödiplom, hur detta 
arbete utvecklades och hur det kan förklaras med Luhmanns systemteori. Vi kommer genom 
de svar vi fått i intervjuerna visa på hur tidigare nämnda begrepp som autopoiesis, 
komplexitet, omvärld, koder och polyfoni fungerar utifrån dessa tre företag, system.  
 
Ät & Sov AB – Ett företag inom hotell- och restaurangbranschen.   
 
Ljud & Bild AB – Ett tjänsteföretag som arbetar med distribution och service av media.  
 
Syns & Hörs AB – Ett tjänsteföretag som arbetar inom reklambranschen. 
 
 
5.1 Företagen som system 
Som system definieras företagen fysiskt av sina lokaler där de utför sin verksamhet. Gentemot 
sin omvärld definieras de av sin affärsidé och produkt som avgränsar deras verksamhet till sin 
specifika bransch. I systemteoretiska termer har de alltså ett systemspecifikt sätt att förhålla 
sig till sin omvärld, vilka koder som används och vilken kommunikation de kan ta till sig. 
Som del av det ekonomiska funktionssystemet är ett av målen för företagen att gå med vinst 
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men de arbetar inom en specifik bransch och sitt geografiska område och kommunicerar 
därför med sin omvärld utifrån denna premiss. Företagens, eller systemens, omvärld består av 
allt som inte tillhör företaget. Därför uppstår endast kommunikation med omvärlden när det 
ligger i företagens intresse, dvs. inom det ekonomiska funktionssystemets kod, betalning/icke 
betalning.  
 
Denna syn på företagen, att de endast har pengar för ögonen, kan upplevas som en aning 
cynisk. Dock definieras system som slutna enheter som kommunicerar och arbetar utifrån 
egna koder och normer och som ständigt producerar sig själva genom autopoiesis. Som nämnt 
tidigare så gäller detta alla system i samhället t ex ekonomi, juridik, politik, utbildning och 
vetenskap, till och med samhället självt är ett självreglerande system. Vad som är viktigt att 
poängtera är att som individ verksam inom ett system arbetar man utifrån det systemets binära 
koder, vilket innebär att man endast tar till sig det som ligger i systemets intresse d.v.s. det 
systemet kan tolka genom sina koder. När denna uppsats skrivs görs den så utifrån det 
vetenskapliga systemet och dess binära kod sant/falskt2 och således blir uppsatsen en tolkning 
av de observationer det vetenskapliga systemet gör på uppsatsens ansatts. Vi som författare är 
blinda för det vi inte kan se, vi kan bara observera och tolka utifrån det som det vetenskapliga 
systemet erkänner och bekräftar (Moe, 1995, sid 238 – 243). På samma sätt arbetar de flesta 
företag, oberoende av branschtillhörighet, genom den ekonomiska koden. För att ett företag 
ska kunna överleva måste det tjäna pengar och tolkar omvärlden genom detta faktum. Som 
system blir därför företagen blinda för det som faller utanför koden betalning/icke betalning. 
Man ser inte det man inte kan se och förblir på så sätt ovetandes om det.  
 
Organisationer verksamma i näringslivet är självklart tvungna att förhålla sig gentemot andra 
funktionssystem också, som det politiska och juridiska. Hade de inte gjort detta skulle de inte 
kunna överleva eftersom politiken och juridiken kraftigt påverkar företags verksamhet och 
reglerar den på olika sätt. Dock sker ofta en tolkning av politisk och juridisk kommunikation 
genom den ekonomiska koden. Vi återkommer till detta under delen 6.4 Förändringar inom 
organisationerna. 
 
 
 
6. Analys 
Under denna del kommer intervjuerna att analyseras utifrån Luhmanns teori. Citat kommer att 
användas för att visa på exempel där teorierna gör sig gällande eller motsäger dem. Analysen 
tar sin början i företagens inledande arbete med Miljödiplom där frågorna varför och hur 
kommer att besvaras. Vidare analyseras företagens problem och framgångar de haft med 
Miljödiplom och hur man kan skönja hur en växling mot ett allt mer komplext företagsklimat 
är under framväxande i och med företagens miljöarbete. 
 
 
6.1 Från insikt till handling – Varför Miljödiplom?  
Under intervjuerna kom det upp flera olika anledningar till varför företagen valde att skaffa 
miljödiplom. Två av företagen nämnde följande orsaker under intervjuerna:  
 
                                                 
2 Det finns olika vetenskapsinriktningar som har olika syn på vad vetenskap är och därmed vad den kan svara på. 
Luhmanns syn på vetenskap är positivistisk medan en forskare med socialkonstruktivistisk syn på forskning inte 
skulle hålla med om att vetenskapen arbetar utifrån en kod sant/falskt (för vidare läsning om positivism se Vad 
är vetenskap egentligen?, Chalmers, 2003).  
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Mer och mer vedertaget i vår bransch att man har ett miljöprogram och vi ställer 
krav på våra leverantörer i sin tur (Ät & Sov AB).  
 
 
I grunden är det ju en marknadsföringsåtgärd, ett kundkrav (Synas & Höras AB). 

 
Företagen har, utifrån dessa citat, utsatts för nya krav från sina kunder och måste anpassa sig 
till dessa för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga. Ur systemteoretiska termer är 
användandet av Miljödiplom ett sätt att minska omvärldens komplexitet. Den ökade 
resonansen från omvärlden, kundkrav på miljöarbete, måste kunna tolkas av systemet. Man 
arbetar därför fram ett systemspecifikt sätt för att kunna handskas med denna resonans – 
Miljödiplom (Luhmann, 1995, sid 181 – 185). Som exempel uttryckte sig Ljud & Bild AB på 
följande sätt:  
 

Vi hade redan påbörjat det här tänkandet och det är kanske något man av olika 
skäl har med sig hemifrån (Ljud & Bild AB).  

 
Utifrån Luhmanns teori kan man tolka att de blivit utsatta för ekologisk resonans från andra 
subsystem (Luhmann, 1995, sid 181 – 185). Detta hade lett till att Ljud & Bild börjat ta till sig 
denna resonans och kunnat tolka den till viss del då de under intervjun sa att de från början 
kände på sig att verksamheten hade en miljöpåverkan. Miljödiplom blev för Ljud & Bild, men 
även de andra två företagen, det verktyg som behövdes för att fullt ut kunna tolka omvärldens 
resonans av ekologisk kod och reduceras dess komplexitet till förståelse – En möjlighet de 
inte hade haft utan ett verktyg genom vilket resonansen kan tolkas. Från intervjun med 
Miljöstrategen kan samma analys göras då frågan om hur responsen på den inledande 
kontakten upplevdes av företag de kontaktar:  
 

Det är väldigt blandat, det beror på vad man själv är i för fas [syftning på det 
kontaktade företaget] om man överhuvudtaget har tänkt tanken på att jobba med 
något sånt här. Har man funderat på det så är det ofta en positiv respons medan 
dem som inte alls är inne på att man behöver göra något sånt här är hyggligt 
ointresserade som med i stort sett allt annat som du säljer den vägen då de inte har 
någon relation till det (Miljöstrategen AB).  

 
Det är viktigt att poängtera här att det så kallade ”tänkandet” gäller för företaget eller 
organisationen som system och inte de individer verksamma inom det.3 Luhmann menar på i 
sin bok Social Systems (1995, sid 147 – 157) att kommunikationen beläggs med plus och 
minusvärden som systemet själv inte råder över men som styr hur kommunikationen uppfattas 
och tolkas. I Miljöstrategens fall kan det faktum att de säljer Miljödiplom per telefon upplevas 
av kontaktade företag som bara ”en säljare i mängden” som företaget inte har tid med. Även 
om budskapet kan anses som gott, ur en moralisk synvinkel, beläggs kommunikationen med 
ett minusvärde då det handlar om telefonförsäljning. Det krävs att det kontaktade företaget har 
en förförståelse om miljöfrågor och dess koppling till Miljödiplom som produkt för att 
kommunikationen ska kunna kodas till information, annars upplevs kommunikationen som 
störande och oviktig resonans av företaget (Luhmann, 1995, sid 147 – 157). Detta kan även 
kopplas till den resonans som de diplomerade företagen ger upphov till genom sitt 
användande av Miljödiplom. När Miljödiplom används i marknadsföringssyfte eller liknande 

                                                 
3 Vidare diskussion om individ kontra system förs längre fram i uppsatsen under kapitel 7 Diskussion 
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sprids kommunikation om det. Problemet är detsamma som i fallet ovan där sociala system 
som inte har någon kod för att tolka kommunikationen inte uppfattar den.  
 
 
6.2 Tre företag – Tre anledningar 
Eftersom Miljöstrategen är projektledare för Miljödiplom i Jönköpings kommun och därmed 
aktivt söker nya kunder var utfallet att två av de tre företagen blivit kontaktade av 
Miljöstrategen inte förvånande. Både Ät & Sov och Ljud & Bild upplevde denna första 
kontakt från Miljöstrategen som positiv. Som nämnt tidigare ansåg Ät & Sov miljöarbete som 
en allt mer vedertagen komponent i hotell- och restaurangbranschen. Ät & Sov behövde 
därmed anpassa sig till omvärldens krav för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga i sin 
bransch. Krav ställdes bl. a. vid offentlig upphandlig på att företagen som är med vid 
upphandlingen har ett miljöprogram. Genom att skaffa sig Miljödiplom kunde Ät & Sov 
undvika att förlora kunder genom bristfälligt miljöarbete. Detta kan tolkas som att Ät & Sov 
använde sig av det ekonomiska funktionssystemets kod för att tolka miljöfrågan. Miljöarbete 
blev starkt kopplat till koden betalning/icke betalning i form av bibehållen kundkrets och 
potentiella kunder. På det här sättet blev miljöfrågan synlig för dem i en kod som företaget 
var van att arbeta med. Ät & Sov AB kunde självklart ha fortsatt sin verksamhet utan 
Miljödiplom och då vänt sig i första hand till privata kunder. Som de själva uttryckte det: 
”Privatpersoner bryr sig inte [syftning på miljöarbete]” därför kan det finnas andra orsaker, 
utöver den ekonomiska faktorn, till att de valde att miljödiplomera sig.  
 
Ljud & Bild hade, som tidigare nämnt, känt på sig att de hade en miljöpåverkan de velat 
arbeta med men inte haft verktyget till det. En certifiering, t ex ISO 14001 eller EMAS, 
ansågs alltför stor och krånglig att genomföra. Miljödiplom sågs av dem som lagom stort och 
mer anknutet till verkligheten utifrån deras verksamhet. Vad detta berodde på belyses med 
följande citat:  
 

Vi hade redan påbörjat det här tänkandet och det är kanske något man av olika 
skäl har med sig hemifrån privat som man för med sig in i verksamheten (Ljud & 
Bild AB).  

 
Utifrån Luhmanns teorier kan det tolkas som att en kod för miljöfrågor fanns hos 
medarbetarna på Ljud & Bild och som de överförde på verksamheten (Luhmann, 1995, 140 – 
145). Innan Miljöstrategens första kontakt med Ljud & Bild saknade företaget verktyg för att 
på ett strukturerat sätt överföra den privata ekologiska koden in i verksamheten och på så sätt 
skapa ordning och reda i sitt miljöarbete.  
 
Synas & Höras AB hade till skillnad från de övriga två företagen inte blivit kontaktade av 
Miljöstrategen i ett inledande skede. De hade observerat sin omvärld och genom den resonans 
den gav upphov till kommit fram till att de behövde ett miljöprogram. Genom detta kom de i 
kontakt med Miljödiplom som de, precis som Ljud & Bild AB, tyckte stämde väl överens 
med verkligheten. Beslutet att bli miljödiplomerade grundade sig i en marknadsföringsåtgärd 
och krav ställda från sina kunder. I stort sätt samma analys kan göras av Synas & Höras 
drivkrafter att arbeta med Miljödiplom som Ät & Sov hade i ett inledande skede. Skillnaden 
ligger i att Synas & Höras hade själva uppmärksammat att omvärldens krav på miljöarbete 
kunde hindra dem från att göra affärer ifall de saknade ett miljöprogram4. Som de förklarade 

                                                 
4 Inte sagt att Ät & Sov AB inte skulle ha kommit fram till denna slutsats själva utan kontakt från Miljöstrategen. 
Dock var detta inget som framkom under intervjun med dem.   
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under intervjun så är de en hårt konkurrensutsatt bransch där man får ta till alla knep för att 
överleva.  
 
 
6.3 Problem och framgångar med Miljödiplom 
Under intervjuerna har det framgått att det finns en viss förändringströskel företagen måste ta 
sig över innan Miljödiplom blivit tillräckligt inarbetat för att användaren ska kunna se 
fördelarna med verktyget. 
 

Vi är nog rätt duktiga på det, allmänt, i den här verksamheten fast man tänker inte 
på det när man är i det. När man väl håller på och sätter sig ned och tittar vad det 
är vi gör kan man konstatera att vi är duktiga på det här. Vi har redan tänkt 
systemet så att säga (Ljud & Bild AB).  

 
Citatet från intervjun med Ljud & Bild AB belyser hur Miljödiplom efter viss inarbetning inte 
upplevs som lika jobbigt längre. Efter ett tag kunde företagen se andra fördelar än de rent 
marknadsföringsmässiga. Genom att Miljödiplom gav företagen ett verktyg som bl. a. hjälpte 
dem att få bättre kontroll över sin resursåtgång kunde det användas för att spara pengar och 
tid.  
 
Som alla nya processer i en verksamhet tar det viss tid innan ett system fullt ut kan ta till sig 
den nya kod, som Miljödiplom i det här fallet innebar, och tolka den utifrån sitt eget 
perspektiv (Luhmann, 1995, sid 154 – 163). Först när detta skett kan man prata om att 
företagen uppnått en förståelse för hur miljöfrågan påverkar deras verksamhet. Denna process 
är gradvis och det finns ingen absolut gräns för när kodningen av verksamheten tar slut. Det 
kan i vissa fall leda till en omkodning av systemet vilket innebär ett nytt sätt att förhålla sig 
till sin omvärld och ny kod som man kan tolka den genom. Två citat med Synas & Höras AB 
belyser detta.  
 

Man blir lite miljönörd när man sätter igång med sånt här, det var jag ju inte innan 
jag axlade den här biten […] Det allmänna tänket har blivit ett helt annat. Man är 
medveten och tänker själv och förstår att vi har en ändlig resurs i drivmedlet och 
vi måste tänka på det. Vi kan inte slösa hur som helst. Det är ganska enkelt, det är 
rätt självklart att man inte kan slösa hur som helst (Synas & Höras AB).  

 
 
6.4 Förändringar inom organisationerna 
Som utretts tidigare definierades ett polyfont företag av att det inte hade ett förbestämt 
funktionssystem utan flera genom vilken kommunikation tolkas. Andersen Åkerström 
beskriver i sin artikel Polyphonic organisations från 2003 med ett exempel baserat på Shell 
som modell hur polyfoni fungerar. Shell är ett stort, globalt företag som växt bortom sina 
organisatoriska gränser. Då de kommunicerar med sin omvärld så måste de göra så utifrån 
den kod som kommuniceras. Därför har Shell blivit, även om de fortfarande är en 
marknadsekonomisk organisation, en politisk och massmedial organisation. När de är 
inblandade i politisk kommunikation förs denna kommunikation utifrån den politiska koden 
och när medial kontakt sker görs det genom Shells egen PR-organisation. Dessa subsystem 
har vuxit fram inom Shell som ett svar på omvärldens ökade komplexitet och resonans och 
som följd av att Shell som organisation gått över sina gränser för vanliga företag. 
Subsystemen inom Shell arbetar oberoende av varandra utan en fast punkt om vad som är 
gällande och inte. Därför skapas slitningar inom organisationen. Denna polyfoni inom några 
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av världens största företag kan jämföras med den differentiering som skett inom samhället 
som helhet där allt fler och fler subsystem skapas inom det för att kunna handskas med den 
ökande komplexiteten. 
 
Steget från Shell till de företag som intervjuats för denna uppsats är astronomiska. Dock kan 
man finna många likheter som vi ska försöka förklara i hur de handskas med sin omvärld. Det 
som går att se är att även om de företag som intervjuats inte är polyfona, då de fortfarande har 
det ekonomiska funktionssystemet som sitt primära, så har en utveckling av deras miljöarbete 
skett de senaste tio åren. ”Det fanns inget uttalat sätt att sköta miljöarbetet på” (Citat Synas 
& Höras AB). Ungefär samma svar ges i de övriga två intervjuerna där det som styrde det lilla 
miljöarbete som fanns var det sunda förnuftet. Två av företagen uttryckte att verksamheterna 
präglades av mycket resursslöseri. 
 
Även om tanken fortfarande är att tjäna pengar så blir en effekt av deras nya förhållningssätt 
att de minskar sin miljöpåverkan. Endast baserat på det faktum att dessa tre företag idag har 
ett aktivt och organiserat miljöarbete gör dem inte polyfona i den bemärkelse Andersen 
Åkerström menar. Dock innebär företagens implementering av Miljödiplom ett nytt 
förhållningssätt gentemot sin omvärld och nya koder inom vilka företagen kan kommunicera.  
Att det sker en inkodning av miljöfrågan vid arbetet med Miljödiplom är avgörande för 
huruvida ett effektivt miljöarbete ska kunna genomföras inom organisationen eller inte. I 
arbetsprocessen fungerar här Miljöstrategen som en slags översättare och kommunikatör av 
miljöfrågan som hjälper företagen. Likaså beskrivs den information företagen får tillhanda i 
Miljödiploms handlingspärm som ett bra stöd till arbetet med checklistan som upplevs som 
positiv i den bemärkelse att den är realistisk, konkret och ”kommit sanningen väldigt nära” 
(Citat Ljud & Bild AB).  
 
De företag som intervjuats beskrev hur de undersökt alternativa miljöledningssystem såsom 
ISO 14001 och EMAS men att dessa förkastades med motiveringen att de var alltför 
byråkratiska, krångliga och tidskrävande. Synas & Höras AB beskrev till och med en 
implementering av något av dessa två miljöledningssystem i deras företag som: ”Helt galet 
naturligtvis”. Här tycker vi oss se skillnaden i hur olika stora organisationer klara av olika 
stora antaganden. Ett större företag som arbetar med t ex ISO 14001 har ofta en egen 
miljöavdelning som arbetar, olika mycket och intensivt, med organisationens miljöfrågor. 
Denna miljöavdelning kan därmed ses som ett subsystem inom organisationen och även som 
ett tecken på att företaget rör sig mot att bli polyfont (Andersen Åkerström, 2003, sid 160 – 
171). Denna möjlighet finns inte för mindre företag och därför upplevs dessa större 
miljöledningssystem just som helt galna då de inte är anpassade till företagets storlek. Som vi 
tolkar det gör ett större miljöledningssystem för mindre företag omvärlden mer komplex än 
tvärtom.  
 
Vidare är det som Miljöstrategen själva uttryckte det ”Företagskulturen påverkar 
miljöarbetet, inte tvärtom”. Den kodning som sker av miljöfrågan när den tas upp av ett 
system är alltså beroende av hur systemet tolkar den. De företag som Miljöstrategen kommer i 
kontakt med är, som Andersen Åkerström (2003) beskriver det, homofona. Detta gör att 
företagen i näringslivet är, som nämnt tidigare, starkt knutna till ett funktionssystem – det 
ekonomiska – som styr deras kommunikation och handlande. Ett homofont företag kan även 
kommunicera i andra koder än den primära men det är den primära koden som sätter 
begränsningar för de övrig koderna, inte tvärtom. I fallet med Miljödiplom kan aldrig ett 
företags miljöarbete sätta begränsningar för dess ekonomiska intresse, tvärtom är däremot 
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både möjligt och vanligt. ”Miljödiplomering i all ära men det får inte gå ut över gästen” 
(citat Ät & Sov AB).  
 
 

 

Ekonomiska systemet

Juridiska systemet 

Vetenskapliga 
systemet 

Politiska systemet 

Organisation

+         –

Den homofona organisationen 

Figur 2. Beskrivning av hur den homofona organisation är uppbyggd där det primära 
funktionssystemet styr hur kommunikation från övriga funktionssystem uppfattas och 
rangordnas.  

(Källa: Baserad på figur i Åkerström Andersen (2003) sid 170)
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Största skillnaden mellan en homofon och en polyfon organisation (se figur 1 för beskrivning 
av den polyfona organisationen) är att i en polyfon organisation arbetar de olika 
funktionssystemens syn på omvärlden oberoende av varandra och kommer därför ibland i 
konflikt med varandra. I det homofona företaget, som vi anser de studerade företagen vara, 
blandas de övriga funktionssystemen in i det primära funktionssystemets syn (som figur 2 
ovan visar). De kommer endast i konflikt när de övriga funktionssystemen sätter 
begränsningar för det primära. Utifrån figur 2 kan man även se att de övriga 
funktionssystemen behandlas utifrån den relevansnivå de har för organisationens verksamhet. 
I figuren ovan är det ekonomiska funktionssystemet det primär genom vilket de övriga 
funktionssystemen tolkas. Det juridiska systemet behandlas ”tidigt” vilket ger det en hög 
relevans medan det vetenskapliga systemet knappt behandlas inom organisationen alls. Denna 
uppdelning av relevansnivå är specifikt och differentierad för varje enskilt företag. Till 
exempel ett apotek eller ett laboratorium behandlar det vetenskapliga systemet mycket 
tidigare än vad som beskrivs i figuren ovan. 
 
Det finns många undersökningar som producerats som visar på de positiva effekterna en 
verksamhet kan tillgodoräkna sig vid införandet av ett MLS (Ammenberg, 2004, 250 – 255).  
Likaså uttalade sig de intervjuade företagen om hur Miljödiplom fört med sig många positiva 
egenskaper i form av bättre koll på resursåtgång, positiv marknadsföring och allmän ”ordning 
och reda”. Dock visar det sig att införandet av ett MLS förr eller senare mynnar ut i problem 
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med kravet på ständig förbättring.5 Detta är något som uppstår då ett företag efter en viss tids 
arbete med sitt MLS kommer till en punkt där stora kostnader krävs för att uppnå de satta 
miljömålen (Darnall & Edwards, 2006, sid 301 – 307). Eller, som påvisat förut, tvärtom där 
nya miljömål blir svåra eller rent av omöjliga att formulera då ekonomiska faktorer sätter 
gränser för vad företaget kan klara av. Det är precis denna problematik som går att förklara 
med begreppet homofoni – Företagens miljöarbete begränsas av dess primära 
funktionssystems kod.  
 
Det har visat sig utifrån intervjuerna med de tre företagen och Miljöstrategen att det finns ett 
genuint problem hos många företag att från år till år klara kravet på ständig förbättring, att 
kontinuerligt producera mät- och kvantifierbara miljömål utan att det innebär stora kostnader 
för företaget. Vad som krävs i dessa situationer poängterade Miljöstrategen, är ett nytt 
tankesätt hos företagen vilket de ibland värjer sig mot. Detta kan förklaras med att många, om 
inte alla företag, väljer att tolka sitt miljöarbete i monetära termer och för att kunna se utanför 
detta tankesätt krävs en omtolkning av miljöarbetet – Något som innebär en ökad komplexitet 
för företagen då de måste utveckla sin kod för att kunna förhålla sig till sin omvärld genom ett 
nytt systemspecifikt sätt (Luhmann, 1989, sid 113 – 120). Praktiskt innebär detta för företagen 
mer arbete med sitt Miljödiplom vilket innebär större kostnader även om arbetet på längre sikt 
kan komma att generera vinster, både miljömässigt och monetärt. Situationen kan, 
systemteoretiskt, liknas vid den ett företag går igenom när de första gången väljer att 
implementera ett MLS. Den ökade komplexiteten för företagen hänger samman med den 
ökade mängden av resonans som systemet kan tolka i och med den nya koden. Fler beslut 
måste tas baserat på fler ståndpunkter vilket då innebär en ökad komplexitet. 
 
 
 
7. Sammanfattande diskussion 
Vad har då prövningen av systemteori på fallet Miljödiplom gett oss? I kapitel ett i boken 
Autopoiesis (1992, sid 10 – 21) menar Luhmann att systemteorin kan användas för att förklara 
hur samhället fungerar, inte utifrån en åsikt om hur det borde fungera utan utifrån hur det 
faktiskt gör det. Eftersom dagens differentierade samhälle inte kan ge en förklaring på hur 
samhället är befattat träder systemteorin in och förklarar samhället utifrån samhället självt, 
d.v.s. iakttagelsen av iakttagelsen. 
 
 
7.1 Miljödiplom i verkligheten 
Vad tjänar då ett företag på att implementera ett Miljödiplom? Vi börjar med de rent 
ekonomiska fördelarna. Implementeringskostnaderna för Miljödiplom är inte särskilt höga, 
under 10000 kronor beroende på företagets storlek och behov av konsultation och utbildning. 
Denna siffra kan ställas i proportion till den besparing i resurser och material som 
Miljödiplom ofta medför för företaget. Enligt intervjuerna brukar implementeringskostnaden 
betala av sig självt inom de första åren. Till denna resursbesparing kan även den bibehållna 
kundkretsen och leverantörskrav räknas in som en anledning till att arbeta med Miljödiplom. 
Två av de intervjuade företagen uppgav just marknadsförings- och kundkrav som en viktig, 
om inte den viktigaste, anledningen till att de valde att arbeta aktivt med sin miljöpåverkan. 
Det finns därför flera praktiska orsaker till att arbeta med ett MLS och för små- och 
medelstora företag passar Miljödiplom deras verksamheter bättre då det hjälper till att skapa 

                                                 
5 Ständig förbättring är ett krav som de flesta standardiserade miljöledningssystem har (Ammenberg, 2004, sid 
160 – 162).  
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ordning och reda utan överdriven byråkrati och dokumentation. Detta hänger samman med ett 
relativt vedertaget faktum, som även intervjuerna verifierade, att den största brist som små- 
och medelstora företag har är tid. Det är just denna brist på tid, men även intresse, som är den 
största anledningen till att företag inte väljer att arbeta med Miljödiplom. 
 
Målet med denna uppsats var att svara på frågorna varför och hur företag arbetar med 
Miljödiplom i Jönköpings kommun. Genom att pröva Luhmanns systemteori på detta fall har 
vi försökt att ge en förklaring till företagens agerande vid deras arbete med Miljödiplom. I 
grund och botten handlar det om att samhället blir alltmer differentierat och för att kunna 
handskas med den ökande komplexiteten denna differentiering innebär har olika subsystem 
utvecklats. I analysen framkom olika anledningar till varför företagen valt att arbeta med 
Miljödiplom – Rent marknadsföringsmässigt, intresse att arbeta med miljöfrågor inom 
organisationen och krav från kunder och leverantörer. Alla tre anledningarna kan utifrån 
systemtermer förklaras med företagens vilja att reducera omvärldens komplexitet och tolka 
dess resonans. Detta är enligt oss ett resultat av allt mer differentierat och komplext samhälle 
där det krävs mer och mer kunskap för att driva ett företag. Miljöarbete inom de intervjuade 
företagen ansågs som en mer eller mindre vedertagen del av deras arbete och är ett tydligt 
exempel på hur dagens företagare behöver mer kunskap. För att arbeta med ett 
miljöledningssystem av modellen ISO eller EMAS krävs mycket tid och kunskap vilket för 
många små- och medelstora företag inte är realistiskt. Detta faktum ger en återkoppling till 
delen om den polyfoniska organisationen där storföretag utvecklat en organisation där flera 
primära funktionssystem agerar parallellt och oberoende av varandra. Den polyfoniska 
organisationen är, utifrån vårt perspektiv, ett tydligt bevis för hur organisationen utvecklar 
olika avdelningar, eller subsystem, som endast har en funktion inom organisationen. Denna 
utveckling av funktionell differentiering är av samma art som den samhället som helhet har 
genomgått och grundar sig i två enkla faktum, att systemens omvärld blir alltmer komplex 
och att systemet alltid arbetar för att minska komplexiteten. Utvecklingen av subsystem ger 
systemen möjligheten att handskas med denna komplexitet. 
 
Luhmanns systemteorier och dess beskrivningar av hur system agerar och interagerar är ingen 
konstant och oföränderlig verklighet som sätter begränsningar för hur samhället ska kunna 
fungera. De är en abstrakt förklaring av hur det funktionellt differentierade samhällets system 
agerar och interagerar med varandra. Denna syn på världen kan ge ett väldigt avhumaniserat 
intryck där människor reduceras till funktioner inom organisationer där det krävs 
spetskompetenser för att vara konkurrenskraftig. Som nämnt ovan är differentieringen av 
organisationsstrukturen ett svar på differentieringen av samhället som helhet där systemen 
skapar funktioner för att kunna reducera omvärldens komplexitet. Framväxandet av 
miljöfrågan inom företagsvärlden är ett tydligt exempel på hur system anpassar sig till sin 
omvärlds resonans och arbetar för att tolka och reducera den.  
 
För människorna i det differentierade samhället innebär det en avhumanisering av sin position 
inom den organisation man är verksam då man endast fyller en funktion som arbetskraft, inte 
som människa. Till exempel personen som arbetar vid ett löpande band, i kassan i mataffär 
eller som ekonomisk rådgivare på bank. Krasst sett kan man säga att vi inte bryr oss om vem 
som utför uppgiften, bara att den blir utförd. Detta är inte en kritik mot systemteorin utan en 
förklaring utifrån den där vi kan förklara varför Miljödiplom fungerat bra för de studerade 
företagen. Miljödiplom som verktyg ställer inte de krav på spetskompetens och 
”avhumanisering” som åsyftas ovan utan ger företagen möjligheten att koda miljöfrågan 
utifrån sin egen verksamhet. Det belyses genom citat använda i analysen där Miljödiplom 
beskrivs som ”lättförståeligt, verklighetsbaserat och ligger på en bra nivå”. Systemteorin 
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förklarar hur man inte kan tvinga ett system att arbeta eller tycka på ett visst sätt (operativt 
slutet) och att det heller inte går att använda sig av moraliska argument då krav på moralen 
blockerar kommunikationen. Miljödiplom ger företagen verktyget som behövs för att kunna 
tolka miljöfrågan utifrån sitt systemspecifika sätt att arbeta. De rena miljövinster som går att 
nå varierar dock från organisation till organisation beroende på hur miljöfrågan tolkas och 
vilken prioritet den ges.  
 
 
7.2 Återkopplig och reflektion 
Med hjälp av Luhmanns teori kan vi förklara varför och hur små- och medelstora företag 
arbetar med Miljödiplom då hans teori syftar till att förklara hur sociala system fungerar, detta 
ger oss en frihet att agera därefter. Som nämnt i inledningen syftade inte denna uppsats till att 
ge några revolutionerande svar på hur och varför företag arbetar med miljöfrågor. Vad vi gjort 
är att med hjälp av systemteori visa på hur sociala system agerar och därmed visa på var 
utmaningarna i företagens miljöarbete ligger. Denna utmaning ligger i den tes vi drivit i denna 
uppsats att det går att göra en distinktion mellan en homofon och en polyfon organisation där 
små- och medelstora företag arbetar utifrån den homofona organisationsmodellen. Detta 
innebär, utifrån analysen av vårt empiriska och tolkningen av Luhmanns teori, att desto större 
en organisation blir desto mer komplex blir den och rör sig därmed mot att bli polyfon. Nedan 
kommer en sammanfattande argumentation för denna tes. 
 
 Miljöfrågan har ingen egen kod, den måste alltid kommuniceras genom en 

organisations primära funktionssystem för att kunna tolkas. 
 
 Miljödiplom är ett verktyg för små- och medelstora företag att reducera omvärldens 

komplexitet och tolka dess resonans av miljöfrågor. 
 
 Genom att företagen tolkar sitt miljöarbete genom det ekonomiska funktionssystemet 

kommer företagen alltid till en punkt där det krävs stora investeringar för att nå målet 
ständig förbättring som Miljödiplom har. 

 
 För att ett effektivt miljöarbete med krav på ständig förbättring ska kunna genomföras 

i företagens krävs att de, i enlighet med figur 2, ”väver in” miljöfrågan – kopplat till 
sitt Miljödiplom – tidigt i den ekonomiska koden och de övriga funktionssystems 
koder som behandlas av organisationen. 

 
Eftersom miljön inte har någon egen kod utan tolkas i binära koder utifrån 
företagets/organisationens primära funktionssystem kommer den alltid i andra hand. Detta 
innebär, i och med den binära kodningen, att miljöfrågan beläggs med ett positivt eller 
negativt värde beroende på företagets förhållningssätt till sitt primära funktionssystem.    
 
Miljöfrågan existerar inte i sig själv då den inte har ett eget funktionssystem och finns inte så 
länge den inte kommuniceras. Miljödiplom blir därför verktyget som företagen använder för 
att koda miljöfrågan, översätta det bakgrundsbrus den ger upphov till till kommunikation och 
resonans inom systemet. Dock innebär denna implementering av ett Miljödiplom en tids- och 
resursåtgång för företagen i ett inledande skede vilket många värjer sig mot. Detta hänger 
samman med de sociala systemens ovilja att ändra sig efter yttre påverkan som inte tolkats.  
 
Som vi visade i figur 2 fungerar den homofona organisationen utifrån ett primärt 
funktionssystem där övriga funktionssystems kommunikation vävs in i relation till dess 
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relevans för organisationens överlevnad. När vi kartlagt detta utifrån systemteori, i relation till 
att miljöfrågan inte har en egen kod, betyder det att miljöfrågans relevans – bortsett från den 
ekonomiska – ställs i proportion till den relevans det funktionssystem som behandlas har. Ju 
tidigare ett annat funktionssystems kommunikation om miljöfrågan behandlas av 
organisationen desto större påverkan kan det ha inom den.  
 
Det finns alltså en distinktion mellan en homofon och en polyfon organisation men de företag 
som deltagit i denna fallstudie visar på att de har rört sig mot att, i en framtid, bli polyfona. 
Det är viktigt att poängtera att de inte är polyfona i sin organisationsstruktur då de fortfarande 
förhåller sig till ett primärt funktionssystem, men deras miljöpåverkan har minskat i och med 
implementeringen av Miljödiplom – d.v.s. beläggandet av en ny kod inom organisationen.  
Återigen så handlar denna utveckling av organisationsmodeller om samhällets, som helhet, 
ökande komplexitet. Ju mer komplext samhället blir desto fler subsystem utvecklar det för att 
kunna handskas med denna komplexitet. Subsystemen, i sin tur, arbetar alltid för att reducera 
omvärlden komplexitet men som en följd av sin omvärlds ökande komplexitet, ökar även den 
inom subsystemen. Detta har gjort att den polyfona organisationen vuxit fram då den rör sig 
på en global skala där inget funktionssystem kan vara överordnat det andra för 
organisationens överlevnad. De små- och medelstora företag som varit i fokus i denna uppsats 
rör sig inte på denna skala och kan inte göra det heller då personal- och resurstillgångar sätter 
begränsningar för vad som är fysiskt möjligt för organisationen att klara av. Dock har 
komplexiteten ökat även för den homofona organisationen. Miljödiplom är därför det verktyg 
dessa företag använder sig av för att kunna handskas med denna komplexitet och svara på sin 
omvärlds kommunikation. Dessa företag är fortfarande homofona men har, genom 
beläggandet av en miljökod, rört sig till en annan grad av homofoni där fler koder nu påverkar 
deras organisationer. Denna kodning har heller inget förutbestämt slut eller mål utan pågår så 
länge som kodningen är relevant för organisationen. 
 
Avslutningsvis kan vi säga att vi inte försöker att förespråka en av de två 
organisationsstrukturer nämnda i uppsatsen utan endast att det går att förklara hur 
organisationer arbetar i verkligheten genom dessa systemteoretiska termer. Vår studies 
empiriska och teoretiska material belägger att vår förklaring utifrån denna teori är möjlig.  
Genom att studera vår omvärld utifrån systemteori ger det oss en frihet att agera, vad denna 
nya insikt kommer att leda till för handling är upp till var och en att avgöra.  
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9. Bilagor 
 
9.1 Bilaga 1 – Intervjuguide företagen 
Vi använde de första fem minuterna i intervjun till att presentera oss, vad vi gör, varför och 
hur resultaten kommer att användas. Med detta ville vi stilla den eventuella nyfikenhet och 
misstänksamhet som intervjupersonen kunde tänkas ha. Vidare visar numreringen av frågorna 
den ordning vi ställde dem i, detta grundade vi på att det är viktigt att vi hann ställa frågor 
från alla tre frågeområdena. 
 
 
Frågeområde 1, Det interna miljöarbetet 
 1. Berätta fritt kring miljöarbetet på ert företag. 

 
 2. Berätta fritt kring miljömedvetenheten bland medarbetarna på ert företag. 

 
 3. Vilka har varit drivkrafterna för er att arbeta med miljöfrågor? 

 
 11. Hur fungerade ert miljöarbete innan ni Miljödiplomerades? 

 
 12. Har ni någonsin funderat över att implementera ett annat MLS till exempel ISO 

14001 eller EMAS? 
 
 19. Vad har förändrats på miljösidan i ert företag sedan ni Miljödiplomerades? 

 
 20. Vilken var er drivkraft för att arbeta med Miljödiplom? 

 
 25. Har ni stött på problem med ert miljöarbete? 

 
 27. Vad i samhället, tror du, skapar goda förutsättningar för ett aktivt miljöarbete 

inom privat näringsliv?  
 
 

Frågeområde 2, Kommunikationen från insikt till handling 
 4. Hur kom ni kontakt med Miljödiplom? 

 
 5. Varifrån får ni information om miljöfrågor? 

 
 6. Hur går det till när ni får den informationen? 

 
 7. Hur skulle ni vilja att det gick till? 

 
 13. Hur gör ni om det uppstår frågor/problem/osäkerheter med ert miljöarbete? 

 
 14. Om vi tittar tio år tillbaks i tiden vilka tycker du är de största förändringarna som 

skett på miljösidan fram tills idag?  
 
 15. Vad tror du att det beror på? 

 
 16. Hur har dessa förändringar gått till? (Frågan kan lätt bli en upprepning, använd 

endast om intervjupersonen inte förstår.) 
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 21. Hur tror du att det ser ut i ert företag, på miljösidan, tio år framåt i tiden?  

 
 22. Hur skulle du vilja att det ser ut om tio år? 

 
 
Frågeområde 3, Utvärdering av Miljödiplomet och Miljödiplomeringsprocessen 
 8. Är ni nöjda med investeringen i en Miljödiplomering? 

 
 9. Är ni nöjda med Miljödiplomeringsprocessen? (rådgivning, utbildning, revision) 

 
 10. Är ni missnöjda med något i Miljödiplomeringen? 

 
 17. Hur sköts arbetet med Miljödiplom i ert företag? (vem gör vad osv.) 

 
 18. Har ni stött på problem med ert Miljödiplomerings arbete? 

 
 23. Hur fungerar checklistan som guide i ert miljöarbete? 

 
 24. Finner ni informationen i Handledningspärmen vara tillräcklig för att ni ska 

kunna utföra ert miljöarbete? 
 
 26. Har Miljödiplomeringen öppnat några nya möjligheter för er? 

 
 28. Skulle ni vilja se några förändringar i Miljödiplomet, i så fall vilka? 

 
 29. Rekommenderar ni Miljödiplom till andra? 

 
 30. Gör Miljödiplom att ni har bättre koll på miljöfrågor i ert företag? (t ex lagkrav)  

 
 31. Vad har ni för nytta av Miljödiplom gentemot era intressenter?  

 
 32. Frågor om omvärlden. Har Miljödiplom någon effekt på omvärlden till ert 

företag? 
 
 
9.2 Bilaga 2 – Intervjuguide Miljöstrategen 
 

 Hur fungerar er roll i diplomeringsarbetet, hur är det tänkt att den ska fungera? 
 

 Hur tar ni kontakt med företagen för första gången? 
 

 Hur upplevs denna kontakt? 
 

 Vilka tjänster erbjuder ni företagen, hur läggs dessa fram? 
 

 Märker ni någon skillnad på hur Miljödiplom upplevs idag jämfört med när ni 
startade (första kontakten)? 

 
 Hur sköts kontakterna i det löpande arbetet? 
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 Hur fungerar er kontakt med kommunen? Ger de er direktiv? 

 
 Vilka övriga områden än miljöarbete påverkar företagen utifrån? 

 
 Hur stor del tror ni att miljöarbetet har i förhållande till de andra (av dem 

nämnda områden)? 
 

 Väljer många företag, efter en eller flera revisioner, att avsluta sitt arbete med 
Miljödiplom? – vanligaste orsakerna? 

 
 Upplever ni, har ni fått indikationer på, att företagen förhåller sig till sin 

verksamhet på ett annorlunda sätt efter en Miljödiplomering än innan? 
 

 Arbetar ni aktivt med att skapa en gemenskapskänsla? 
 

 Hur ser utvecklingen av Miljödiplom ut? 
 

 Tror ni att Miljödiplom kan utvecklas till att innehålla fler grader av 
ambitionsnivå? 
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