
Institutionen för Tema 

Campus Norrköping 
 
 

Strukturerat miljöarbete på olika 
villkor 

 – Incitament för små och medelstora företag 
att arbeta med Miljödiplom 

Henric Wahlgren 

Magisteruppsats från Miljövetarprogrammet, 2007 
 

 

 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



  

 

Rapporttyp 
Report category 
 
       Licentiatavhandling  
       Examensarbete 
 AB-uppsats  
       C-uppsats 
  X    D-uppsats     
       Övrig rapport 
 
       ________________  

Språk 
Language 
 
  X   Svenska/Swedish 
       Engelska/English 
 
 
      ________________ 

Titel 
Strukturerat miljöarbete på olika villkor – Incitament för små och medelstora företag att arbeta med Miljödiplom 
 
 
 
Title 
Environmental Management on different terms – Drivining forces for SME’s to work with Miljödiplom 
 
 
Författare 
Author 
Henric Wahlgren 

Sammanfattning 
Detta arbete är tvådelat och syftar dels till att genom tematisk analys av den genererade empirin svara på frågan: Varför små och medelstora 
företag arbetar med Miljödiplom i Jönköpings kommun? och dels till att genom diskussionen belysa resultaten av denna analys och med 
utgångspunkt i Luhmanns sociala systemteori problematisera: Hur små och medelstora företag tolkar och arbetar med miljöfrågan på olika sätt. 
Empirin har insamlats genom kvalitativ intervjumetodik bland företag i Jönköpingsregionen som har viss koppling till miljöledningssystemet 
Miljödiplom, ett alternativt MLS enligt den s.k. Göteborgsmodellen. 
 
Genom den tematiska analysen visade resultaten på att de studerade företagen tolkar sitt miljöarbete genom ekonomiska incitament där insikten om 
att företaget måste arbeta med miljöfrågor kommer genom intressenters påverkan på verksamheterna. Temat ekonomiskt incitament kunde delas 
upp i två underkategorier där några av företagen tolkade miljöfrågan genom kostnader, och hade därmed ett reaktivt förhållningssätt, och några av 
företagen såg möjligheten att profilera sig med miljöhänsyn som argument, och därmed hade ett proaktivt förhållningssätt.  
 
Utifrån Luhmanns sociala systemteori kunde två praktiska slutsatser dras om vad man som företag bör tänka på i relation till de två olika 
förhållningssätten:  
 
– För att underlätta för den reaktiva verksamheten att bedriva ett effektivt miljöarbete krävs en större mängd formalisering och rutiner. Genom 
detta vävs miljöarbetet in i dagliga rutiner som inte kräver extra tid eller kunskap 
 
– För den proaktiva verksamheten är det viktigt att tydligt kunna definiera vad som är miljöarbete för deras verksamhet genom t.ex. miljö- och 
inköpspolicy. Detta hänger samman med att miljöfrågan inte har en generell kod i samhället och att den därför är systemspecifik för den proaktiva 
verksamheten.  
 

ISBN 
_____________________________________________________ 
ISRN  LIU-TEMA/MV-D--07/02--SE 
_________________________________________________________________ 
ISSN 
_________________________________________________________________ 
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 
 
 
 
 
 
 
Handledare 
Tutor 
Victoria Wibeck 

Nyckelord 
Miljödiplom, små och medelstora företag, reaktivt/proaktivt förhållningssätt, Luhmanns sociala systemteori 
 
Keywords 
Miljödiplom, SME, reactive/proactive attitude, Luhmanns social systems theory 

 
Datum Institution, Avdelning 

Department, Division 
Tema vatten i natur och samhälle, 
Miljövetarprogrammet 
Department of Water and Environmental Studies, 
Environmental Science Programme 

Date 2/6 - 2007 

URL för elektronisk version 
 
http://www.ep.liu.se/index.sv.html 



 
 

 
Förord 
 
Återigen kom Niklas Luhmann och dennes teorier att 
spela en stor del i en uppsats som jag skriver. Då jag 
gick in i detta arbete, gjorde jag det relativt 
förutsättningslöst i och med användandet av Grundad 
teori. Detta nya sätt att bedriva forskning på för egen 
del gav upphov till en hel del bryderier och kvalfyllda 
funderingar. Därför är jag skyldig ett antal personer ett 
stort tack för deras medverkan till att detta arbete blev 
färdigställt.  
 
Först och främst vill jag tacka min handledare Victoria 
Wibeck för hennes ovärderliga kommentarer och 
diskussioner. Utan dig hade detta arbete inte blivit vad 
det är. 
 
Ett stort tack riktar jag även till mina kollegor på 
Miljöstrategen för deras medverkan, stöd, förståelse och 
framförallt deras förtroende – Tack grabbar! 
 
Självklart riktar jag även ett stort tack till 
respondenterna som bidragit med sin tid, kunskap och 
åsikter. 
 
Sist men inte minst vill jag även tacka min familj som 
stått ut med mitt pendlande och mina vänner som varit 
ett fantastiskt stöd i denna, många gånger, ångestfyllda 
process. 
 
 

Henric Wahlgren 
 

Norrköping den 21 maj 2007 
 

 



Sammanfattning 
 
Detta arbete är tvådelat och syftar dels till att genom tematisk analys av den genererade empirin 
svara på frågan: Varför små och medelstora företag arbetar med Miljödiplom i Jönköpings 
kommun? och dels till att genom diskussionen belysa resultaten av denna analys och med 
utgångspunkt i Luhmanns sociala systemteori problematisera: Hur små och medelstora företag 
tolkar och arbetar med miljöfrågan på olika sätt. Empirin har insamlats genom kvalitativ 
intervjumetodik bland företag i Jönköpingsregionen som har viss koppling till 
miljöledningssystemet Miljödiplom, ett alternativt MLS enligt den s.k. Göteborgsmodellen. 
 
Genom den tematiska analysen visade resultaten på att de studerade företagen tolkar sitt 
miljöarbete genom ekonomiska incitament där insikten om att företaget måste arbeta med 
miljöfrågor kommer genom intressenters påverkan på verksamheterna. Temat ekonomiskt 
incitament kunde delas upp i två underkategorier där några av företagen tolkade miljöfrågan 
genom kostnader, och hade därmed ett reaktivt förhållningssätt, och några av företagen såg 
möjligheten att profilera sig med miljöhänsyn som argument, och därmed hade ett proaktivt 
förhållningssätt.  
 
Utifrån Luhmanns sociala systemteori kunde två praktiska slutsatser dras om vad man som 
företag bör tänka på i relation till de två olika förhållningssätten: 
 

- För att underlätta för den reaktiva verksamheten att bedriva ett effektivt miljöarbete 
krävs en större mängd formalisering och rutiner. Genom detta vävs miljöarbetet in i 
dagliga rutiner som inte kräver extra tid eller kunskap 

 
- För den proaktiva verksamheten är det viktigt att tydligt kunna definiera vad som är 

miljöarbete för deras verksamhet genom t.ex. miljö- och inköpspolicy. Detta hänger 
samman med att miljöfrågan inte har en generell kod i samhället och att den därför är 
systemspecifik för den proaktiva verksamheten.  
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1. Inledning  
 

”Det är svårt att få grepp om djupet och bredden i vår tids miljöproblem. Det 
beror inte bara på att problemen omfattar stora och komplexa system, utan 
också på att det är oklart vad som omfattas av begreppet miljöproblem.” 

(Ariansen, 1993, sid 9) 
 
Att vi människor idag utgör en stor påverkan på vår livsmiljö är ett, om än vida diskuterat, mer 
eller mindre vedertaget faktum. I samband med att allt fler röster gör sig hörda inom 
miljödebatten, desto fler åsikter framkommer om vad som bör göras för att korrigera de 
problem vi ställs inför och på vilket sätt detta bör göras. Många gånger har den enskilde 
individen eller företagaren inga större svårigheter att förstå och uträtta enkla och praktiska 
åtgärder, som källsortering, för att minimera sin miljöpåverkan (Jönhill, 1997, sid 386). 
Problemen uppstår när, som citatet ovan påpekar, miljöfrågan blir för stor och komplex för att 
den enskilde ska kunna se sin del i lösningen. 
 
Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) kan 99 % av företagen i Sverige klassas som små eller 
medelstora (SCB, 2006).1 Varje enskilt småföretags miljöpåverkan må i sig vara liten men 
tillsammans utgör dess 99 % en betydande del av den sammanlagda miljöpåverkan som 
näringslivet i Sverige ger upphov till. För att företag ska kunna jobba aktivt och strukturerat 
med miljöfrågor har flera olika verktyg, t.ex. miljöledningssystem (MLS), vuxit fram under de 
senaste åren (Ammenberg, 2004, sid 140). Många gånger är dessa verktyg anpassade för stora 
verksamheter eller koncerner där den direkta miljöpåverkan som företaget ger upphov till är 
konkret och relativt enkel att formalisera. För ett mindre företag kan det vara svårare att 
formulera miljömål och leva upp till kravet om ständig förbättring som de flesta MLS 
innehåller då de mindre företagens miljöpåverkan kan upplevas som diffus.  
 
Förslaget till ämne för detta arbete kom till genom samtal och diskussioner med konsultfirman 
Miljöstrategen i Jönköping AB som är projektledare för Miljödiplom i Jönköpings kommun. 
Den form av Miljödiplom som Jönköpings kommun erbjuder företag i regionen följer den s.k. 
Göteborgsmodellen och är ett miljöledningssystem anpassat för små och medelstora företags 
behov och kapacitet (Göteborgs Stad, 2007). Under arbetet med denna uppsats tillkomst har jag 
även arbetat som timanställd på Miljöstrategen vilket gett mig en ovärderlig inblick i hur 
Miljödiplom som koncept fungerar i praktiken.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Denna uppsats syftar till att diskutera och problematisera hur små och medelstora företag 
upplever strukturerat miljöarbete inom näringslivet. För att kunna studera detta har empirin 
insamlats genom en fokusgrupp och intervjuer med företag i Jönköpingsregionen, till viss del 
med koppling till miljöledningssystemet Miljödiplom. Genom att grundad teori har använts 
som metod skapades de frågeställningar som fungerat som utgångspunkt i jämförelsen med 
redan bedriven forskning, i samband med analysen av empirin. Därför styrde endast det 
generella syftet med studien arbetet under empiriinsamlingens inledande skede: 
  

                                                
1 Med små eller medelstort menas ett företag som har färre än 50 personer anställda. Ingen hänsyn har 
tagits till omsättning. 
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- Varför små och medelstora företag arbetar med Miljödiplom i Jönköpings kommun?  
 
Arbetet är därför uppdelat i två delar där resultatet av den genererade empirin presenteras i den 
första och sedan förklaras i den andra delen utifrån befintlig teori. Genom det valda upplägget 
på uppsatsen är det min förhoppning att jag kan visa på hur grundad teori som metod använts 
och genererat nya frågor. Den fråga som därför styrde under diskussionsdelen var: 
 

- Hur små och medelstora företag tolkar och arbetar med miljöfrågan på olika sätt, 
förklarat utifrån Niklas Luhmanns sociala systemteori. 

 
Genom att använda Luhmanns systemteori syftar diskussionen till att ge en fördjupad förståelse 
av resultaten från analysen och hur man kan se på de möjligheter och problem som små och 
medelstora företag ställs inför i sitt arbete med miljöfrågor inom sin verksamhet.  
 

‐ 3 ‐ 



2. Bakgrund – Göteborgsmodellen  
 
Miljödiplom enligt Göteborgsmodellen riktar sig till små och medelstora företag som vill sköta 
sitt miljöarbete på ett strukturerat sätt men inte har tid eller resurser att implementera en 
certifiering enligt ISO 14001 eller EMAS (Göteborgs Stad, 2007). Göteborgsmodellen är 
framtaget av Göteborgs stad för att bättre passa små och medelstora företags behov och krav på 
ett miljöledningssystem. Man arbetar utifrån en checklista med obligatoriska och frivilliga 
punkter. I de obligatoriska punkterna ingår bl.a. lagkrav, krav på miljöutredning, mål- och 
handlingsplan och uppföljning av det egna miljöarbetet under det gångna året (Göteborgs Stad, 
2007). Miljödiplom ingår som en del i Svensk Miljöbas som är en kravstandard som flera 
kommuner och organisationer står bakom. Svensk Miljöbas drivs av IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB, med stöd från NUTEK, med syfte att skapa en gemensam kravstandard för 
de olika former av diplomeringssystem som vuxit fram under senare år (Göteborgs Stad, 2007). 
Flera kommuner runt om i Sverige har valt att erbjuda företag i sin egen kommun Miljödiplom 
enligt Göteborgsmodellen, t.ex. Falköping, Växjö, Örebro, Värnamo, Sundsvall, Umeå, Borås 
m.fl. Dessa kommuner ingår i ett nätverk där man gemensamt hjälps åt att utveckla 
Miljödiplom, dock ägs konceptet av Göteborgs Stad och inga ändringar kan göras i själva 
ledningssystemet av någon kommun utan deras godkännande (Johansson, muntlig information, 
februari 2007).  
 
I Jönköpings kommun har man valt att använda sig av det privata konsultföretaget 
Miljöstrategen i Jönköping AB som projektledare för Miljödiplom. Detta upplägg skiljer sig 
från det i många andra kommuner genom att Miljöstrategen aktivt säljer Miljödiplom. Genom 
detta förhållningssätt har Jönköpings kommun, i jämförelse med till storleken likvärdiga 
kommuner, lyckats att engagera långt fler företag att aktivt arbeta med konceptet.2 Som nämnt 
tidigare är det Göteborgs Stad som äger konceptet Miljödiplom och de enskilda kommunerna 
som ”äger rätten”, genom att köpa in sig i nätverket, till att erbjuda företag i sin egen region att 
arbeta med Miljödiplom. Genom sin roll som projektledare för Miljödiplom inriktar sig 
Miljöstrategens arbete, bland annat, till att aktivt sälja Miljödiplom i Jönköpings kommun och 
fungera som vägledare för de företag som arbetar med konceptet.3  
 
 

                                                
2 Jämförelse kan göras mellan Jönköping och Örebro där ca: 170 företag arbetar aktivt med Miljödiplom 
i Jönköping medan endast 17 företag är diplomerade i Örebro (Örebro kommun, 2007).  
3 Miljöstrategen samarbetar även med Aneby, Värnamo och Växjö kommuner med samma koncept som 
det i Jönköpings kommun. Dock är det endast företag verksamma i Jönköpings kommun som varit i 
denna studiens fokus. 
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3. Metod  
För att kunna undersöka hur små och medelstora företag arbetar med Miljödiplom och vilka 
förväntningar, problem och möjligheter dessa företag upplever med att strukturerat arbeta med 
miljön inom sin verksamhet, valdes grundad teori som metod. Empirin som studerats i enlighet 
med grundad teoris synvinkel är genererad och insamlad genom en fokusgrupp och fyra 
intervjuer. Beskrivning av den valda teorin och angreppssättet, motivering och kritik 
presenteras i olika delar nedan. 
 

3.1 Grundad teori  
 
Grundad teori, eller grounded theory, är en vetenskaplig metod framarbetad av två amerikanska 
sociologer vid namn Barney Glaser och Anselm Strauss i början av 1960-talet. Denna metod 
har sitt ursprung i den metod de använde sig av i en av sina undersökningar och förklarades 
första gången i boken The Discovery of Grounded Theory som utkom 1967. Denna bok har 
sedan följts upp av flera böcker skrivna av de båda författarna. 
 
Guvå och Hylander väljer i sin bok Grundad teori – Ett teorigenererande forskningsperspektiv 
(2003) att enkelt förklara grundad teori genom:  
 

”Att utifrån den egna praktiska erfarenheten skapa begrepp och teoretiska 
modeller, som sedan omformuleras och revideras allteftersom ny kunskap 
växer fram, är ett vardagsnära arbetssätt, som många praktiska verksamheter 
känner igen och använder sig av i sin yrkesutövning” (Guvå & Hylander, 
2003, sid 5). 
 

Vad som skiljer grundad teori från vanlig hypotesprövande metod är att insamlingen av data 
och analysen av densamma sker samtidigt och därför oundvikligen kommer att påverka 
varandra. Detta sker i ett syfte att genom empirin skapa ny teori och hypotes (Dick, 2005). Rent 
praktiskt innebär detta att forskaren inledningsvis samlar in och behandlar sina data utan 
förutfattade meningar eller teorier som styr arbetet. Istället letar man teman och kategorier i det 
insamlade materialet och jämför ständigt dessa mot varandra. På så sätt kommer de teorier man 
arbetar utifrån att vara genererade av de resultat materialet ger (Glaser, 1998, sid 21 – 24). 
Detta görs för att man metodiskt ska kunna arbeta fram nya hypoteser genom insamlat material, 
snarare än att validera på förhand framarbetade teorier och hypoteser.  
I sin beskrivning av grundad teori förklarar Bob Dick (2005) hur grundad teori utgår ifrån en 
undersökning eller ett fall. Det är forskarens uppgift att förstå hur processerna i detta fall 
fungerar och hur de olika deltagarna spelar sina roller. Detta görs främst genom observationer, 
konversationer eller intervjuer som då genererar den data man sedan, under tiden, analyserar 
för att finna huvudsakliga teman och kategorier.  
 
Guvå & Hylander (2003) beskriver hur grundad teori i många delar kan jämställas med 
induktiv metod där man arbetar utifrån tre kategorier där data först beskrivs, sorteras och 
analyseras. Därefter tolkas data i relation till befintliga teorier för att slutligen kodas och 
analyseras vilket då genererar ny teori. I denna strikt induktiva metod sker forskningen på detta 
sätt linjärt till skillnad från grundad teori som tillåter att dessa processer tar plats samtidigt och 
simultant på ett mycket mer komplext sätt (Guvå & Hylander, 2003, sid 13). 
På detta sätt är det uppenbart varför grundad teori och induktiv metod har mycket gemensamt 
då de i grunden syftar till att generera ny teori. Dock kan likheter även dras till 
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hypotesprövande metod, d.v.s. deduktiv, då de genererade teorierna prövas mot den insamlade 
empirin i syfte att skapa välgrundade antaganden (Guvå & Hylander, 2003, sid 13).  
 

”I grundad teori förenas således en induktiv och deduktiv ansats till en 
abduktiv slutledningsform, med vilken menas att ny lärdom tillskapas genom 
att ett överraskande förhållande, en anomali som upptäckts i en induktiv fas, 
förklaras av vissa specifika antaganden […] Grundad teori kan ses som en 
process där ett induktivt utforskande leder till en upptäckt, som forskaren 
försöker förstå med hjälp av ett tankesprång i form av ett teoretiskt antagande 
(abduktion), vilket sedan prövas deduktivt” (Guvå & Hylander, 2003, sid 13 
ff.).  

 
Glaser själv (1998) menar också att man inte kan göra den enkla distinktionen mellan induktiv 
och deduktiv metod då detta är att förenkla ett komplext förlopp. Grundad teori innehåller båda 
delarna i syfte att spegla verkligheten utifrån det som studeras (Glaser, 1998, sid 43 – 44). I 
denna studie visar sig detta genom att den, induktivt, insamlade empirin analyseras på ett 
abduktivt sätt för att sedan förklaras utifrån befintlig teori. Den deduktiva prövningen av denna 
uppsats resultat överlämnar jag på framtida forskning inom området. 
 

3.1.1 Praktisk tillämpning 
 
Som nämnts tidigare sker den vanligaste formen för insamling av data genom intervjuer, 
formella, informella eller genom fokusgrupper. Under dessa möten mellan forskaren och 
respondenterna noterar och antecknar forskaren teman och kategorier som framträder i samtalet 
(Dick, 2005) Kodningen i detta fall är antecknandet av de åsikter som respondenterna ger 
uttryck för. Vid varje nytt möte växer mängden empiriskt material samtidigt som de åsikter, 
eller teman, som respondenterna har gemensamt växer fram. Dick (2005) beskriver i sin 
översiktliga skiss arbetsgången. 

 
 

  
 
Fig. 1: Arbetsgången vid arbete med grundad teori. Figuren visar hur flera av momenten sker 
samtidigt och överlappar varandra. Dick, Bob (2005) Grounded theory: a thumbnail sketch.  [On 
line] Acc: 2007‐02‐21 

Inom vanlig deduktiv forskning brukar vanligtvis en litteratursökning och inläsning av ämnet 
ske innan detta arbete tar vid. Detta görs för att man tydligt ska kunna identifiera 
forskningsområdet och hypoteserna som styr arbetet för att ha en gedigen teoretisk grund att stå 
på innan man börjar med insamling av egen empiri. Enligt Glaser (1998) går detta stick i stäv 
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mot vad grundad teori syftar till. Han menar att ju mindre forskaren vet om ett fenomen innan 
denne ger sig in på området, desto större är troligheten för att det just är empirin som styr 
vilken sorts kategorier som framträder eftersom syftet är att skapa koncept och ny teori, inte att 
testa och validera gammal (Glaser, 1998, sid 68 – 69). Självklart måste forskaren förhålla sig 
till tidigare undersökningar och teorier men dessa tas först i beaktande när den egna empirin är 
kodad och sorterad och fungerar då som data mot vilken man jämför de egna resultaten under 
skrivprocessen (se figur 1 ovan).  
 
Jämförelsen, eller kodningen, sker i flera steg om och om igen. I det första läget styr frågorna: 
Vad är det som händer? Hur reagerar personen/personerna på situationen? Hur påverkar 
situationen resultatet? Kategorierna som framträder genom kodningen jämförs i sin tur med 
kategorierna som framträder vid nästa intervjutillfälle osv. tills en teori ”framträder ur datan” 
som sedan jämförs med ytterligare insamlad data (Dick, 2005). På detta sätt kommer en 
kärnkategori, eller kärnkategorier, att framträda som de olika respondenterna har gemensamt. 
Guvå & Hylander (2003) pekar på fyra olika etapper som vägledande vid användandet av 
grundad teori vid forskning. De olika etapperna är: Från rådata till benämning, 
begreppsbildning, mönstersökning och teorigenerering (Guvå & Hylander, 2003, sid 44 – 72). I 
den första etappen, från rådata till benämning, ligger fokus på att identifiera skeenden som är 
av betydelse att utforska. Etapp två, begreppsbildning, syftar till att skapa begrepp och 
kategorier som fungerar som ledande i den fortsatta forskningen. I den tredje etappen, 
mönstersökning, jämförs de begrepp som man funnit med varandra efter meningsfull 
korrelation och samverkan. I den fjärde och sista etappen, teorigenerering, prövas den eller de 
kärnkategorier som framträtt ur materialet som de relevanta.4 I samband med den fjärde 
etappen, teorigenerering, uppnås efter ett tag s.k. ”mättnad” där inga fler kategorier framträder 
som relevanta. På så sätt fokuseras kodningen till kärnkategorin och den nya teori som 
framträtt och kodas mot redan befintlig forskning. 
 

3.1.2 Kritik och reflektion 
 
Genom att använda metoden grundad teori kan man studera problemet fallspecifikt och utgå 
ifrån detta i jämförelse med annan forskning. Vad som är ”rätt” eller ”fel” definieras därför av 
vad som kommit fram under empiriinsamlingen och vad analysen pekar på. Det största 
problemet med detta förhållningssätt, och som är generaliserbart till all forskning, är att det är 
näst intill omöjligt att bortse från tidigare erfarenheter och förförståelse. Detta påverkar mig 
själv t.ex. i utformandet av frågor, under mötena med respondenterna, vilka följdfrågor man 
ställer, hur man tolkar svaren osv.  
 
Vad som är grundad teoris huvudsakliga syfte är att man genom att förhålla sig till sin 
insamlade empiri på ett metodspecifikt sätt kan minimera ”sig själv” från undersökningen i så 
stor grad som möjligt. Detta är vad Dick (2005) och Guvå & Hylander (2003) menar när de 
varnar för att sluta analysera och leta kategorier för tidigt i empirin. Det är först när, som 
nämnts ovan, man uppnått mättnad – när inga fler kategorier framträder – som kodningen är 
klar, och inte när man som forskare anser sig ha nått det resultat man vill ha. 
Under perioden för denna uppsats tillkomst arbetade jag även deltid på Miljöstrategen i 
Jönköping AB. Detta har gjort att jag fått en mycket större och bättre inblick i det dagliga 
                                                
4 Både Guvå & Hylander (2003, sid 65) och Dick (2005) varnar för att alltför tidigt i processen 
”bestämma sig för” en kärnkategori då denna kan visa sig vara resultatet av redan beskrivna processer 
och inte ny teori. 
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arbetet med Miljödiplom än jag annars skulle ha fått. Jag har dock inte kommit att arbeta med 
de företag som ställt upp som respondenter så inga informella samtal har förts vid sidan av de 
genomförda intervjuerna. Den insamlade empirin är det material på vilken analysen och 
diskussionen vilar och i de fall när andra kopplingar än de som materialet visar på görs, 
kommer de att redovisas tydligt.  
 

3.2 Intervjumetodik 
 
En intervju definieras av Lantz (2006) som en metod för att systematiskt samla in data som 
sedan genom en analys och resultatsammanställning kan ligga till grund för en diskussion eller 
ett beslut (Lantz, 2006, sid 11). Det är viktigt att tänka på att något så vardagligt som ett samtal 
genomförs på ett strukturerat sätt som tillåter att man kritiskt granskar sättet på vilket data 
insamlats. Därför kan intervjumetodik delas in efter sin grad av strukturering som då påverkar 
de svar respondenterna kommer att ge (Lantz, 2006, sid 18). Den grad av strukturering som 
valts för de två aktuella intervjumetodikerna presenteras under angivna metoder (Se del 3.2.1 
Fokusgrupp och del 3.2.2 Personliga intervjuer).   
 
Valet av intervjumetodik bestäms utifrån vad den aktuella forskningen går ut på att undersöka. 
Därför är det av stor betydelse att den datainsamlingsmetod som väljs stämmer väl överens 
med hur arbetet är utformat (Lantz, 2006, sid 22). Då denna uppsats är av kvalitativ karaktär 
föll valet av intervjumetodik på Fokusgrupp och Personliga intervjuer. Anledningen till detta 
är att grundad teori söker finna förklaringar till hur och varför och därigenom är det vanligaste 
sätten att generera data genom intervjuer eller fokusgrupper (Glaser, 1998, sid 22 – 24). Syftet 
med detta angreppssätt är att visa på komplexiteten i verkligheten som inte kan förklaras av 
enkla samband (Guvå & Hylander, 2003, sid 5). Därför valdes kvalitativ intervjumetodik då 
denna form av empirinsamling är effektivast för insamling av s.k. mjuk data, d.v.s. 
underliggande orsaker och åsikter, och därmed passade denna undersökning bäst.  
Mitt val att kombinera en fokusgrupp med intervjuer var baserat på viljan att skapa ett så brett, 
men koncentrerat, empiriskt material som möjligt. Efter noggrant övervägande föll därför 
sammansättningen av fokusgruppen på en tredelad uppdelning av deltagarna då syftet med 
fokusgruppen var att fungera som empirisk bas genom vilken kodningen av kategorier och 
teman skulle ta sin början (se stycket Grundad teori). Därför såg jag det som viktigt att så 
många olika företag, som en fokusgrupp på sex respondenter tillät, kunde delta. Nedan följer 
presentation och motivering av de två olika metoderna. 
 

3.2.1 Fokusgrupp 
 
En fokusgrupp kan bäst beskrivas som en organiserad samling människor som, utifrån sina 
egna erfarenheter, diskuterar ett givet ämne. Den stora skillnaden mellan hur en fokusgrupp 
organiseras mot en gruppintervju är att i gruppintervjun är frågorna och svaren i fokus medan 
ämnet och interaktionen i gruppen och vilka resultat denna interaktion ger är i centrum i studiet 
av fokusgruppen (Gibbs, 1997). Att sätta samman en organiserad fokusgrupp ger därför 
forskaren en möjlighet att få en inblick i en vald grupps gemensamma, eller olika, syn om ett 
ämne eller fall. Det centrala i fokusgruppen är deltagarna och hur den diskussion de genererar 
ter sig utifrån det på förhand givna ämnet (Wibeck, 2000, sid 9). 
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Mycket diskussion har förts kring fokusgruppen som metod och då speciellt mellan forskare å 
ena sidan och de som arbetar inom marknadsundersökningar å andra sidan. Vissa forskare 
anser att det finns en fara i att annektera det sätt på vilket fokusgrupper används, och utformas, 
i marknadsundersökningar som bristfälligt utformade (Barbour & Kitzinger, 2001, sid 1). Dock 
belyses styrkan i att använda fokusgrupper bra med följande citat: 
 

“Instead of asking questions of each person in turn, focus group researchers 
encourage participants to talk to one another: asking questions, exchanging 
anecdotes, and commenting on each others’ experiences and points of view. 
At the very least, research participants create an audience for one another.” 
(Barbour & Kitzinger, 2001, sid 4.) 

 
3.2.1.1 Praktiskt genomförande 
 
Den fokusgrupp som användes som empirisk bas för vilken kategorierna till frågorna i de 
efterföljande intervjuguiderna baserades, hölls på Science Park i Jönköping i början av mars 
månad. Valet av sammansättning föll därför på två stycken företag som inte bedriver något 
aktivt strukturerat miljöarbete, två stycken företag som börjat implementera Miljödiplom i sin 
verksamhet men ej blivit diplomerade och slutligen två stycken företag som arbetat med 
Miljödiplom en längre tid (mer än två år) och genomgått omdiplomering av sin verksamhet.5 
Genom denna sammansättning var förhoppningen att representanterna för de olika företagen, 
p.g.a. sina olika erfarenheter, skulle komma att skapa en diskussion som var vida mer 
diversifierad än en mer homogen grupp kunnat skapa. Företagen som arbetade aktivt med 
Miljödiplom kontaktades utifrån en lista på ett femtontal verksamheter som Miljöstrategen 
bidrog med. De företag som inte bedrev något strukturerat miljöarbete söktes upp genom 
tidigare kontakter. 
 
Tyvärr föll det sig så att ett av de företagen som börjat implementera Miljödiplom, men ej 
blivit diplomerade, som bjudits in inte kunde närvara. Fokusgruppen genomfördes ändå med 
fem deltagare på Science Park i Jönköping och varade i lite drygt en timme och femton 
minuter. Det generella intrycket av diskussionen som fördes var att alla företagen fick och 
kunde komma till tals. Det faktum att mötet hölls i samma byggnad som Miljöstrategen i 
Jönköping AB, kommunens projektledare för Miljödiplom, anser jag inte inverkade på ett 
negativt sätt även om bl.a. Gibbs (1997) avråder från att just hålla möten på ”färgad mark”6 då 
deltagarna kan ha positiva eller negativa känslor kopplade till platsen. Eftersom denna uppsats 
syftar till att få fram små och medelstora företags åsikter, möjligheter och problem förknippade 
med miljöarbete, utifrån Miljödiplom som exempel, och deltagarna varit införstådda med detta 
redan från början menar jag att valet av plats för fokusgruppen inte inverkade nämnvärt på 
resultatet.  
 
För att få igång diskussionen användes ett frågeformulär7 som utarbetades med hjälp av 
Richard A. Kreugers bok Developing Questions for Focus Groups (1998). Riktlinjer som 
användes för frågorna var att de skulle vara generella och öppna, med formulerade följdfrågor, 

                                                
5 Definitionen av strukturerat miljöarbete i denna uppsats innebär att ett företag arbetar aktivt med ett 
externt granskat miljöledningssystem. För denna uppsats är verksamheter som arbetar med 
Miljödiplom i fokus. 
6 Med ”färgad mark” menas här en byggnad, område, lokal etc. som deltagarna förknippar med någon 
speciell företeelse, specifikt arbete eller åsikter. 
7 Se bilaga 1 – Ämnesmall intervjuer 
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för att på så sätt låta representanterna för företagen kunna ta upp det de ansåg som relevant och 
viktigt. Andra riktlinjer som Kreuger (1998) förespråkar och som följdes under genomförandet 
av fokusgruppen var att låta pauser uppstå, inte tvinga fram svar (då detta anses som en 
återspegling av vad forskaren vill att respondenterna ska svara) och hålla inne med följdfrågor 
till slutet av mötet då följdfrågor kan störa diskussionen (Kreuger, 1998, sid 48). Just att låta 
pauser uppstå är viktigt då deltagare kan använda dessa pauser till att göra relevanta kopplingar 
eller introducera nya ämnen (Wibeck, 2000, sid 72). 
 
Innan diskussionen tog vid förklarade jag, återigen, vad studiens syfte var och på vilket sätt 
resultaten från diskussionen skulle komma att användas. Mötet bandades, vilket ingen hade 
något emot, och anteckningar fördes löpande av mig själv under mötets gång. Under mötet 
fokuserade jag på att generera diskussion och låta de olika respondenterna prata och diskutera 
om det som de ansåg viktigt i koppling till det generella syftet med fokusgruppen. På grund av 
detta kom vissa förtryckta följdfrågor i ämnesmallen att utebli medan andra oplanerade 
följdfrågor ställdes. Som moderator var min målsättning under själva mötet att förhålla mig i 
enlighet med de instruktioner som Wibeck ger i sin bok Fokusgrupper (2000) där hon 
framhåller vikten av att moderatorn, som introducerar ämnet, ingriper i diskussionen när den 
dels avviker för mycket ifrån ämnet eller ifall någon deltagare tar över på de övrigas bekostnad, 
men annars håller sig så passiv som möjligt. Den version av fokusgrupp som jag valde som 
tillvägagångssätt förhåller sig till den som Wibeck definierar som ostrukturerad då jag i förväg 
utarbetat vissa öppna frågor8 men ej personligen styrde diskussionen. Dessa frågor användes 
endast som hjälpmedel när diskussionen gick trögt (Wibeck, 2000, sid 71). 
 

3.2.2 Personliga intervjuer 
 
Den intervjumetodik som jag valt att använda mig av för de personliga intervjuerna i denna 
undersökning grundar sig på den Lundahl & Skärvad beskriver i sin bok Utredningsmetodik för 
samhällsvetare och ekonomer (1999). I sin beskrivning av intervjumetodiken skiljer de på två 
olika typer av intervjuer, nämligen den standardiserade och den ostandardiserade. Skillnaden 
mellan de två typerna utgår ifrån vad den undersökning som bedrivs syftar till och hur det 
material som intervjuerna gett upphov till är tänkt att användas. Den standardiserade intervjun 
innehåller en hög grad av struktur där samma, på förhand formulerade frågor, ställs i samma 
ordningsföljd till alla de respondenter som deltar i undersökningen. Denna typ av intervju 
passar sig därför mer för en kvantitativt inriktad studie där, t.ex., undersökningen syftar till att 
kunna påvisa statistiskt säkerställda skillnader i respondenternas attityder inför en viss fråga 
(Lundahl & Skärvad, 1999, sid 116).  
 
Den ostandardiserade intervjun hänger därför inte helt oväntat mer samman med en kvalitativ 
undersökningsmetodik. Även här använder sig forskaren av färdiga frågor men deras 
formulering och ordningsföljd kan variera mellan de olika intervjuerna. Huvudsaken är att 
syftet med frågan går fram till respondenten på det sätt som forskaren i förhand menat att den 
skulle tolkas. Lundahl & Skärvad (1999) menar att på detta sätt blir intervjun mer 
situationsanpassad och flexibel (sid. 115). Om en forskare t.ex. undersöker allmänhets, 
forskares och yrkesmäns attityder gentemot övergödning i Östersjön kan det vara relevant för 
den forskaren att variera sitt språkbruk från ”effekter av eutrofieringen” i samtal med andra 
forskare till att tala om ”algblomningen” i samtal med boende i de utsatta områdena då man 

                                                
8 Se bilaga 1 – Ämnesmall för fokusgrupp 
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annars riskerar att skapa en distans mellan sig själv som intervjuare och respondenten (Lundahl 
& Skärvad, 1999, sid 120).  
 
Den intervjumetod som använts för denna studie är närmast lik den som Lundahl & Skärvad 
(1999) beskriver som semistandardiserad. Denna typ av intervju kan innehålla olika hög grad 
av standardisering men kännetecknas ändå av att den faller in mellan den standardiserade och 
ostandardiserade intervjun, därav namnet semistandardiserad. Då denna undersökning är 
framtagen med grundad teori har utvecklingen av kategorier och teman sakta men säkert 
minimerats ju fler intervjuer som gjorts. Detta har gjort att den semistandardiserade intervjuns 
utformning, där man kan behålla ett visst mått av struktur utan att för den skull göra avkall på 
följdfrågor eller utvecklande av intervjuguiden, passat bäst för att uppnå studiens syfte. Rent 
begreppsmässigt kan man definiera den valda intervjumetodiken som en semistandardiserad fri 
intervjuform. 
 
3.2.2.1 Praktiskt genomförande 
 
Intervjuerna hölls med de olika respondenterna mellan mars och april 2007. Precis som i fallet 
med fokusgruppen var syftet med intervjuerna att genom så få intervjuer som tiden medgav 
kunna få ut den största möjliga diversifieringen och informationen från respondenterna. Flera 
olika företag kontaktades varav tre stycken valde att ställa upp som respondenter. För att uppnå 
diversifiering emellan de tre olika företagen valdes ett företag som var miljödiplomerat, ett 
företag som hade börjat arbeta med Miljödiplom men ej diplomerats och ett företag som inte 
bedrev något strukturerat miljöarbete. En intervju hölls även med en av de tjänstemän på 
kommunen som arbetar med Miljödiplom. Denna intervju genomfördes med syfte att 
undersöka huruvida man kunde se ifall det fanns någon skillnad i synen på strukturerat 
miljöarbete i små och medelstora företag mellan kommunen och företagen själva.9    
 
Intervjuerna hölls, till skillnad från fokusgruppen, på företagen. Detta hjälper troligtvis till att, 
som Lundahl & Skärvad (1999) påpekade, skapa en förtroendeingivande atmosfär under 
intervjun då man kan tänka att respondenten känner sig mer tillfreds i en bekant och trygg miljö 
(sid, 120). Varje intervju tog mellan trettio och fyrtiofem minuter, bandades utan motsättningar 
från respondenterna och löpande anteckningar fördes under tiden. Antecknandet använde jag 
mig av som en indirekt ursäkt under intervjuerna för att skapa lite längre pauser under vilka 
respondenterna fick tid att tänka efter och ge ett mer nyanserat svar.   
 

3.3 Tillvägagångssätt 
 
Då grundad teori fungerat som metod har den arbetsgång som teorin föreskriver använts i så 
stor utsträckning som möjligt. Därför har jag, som både Glaser och Dick rekommenderar, 
avhållit mig ifrån att transkribera intervjumaterial då detta inte fyller någon vidare funktion i 
arbetsprocessen. Glaser menar att även att spela in intervjuerna är slöseri med tid men detta 
rekommenderas dock av Dick för att man ska kunna styrka det som sagts och kunna gå tillbaka 
och studera igen ifall något är oklart (Dick, 2005). Man menar att eftersom kodningen och 

                                                
9 Ytterligare intervjuer som hade varit värdefulla att göra skulle ha varit med Miljöstrategen AB som är 
projektledare för Miljödiplom i Jönköpings kommun. Dock hade det inte varit möjligt för min del att 
genomföra en intervju med dem då jag genom praktik, tidigare uppsatsarbete och som timanställd på 
företaget är alltför påverkad på ett socialt plan. 
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analyseringen sker i samband med empiriinsamlingen (se figur 1, sid 8) är en transkribering 
överflödig.  
 
Den genererade empirin användes på samma sätt för fokusgruppen som den de personliga 
intervjuerna gav upphov till, d.v.s. jag analyserade den utifrån de teman och kategorier som 
uppkom under intervjun, jämförde de olika respondenternas med avseende på likheter och 
skillnader och sammanställde det hela i olika arbetsdokument. Dessa arbetsdokument 
fungerade sedan som det empiriska material mot vilket de teorier som använts ställdes för att 
kunna diskutera och förklara de empiriskt genererade resultaten.  
 

3.4 Kritik och reflektion till valda metoder för empiriinsamling 
 
Då valet av metod föll på grundad teori föll även valet av fokusgrupp och intervjuer som en 
naturlig följd av detta då dessa två metoder rekommenderas i den litteratur som behandlar 
grundad teori (Guvå & Hylander, 2003; Gibbs, 1997; Dick, 2005; Glaser, 1998). Lynn Michell 
avråder dessutom starkt i sitt arbete ”Combining focus groups and interviews: telling how it is; 
telling how it feels” (1999) ifrån att uteslutande använda sig av fokusgrupper som metod i vissa 
undersökningar då dessa kan motverka vissa impopulära åsikter att framträda (Michell, 1999, 
sid 36). Alternativt kan även vissa personer känna att de inte kan göra sin talan hörd i en 
fokusgrupp p.g.a. sin egen rädsla vilket Michell menar, är något som kan försvinna vid 
personliga intervjuer.  
 
Intervjuernas utformning var sådan att de frågor som ställdes var i stort desamma som de som 
ställdes i fokusgruppen. Detta var ett medvetet val för att jag skulle kunna etablera teman och 
kategorier och göra jämförelser och korrelationer inom och mellan dessa kategorier. Dock 
utvecklades intervjuguiden inför de två sista intervjuerna med ett par frågor för att undersöka 
ifall de påståenden som gjorts under tidigare empiriinsamling var generella eller specifika. 
Detta val gjordes i linje med den semistandardiserade intervjumetodikens riktlinjer och för att 
öka relevansen av analysen genom att kunna få en uppskattning på hur relevant den 
information som framkommit var.  
 
Det går att diskutera studiens relevans då den endast innefattar en fokusgrupp och fyra 
intervjuer, vilket kan ses som en för liten empirisk grund för att några slutsatser ska kunna dras 
alls. Jag vill dock argumentera att det är sammanlagt nio verksamheter som deltagit, där 
fördelningen av strukturerat miljöarbete dem emellan varit jämnt fördelat. Självklart hade en 
mer extensiv grupp av deltagande företag varit att föredra. Dock är det här fördelen med 
kvalitativ intervjumetodik kommer in och gör en skillnad gentemot den kvantitativa då den 
insamlade empirin genererat ett långt mer djupgående material än vad som skulle ha varit fallet 
med t.ex. en enkätundersökning. Det hade även varit fördelaktigt om företag från andra orter än 
Jönköping som också arbetar med Miljödiplom deltagit då de slutsatser som kan dras av denna 
studie endast är applicerbara just på detta fall. Syftet med denna studie är dock att studera hur 
små och medelstora företag arbetar med Miljödiplom i Jönköping kommun och genom att 
använda grundad teori, undersöka vilka problem och möjligheter detta innebär för de olika 
verksamheterna. En mer extensiv undersökning hade därför inte bara gått emot syftet utan även 
krossat tidsramen för den här uppsatsens genomförande. Man kan även argumentera för att 
skillnaden mellan verksamheter som arbetar med Miljödiplom i Jönköpingsregionen och i 
andra kommuner endast ligger i projektledningsformen. Vad gäller de åsikter som framförts av 
de intervjuade företagen kan man förutsätta att liknande åsikter skulle framkomma i samtal 
med andra företag i samma storlek och position i andra kommuner. 
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4. Respondenter 
 
Nedan följer en presentation över de respondenter som deltagit i studien. De beskrivs utefter 
branschtillhörighet med motivering till varför just dessa företag valdes för att delta. Inga av 
respondenterna kommer att nämnas vid namn eller vilket företag eller organisation de kommer 
ifrån då detta på förhand utlovades som ett villkor för att de skulle delta. Min motivering till 
detta är att jag inte anser att det hjälper studien som sådan, eller ökar dess relevans, att förklara 
vilka verksamheter som deltagit då studien syftar till att förklara hur små och medelstora 
företag arbetar med Miljödiplom. Alltså är det verksamheter i den position som respondenterna 
är i som är relevant, inte deras verksamheter specifikt.  
 

4.1 Respondenter i fokusgruppen 
 
Som nämnts tidigare, under 3.2.2.1 Praktisk genomförande, valdes sex stycken företag ut för 
att delta i fokusgruppen. Tanken med detta var att få en så stor spridning på det empiriska 
materialet som möjligt då resultatet från denna fokusgrupp fungerar som empirisk bas för 
studien. Därför valdes två miljödiplomerade företag, två företag som arbetade med 
implementeringen av Miljödiplom och två företag som ej bedrev något strukturerat miljöarbete. 
Urvalsprocessen kom till genom samarbete med Miljöstrategen AB som försåg mig med en 
lista på cirka tjugo företag som aktivt arbetar med Miljödiplom – antingen de var diplomerade 
eller endast hade startat upp arbetsprocessen med Miljödiplom. Utifrån denna lista skickades 
ett mail ut, som följdes av en personlig kontakt per telefon, för att klargöra vilka företag som 
var intresserade av att delta. På grund av tidsbrist föll valet av företag, kort och gott, på de 
verksamheter som var villiga att ställa upp som respondenter. De två företag som deltog och 
som inte hade något aktivt miljöarbete valdes genom tidigare kontakter som relevanta för att 
delta i fokusgruppen. 
 
Företag 1 – Respondenten från Företag 1 kom från en miljödiplomerad verksamhet inom 
utbildningssektorn. 
Företag 2 – Respondenten från Företag 2 kom från en miljödiplomerad verksamhet inom 
fastighetsbranschen.  
Företag 3 – Respondenten från Företag 3 kom från ett tjänsteföretag som arbetade med sin 
implementering av Miljödiplom men ännu ej blivit diplomerat. 
Företag 4 – Respondenten från Företag 4 kom från ett tillverkande företag som ej bedrev ett 
strukturerat miljöarbete. 
Företag 5 – Respondenten från Företag 5 kom även denne från ett tillverkande företag som inte 
bedrev ett strukturerat miljöarbete. 
 
Ett av de företag som kontaktats och som valt att delta i studien fick förhinder då fokusgruppen 
skulle hållas. Detta företag arbetade med implementeringen av Miljödiplom men var ännu inte 
diplomerade. 
 

4.2 Intervjurespondenter 
 
Företagen som valdes ut att delta i intervjuerna valdes även de utifrån den lista som 
Miljöstrategen AB bidragit med (bortsett från det företag som inte bedrev något aktivt 
miljöarbete). Även här föll valet av respondenter på de verksamheter som kunde ställa upp på 
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intervjuer. Spridningen av verksamheter, vad gäller deras miljöarbete, var samma som för 
fokusgruppen där syftet var att problematisera och vidare diskutera de resultat som 
fokusgruppen gav upphov till. Diskussion om resultaten förs längre fram i uppsatsen. 
 
Företag 6 – Respondenten från Företag 6 kom från ett tjänsteföretag som arbetade med sin 
implementering av Miljödiplom men ännu ej blivit diplomerade. 
Företag 7 – Respondenten från Företag 7 kom från ett tillverkande företag som inte bedrev ett 
strukturerat miljöarbete. 
Företag 8 – Respondenten från Företag 8 kom från ett tjänsteföretag som var 
miljödiplomerade. 
Organisation 1 – Respondenten från Organisation 1 var tjänsteman på Jönköpings kommuns 
miljöförvaltning.  
 

4.3 Kritik och reflektion 
 
På grund av den uppenbara tidsbrist många av de kontaktade företagen led av minskades 
urvalet av potentiella respondenter ned till de företag som var villiga att ställa upp som 
respondenter. Detta gör att man kan diskutera resultaten från både fokusgruppen och 
intervjuerna. Det kritiska förhållningssättet mot resultatet blir det att de företag som valde att 
ställa upp gjorde så för att de ville få sin åsikt hörd och på så sätt kunna påverka studiens 
resultat. Det faktum att de respondenter som deltagit har alla, förutom en, varit män i övre 
medelåldern kan även det diskuteras som en möjlig påverkan på resultatet.  
 
Då denna studie är en uppsats på tjugo poäng, och därför sträcker sig över tjugo veckor, fanns 
det inte den tid som hade krävts för att diversifiera valet av respondenter mer. Vad gäller frågan 
om könsfördelning kan jag endast konstatera att verkligheten ser ut så. Det är företrädelsevis 
män som sitter i högre beslutsfattande positioner i företagen och är därmed de som företräder 
verksamheten utåt. Därför anser jag inte att den könsfördelningen som denna uppsats 
respondenter speglar skiljer sig nämnvärt ifrån den som råder generellt sett. Angående frågan 
att de företag som valde att delta gjorde så av ”själviska skäl”, dvs. att de ville påverka 
resultatet, anser jag att denna påverkan blir försumbar då den valda metoden gör att de åsikter 
som inte återkommer bland flera respondenter flera gånger sållas ut som ickerelevanta teman. 
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5. Genererade teman 
 
För att kunna avgöra vilka teman, eller kategorier, som varit relevanta har de sorterats utifrån 
den huvudsakliga forskningsfrågan Varför arbetar företag med Miljödiplom. Genom denna 
sortering är det tänkt att de mest återkommande kategorierna ska framträda ur empirin (se fig.1 
för översiktlig beskrivning). De fyra teman som framstod som de mest framträdande var 
Ekonomiska incitament, Yttre påverkan, Kostnader och Profilering.  
 
För att kunna förklara hur dessa kategorier kom att framträda som de mest relevanta och hur de 
hänger samman, följer nedan en ytterligare beskrivning av arbetssättet, motivering av valda 
teman och deras koppling till varandra (och studiens syfte). 
 

5.1 Arbetssätt och tematisk systemanalys 
 
Sorteringen av teman följde, som nämnt ovan, den generella forskningsfrågan. Därför utgick 
sorteringen utifrån det analysdokument som skapats med resultatet av fokusgruppen som grund 
och som utvecklades genom intervjumaterialet. Genom fokusgruppen kunde flera olika teman 
skönjas som återkom under diskussionen och även under de efterföljande personliga 
intervjuerna. På detta sätt växte det fram sexton olika teman som de mest framträdande. 
Analysdokumentet började utifrån temat Generella åsikter om MLS. Inom detta tema hade 
orsaker till varför, varför inte, på vilket sätt, hinder och fördelar för företagen att arbeta med ett 
miljöledningssystem samlats. Detta tema kunde sedan delas upp i flera mindre och mer 
specifika teman som Ekonomiska incitament, Kostnader, Yttre påverkan, Medvetenhet osv.  

 

 

Fig. 2: Systembeskrivning över genererade teman och deras inbördes sammanhang 
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Genom denna indelning av de olika kategorierna där det generella bröts ned i alltmer specifika 
teman skapades det en bild över hur de olika aspekterna av verksamheternas problem och 
möjligheter ser ut.  
 
Som nämnts ovan framträdde kategorierna Ekonomiska incitament, Yttre påverkan, Kostnader 
och Profilering som de teman runt vilka respondenternas svar i huvudsak rörde sig kring. 
Nedan presenteras de empiriska resultaten där jag genom olika citat från intervjuerna kommer 
att visa på hur de relevanta teman och kategorierna växte fram och hur deras koppling till 
varandra är knuten.  
 

5.2 Ekonomiska incitament 
 
I alla genomförda intervjuer och av majoriteten av de deltagande respondenterna framgick det 
tydligt att det är ekonomiska incitament som krävs för att man ska arbeta med ett MLS inom 
näringslivet. Kan en verksamhet inte på något sätt tjäna pengar eller undvika kostnader genom 
en implementering av ett MLS så kommer man heller inte att införskaffa ett. 
 

”Även om jag […] har ett stort engagemang för dessa frågor privat så hade 
jag nog inte gjort detta, här i företaget, om jag inte kunde se rent 
affärsmässiga fördelar med det.” – Företag 6, intervju 1. 
 
”Den allra största fördelen som ett företag har är ju konkurrensfördelen, att 
beställare kräver det. Man kan dra en ekonomisk nytta av att påstå att man är 
miljödiplomerad, miljöcertifierad.” – Företag 8, intervju 4.  

 
På detta sätt menar de olika respondenterna att huvudsyftet med att skaffa ett MLS, i detta fall 
Miljödiplom, är just genom ekonomiska incitament. Man nämner även samvete och socialt 
ansvar som delar som faller in och påverkar men som citatet från Företag 6 ovan visar så krävs 
det mer än bara god vilja för att företagen ska lyfta frågan inom sin verksamhet. Det är tydligt 
att man generellt sett är på det klara med att investeringar alltid krävs men att dessa måste stå i 
relation till den tid som man lägger ned på sin investering och fördelarna man vinner utav den. 
Därför är det ofta tydliga och kostnadsbesparande miljöaspekter som företagen är mest villiga 
att arbeta med, t.ex. införandet av källsortering vilket kan minska kostnaderna för sophantering. 
Detta är även något som Jonas Ammenberg påpekar i sin bok Miljömanagement (2004) då han 
menar att företagsledare tänker i monetära banor. Därför kan det vara svårt att påvisa de 
uppenbart positiva effekterna som införandet av ett MLS kan innebära för en verksamhet, 
speciellt i förväg (Ammenberg, 2004, sid 121). I och med detta blir insikten ganska tydlig att 
de intervjuade verksamheterna ser de ekonomiska incitamenten, och framförallt då 
konkurrensfördelarna, som huvudsyftet med att arbeta med Miljödiplom.  
 

5.3 Profilering 
 
Sättet man tjänar pengar genom ett MLS är att på så sätt kunna skaffa sig en tydlig profilering 
som ”miljövänligt” företag och därmed vinna konkurrensfördelar jämfört med andra företag 
inom samma bransch.  
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”Det börjar bli mer och mer kutym att man efterfrågar andra företags 
miljöpolicy. Om man själv har en miljöpolicy som innebär att man ställer 
vissa krav så vill man ha affärsrelationer med andra företag som är i samma 
position” – Företag 1, fokusgrupp 
 
”Om man kan visa att man ligger längre fram än konkurrenterna med de här 
bitarna (syftning miljöarbete) […] kan man få en konkurrensfördel av det.” – 
Företag 6, intervju 1. 

 
Några av de företag som deltagit i studien har genom sina synpunkter visat på vikten av att 
profilera sig som ett företag som bedriver ett aktivt miljöarbete. Teman som socialt ansvar, 
medvetenhet om åt vilket håll utvecklingen går åt inom företagsvärlden och ett ”gott samvete” 
framhålls som bidragande orsaker till en implementering. Det är fortfarande det ekonomiska 
incitamentet som är inkörsporten till att man börjat arbeta strukturerat med miljöfrågorna inom 
organisationen, skillnaden ligger i företagens inställning till miljöfrågan som helhet. I 
verksamheter som dessa är inställningen till miljöfrågan mer grundad i mjuka värden som 
moral, etik och socialt ansvar. Man känner en stolthet över produkten, över att man tar sitt 
ansvar i att minska verksamhetens miljöpåverkan och har då större överseende med att ens 
diplomering får ta upp den tid och kostnad som behövs. Denna inställning kan härröra ifrån en 
stark vilja från VD eller ledning att arbeta med miljöfrågorna aktivt, vilket respondenterna 
påpekar är något som legitimerar miljöarbetet. Även Ammenberg menar att det just är VD och 
styrelsen som är de som avgör vilken fråga som är mest relevant att arbeta med (Ammenberg, 
2004, sid 121). 
 

5.4 Kostnader 
 
Man kan även implementera ett MLS för att på så sätt undvika kostnader eller 
produktionsbortfall. Till exempel kan man inte konkurrera på samma sätt vid offentlig 
upphandling då det ställs krav på att företagen bedriver att aktivt miljöarbete i dessa.  
 

”Kunden har ju självklart den största påverkan. Säger kunden ’hoppa’ så 
frågar vi ’hur högt?’” – Företag 4, fokusgrupp 
 
”Jag tror att det är så att du har väldigt lite förberedande miljöarbete […] Det 
första du tänker på (när du startar ett företag) är: Hur ska jag producera mina 
varor och hur ska jag sälja dem. Jag tror att miljöarbete kommer upp när 
någon väcker det” – Företag 7, intervju 2. 

 
Citaten ovan belyser en rådande uppfattning bland företag om hur man ser på både sin egen 
verksamhets möjligheter och sitt miljöarbete. Kunden har ett väldigt stort inflytande över 
verksamheten angående vad och hur man producerar något eller utför en tjänst. Miljöarbete ses 
som en bisyssla, eller merarbete, till den ordinarie verksamheten. De ekonomiska incitamenten 
för att arbeta med ett MLS är för vissa företag ännu starkare än för de verksamheter som 
arbetar mot att profilera sig som miljömedvetna. Skillnaden ligger i att man här betraktar 
miljöarbete i form av kostnader eller kostnadsreducering. Man implementerar ett MLS för att 
kunna vara med och konkurrera överhuvudtaget eller för att inte förlora kunder som ställer krav 
på aktivt miljöarbete. 
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Temat ekonomiska incitament kunde således brytas ned i två olika kategorier. Åtskillnaden 
mellan dessa två synsätt på strukturerat miljöarbete är huruvida företagen har en proaktiv eller 
reaktiv inställning till sitt miljöarbete.10 Utifrån de svar som respondenterna har gett anser jag 
att det går att göra denna åtskillnad i hur de olika företagen förhåller sig till sitt miljöarbete och 
de signaler de får utifrån sin egen verksamhet. Även Ammenberg gör denna åtskillnad, dock 
menar han på att man kan dela in företags olika förhållningssätt i tre delar: Reaktiva, Receptiva 
och Konstruktiva (Ammenberg, 2004, sid 142 – Tabell 8.1). Denna indelning är i linje med den 
som föregående analys visar på, fast med ytterligare en kategori, den receptiva. Ammenbergs 
definition av ett reaktivt företag är densamma som i analysen. Likaså stämmer definitionen av 
ett konstruktivt företag överens med den som gjorts av ett proaktivt företag. De receptiva 
företagen, som Ammenberg beskriver, faller in som en mellankategori som har en viss 
medvetenhet och accepterar det merarbete som miljöfrågor innebär för verksamheten men som 
ändå har en relativt kortsiktig syn på frågorna (Ammenberg, 2004, sid 142). Detta för oss in på 
det fjärde temat Yttre påverkan. 
 

5.5 Yttre påverkan 
 
Temat yttre påverkan framträder också tydligt i analysen av respondenternas svar. I de olika 
intervjuerna, likväl som i fokusgruppen, menade respondenterna på att det är genom yttre 
påverkan som miljöfrågan väcks. 
 

”Om man inte märker att man behöver lyfta en fråga så görs inte det heller 
[…] De är först när man kan känna sådana signaler, att man behöver lyfta en 
fråga och de signalerna kommer på något sätt utifrån” – Företag 6, intervju 1. 
 
”Sett utifrån samhällets perspektiv så är det viktigt att det finns människor 
[…] som jobbar med miljöfrågorna och belyser dem hela tiden. Om du 
belyser en fråga tillräckligt så tar människor till sig den men om du inte 
belyser den tänker folk: Men vaddå, det är ingen annan som bryr sig.” – 
Företag 7, intervju 2 

 
De studerade verksamheterna menar på att det är genom den yttre påverkan från olika 
intressenter som miljöfrågan väcks inom den egna organisationen. Ju mer påverkan som sker 
utifrån desto mer påtagligt blir det för verksamheterna att de behöver arbeta med en viss fråga. 
Ammenberg menar att detta kan förklaras med att allt fler intressenter idag påverkar 
verksamheterna i deras dagliga rutiner och fokus har, i och med detta, flyttats från en situation 
där endast intressenter med monetära intressen ställde krav på verksamheterna till en värld där 
många fler aktörer ställer krav. Detta förklaras med termerna shareholder theory och 
stakeholder theory där situationen har flyttats från den förra till den senare (Ammenberg, 2004, 
sid 142).  
 
 
 

                                                
10 Det som definierar det proaktiva förhållningssättet är att man arbetar med miljöfrågan långsiktigt 
inom verksamheten och med syfte att påverka andra att göra detsamma. Det reaktiva förhållningssättet 
gör att miljöfrågan endast aktualiseras när den uppstår som en kostnad för verksamheten. 
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5.6 Sammanfattning av teman och slutsatser 
 
Den generella forskningsfrågan som styrt detta arbete i dess inledande skede vad gäller 
empiriinsamling och analys var Varför arbetar små och medelstora företag med Miljödiplom i 
Jönköping. Eftersom grundad teori använts som metod har empirin styrt den utveckling av 
teman som genererats och därmed resultatet från den. Då jag sedan tidigare skrivit en 
kandidatuppsats11 om Miljödiplom och arbetat deltid med praktisk tillämpning av detta 
ledningssystem i samband med denna uppsats tillkomst, var det intressant att se huruvida 
grundad teori kunde generera nya tankar och belysa nya aspekter av företagens arbete med 
Miljödiplom. 
 
Utifrån analysen ovan anser jag att det går att ge ett svar på den generella forskningsfrågan 
genom följande: Små och medelstora företag arbetar med Miljödiplom utifrån ekonomiska 
incitament. De ser en marknadsmässig fördel med att implementera ett MLS som tillåter dem 
att arbeta med sina miljöaspekter på ett strukturerat sätt. Denna insikt kommer till företagen 
företrädelsevis genom yttre påverkan från kunder, leverantörer, myndigheter, investerare, 
banker och andra intressenter.  

Fig. 3: Översiktlig bild över de fyra genererade kategorierna och deras inbördes 
sammankoppling. Bilden visar hur temat Ekonomiska incitament kan delas upp i två 
underteman Profilering och Kostnader som speglar de två inställningar till aktivt miljöarbete 
som analysen tyder på.  

 
Denna slutsats stämmer även överens med den som Ammenberg gör i sin bok 
Miljömanagement (2004) och det resultat av mitt föregående arbete Från insikt till handling 
(2006) som båda visar på att det just är genom ekonomiska incitament som företag arbetar med 
miljöfrågorna.  
 

                                                
11 Från insikt till handling – Prövning av Luhmanns systemteori på Miljödiplom i Jönköpings kommun, 
Rosenquist & Wahlgren, 2006. 
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Vad som dock kommit upp under analysen är den åtskillnad i inställning till miljöfrågan jag 
anser man kan göra mellan vissa företag, nämligen den mellan de reaktiva och de proaktiva 
verksamheterna. Även om verksamheterna implementerat Miljödiplom, d.v.s. ett externt 
granskat MLS som tillåter företagen att arbeta med miljöfrågorna på ett strukturerat sätt, kan 
man utifrån analysen se en tydlig skillnad mellan hur man arbetar med miljöfrågor. Detta är i 
linje med citatet från Guvå & Hylander, citerat tidigare i detta arbete, där de menar att genom 
grundad teori kan man i det induktiva skedet komma att göra en upptäckt som sedan prövas 
deduktivt (Guvå & Hylander, 2003, sid 13 ff.). Därför kommer den fortsatta diskussionen att 
handla om just frågan hur små och medelstora företag arbetar med Miljödiplom i Jönköpings 
kommun med fokus just på att förklara skillnaden mellan den proaktiva och den reaktiva 
organisationen. Den fortsatta diskussionen kommer därför att använda sig av Luhmanns sociala 
systemteori då jag anser att denna kan lyfta frågan ytterligare.  
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6. Koppling till befintlig teori – Diskussion  
 
I den fortsatta diskussionen är det den organisatoriska skillnaden mellan det proaktiva och det 
reaktiva företaget, och hur denna kan belysas utifrån Luhmanns sociala systemteori, som 
kommer att vara i fokus. Anledningen till detta är dels att en skillnad kunde påvisas i hur de 
studerade verksamheterna förhöll sig till miljöfrågan dels att den slutsats som kunde dras 
utifrån analysen var i linje med den slutsats som gjordes i och med den kandidatuppsats jag och 
Eric Rosenquist skrev vårterminen 2006. Denna uppsats syftade till att pröva Luhmanns 
systemteori på fallet Miljödiplom. Vi kunde då dra slutsatsen att det gick att förstå de då 
studerade företagen utifrån den homofona organisationsmodellen, där en organisation arbetar 
genom ett specifikt och huvudsakligt funktionssystem och att detta funktionssystem var det 
ekonomiska (Rosenquist & Wahlgren, 2006, sid 23).  
 
Detta stämmer överens med resultaten från analysen av empirin ovan, nämligen att de 
studerade företagen arbetar med ett aktivt miljöarbete av ekonomiska skäl – till viss del 
uteslutande. Det är just detta faktum, att en del av respondenterna visade på att de hade ett 
genuint intresse för miljöfrågor medan andra endast såg dem som ”ett nödvändigt ont” eller 
något som kunde generera konkurrensfördelar som denna studie kunnat visa på. Genom att 
återigen använda Luhmanns systemteori hoppas jag kunna utveckla och belysa hur denna 
åtskillnad i tolkning speglar det miljöarbete man genomför, inställning till det och i slutänden 
ge exempel på hur man bör arbeta för att underlätta miljöarbetet för dessa två typer av 
verksamheter, utifrån den använda teorin.  
 

6.1 Ställningstaganden till diskussionen 
 
För att kunna motivera de slutsatser som dras i arbetet framöver utgår diskussionen ifrån några 
huvudantaganden inom Luhmanns generella systemteori. Dessa teoretiska antaganden, på 
vilken diskussionen baserar sig, är dels hämtade ur resultatet ifrån ovan nämnda uppsats men 
även ifrån de antaganden som Jan-Inge Jönhill använder sig av sin bok Samhället som system 
och dess ekologiska omvärld (Jönhill, 1997, sid 385 – 482). Här utgår Jönhills diskussion ifrån 
tre huvudantaganden inom Luhmanns systemteori: 
 

”1. Sociala system är kommunikationssystem. Samhället kan följaktligen 
endast förhålla sig till och reagera på miljöproblem via kommunikation. 
Miljöproblemens samtidshistoria belyser detta fatala faktum. – Det moderna 
samhällets sätt att tematisera och hantera miljöproblemen kännetecknas därtill 
av två grundläggande strukturbetingade förhållanden: 
 
2. Hela samhället är i hög grad beroende av tekniker. Därmed är det också 
mer än tidigare samhällen utsatt för risker.  
 
3. Samhället är differentierat i funktionssystem som opererar autonomt. Detta 
förhållande medför betydande svårigheter för alla försök att lösa 
miljöproblemen. Men insikten om detta ger å andra sidan den enda nyckeln 
till lösningar.” 

(Jönhill, 1997, sid 389 – Kursivering i original)  
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Tre slutsatser från uppsatsen Från insikt till handling har även de fungerat som utgångspunkt i 
diskussionen, nämligen: 
 

”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. 
 
För att ett effektivt miljöarbete med krav på ständig förbättring ska kunna genomföras i 
företagens krävs att de […] ’väver in’ miljöfrågan – kopplat till sitt Miljödiplom – tidigt i 
den ekonomiska koden och de övriga funktionssystems koder som behandlas av 
organisationen.” 

(Rosenquist & Wahlgren, 2006, sid 26) 
 
Baserat på ovan nämnda antaganden kan några slutsatser redovisas som ligger till grund för 
diskussionen. Vi kan aldrig kommunicera med miljön utan endast om miljön då naturen i sig är 
stum och inte ger upphov till någon resonans i samhället (Luhmann, 1989, sid 28f).  Genom att 
miljöfrågan heller inte har någon egen kod i det funktionellt differentierade samhället måste 
miljöproblemen alltid kommuniceras genom ett annat funktionssystems kod, genom vilket den 
autonomt beläggs med ett positivt eller negativt värde.12 Detta görs då de sociala systemens 
omvärld är långt mer komplex än systemen själva och systemen alltid strävar efter att reducera 
komplexiteten (Luhmann, 1982, sid 95). Det enda sätt systemen kan reducera miljöfrågans 
komplexitet och förstå den information som produceras om den är genom tolkning av dess 
primära funktionssystems binära kod. I detta kommer Miljödiplom in som det verktyg som 
hjälper små och medelstora företag att tolka omvärldens kommunikation av miljöfrågan genom 
ekonomisk kod (För vidare precisering av använda begrepp, se Bilaga 2 – 
Begreppsförklaringar) 
 

6.2 Kommunikation och kodifiering 
 

“Luhmann’s unique view on communication as constituent of social 
processes helps us to understand interpersonal communication from a 
different perspective: The individual is not responsible for the things that are 
said, but the autopoietic communication system itself. As absurd as this may 
sound in the first place, such an approach to social exchange can help to 
understand one’s counterpart and to develop some empathy for his or her 
views. The abstraction from personal responsibility and guiltiness opens the 
doors to a new way of mutual respect and understanding.” (Herting & Stein, 
2006, sid 12) 

 

                                                
12 Beläggandet av miljöfrågan sker genom funktionssystemens binära kod, omedvetet, och därför 
kommuniceras miljöfrågan inom t.ex. det juridiska funktionssystemet i form av miljörätt (vad som är 
lagligt/olagligt), inom det politiska funktionssystemet i form av miljöpolitik (i syfte att inneha/ej inneha 
politisk makt) och inom det ekonomiska funktionssystemet i form av miljöekonomi (miljöanpassad 
produktutveckling/produktion, kostnadsfrågor m.fl. – I syfte att tjäna pengar/inte tjäna pengar). (Jönhill, 
1997, sid 390).  
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Inkodningen av miljöfrågan sker på olika sätt i olika verksamheter. Varför det är så besvaras 
med Luhmanns teori lättast av Hur. Utan att gå in alltför djupt i begreppsmässiga förklaringar 
så definierar Luhmann kommunikation som den process genom vilken de sociala systemen 
definieras. Vad som i sin tur definierar ett system är att allt som inte tillhör systemet utgör dess 
omvärld och det enda sätt som denna definition kan göras är just genom operationen 
kommunikation. Därför skapar och återskapar samhället, och dess subsystem, sig självt genom 
kommunikation och kommunikativa processer (Bechmann & Stehr, 2002, sid 71). 
Kommunikationen kan delas in i tre delar: Information, mening och förståelse13. Information är 
vad kommunikationen handlar om. Mening handlar om vad kommunikationen har för syfte och 
i vilket sammanhang den produceras/ska förstås och förståelse på det sätt mottagaren tolkar 
och accepterar kommunikationen (Herting & Stein, 2006, sid 11). Denna mottagning av 
kommunikationen är möjlig genom de sociala systemens autopoetiska14 uppbyggnad där den 
mottagna kommunikationen, efter att den tolkats på det för det mottagande systemets 
systemspecifika sätt, beläggs med ett positivt eller negativt värde – det är en fråga om 
selektivitet (Luhmann, 1995, sid 140). Alla system skickar dagligen ut sådan kommunikation, 
som sammanfattas med begreppet bakgrundsbrus, med syfte att påverka andra system eller 
framkalla en reaktion. Dock kan utsändaren av kommunikationen aldrig på förhand bestämma 
hur den ska uppfattas av mottagaren då kommunikationen på förhand inte kan sägas ha något 
egenvärde. Det är först när ett annat system kan ta emot kommunikationen, tolka den och ge 
den mening som man kan definiera kommunikationen enligt beskrivningen ovan. Det är alltså 
inte utsändandet av ett meddelande eller information som är kommunikation utan snarare på 
det sätt mottagaren accepterar och tolkar informationen på, även om detta inte behöver vara på 
det sätt som menades (Herting & Stein, 2006, sid 11). Denna situation av osäkerhet där 
utsändaren av kommunikation aldrig på förhand kan förutsäga hur de mottagande systemen 
skall reagera på kommunikationen, kallar Luhmann för dubbelkontingens (Luhmann, 1995, sid 
216).  
 
Luhmann själv utrycker sig på följande sätt (Citerad i Lidskog et al, 1997, sid 169, citat från 
Luhmann 1993:78): 
 

“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) 

 
Detta blir tydligt när man tittar på skillnaden mellan den proaktiva och den reaktiva 
verksamheten. Även om miljöfrågan kommuniceras med ett positivt syfte i form av 
Miljödiplom, d.v.s. att hjälpa företag att arbeta med miljöfrågor på ett strukturerat sätt mot 
långsiktigt hållbara lösningar, ser eller hör de reaktiva verksamheterna kommunikationen 
endast som hot och kostnader. Denna analys kan man dock bara göra ifall man anser att den 
som är utsändare av miljöfrågan, dennes mening med kommunikationen, verkligen har 
företagens bästa för ögonen. Det vill säga att Miljödiplom är till för de verksamheter som 
arbetar med det och inte något som ägaren av konceptet endast vill tjäna pengar på. Är 
situationen istället den omvända, där utsändaren av miljöfrågan har egna ekonomiska intressen 
som huvudsyfte, är det då de reaktiva företagen som har ”rätt” i sin bedömning av miljöfrågan 
som extra kostnad för verksamheten.  

                                                
13  Översatt från begreppen: Information, utterance and understanding (Herting & Stein, 2006, sid 11). 
14  Se Bilaga 2 – Begreppsförklaringar  
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Här kan en viktig observation göras utifrån Luhmanns teori i förhållande till diskussionen ovan. 
I de genomförda intervjuerna framhölls det av respondenterna att ”ingen vill vara omiljövänlig, 
det handlar om okunskap” (Företag 7), ”I framtiden […] kommer miljöarbete vara en lika 
vedertagen del av företagens vardag som att arbeta med jämtställdhetsfrågor” (Organisation 1) 
och ”Det kan vara svårt med att få acceptans för frågorna inom de egna leden […] Ibland 
arbetar man emot fördomar mot ’miljömänniskor’” (Företag 8). Eftersom företagen arbetar 
genom det ekonomiska funktionssystemet är deras förhållningssätt mot omvärlden primärt 
genom ekonomins binära kod tjäna pengar/inte tjäna pengar. Därför kan inte företagen genom 
denna kod avgöra vad som är en bra miljö utan endast genom prismekanismer tolka vad de bör 
göra – inte för att skapa en bättre miljö utan för att undvika att förlora pengar eller tjäna mer. 
Verksamheterna/systemen kan uppfatta ekologisk kommunikation genom andra koder men det 
är endast genom att kommunicera den utifrån det primära funktionssystemets binära kod som 
man säkerställer att verksamheten kan tolka informationen och skapa förståelse i den mening 
som åsyftades (Lidskog et al, 1997, sid 171).  
 

6.3 Skillnad i förhållningssätt – Funktionell differentiering  
 
I det funktionellt differentierade samhälle, som Luhmanns teori menar att vi lever i, finns det 
ingen central punkt. I och med detta står heller inget av samhällets subsystem över något annat 
– inget är viktigare än det andra (Luhmann, 1995, 181 – 185). Det är upp till varje socialt 
system att självt utveckla sin egen systemspecifika kod med vilken man tolkar sin omvärld och 
därmed definierar systemet mot dess omvärld. Luhmann definierar denna åtskillnad mellan 
systemet och dess omvärld som ”[…] a replication, within a system, of the difference between 
a system and its environment” (Luhmann, 1982, sid 230). Det är alltså skillnaden mellan 
systemet och dess omvärld som definierar systemet och avgör vad som är en del av det. För de 
små och medelstora företag som varit i denna studiens fokus visar sig detta bl.a. genom den 
yttre påverkan de blir utsatta för – hur de tolkar signaler utifrån och förhåller sig till dem 
genom sitt systemspecifika sätt. 
 
De reaktiva företagen som ser miljöfrågan som ett nödvändigt ont har arbetat in miljökoden i 
sin verksamhet utifrån kostnader (i detta fall hur man undviker dem). Utifrån detta antagande 
kan man från ett utifrånperspektiv säga att miljöfrågan i så fall kodas in tidigt i organisationens 
beslutsordning då kostnader är något man konstant vill undvika. Men så kan det ju inte vara 
eftersom de är just reaktiva. Istället kan detta vara ett tecken på funktionell differentiering inom 
verksamheten där miljöfrågan förvisas till att handla om hur man undviker kostnader – en fråga 
som inte aktualiseras förrän den aktualiseras (Bechmann & Stehr, 2002, sid 73). Under stycke 
7.4 diskuteras denna uppenbara paradox vidare. Denna funktionella differentiering inom 
verksamheterna följer samma mönster som den inom samhället som helhet.  
 

“This conception implies that each subsystem reconstructs and, in a sense, is 
the whole system in the special form of a difference between the subsystem 
and its environment. Differentiation thus reproduces the system in itself, 
multiplying specialized versions of the original system’s identity by splitting 
it into a number of internal systems and affiliated environments.” (Luhmann, 
1982, sid 231) 

 
Kan man fortsättningsvis tjäna pengar i en tillfredsställande takt, utan påtaglig påtryckning 
utifrån att man behöver ändra sitt systemspecifika sätt, gör man heller inte det förrän ens 
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kunder tvingar en att behandla miljöfrågor aktivt. Frågan aktualiseras då genom att kostnader 
ska undvikas – man inför ett MLS eller liknande. Såvida inte en effektiv omkodning/inkodning 
av miljöfrågan sker i samband med detta är miljöfrågan fortfarande förvisad till att behandlas 
som undvikandet av en extern kostnad alternativ undvikandet av produktionsbortfall, d.v.s. man 
fortsätter att förhålla sig reaktivt.  
 
En av anledningarna till detta menar Jan-Inge Jönhill i sin bok Samhället som system och dess 
ekologiska omvärld (1997) är att generella koder är svårare att kommunicera än specifika 
(Jönhill, 1997, sid 408). Jag ska försöka att förklara detta. En generell kod är t.ex. att ”man ska 
inte bryta mot lagen” eller ”det är fel att skräpa ned” – båda dessa koder är generella. Den 
första är generell utifrån det juridiska funktionssystem där olagligt är funktionssystemets 
negativa värde. Dock begår så gott som alla olagliga handlingar dagligen i form av att man kör 
bil för fort, går mot röd gubbe etc. Den andra koden som säger att det är fel att skräpa ned är 
även den för generell för att fungera i samhället. Detta hänger samman med det 
systemspecifika sätt på vilket de sociala systemen tolkar sin omvärld och arbetar utifrån. Det 
krävs därför mer specifika koder för att systemen ska kunna ta dem till sig. Genom detta 
uppstår definitioner och allt större detaljspecificering inom t.ex. juridiken angående vad som är 
lagligt respektive olagligt. Här fungerar då Miljödiplom, eller annat MLS, som det verktyg som 
bryter ned den generella koden till det specifika och reglerar vad man ”får” och ”inte får” göra. 
Företaget som implementerat Miljödiplom, eller annat MLS, behöver därför inte längre förhålla 
sig till den generella koden ”miljöfrågan” utan endast till den kommunikation om miljön som 
regleras i företagets MLS. 
 
Jönhill menar dock vidare att miljöfrågan stöter på svårigheter när den ska kommuniceras då 
den ofta kommer att handla om moral (Jönhill, 1997, sid 410). Genom t.ex. media 
kommuniceras att det är omoraliskt att förstöra vår livsmiljö och att vi måste visa hänsyn mot 
naturen och inte fördärva framtida generationers möjligheter till liv. Moral är en generell kod 
som även den bestäms av de olika systemens sätt att tolka en fråga på. Vad som är omoraliskt 
för en miljöaktivist behöver inte vara det för en pälsfarmare eller en oljeproducent. Först när 
miljöfrågan kan översättas till en kod som är specifik och kan tolkas av flera aktörer kan den 
skapa resonans. Som exempel kan nämnas den utveckling inom miljödebatten den gångna 
hösten där klimatfrågan kommit att dominera. Genom att visa på kausala samband och talande 
exempel för en global uppvärmning, har den generella miljöfrågan kommit att bli specifik i och 
med klimatfrågan där den binära koden, de positiva och negativa värdena, kan sägas vara icke 
förstärkt växthuseffekt/förstärkt växthuseffekt. Utan någon djupare analys av hur diskursen gick 
när klimatfrågan tog fart utan endast genom personliga observationer, kan ett exempel belysas. 
Det var i och med den s.k. Stern-rapporten där man bl.a. översatte den globala uppvärmningen i 
ekonomiska termer som debatten tog fart. Miljöfrågan gick från att handla om moraliska 
argument, och därmed utelämnad till de olika systemens egen tolkning, till att starkt förknippas 
med och tolkas genom det ekonomiska funktionssystemet. 
 

6.4 Företagen och dess omvärld   
 
Alla sociala system (t.ex. företag och organisationer) finner sig själva som en del i ett vida mer 
komplext samhälle som utgör dess omvärld. För att kunna definiera sig självt som system och 
kunna förhålla sig till sin omvärld måste systemen göra ett urval (vad som är systemets ”syfte”, 
mening, kod) av vad som är relevant för systemet att förhålla sig till (Luhmann, 1995, sid 25). 
Detta urval innebär en risk, eftersom systemens omvärld i komplexitet vida överstiger 
systemets eget, blir detta urval/tolkning/förhållningssätt av/gentemot omvärlden endast en 
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enkel konstruktion baserad på hur systemet upplever den. Därför uppstår en paradox eftersom 
när systemet försöker att anpassa sig till sin omvärld kan inte systemet avgöra ifall det anpassar 
sig till sin omvärld eller inte eftersom systemet förhåller sig till sin omvärld genom 
självreferens15 (Vos, 2005, sid 368).  

 
Denna paradox hänger även samman med den att ett system inte kan observera vad det 
observerar samtidigt som systemet observerar hur det observerar det som observeras samtidigt. 
Vos menar vidare (baserat på Luhmanns teori) att denna uppkomst av paradoxer indikerar att 
det finns en gräns för hur mycket kunskap ett system kan ha om sig självt och sin omvärld 
(Vos, 2005, sid 371f).  

 

 
 
 
Fig. 4: Figuren visar hur systemet tolkar ”Världen” genom självreferens och skapar på 
så sätt en avbild av sin omvärld utifrån sin egen systemlogik (Baserad på: Figur 1 i Vos, 
2005, sid 370).   

 
De små och medelstora företag som varit i fokus för denna studie kunde, utifrån analysen av 
det empiriska materialet, delas in i två kategorier – det proaktiva och det reaktiva företaget. 
Båda dessa kategorier utgår ifrån den organisationsmodell som Åkerström Andersen i sitt 
arbete Autopoietic organization theory (2003) kallar den homofona organisationsmodellen 
(Åkerström Andersen, sid 156). Detta innebär att organisationen har ett primärt 
funktionssystem genom vilket den arbetar och tolkar sin omvärld. Detta funktionssystem är det 
som sätter begränsningar för hur de andra funktionssystemen ska tolkas, inte tvärtom. Den 
homofona organisationens motsatts är den polyfona organisationen – denna organisation har 
nått en sådan organisatorisk storlek att den inte längre endast kan förhålla sig till ett 
funktionssystem som sitt primära utan måste förhålla sig till alla funktionssystemen samtidigt 
där inget är mer värt än det andra (Åkerström Andersen, 2003, sid 167).  
 
Som resultatet från empirin, och analysen därav, visar det sig att den homofona 
organisationsmodellen inte riktigt är så enkel som den vid en första anblick kan te sig. Även 
om den homofona verksamheten endast arbetar igenom ett primärt funktionssystem så måste 
det ändå förhålla sig till övriga funktionssystem i samhället. Till exempel kan en verksamhet 

                                                
15 Självreferens – self‐reference – uppstår genom systemens autopoetiska uppbyggnad och den regleras 
genom dess kognitiva öppenhet och operationella stängdhet (Luhmann, 1995, sid 24 – 26).  
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inte endast fokusera på att tjäna pengar utan att ta hänsyn till det juridiska funktionssystemet. 
Verksamheten upphör då ganska fort att vara en verksamhet. För de studerade verksamheterna i 
detta arbete är detta tydligt genom hur de förhåller sig till sin omvärld, genom sin egen 
systemspecifika kod, som proaktiva gentemot miljöfrågan eller reaktiva. Detta 
förhållningssätt/tolkning/inställning av miljöfrågan inom de olika verksamheterna har att göra 
med självreferens – vilken kommunikation/förståelse/mening och kunskap som verksamheterna 
kan ta till sig av den information om miljöfrågan som verksamheten konstant bombarderas av.  
 
Den reaktiva verksamheten tolkar miljöfrågan, som tidigare nämnts, genom kostnader/ 
undvikandet av kostnader. Därigenom aktualiseras endast miljöfrågan i den reaktiva 
verksamheten när den kodas genom kostnader. Detta hänger som nämnts ihop med begreppet 
självreferens – vilken kommunikation som verksamheten ”valt ut” som den som är relevant för 
dem att kunna uppfatta och förhålla sig till för att trygga sin överlevnad.16 Genom att den 
reaktiva verksamheten tolkar miljöfrågan genom kostnader innebär detta en begränsning för 
vad för sorts kommunikation i relation till miljöfrågan som verksamheten kan uppfatta – det är 
här det paradoxala som tolkandet av miljöfrågan genom kostnader spelar in. Ett reaktivt företag 
har t.ex. inga problem att förstå miljöarbete i form av avfallshantering, källsortering, 
energieffektivare processer etc. Dessa frågor är vad kommunens tjänsteman i intervjun 
definierade som ”[…] klassiska miljöfrågor som alla kan förstå” (Organisation 1). 
Avfallshantering och liknande är enkla frågor för företagen att arbeta med då de kan tolkas 
genom kostnader och man ser en fysisk och monetär skillnad. Problemet uppstår för de reaktiva 
företagen när man ska arbeta med mer diffusa och svårdefinierade miljöfrågor som kräver 
långsiktiga lösningar. När komplexiteten i miljöfrågan ökar minskar möjligheterna för den 
reaktiva verksamheten att kunna arbeta med den (Jönhill, 1997, sid 386). Paradoxen består i att 
genom att miljöfrågan aktualiseras först när den aktualiseras som en kostnad har verksamheten 
”gått miste” om möjligheten att tolka frågan annorlunda. 
 
För den proaktiva verksamheten ser situationen annorlunda ut. Dessa företag ser istället en 
möjlighet och ett syfte i att gå i bräschen och profilera sig som en ”miljövänlig” verksamhet. 
De försöker påverka sin omgivning att anamma samma miljötänkande som dem men genom att 
ligga ett steg före kan man på så sätt skaffa sig konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. 
De proaktiva företagen kan även de förklaras med den homofona organisationsmodellen. Dock 
är det min tolkning utifrån resultaten att dessa proaktiva verksamheter har en egen miljökod 
som de arbetar utifrån. Denna miljökod spelar in i lika stor utsträckning och med samma 
relevans (dock beroende på frågan som behandlas) som övriga funktionssystem som 
verksamheten förhåller sig till. Dock är denna miljökod specifik just för den enskilda 
verksamheten och inte direkt applicerbar på någon annan verksamhet eftersom det handlar om 
självreferens – vad den enskilda verksamheten har ”valt ut” som relevant för dem att arbeta 
med/mot och utifrån. Här kommer styrkan med Miljödiplom in i bilden igen som det verktyg 
som skapar en generell miljökod genom vilket verksamheter som arbetar med det kan relatera 
till. Även om flera olika företag, både proaktiva och reaktiva, uppfattar och tolkar miljöfrågan 
på olika sätt kan de kommunicera om miljöfrågan genom sitt Miljödiplom då dess checklista, 
och kraven som ställs på verksamheterna, skapar grundförutsättningar som är lika för alla 
företag som arbetar med konceptet genom att verksamheterna formaliserar sitt miljöarbete.  
 

                                                
16 Detta ”urval av relevant kommunikation” sker omedvetet genom autopoesis och återkopplar till 
stycket ovan om självreferens där detta urval innebär en risk då verksamheten inte kan veta att det 
urval den gör/det förhållningssätt man antar/den tolkning man gör av sin omvärld och 
kommunikation, är den ”rätta”.  
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För att bättre kunna belysa denna skillnad och förklara hur de olika verksamheterna 
organisatoriskt är uppbyggda utifrån den homofona organisationsmodellen (Rosenquist & 
Wahlgren, 2006, sid 23) baserad på Åkerström Andersen beskrivning (2003, sid 170), 
presenteras nedan den ”Trä-dimensionella” homofona organisationsmodellen.   
 

 

  
Fig. 4 –”Trä‐dimensionell” systemmodell: Baserad på Åkerström Andersens beskrivning av den 
homofona organisationsmodellen (Åkerström Andersen, 2003, sid 170). Visar hur 
systemet/verksamheten uppfattar kommunikation genom ”rötterna”, tolkar informationen genom 
självreferens i stammen och hur denna tolkning är beroende på verksamhet och kommunikationen 
som behandlas. 

 
I figuren ovan sker input genom ”rötterna” på modellen. Här tas kommunikationen från 
omvärlden emot och tolkas genom självreferens på verksamhetens specifika sätt. ”Stammen” 
på modellen representerar verksamhetens primära funktionssystem, i detta fall det ekonomiska, 
och övriga funktionssystem tas i beaktande utifrån detta. Dessa funktionssystems relevans är, 
som pilarna och nivåskalan till höger på modellen visar, olika beroende på vilken fråga som 
behandlas. I figuren representerar stammen den delen av verksamheten där inkodningen och 
tolkningen av input sker och grenarna representerar de olika grenar inom verksamheten som 
kan definieras. Exempel på olika grenar kan vara produktion, marknadsföring och ekonomi 
(dessa kan sedan brytas ned i mindre grenar där ”undergrenar” till ekonomi kan vara 
försäljning, inköp och kostnader). Varje gren inom verksamheten kan därför likställas med den 
funktionella differentieringen i samhället. Input sker vid ”grenfästet” och därmed sker samma 
tolkning och inkodning som när verksamheten tar emot input utifrån. Ju längre ifrån varandra 
två grenar inom verksamheten befinner sig desto mindre kontakt, och därmed mer olik 
systemlogik, har de. Efter att den berörda grenen inom verksamheten tolkat kommunikationen 
kan en reaktion på denna ske i form av en output. 
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För den proaktiva verksamheten kunde det tolkas utifrån Luhmanns teori att de hade en egen 
miljökod som behandlades på samma sätt som övriga funktionssystems koder. Det vill säga, 
inget av de övriga funktionssystemen kan sätta begränsningar för det primära. Därför 
representeras miljöfrågan i den proaktiva verksamheten i figuren ovan genom en markering i 
stammen (där kodningen sker). Som nämnts ovan fluktuerar relevansen av de övriga 
funktionssystemen beroende på vilken fråga som behandlas. I den reaktiva verksamheten finner 
vi dock miljöfrågan förpassad till en av grenarna inom verksamheten, nämligen kostnader. 
Genom detta förhållningssätt förblir verksamheten blind för möjligheter med sitt miljöarbete 
som faller utanför undvikandet av kostnader. Först när miljöfrågan uppstår som en potentiell 
kostnad aktualiseras den och verksamheten får då avgöra huruvida denna kostnad är värd att 
undvika eller ej.  
 
Utifrån en generell iakttagelse kan en skillnad göras mellan produktionsorienterade företag vars 
vardag upptas till stor del av att endast producera sin produkt och få denna såld, jämfört med ett 
företag vars vardag innehåller en större mängd administrativt arbete. Som nämnts tidigare 
menade Vos (2005) att det kunde sägas finnas en gräns för hur mycket kunskap ett system 
kunde ha om sin egen verksamhet och sin omvärld. Utifrån detta argument och modellen ovan 
menar jag att man kan se på verksamheterna som inbegripna i ett nollsummespel. Detta 
nollsummespel definieras av mängden tid, kunskap och resurser som finns att tillgå för 
verksamheten/systemet. I den sortens verksamhet där produktion, och endast produktion, har 
högsta prioritet läggs den tid, kunskap och resurser som finns att tillgå på just detta. Därför 
förpassas miljöfrågan till att handla om undvikandet av kostnader i en reaktiv bemärkelse. Den 
proaktiva verksamheten är, troligtvis, av sådan art att mer tid finns att tillgå för verksamheten 
att behandla fler frågor (d.v.s. tolka och kodifiera yttre kommunikation) än endast den hur man 
ska kunna sälja sina producerade varor. Detta förutsätter inte att varken kunskap om 
miljöfrågor eller intresse inte existerar i de reaktiva företagen. Snarare handlar det om att vissa 
branscher är mer utsatta för konkurrens än andra och därmed måste all tillgänglig tid och energi 
läggas på just produktion och försäljning, d.v.s. man arbetar ytterst specifikt genom sitt primära 
funktionssystem, för att kunna fortsätta att konkurrera.  
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7. Slutsatser och lärdomar  
 
Diskussionen ovan, och därmed den situation som de små och medelstora företagen som 
deltagit i denna studie befinner sig i, kommer att sammanfattas nedan. Slutsatser och belysande 
praktiska exempel kommer att presenteras för att visa hur man kan arbeta med miljöfrågor i de 
två identifierade verksamhetstyperna.  
 
Utifrån den genererade empirin kunde slutsatsen dras att de studerade företagen arbetade med 
miljöfrågor av ekonomiska skäl. Denna slutsats stämde även överens med tidigare studier om 
varför små och medelstora företag ägnar sig åt kommersiellt miljöarbete. Därmed kunde den 
homofona organisationsmodellen appliceras för att förklara hur de studerade företagen förhåller 
sig till miljöfrågan. Dock kunde en distinktion göras mellan den proaktiva och den reaktiva 
verksamheten vilket betecknar två olika förhållningssätt till miljöfrågan, vilket utrymme och 
vilket potentiellt inflytande den får inom den egna verksamheten. I den proaktiva verksamheten 
kan miljöfrågan sägas ha en egen kod som är specifik för just den verksamheten. Denna 
miljökod behandlas precis som de övriga funktionssystemen gentemot verksamhetens primära 
kod, den ekonomiska, där det är den primära koden som sätter begränsningar för de övriga 
funktionssystemen – inte tvärtom. Detta gör att de proaktiva verksamheterna kan behandla 
miljöfrågan för att skaffa sig marknadsfördelar gentemot konkurrenter, profilera sig som 
miljövänliga och påverka andra system att följa deras exempel. Den reaktiva verksamheten 
utmärker sig istället genom att tolka miljöfrågan genom kostnader. Det är först då bristen på 
miljöarbete inom verksamheten, eller genomförandet av en miljöåtgärd som kan resultera i en 
reduktion eller undvikandet av en kostnad, som miljöfrågan aktualiseras på ett sätt som gör att 
verksamheten reagerar.  
 
Dessa två förhållningssätt hänger samman med begreppet självreferens – hur man uppfattar och 
tolkar sin omvärld och signalerna därifrån på ett specifikt sätt. Sett utifrån detta perspektiv kan 
man då dra ett par slutsatser angående hur man bör arbeta inom de olika verksamhetstyperna 
för att underlätta ett effektivt miljöarbete.  
 

- För att underlätta för den reaktiva verksamheten att, trots sin brist på tid och tolkandet 
av miljöfrågan genom kostnader, bedriva ett effektivt miljöarbete krävs en större mängd 
formalisering och rutiner. Genom detta vävs miljöarbetet in i dagliga rutiner som inte 
kräver extra tid eller kunskap, man utför helt enkelt uppgiften, processen, inköpet, 
transporten etc. på ett annat och mindre miljöbelastande sätt (som inte innebär en 
kostnad). 

 
- För den proaktiva verksamheten är det viktigt att, genom offentliga dokument såsom 

Miljöpolicy och liknande, tydligt kunna definiera vad som är miljöarbete för deras 
verksamhet. Detta hänger samman med att miljöfrågan inte har en generell kod i 
samhället och den är därför systemspecifik för den proaktiva verksamheten. Denna 
tydlighet är viktig för kommunikationen av verksamhetens miljöarbete gentemot dess 
intressenter.  
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8. Vidare forskning   
 
Denna uppsats har kommit till på ett, för mig personligen, nytt sätt att bedriva forskning och 
har genererat långt fler frågor än den kunnat besvara. Några av dessa frågor ser jag som mer 
intressanta än andra att bedriva forskning på i framtiden. Exempelvis vidare forskning om de 
slutsatser som dragits i uppsatsen har en relevant praktisk tillämpning och kan generaliseras. 
Det skulle även vara intressant att studera åtskillnaden mellan den homofona och den polyfona 
organisationen med fokus på ifall man kan definiera en organisation som polyfon eller om det 
har att göra med olika grader av homofoni? Ett tredje och sista exempel på vidare forskning är 
huruvida man, genom praktiska metoder (utbildning, strukturering, formalisering av 
miljöarbetet), kan genomföra en omkodning av miljöfrågan i en reaktiv verksamhet (och 
därmed få verksamheten att bli mer proaktiv i sitt förhållningssätt) eller om detta är en 
omöjlighet till följd av ovan nämnda nollsummespelsteori?  
 

‐ 31 ‐ 



Källor och materialsammanställning  
 
 
Skriftliga 
 

- Ammenberg, J (2004) Miljömanagement, Studentlitteratur, Lund 
 
- Ariansen, P (1993) Miljöfilosofi, Bokförlaget Nya Doxa, Nora.  

 
- Bechmann, G & Stehr, N (2002) The Legacy of Niklas Luhmann, Society –. 

Jan/Feb2002, Vol. 39 Nr: 2, sid. 67-75, 9p; (AN: 18673547), ISSN: 0147-2011. 
 

- Barbour, R & Kitzinger, J [red.] (2001) Developing focus groups research – Politics, 
theory and practice, SAGE Publications, Inc. Thousand Oaks, California. 

 
- Glaser, B (1998) Doing Grounded Theory – Issues and discussion, Sociology Press – 

Second printing, Mill Valley, California. 
 

- Guvå, G & Hylander, I (2003) Grundad teori – Ett teorigenererande 
forskningsperspektiv, Liber AB, Stockholm.  

 
- Herting, S & Stein, L (2006) The evolution of Luhmann’s systems theory with the focus 

on the constructivist influence, International Journey of General Systems, Vol. 36, No 
1, Februari 2007, sid 1 – 17. Taylor & Francis Group 

 
- Jönhill, J-I (1997) Samhället som system och dess ekologiska omvärld, Sociologiska 

institutionen – Lunds universitet, Lund. 
 

- Kreuger, R (1998) Developing Questions for Focus Groups – Focus Group Kit 3, 
SAGE Publications, Inc. Thousand Oaks, California.  

 
- Lantz, A (2006) Intervjumetodik, Studentlitteratur Lund.  

 
- Lidskog, R Sandstedt, E Sundqvist, G (1997) Samhälle, risk och miljö, Studentlitteratur, 

Lund 
 

- Luhmann, N (1982) The differentiation of Society, Columbia University Press, New 
York.  

 
- Luhmann, N (1989) Ecological communication, Polity Press, Cambridge 

 
- Luhmann, N (1995) Social Systems, Stanford University Press, Stanford. 

 
- Lundahl, U & Skärvad, P (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 

Tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund.   
 

- Michell, L (1999) Combining focus groups and interviews: telling how it is; telling how 
it feels/: Barbour, R. & Kitzinger, J. [red.] (2001) Developing focus groups research – 
Politics, theory and practice, SAGE Publications, Inc. Thousand Oaks, California. 

 

‐ 32 ‐ 



- Rosenquist, E & Wahlgren, H (2006) Från insikt till handling – Prövning av Luhmanns 
systemteori på Miljödiplom i Jönköpings kommun, C-uppsats, Tema vatten i natur och 
samhälle – Miljövetarprogrammet, ISRN LIU-TEMA/MV-C--06/09—SE 

 
- Wibeck, V (2000) Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod, Studentlitteratur, Lund.  
 

- Vos, J-P (2005) Strategic Management from a Systems-Theoretical Perspective/: Seidl, 
D & Becker, K-H [red.] Niklas Luhmann and Organization Studies, Liber & 
Copenhagen Business School Press, Liber AB, Malmö.  

 
- Åkerström Andersen, N (2003) Autopoietic organization theory – Drawing on Niklas 

Luhmann’s Social Systems Perspective/: Bakken, T & Hernes, T [red.], Abstrakt forlag 
AS Copenhagen Business School Press. 

 
 
Elektroniska  
 

- Dick, B (2005) Grounded theory: a thumbnail sketch.  [On line] Acc: 2007-02-21, 
Tillgänglig: http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arp/grounded.html 

 
- Gibbs, A (1997) Focus Groups, Social Research Update (Issue 19), Department of 

Sociology – University of Surrey, Guildford, England. [On line] Acc: 2007-02-21, 
Tillgänglig: http://www.soc.surrey.ac.uk/sru/SRU19.html 

 
- Göteborgs Stad (2007) Miljödiplomering – Allt fler väljer Miljödiplomering, 

Miljöförvaltningen [On line] Acc: 2007-02-25. Senast uppdaterad: 22 januari, 2007. 
Tillgänglig: http://www.miljo.goteborg.se/  

 
- SCB – Statistiska centralbyrån (2006) Aktuell statistik ur företagsregistret, [On line] 

Acc: 2007-05-17. Senast uppdaterad: 2007-05-08. Tillgänglig: 
http://www.scb.se/templates/Standard____34546.asp#storlekanst 

 
- Örebro Kommun (2007) Miljödiplomerade företag i Örebro [On line] Acc: 2007-05-16. 

Senast uppdaterad: 21 mars, 2007. Tillgänglig: http://www.orebro.se 
 
 
Muntliga 
 

- Fokusgrupp I, Science Park – Jönköping den 6 mars 2007. 
 
- Intervju I – Huskvarna den 20 mars 2007 

 
- Intervju II – Huskvarna den 21 mars 2007 

 
- Intervju III – Jönköping den 19 april 2007 

 
- Intervju IV – Jönköping den 20 april 2007 

 

‐ 33 ‐ 

http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arp/grounded.html
http://www.soc.surrey.ac.uk/sru/SRU19.html
http://www.miljo.goteborg.se/
http://www.scb.se/templates/Standard____34546.asp#storlekanst
http://www.orebro.se/


- Johansson, Jörgen – Miljöstrategen – Personlig kommunikation. Jönköping den 22 
februari 2007. 

 

‐ 34 ‐ 



Bilaga 1 – Ämnesmall intervjuer 
 
Vilken är, utifrån ditt perspektiv, synen på miljöarbete inom företagsvärlden?  

- Varför arbetar företag med miljön? 
- Varför arbetar inte företag med miljön?  
- Hur arbetar företag med miljön? 
- Hur tror ni miljöarbetet skiljer sig mellan en diplomerade och en icke diplomerad 

verksamhet? 
- Tror du/Anser du att miljöarbete ”går emot” syftet med att driva en vinstdrivande 

verksamhet. (– Ställdes endast under Intervju 3 och 4)  
 
Hur ser tilltron ut till aktivt miljöarbete inom företagsvärlden? 

- Vad skapar trovärdighet för ett aktivt miljöarbete? 
- Hur upplever du trovärdigheten till de ledningssystem du kommit i kontakt med är? 

 
Vilka lärdomar/kunskaper kan du i efterhand dra utifrån ert arbete med Miljödiplom? 

- Vad är viktigt att tänka på för en effektiv förankring i verksamheten? 
- Vad anser ni som inte kommit hit om möjligheterna för er verksamhet att kunna bli 

diplomerade (Läs: Införa ett aktivt miljöarbete i organisationen)? (– Ställdes endast i 
fokusgruppen) 

 
Vems påverkan väger tyngst för er verksamhet? 

- Vilka är de största hindren för verksamheter i er position/storlek för att föra ett aktivt 
miljöarbete? 

- Vilka möjligheter skapar ett aktivt miljöarbete för en verksamhet i er position/storlek?  
 
(Nedanstående frågor ställdes endast under de personliga intervjuerna) 
 

- Är ett aktivt miljöarbete idag en vedertagen del i företagens vardag? 
- På vilket sätt märks detta? 

 
- Vilken är en profilering av ens verksamhet som miljömärkt störstas syfte? Ser 

situationen olika ut för olika branscher? 
 

- Vilka ser du som fördelarna med ett MLS? 
 

- Vilka ser du som nackdelarna med ett MLS? 
 

- Av de ledningssystem du kommit i kontakt med, vilka generella delar anser du ”saknas” 
eller behöver utvecklas?  

 
- Har olika personer inom verksamheten olika lätt att ta till sig miljöarbete? (Anser du att 

det finns en generationsklyfta inom miljöarbetet?) (– Ställdes endast under Intervju 3 
och 4) 
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Bilaga 2 – Begreppsförklarningar 
 
Autopoiesis – Begrepp utvecklat av biologerna Maturana och Varela som Luhmann lånade in i 
sin systemteori för att förklara hur de sociala systemen skapar och återskapar sig själva, genom 
sig själva. Denna process sker genom kommunikativa processer (se kommunikation) och 
självreferens och är möjlig genom systemets kognitiva öppenhet och operativa slutenhet (se 
begreppsförklaringar nedan).  
 
Differentiering (funktionell) – Den funktionella differentieringen har uppstått genom att 
samhället blivit allt mer komplext (se begrepp nedan). De sociala systemen har specialiserat sig 
allt mer och ökar på så sätt på komplexiteten allt mer. På grund av denna funktionella 
differentiering finns ingen central punkt i samhället eller något slutgiltigt mål för det. 
 
Funktionssystem (primärt) – Luhmann ser kommunikation som ett eget socialt system (se 
kommunikation). Genom den funktionella differentieringen (se begrepp ovan) har 
kommunikativa system vuxit fram genom vilka en specifik kommunikation/funktion behandlas. 
Exempel på detta är ekonomi, politik, vetenskap, utbildning och juridik. Dessa funktionssystem 
är öppna för alla att kommunicera och arbeta genom men de är samtidigt låsta till att endast 
kunna behandla en fråga utifrån de binära värdena (se koder). Ett primärt funktionssystem är 
det som ett system huvudsakligen arbetar igenom. Till exempel, ett politiskt parti har det 
politiska funktionssystemet som sitt primära, en domstol har det juridiska och ett företag det 
ekonomiska.  
 
Homofon(i) organisation – En homofon organisation är en beteckning på en verksamhet/ett 
system som arbetar genom ett specifikt och huvudsakligt funktionssystem (se begrepp ovan) 
genom vilket inkodning av andra funktionssystem sker. Det primära funktionssystemet är det 
som sätter begränsningar för de andra funktionssystemens relevans för verksamheten, det 
omvända är inte möjligt i den homofona organisationen. 
 
Koder (binär) – En kod betecknar en kommunikation som producerats genom t.ex. ett 
funktionssystem och därmed har ett tydligt syfte. En kod innehåller ett binärt värde 
(positivt/negativt) som kommunikationen beläggs med av mottagaren, helt omedvetet. Ex: 
Information i form av ett vetenskapligt arbete beläggs med koden sant/falsk baserat på 
mottagaren av informationens (läsaren/granskaren/opponenten) tolkning av 
arbetet/informationen. Detta beläggande med binära värden t.ex. sant är i sig inget kriterium för 
sanning. 
 
Kognitivt öppet – De sociala systemen är kognitivt öppna i den mening att de kan observera sin 
omvärld, ta in påtryckningar/kommunikation/information från och om den i syfte att stärka sin 
egen existens och position i förhållande till övriga system. Utan den kognitiva öppenheten 
skulle systemet inte haft någon möjlighet att observera sin omvärld och upphör då inom kort att 
vara ett system. 
 
Kommunikation – Detta begrepp betecknar inte bara överföring av information utan är en egen 
autopoetisk operation. Kommunikation innefattar därför tre delar: information – meddelande – 
förståelse, som tillsammans kombineras till att bilda ytterligare kommunikation.  
 
Komplexitet – Genom att ett tillstånd är komplext innebär det att det tillståndet övergår det 
sociala systemets fattningsförmåga. Därför måste ett urval, eller selektion, göras av vad man 
ska förhålla sig till. Till exempel är systemens omvärld långt mer komplex än systemet självt 

‐ 36 ‐ 



och systemet måste därför göra en selektion av vad i dess omvärld som är relevant för 
systemets fortlevnad att förhålla sig mot/till. 
 
Omvärld – Den värld som det sociala systemet förhåller sig till, d.v.s. andra sociala system, 
dess livsmiljö och naturen. En åtskillnad ska göras mellan Omvärld som begrepp och den 
omvärld som systemen tolkar eftersom systemens tolkade omvärld endast kan bli en enkel 
konstruktion av omvärldens oerhörda komplexitet.  
 
Operativt slutet – Systemen är inte bara kognitivt öppna (mottagliga för påtryckningar) utan de 
är även operativt slutna. Detta innebär att systemet värjer sig mot sådan kommunikation (order) 
som syftar till att ändra systemet mot dess egen systemlogik. Den operativa slutenheten 
möjliggör för systemen att göra ett urval bland den enorma mängd kommunikation och den 
komplexitet dess omvärld ger upphov till. 
 
Polyfon(i) organisation – Till skillnad från den homofona organisationen (se begrepp ovan) har 
den polyfona organisationen inget på förhand definierat funktionssystem vilket sätter 
begränsningar för andra funktionssystem. Denna organisation är så stor att den är tvungen att 
behandla alla funktionssystem som relevanta för organisationens överlevnad – Relevansen av 
de olika funktionssystemen beror på vilken fråga som behandlas. 
 
Resonans – Begreppet resonans ger en förklaring på hur kommunikation skapas och återskapar 
sig självt på samma sätt som autopoiesis återskapar systemen själv. Genom mottagandet av en 
kommunikation i ett system görs en tolkning. När denna tolkning gjorts kan kommunikationen 
ge upphov till en reaktion i systemet, som därmed skickar ut kommunikationen igen (dock i ny 
tappning) – detta är resonans. Ju mindre ”enighet” som finns runt en kommunikation, desto mer 
diversifierad blir resonansen.  
 
Självreferens – Är den operativa handlingen som betecknar hur något som refererar till något i 
sin omvärld gör så genom att refererar tillbaka till sig själv. Det vill säga: ens förhållningssätt 
mot omvärlden belyser hur man själv uppfattar den.  
 
System – Ett socialt system består utav autopoetiska kommunikationer som genom sina 
specifika koder avgränsar sig själva från sin omvärld. Denna avgränsning upprätthålls av just 
den systemspecifika koden som uppstår (vilket sker genom autopoiesis) inom systemet. Ett 
socialt system är de komponenter som inte tillhör dess omvärld. 
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