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Sammanfattning 
Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur företag kan arbeta med konceptet hållbar 

utveckling samt att analysera hur begreppet upplevs från ett företags perspektiv. 

Undersökningen baseras på en fallstudie som genomförts på företaget Kinnarps. Det 

empiriska material som analysen bygger på har samlats in via användning av fokusgrupps-

intervjuer på Kinnarps, och materialet har analyserats vidare genom användning av metoden 

grundad teori. Under analysen har det synliggjorts vissa paralleller mellan materialet och 

ekologisk modernisering. Analysen tyder på att företag tenderar att agera i enlighet med 

ekologisk modernisering då teknisk utveckling ofta upplevs som lösningar på miljörelaterade 

problem. Samtidigt visar analysen att det finns utrymme för företag att agera på annat sätt än 

vad ekologisk modernisering innebär och ur det hänseendet har företagets tradition och 

grundläggande värderingar visat sig vara avgörande. Analysen tyder på att företags 

förhållningssätt gentemot marknaden kan upplevas som ett fall av pragmatiskt accepterande, 

då marknaden verkar betraktas som en för företag extern faktor som är svår att påverka.  

 

Att som företag arbeta med hållbar utveckling innebär, enligt analysens resultat, både 

möjligheter och begränsningar. Arbetet kan resultera i marknadsfördelar genom ekonomisk 

vinst och konkurrensfördelar. Enligt analysen kan dock inte företag uppnå en fullständigt 

jämn fördelning mellan sin sociala, ekologiska och ekonomiska utveckling då de är beroende 

av att generera ekonomisk vinst, vilket gör att den ekonomiska utvecklingen prioriteras högst. 

Detta tyder på att ett företag inte har möjlighet att uppnå en helt hållbar produktion, därför kan 

begreppet upplevas som en utopi i företagssammanhang. Samtidigt visar analysen att en 

strävan mot en så hållbar produktion som möjligt, där en jämn balans mellan ekologisk social 

och ekonomisk utveckling eftersträvas, kan vara gynnsam för företags varumärke, produktion 

och profilering.  
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1. Inledning 
Redan på 1600-talet gav Francis Bacon uttryck för ett synsätt som kommit att dominera 

människans syn på sin egen roll i världen genom nedanstående formulering (Hopwood et al, 

sid. 38-39, 2005 ). 

 

”The world is made for man, not man for the world” 

 

I hundratals år har människan, precis som citatet ovan tyder på, betraktat sin roll som extern i 

förhållande till naturen och sin omgivande miljö. Hon har givit sig själv rätten att exploatera 

naturens resurser utan att anse sig behöva ta hänsyn till andra faktorer än sitt eget 

välbefinnande. (Wilson, 1995) De miljöproblem som uppkommit som resultat av detta har 

främst betraktats som lokala problem oberoende av mänskligt handlande (Hopwood et al, 

2005). De samband som man nu vet existerar mellan mänskliga beteenden och miljöpåverkan 

har därför inte diskuterats, eller ens identifierats, under långa perioder av modern tid. Därför 

var man länge omedveten om att människans handlingar faktiskt påverkar naturen. Det här 

synsättet har medfört stor miljöpåverkan i hela världen, i form av bland annat 

överexploaterade naturresurser, utdöende arter och obalanserade ekosystem. (World 

Commission on Environment and Development, 1988) 

 

På 1980-talet växte dock förståelsen för sambanden mellan sociala faktorer och jordens 

välmående samtidigt som effekterna av människans tidigare synsätt blev allt mer påtagliga. I 

samband med den ökade förståelsen föddes en insikt om att det krävdes förändring. Som ett 

reslutat av det skrev Världskommissionen år 1980 texten World Conservation Strategy där 

begreppet hållbar utveckling myntades. Konceptet fick dock inte någon riktig 

genomslagskraft förrän Norges stadsminister Gro Brundtland skrev om hållbar utveckling i 

rapporten Our common future, även kallad Vår gemensamma framtid eller 

Brundtlandsrapporten, som gavs ut år 1987. (Hopwood et al, 2005) Rapporten var en del av 

arbetet med att skapa ett Världsprogram för förändring, vilket var ett uppdrag som tilldelades 

Världskommissionen av FN:s generalförsamling. Syftet med texten var att synliggöra de nu 

identifierade sambanden mellan ekonomi, politik och miljö samtidigt som man ville sprida 

förståelsen att miljöproblem inte endast var lokala problem. Därför ville man använda hållbar 

utveckling som en ram att arbeta utifrån för att komma ur den nedåtgående spiral där 

ekonomiska vinstintressen styrde utvecklingen och medförde en allt sämre miljö. (World 

Commission on Environment and Development, 1988) Den mest använda definitionen av 

begreppet hållbar utveckling formulerades i just Brundtlandsrapporten (Hopwood et al, 2005) 

och finns på sid. 57 i rapporten, den lyder på följande vis: 

 

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov. 

 

Sedan denna definition formulerades har hållbar utveckling blivit ett väl vedertaget koncept 

som samhället ständigt uppges sträva efter (Connelly, 2007).  Begreppet är dock oerhört 

mångfacetterat och lämnar stort utrymme för tolkning, vilket kan göra att olika aktörer 

uppfattar begreppet olika. Därför upplevs begreppet många gånger som oprecist och ett flertal 

forskare efterlyser en tydligare specificering av konceptets egentliga innebörd. (Connelly, 

2007; George, 1999 & Dias De Avila-Pires et al, 2000) 
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Ett forum där begreppet ofta används idag är i företagssammanhang och det finns många 

exempel på företag som anger sig arbeta mot en hållbar utveckling. På grund av begreppets 

vaghet kan det dock vara svårt för företag att veta hur de ska utforma sitt arbete för att kunna 

arbeta i enlighet med konceptet, samtidigt som tolkningen av dess innebörd kan variera 

mellan olika företag. (Hopwood et al, 2005) Eftersom betydelsen av begreppet är så beroende 

av tolkning är det intressant att undersöka hur konceptet kan upplevas ur ett 

företagsperspektiv samt hur det praktiska arbetet inom ett företag kan anpassas för att gynna 

en hållbar utveckling. Dessa frågor kommer att analyseras vidare i den här uppsatsen genom 

en fallstudie på möbelföretaget Kinnarps. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur företag kan arbeta med konceptet hållbar 

utveckling samt att undersöka hur begreppet upplevs från ett företags perspektiv. För att 

uppfylla syftet kommer följande frågor att besvaras via en fallstudie på företaget Kinnarps: 

 

- Hur har det studerade företaget utformat sitt arbete för att arbeta i enlighet med hållbar 

utveckling? 

- Vilka möjligheter och begränsningar innebär arbetet mot en hållbar utveckling för det 

studerade företaget? 

 

1.2 Avgränsningar 
Analysen syftar till att åskådliggöra generella förutsättningar för företag att arbeta med 

konceptet hållbar utveckling. Därför har inte personliga beteenden som inte ansetts kunna 

representera generella förutsättningar analyserats vidare.  

 

På grund av att allt som sagts i fokusgruppsintervjuerna inte relaterar till uppsatsens syfte har 

inte allt insamlat material varit relevant att presentera i analysen. Detta kan ses som en 

begränsning men har varit en högst nödvändig avgränsning. Samtidigt kan det finnas 

ytterligare relevanta faktorer som relaterar till syftet men som inte har framkommit under 

intervjuerna och därmed inte analyserats vidare. Detta är dock en naturlig avgränsning då det 

är en följd av att analysen endast baseras på det empiriska materialet som samlats in via 

fokusgruppsintervjuer. Den data som samlats in har inte heller jämförts mellan eller inom 

fokusgrupperna då det ligger utanför studiens syfte att jämföra respondenternas 

förhållningssätt med varandra. 

 

1.3  Bakgrund Kinnarps  
Kinnarps är ett familjeägt möbelföretag som har funnits sedan år 1942 då det grundades av 

Jarl och Evy Andersson. Idag ägs företaget av barn och barnbarn till Jarl och Evy, och sedan 

1973 är deras äldste son Henry Jarlsson VD för Kinnarps. Kinnarps har kommit att bli den 

näst största leverantören av inredningslösningar i Europa, och säljer nu möbler i ett fyrtiotal 

länder samt äger dotterbolag i femton länder. Tillverkningen och monteringen av Kinnarps 

möbler sker på sju olika produktionsanläggningar, varav fem ligger i Sverige och två i 

Tyskland. (Kinnarps a, uå) Sedan 1960-talet har Kinnarpskoncernen expanderat kraftigt och 

är idag ett internationellt företag med ett stort antal anställda både i Sverige och i övriga 

Europa (Kinnarps b, uå). 
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Kinnarps uppger sig sträva efter ansvarstagande och en helhetssyn avseende resursanvändning 

för att på så sätt kunna driva verksamheten vidare. Att se till helheten och sträva efter 

långsiktiga lösningar är något som ingår i företagets vision och dess grundvärderingar som 

funnits inom Kinnarpskoncernen sedan företaget startades. (Kinnarps c, uå) 

 

Även begreppet hållbar utveckling är högst närvarande i Kinnarps företagsbeskrivning, 

företagets miljöpolicy formuleras och undertecknas av VD:n Henry Jarlsson år 2004 på 

följande sätt: 

 
Kinnarps verksamhet ska styras av aktivt miljöengagemang och 

ständig förbättring. Målet för vårt miljöarbete är en långsiktigt 

hållbar utveckling. Verksamheten ska inriktas mot minsta 

möjliga resursuttag och miljöpåverkan. Det är ledningens och 

alla medarbetares gemensamma ansvar och uppgift att följa 

denna policy. 

(Kinnarps, 2010) 

 

Sedan slutet av augusti 2010 pågår ett projekt inom Kinnarps som syftar till att utveckla 

hållbarhetsarbetet inom hela koncernen. Det huvudsakliga syftet med projektet är att 

strukturera upp det redan befintliga hållbarhetsarbetet. (Wahlgren, 2010) Ett steg i detta arbete 

är att utveckla en hållbarhetspolicy (Kinnarps, 2010). 
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2. Teori 

2.1 Modernisering och ekologisk modernisering 
I samband med industrialiseringen har utvecklingen av samhället kommit att styras allt mer av 

industriell utveckling och kapitalism än av historiska traditioner och värderingar (Giddens, 

1996). Detta är enligt Anthony Giddens, professor i sociologi, en följd av den pågående 

moderniseringen av samhället. Han menar att denna modernisering främst styrs av 

ekonomiska intressen, då samhället ständigt eftersträvar vidare teknisk utveckling och tillväxt. 

Moderniseringen påverkar i allra högsta grad den arena som företag agerar på samtidigt som 

den styr vilka förutsättningar den industriella världen verkar utifrån. (Giddens, 1996) 

Beroende på den ekologiska moderniseringens inverkan gentemot företag är det viktigt att ta 

hänsyn till moderniseringsperspektivet i samband med den här analysen. För att 

undersökningen ska kunna besvara uppsatsens syfte kommer därför materialet diskuteras 

utifrån ett moderniseringsperspektiv, med särskilt fokus på ekologisk modernisering, i 

diskussionen på sid. 31. 

 

Samtidigt som moderniseringen anses kunna innebära minskade risker gentemot människans 

välbefinnande argumenterar Giddens för att den även medför nya, ofta människoskapade, 

risker som kan hota både människan och hennes omgivning. Uppkomsten av dessa nya risker 

innebär att både privatpersoner och industriella aktörer får allt fler riskfaktorer att förhålla sig 

till. Giddens presenterar på sid. 128 i sin bok Modernitetens följder ett förhållningssätt 

gentemot dessa risker som kallas pragmatiskt accepterande.  Han beskriver, baserat på 

Raymond Williams resonemang, att pragmatiskt accepterande utgår ifrån en inställning om att 

det händer så mycket i världen att det inte går att kontrollera. Istället för att försöka förändra 

världen måste man därför fokusera på tillfälliga vinster och intressen enligt det pragmatiska 

accepterandet. (Giddens, 1996) Detta är ett förhållningssätt som enligt analysen styr en stor 

del av marknadens utformning och kommer därför diskuteras vidare ut ett företagsperspektiv 

på sid. 31. 

 

Ekologisk modernisering är en miljöpolitisk teori som uppkommit som följd av samhällets 

moderniseringstrend. Joseph Huber och Martin Jänicke är två av grundarna bakom teorin och 

identifierade den under 1980-talet. (Buttel, 2000; Mol & Spaargaren, 2000) Inom den 

ekologiska moderniseringen upplevs teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt utgöra de 

huvudsakliga lösningarna på miljöproblem. För att effektivisera miljörelaterat arbete måste 

fokus därför ligga på vidareutvecklad produkttillverkning istället för produktanvändning. Nya 

produkter och tekniska lösningar anses på så vis utgöra de huvudsakliga lösningarna på 

miljöproblematiken enligt den ekologiska moderniseringsteorin. Enligt den ekologiska 

moderniseringen är det heller inte rimligt att avveckla industrier då vi idag är beroende av ett 

industriellt samhälle. För att lösa miljöproblematiken måste en arena för miljötekniska 

lösningar skapas, där tekniken tillåts driva innovationer genom att effektivisera produktions- 

och industriprocesser. För att detta ska vara möjligt måste det göras ekonomiska satsningar på 

teknisk utveckling. (Huber, 2004) 

 

Att samhället försöker modernisera sig fritt från miljöproblem har enligt Maarten Hajer varit 

en taktik som genomsyrat miljöpolitiken i modern tid och han har identifierat ekologisk 

modernisering som en diskurs som dominerat den miljöpolitiska debatten sedan 1980-talet 

(Hajer, 1995). Han hävdar att ekologisk modernisering är motsatsen till djupekologi som 

handlar om att samhället måste struktureras om för att komma till rätta med 

miljöproblematiken. Detta för att ekologisk modernisering innebär ”end-of-pipe solutions” 

som inte tar hänsyn till de samband som existerar mellan samhälle, teknik och miljö enligt 
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Hajer (1995, sid. 248). Det kan upplevas som motsägelsefullt att lägga ner ytterligare resurser 

på teknikutveckling och industriella processer när det är just dessa faktorer som har resulterat 

i de miljöproblem som genomsyrar dagens samhälle. (Hajer, 1995) Samtidigt upplevs teknisk 

innovation och ekonomisk tillväxt ofta av myndigheter och företag som ett enklare 

tillvägagångssätt för att lösa miljöproblem än att lösa problemen från grunden. Därför har 

ekologisk modernisering och dess värderingar utgjort basen för många beslut gällande 

miljöfrågor i modern tid där problem främst angrips med ytterligare teknikutveckling som kan 

generera ekonomisk vinst. (Buttel, 2000) 

 

2.1.1 Användning av teori 
Då syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur företag kan arbeta med hållbar 

utveckling är det intressant att belysa materialet utifrån begreppet pragmatiskt accepterande 

samt ur ett ekologiskt moderniseringsperspektiv. Detta har dock inte genomförts utifrån 

Hajers diskursteori genom en regelrätt diskursanalys. Istället har ekologisk modernisering och 

pragmatiskt accepterande betraktats som teorier att diskutera materialet utifrån. För att 

ytterligare kunna reflektera kring relationen mellan ekologisk modernisering och materialet 

har tidigare genererad forskning inom området använts. 

 

2.2 Tidigare forskning 
Den ekologiska moderniseringen har medfört att ekonomin ofta är den drivande faktorn vid 

beslutsutformning i dagens samhälle. Eftersom hållbar utveckling är ett koncept som utgår 

från både social, ekologisk och ekonomisk utveckling riskerar den ekologiska 

moderniseringen motverka jämvikten mellan dessa tre delar. Att uppnå en hållbar utveckling i 

dagens kapitalistiska samhälle, där välfärd ofta mäts i konsumtion, är därför en identifierad 

svårighet gällande konceptet. Baserat på det här hävdar Delyse Springett (2003), precis som 

Hajers ovanstående resonemang indikerar, att kapitalismen och dess värderingar inte går att 

kombinera med en hållbar utveckling då dessa två motarbetar varandra. Springett 

argumenterar för att framgång inte kan mätas i monetära former om hållbar utveckling ska 

kunna förstås på djupet och uppnås i samhället. En annan utmaning gällande hållbar 

utvecklings genomslagskraft är att det innebär vissa svårigheter att mäta dess framgång inom 

organisationer och företag. Detta kan göra det svårt för aktörerna att skapa sig en uppfattning 

om hur arbetet fortskrider. (Springett, 2003)  

 

Då den här uppsatsen syftar till att undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns 

med hållbarhetsarbete inom företag är det relevant att diskutera begreppet utifrån flera 

perspektiv. Springetts ovanstående resonemang anses bidra med ett värdefullt synsätt som 

utgör en kontrast mot vad ekologisk modernisering förespråkar. Att diskutera utifrån denna 

kontrast gör att en holistisk bild av begreppet hållbar utvecklings egentliga innebörd kan 

uppnås. Vidare problematisering av ekologisk modernisering kan generera en mer nyanserad 

diskussion genom att även ta hänsyn till det perspektiv som presenteras nedan. 

 

Forest Reinhardt är en forskare som, till skillnad från Springett, hävdar att det inte är rimligt 

för företag att göra satsningar som de inte kan tjäna pengar på (1999). Därför bör miljöarbete 

relateras till ekonomiska vinstmöjligheter enligt Reinhardt. Han hävdar att det inte är aktuellt 

för företag att arbeta med miljörelaterade frågor om de inte betraktas ur ett 

affärsmöjlighetsperspektiv. Därför behöver inte detta synsätt nödvändigtvis motarbeta 

konceptet hållbar utveckling enligt Reinhardts resonemang. Miljörelaterat arbete bör dock 

grundas på långsiktiga investeringar, då det krävs en långsiktighet för att miljöarbete ska 

kunna generera någon vinst. Samtidigt kan inte alla företag vinna på miljörelaterat arbete 
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enligt Reinhardt, men genom att arbeta aktivt med miljöfrågor kan man som företag skapa sig 

vinstmöjligheter. (Reinhardt, 1999)  

 

Eftersom analysen behandlar företags möjligheter att arbeta mot en hållbar utveckling är det 

viktigt att ta hänsyn till interna förutsättningar som påverkar arbetet. Hur ledarskapet är 

utformat på ett företag anses vara en av de mest avgörande interna parametrarna i hur 

framgångsrikt ett företags arbete blir och kan även påverka hållbarhetsarbetet. Att som ledare 

vara väl synlig på företaget är, enligt Larsson och Vinberg (2010), ett effektivt och ofta 

framgångsrikt sätt att utöva sitt ledarskap på. Ledare som är engagerade i det dagliga arbetet 

och har god kontakt med sina anställda även gällande sådant som inte är direkt kopplat till 

arbetsuppgifterna får ofta en stärkt roll på företaget. Larsson och Vinberg argumenterar för att 

detta skapar goda förutsättningar för att ledarens intressen ska implementeras i företaget och 

kallar konceptet för ”management by walking around”. (Larsson & Vinberg, 2010) Eftersom 

ledningen på det studerade företaget har varit ett återkommande ämne i analysen är det 

relevant att diskutera materialet vidare utifrån ett ledarskapsperspektiv. 
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3. Metod  

3.1 Fallstudie  
Fallstudie är en strategi som syftar till att genom att studera ett eller ett fåtal exempel besvara 

en bredare forskningsfråga. Fallstudier kan på så vis, genom analys av ett specifikt fall, säga 

något om den bredare kontexten. Traditionellt har fallstudier främst används inom 

samhällsvetenskaplig forskning, men på senare år har metodiken blivit allt mer närvarande 

även inomandra forskningsdiscipliner. (Yin, 2007) Robert K. Yin skriver i sin bok 

Fallstudier: design och genomförande från år 2007 på sid. 17 följande angående fallstudiers 

lämplighet som forskningsmetod:  

 

Generellt sett är fallstudier den metod som föredras då frågor 

om ”hur” eller ”varför” ställs, då man har ringa kontroll över 

den situation som studeras och då fokus ligger på aktuella 

skeenden i ett konkret socialt sammanhang.  

 

Baserat på ovanstående anses användande av fallstudie som forskningsmetod ytterst lämpligt. 

Både forskningsfrågornas utformning och kombinationen med fokusgruppsintervjuer 

uppmuntrar användandet av fallstudien, vilket förtydligas under rubriken 3.2 

Fokusgruppsintervjuer. Av dessa anledningar har en fallstudie utförts på möbelföretaget 

Kinnarps. I och med Kinnarps pågående hållbarhetsprojekt och miljöpolicy kan det 

konstateras att Kinnarps är ett exempel på ett företag som använder sig av begreppet hållbar 

utveckling i sin profilering där de utger sig för att arbeta aktivt med konceptet. Därför anses 

Kinnarps vara ett representativt företag att utgå från för att kunna undersöka hur företag kan 

arbeta med hållbar utveckling. Det material som denna studie har resulterat i presenteras i 

analysen och diskuteras vidare utifrån ett företagsperspektiv i diskussionen på sid. 31 för att 

uppsatsens syfte på så vis ska kunna uppfyllas. 

 

3.2 Fokusgruppintervjuer 
För att kunna analysera hur hållbar utveckling upplevs ur ett företagsperspektiv har en 

intervjustudie genomförts. Eftersom syftet med studien till största del är att undersöka 

uppfattningar och synsätt genomfördes intervjuerna via användning av så kallade 

fokusgruppsintervjuer.  

 

Att använda fokusgruppsintervjuer som forskningsmetod är en tanke som grundades på 1940-

talet av forskare vid Colombia University och är idag en av standardmetoderna inom 

sociologisk forskning. David Morgan sägs ha infört användandet av fokusgrupper inom 

sociologiska sammanhang. (Halkier, 2010a) På sida 130 i sin artikel Focus groups från 1996 

definierar Morgan metoden på följande sätt: 

 

(…) A Research technique that collects data through group interaction on a 

topic determined by the researcher. This definition has three essential 

components. First, it clearly states that focus groups are a research method 

devoted to data collection. Second, it locates the interaction in a group 

discussion as the source of the data. Third it acknowledges the researcher´s 

active role in creating the group discussion for data collection purposes. 
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Enligt citatet utgör alltså fokusgruppsintervjuer en kombination av gruppinteraktion och 

diskussion kring ett särskilt ämne som forskaren bestämt. Att använda fokusgrupper lämnar 

på så vis ett stort utrymme för just diskussion (Morgan, 1996; Halkier, 2010b & Colucci, 

2007). Goda möjligheter till gruppinteraktion är lämpligt för den här studien då syftet med 

undersökningen är att åskådliggöra uppfattningar om begreppet ”hållbar utveckling”, något 

som kräver tid och möjlighet till reflektion. Det ämne som diskuterades under 

fokusgruppsintervjuerna var därför företag och hållbar utveckling.  

 

Enligt Wibeck finns det två typer av fokusgruppintervjuer, strukturerade och ostrukturerade. 

Det är moderatorns agerande samt intervjufrågornas utformning och antal som styr vilken typ 

av intervju som används. Vid en strukturerad fokusgruppsintervju är moderatorns roll relativt 

styrande och moderatorn ställer ett flertal frågor till gruppmedlemmarna. Vid en ostrukturerad 

intervjuform är däremot moderatorns roll mer passiv och endast ett fåtal frågor ställs. 

(Wibeck, 2000) 

3.2.1 Genomförande av fokusgruppsintervjuer 
Vid den här studien har det använts en kombination av strukturerade och ostrukturerade 

fokusgruppsintervjuer, som har kallats semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Eftersom det 

först och främst var diskussionen som skapades mellan fokusgruppernas medlemmar som var 

intressant i denna studie var moderatorrollerna relativt passiva. Moderatorerna fokuserade på 

att få deltagarna att prata med varandra och hantera dynamiken mellan dem, vilket Halkier på 

sid. 47 i sin bok Fokusgrupper (2010a) definierar som de två viktigaste uppgifterna för en 

moderator.  Detta gjordes genom att fem färdigformulerade öppna diskussionsfrågor ställdes 

till deltagarna. Frågorna användes som medel för att skapa diskussion och krävde därför inga 

förkunskaper, frågorna finns presenterade i bilaga 1. Vid behov ställdes även följdfrågor, 

varav några formulerats innan genomförandet av fokusgruppintervjuerna och några ställdes 

spontant.  

 

Kontaktpersonen på Kinnarps bjöd in 5-6 personer att delta i vardera fokusgrupp, vilket var i 

enlighet med instruktioner och önskemål. Vilka anställda som har erbjudits att delta har 

avgjorts av kontaktpersonen. Hur detta kan ha påverkat analysens resultat diskuteras vidare i 

metoddiskussionen på sid. 16. Totalt användes fem fokusgrupper, där vardera grupp bestod av 

3- 6 deltagare som representerade olika delar av verksamheten. I en av fokusgrupperna deltog 

representanter från styrgruppen för det pågående hållbarhetsprojektet, i en annan bestod 

deltagarna av personer som arbetade med processtöd inom Kinnarps, även människor som 

arbetade inom produkt- och sortimentsutveckling intervjuades, och i de återstående två 

fokusgrupperna intervjuades representanter från säljavdelningen och produktionen. Syftet 

med dessa gruppindelningar var att kunna generera en representativ och holistisk bild av 

företaget. I analysen har fokusgrupperna numrerats slumpvis för att fokusgrupps-

medlemmarna utlovats anonymitet, därför bör inte citat kunna härledas tillbaka till den grupp 

det uttalats i. 

 

Fokusgruppsintervjuerna hölls på Kinnarps huvudkontor i orten Kinnarp, strax utanför 

Falköping, hur detta kan ha påverkat resultatet diskuteras vidare i metoddiskussionen på sid. 

16. För att introducera fokusgruppernas deltagare för uppsatsens syfte och intervjuformen 

skickades ett introduktionsbrev till dem där detta förklarades. Innan fokusgruppsintervjuerna 

utfördes i Kinnarp genomfördes en pilotfokusgruppsintervju där upplägget och längden på 

intervjun testades. Samtliga fokusgruppsintervjuer som utfördes i Kinnarp var omkring 1,5 

timmar långa, vilket även pilotfokusgruppsintervjun indikerade. Genomförandet av 
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pilotfokusgruppen och tidsramen för fokusgruppsintervjuerna baserades på Halkiers 

rekommendationer i boken Fokusgrupper. (2010a).  

 

Under fokusgruppsintervjuerna spelades diskussionen in för att det skulle finnas möjlighet att 

lyssna på materialet igen. Minnesanteckningar fördes även under fokusgruppsintervjuerna, 

både för att åsidosätta moderatorerna från diskussionen och för att anteckna vad som 

diskuterades.  

 

De fem diskussionsfrågorna som användes under samtliga fokusgruppsintervjuer 

kombinerades med två övningar som baserades på Brundtlandsdefinitionen av hållbar 

utveckling och påståenden baserade på rapporten Sustainable Development: Mapping diffrent 

Approaches som skrevs av Hopwood et al år 2005. Syftet med övningarna var, likt 

diskussionsfrågorna, att skapa diskussion. Strukturen på övningarna utformades i enlighet 

med Coluccis beskrivning i rapporten Focus Groups Can Be Fun: The Use of Activity-

Oriented Questions in Focus Group Discussions (2007). Till skillnad från de fem renodlade 

diskussionsfrågorna fanns det inslag av praktiska moment i övningarna. Deltagarna fick 

tillsammans enas om skillnader och likheter mellan hållbar utveckling och Kinnarps 

arbetssätt, samt rangordna olika påståenden. Övningarna användes som inledande och 

avslutande moment under fokusgruppsintervjuerna för att främja gruppdynamiken och för att 

ge en ökad variation på intervjuformen, på så vis skapades även en tillåtande och avslappnad 

stämning. För vidare information gällande frågornas och övningarnas utformning se bilaga 1. 

 

Innan frågorna och övningarna presenterades för fokusgruppsmedlemmarna introducerades 

ämnet hållbar utveckling för dem för att alla deltagare skulle få samma grundinformation om 

ämnet. Att detta gjordes kan ha påverkat resultatet och är något som diskuteras vidare i 

metoddiskussionen på sid. 16. Hur denna introduktion var utformad finns presenterad i bilaga 

1 tillsammans med övningarna och diskussionsfrågorna. Även hur intervjun skulle 

genomföras förklarades tydligt för medlemmarna för att tydliggöra strukturen.   

 

För att tydliggöra begreppet hållbar utveckling ytterligare visades en bild på en 

”hållbarhetspall” (se bilaga 1) som skapats innan intervjutillfället. Bilden användes för att 

göra begreppet hållbar utveckling mer förståligt och konkret. Bilden fanns med på den 

PowerPoint-presentation som visades för deltagarna, där även frågorna och övningarna 

visades. Pallen visades i samband med övning nummer ett och samtliga diskussionsfrågor. 

Efter att materialet samlats in analyserades det utifrån metoden grundad teori.  Den definition 

av begreppet hållbar utveckling som presenterades för respondenterna utgår från både pallen 

och Brundtlandsdefinitionen. När hållbar utveckling åsyftas i uppsatsen avses en jämn 

fördelning mellan den ekologiska, den ekonomiska och den sociala utvecklingen. Denna 

definition gäller genomgående genom uppsatsen där hållbar utveckling åsyftas. För mer 

information om definitionen, se bilaga 1. 

 

3.3 Grundad teori 
Grundad teori är en metod som syftar till att analytiskt jämföra data, och fokuserar på att 

generera nya teorier utifrån den insamlade datan. Att som forskare skapa egna teorier utifrån 

sitt insamlade material förespråkas av Glaser och Strauss, som är metodens grundare, i boken 

The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research från 1967. Traditionellt 

sett har grundad teori till största del används av de sociologiska disciplinerna, men metoden 

börjar bli allt mer populär också i resten av forskningsvärlden (Hartman, 2001).  
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Många gånger är forskare som använder sig av grundad teori mer mottagliga för nya 

upptäckter och teorier än forskare som använder sig av traditionella metoder, som ofta 

fokuserar på att verifiera redan befintliga teorier (Glaser & Strauss, 1967). Att inte organisera 

data utifrån fastställda hypoteser eller teorier medför även att komplexa samband kan 

synliggöras på ett effektivt sätt (Guvå & Hylander, 2003). 

 

Grundad teori kan ses som en blandning av induktiv och deduktiv metod. En strikt deduktiv 

metod fokuserar på att testa en särskild hypotes, härledd ur en redan etablerad teori, vilket kan 

leda till att forskaren blir styrd av sin hypotes och inte tar hänsyn till all data. En induktiv 

metod handlar istället om att, utifrån empiriskt insamlad data, försöka se mönster och 

generalisera undersökningens resultat. Detta kan medföra att forskaren endast tar hänsyn till 

den data som på förhand anses vara mest betydelsefull. Genom att dessa metoder blandas 

skapas goda förutsättningar för att en teori som faktiskt besvarar forskningsfrågan ska kunna 

tas fram. (Hartman, 2001) 

 

Enligt grundad teori ska det insamlade materialet delas in i olika kategorier beroende på vad 

det handlar om. För att dessa kategorier ska kunna tas fram undersöks vilka ämnesområden 

materialet innehåller. Innehållet i kategorierna fungerar som indikatorer på hur olika 

uppfattningar, åsikter, påståenden och attityder ser ut. Det sker kontinuerligt en 

omkategorisering och omsortering av materialet i takt med att nya samband och relationer 

mellan kategorierna upptäcks. När materialet har kategoriserats och sorterats färdigt namnges 

kategorierna utifrån sitt innehåll för att kunna analyseras vidare. Därefter tas en kärnkategori 

fram, denna kärnkategori ska relatera till forskningsfrågan och de genererade kategorierna. 

Kategoriseringen sker samtidigt som teorin bildas. Kategoriseringen bör inte avslutas förrän 

en så kallad mättnad uppstår, där inga nya samband eller ämnen upptäcks i materialet. När 

denna mättnad uppstått identifieras sambanden mellan kategorierna. Utifrån den slutgiltiga 

kategoriseringen och sambanden mellan dem kan en teori genereras. Därefter kan den skapade 

teorin sättas i relation till redan befintliga teorier och tidigare forskning. (Hartman, 2001) 

 

För att besvara uppsatsens syfte ansågs grundad teori vara en lämplig metod att använda. Att 

inte styras av förutfattade meningar och samtidigt ha goda möjligheter till att skapa en egen 

teori utifrån den data fokusgruppsintervjuerna resulterat i utgör de huvudsakliga skälen till att 

materialet har analyserats i enlighet med grundad teori.  

 

3.3.1 Genomförande av analys  
Utifrån det insamlade intervjumaterialet skrevs, under genomlyssning av de inspelade 

intervjuerna, noggranna anteckningar om vad som behandlades under diskussionerna. 

Anteckningarna utgör ingen typisk transkribering men fyller, tillsammans med 

fältanteckningarna från fokusgruppsintervjutillfällena, samma funktion i denna analys. De 

delar av materialet som citeras har dock transkriberats ordagrant för att minimera risken att 

materialets innebörd missförstås. Totalt lyssnades samtliga intervjuer igenom minst två 

gånger. Vid de tillfällen där materialets innebörd var otydlig lyssnades det igenom ett flertal 

gånger för att bekräfta att tolkningen av materialet stämde överens med vad som har uttryckts. 

På så vis har fältanteckningarna och minnesanteckningarna utgjort grunden för analysen, och 

de analyserades vidare i enlighet med grundad teori. 

 

Analysen har utgått från Hartmans metodbeskrivning i boken Grundad teori -Teorigenerering 

på empirisk nivå (sid. 79-95). Fält- och minnesanteckningarna har utgjort indikatorer på 
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innebörden av diskussionen. För att analysera indikatorerna ytterligare grupperades de i olika 

kategorier genom numrering. Samtidigt som indikatorerna grupperades namngavs 

kategorierna utifrån indikatorernas egenskaper. Denna första kategorisering resulterade i 20 

olika kategorier som kontinuerligt jämfördes med varandra för att åskådliggöra skillnader och 

likheter. Baserat på dessa skillnader och likheter slogs kategorier med liknande indikatorer 

samman. Denna process resulterade i 6 kategorier. I och med analysen identifierades en 

kärnkategori som avgränsade materialet, då det material som inte relaterade till kärnkategorin 

inte analyserades vidare. Omplacering av indikatorerna och omkategorisering skedde till dess 

att mättnad uppstod, och områdena bedömdes uttömda då de analyserade resonemangen var 

återkommande inom och mellan kategorierna.  

Det analyserade materialet har efter analysen diskuterats vidare utifrån redan befintliga teorier 

och tidigare forskning, detta redovisas i uppsatsens diskussionsdel på sid. 31. 

 

3.3 Metoddiskussion 
De frågor som användes under fokusgruppsintervjuerna förbereddes innan intervjutillfällena, 

vilket även har förklarats i metoddelen, men alla frågor ställdes inte under alla 

fokusgruppsintervjuer. Eftersom diskussionen var så pass fritt utformad och moderatorernas 

roller var relativt passiva var det inte aktuellt att ställa alla frågor i alla grupper då det fanns 

tillfällen där respondenterna redan besvarade en fråga genom att diskutera en annan. Även att 

vissa av följdfrågorna ställdes spontant och andra formulerades i förväg kan ha påverkat 

intervjuerna. Detta upplevs dock som en naturlig följd av intervjuformen och var ett medvetet 

val, samtidigt är det viktigt att ta belysa dessa olikheter. Upplägget på intervjuerna anses ha 

fungerat mycket väl och syftet med studien har kunnat uppfyllas genom analys av den 

insamlade datan. Undersökningen anses därför ha hög validitet eftersom den insamlade 

empirin har varit tydligt relaterad till forskningsfrågan. För att stärka studiens validitet 

ytterligare har den relaterats till redan befintliga teorier och begrepp, vilket är i enlighet med 

Yins rekommendationer i boken Fallstudier: design och genomförande (2007). Yin 

argumenterar även för att jämförelse mellan olika mönster kan stärka en studies validitet. 

(2007) I och med användningen av fallstudie i kombination med grundad teori har 

mönsterjämförande varit högst närvarande genom hela analysen.  

 

Deltagarna i fokusgruppsintervjuerna valdes ut av kontaktpersonen på Kinnarps. Detta kan ha 

påverkat gruppindelningen då valet styrdes av denne.  Samtidigt gick inte detta att undvika 

eftersom urvalet krävde viss kunskap om den interna arbetsfördelningen. Innan 

fokusgruppsintervjuerna genomfördes lämnades dock önskemål om hur deltagarna helst 

skulle vara föredelade avseende exempelvis kön och ålder. Dessa önskemål följdes till den del 

det var möjligt men det gick inte att uppnå en helt jämn köns- och åldersfördelning inom och 

mellan grupperna fullt ut på grund av personalsammansättningen på företaget. Fördelningen 

var inte något som ansågs påverka nämnvärt eftersom fokusgrupperna inte har jämförts med 

varandra under studien. Att medvetet styra fördelningen till att bli så jämn som möjligt skulle 

heller inte ge en representativ bild av företaget, då det inte skulle spegla den egentliga 

personalsammansättningen. Sammansättningen kan däremot ha påverkat interaktionen mellan 

respondenterna. Dock finns det mycket mer som kan påverka interaktionen mellan människor 

än kön och ålder men dessa två ansågs vara möjliga att påverka i högre utsträckning än till 

exempel personlighet. Att kontaktpersonen deltog i en av fokusgrupperna kan upplevas som 

missvisande då denne hade mer förkunskap om studien än de övriga medlemmarna. Samtidigt 

bedömdes det inte ha någon anmärkningsvärd inverkan på analysen då kontaktpersonen inte 

delgetts uppsatsens huvudsakliga syfte förrän efter att intervjuerna genomförts.  
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Några av de personer som erbjudits möjlighet att delta i fokusgruppsintervjun kunde inte 

medverka, vilket resulterade i att antalet medlemmar i grupperna varierade mellan 3-6 

personer. Det här avvek från det ursprungliga önskemålet som var att varje fokusgrupp skulle 

bestå av 5-6 personer.  Detta är inget som har ansetts påverka resultatet då diskussionerna och 

dynamiken bedömdes fungera lika väl inom alla grupper, dock är det väsentligt att poängtera 

att det praktiska genomförandet skilde sig från den ursprungliga idén. En annan företeelse 

som tydligt visade skillnader mellan teoretisk idé och praktiskt genomförande var att några av 

deltagarna lämnade rummet under två av fokusgruppsintervjuerna. Detta kan relateras till 

företagskulturen, och verkade inte upplevas som störande av de övriga deltagarna. Även om 

deltagarna inte visade några tecken på distraktion i samband med detta kan det givetvis ha 

påverkat diskussionen. I de fall där det uppstod var det dock svårt att undvika, och då dessa 

pauser inte sträckte sig över någon längre tid upplevs de inte ha påverkat resultatet 

anmärkningsvärt. 

 

Även det faktum att det har använts visuella medel och att begreppet hållbar utveckling har 

förklarats kan ha påverkat hur deltagarna har tolkat begreppet hållbar utveckling. Det ansågs 

dock viktigt att respondenterna skulle ha en liknande grundförståelse för ämnet för att 

underlätta diskussionen. Bilden (se bilaga 1) som användes i presentationen av begreppet av 

hållbar utveckling användes flitigt av respondenterna för att förtydliga resonemang och 

argument, och upplevdes som betydelsefull för förståelsen.  

 

Att endast delar av det insamlade materialet har transkriberats kan ha påverkat analysens 

resultat. Detta var dock en medveten avgränsning då det inte ansågs vara nödvändigt för 

analysens syfte att transkribera allt det insamlade materialet samtidigt som den begränsade 

tiden innebar att vissa avgränsningar var nödvändiga. Det var inte tidsmässigt möjligt att 

transkribera allt intervjumaterial, som totalt utgjordes av cirka åtta timmar inspelad data. Att 

analysera utifrån minnesanteckningar och de transkriberade delarna ansågs fullt tillräckligt för 

att generera en rättvis analys. Detta kan dock ha påverkat resultatet då det finns en 

kvarstående risk att betydelsefulla delar förbisetts. De citat som anges i analysen har först 

transkriberats, men för läsvänlighetens skull har de omformulerats från talspråk till 

skriftspråk. Innebörden av citaten har inte ändrats, syftet var tvärtom att förtydliga dess 

betydelse genom dessa skriftliga korrigeringar. 

 

Då analysen har utformats i enlighet med grundad teori har datan analyserats på ett 

metodologiskt konsekvent och tillförlitligt sätt, vilket ger studien ökad reliabilitet. Vid 

användning av grundad teori är det dock oerhört viktigt i att inte styras av sina förkunskaper 

då det är ett av metodens huvudsakliga syften. Trots att vetskapen om detta har varit 

närvarande genom hela analysen är det mycket svårt att inte påverkas av redan inhämtade 

kunskaper. Under bildandet av teorin har samband till andra teorier upptäckts. Det finns 

säkerligen även andra teorier som kan appliceras på analysen, men som ligger utanför det 

tidigare kunskapsområdet och därför inte upptäckts.  

 

En kritik som ofta riktas mot grundad teori är att den teori som frambringas inte alltid bidrar 

till den resterande forskningsvärlden då den ofta är mycket specifik för det aktuella området. 

Det faktum att denna studie använder sig av grundad teori samtidigt som den utgår från en 

fallstudie kan ses som ytterligare en svårighet för att resultatet ska kunna relatera till övrig 

forskning. Därför är det är viktigt att ta hänsyn till att den genererade teorin endast utgår från 

Kinnarps hållbarhetsarbete. Baserat på det här kan resultatens generaliserbarhet diskuteras, 

och studiens resultat bör testas innan den genererade teorin kan appliceras på studier gällande 

andra företags hållbarhetsarbeten.  
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Kinnarps arbete utgör ett tydligt exempel på hur företag kan arbeta med hållbar utveckling, 

och anses därför vara en lämplig representant att basera undersökningen på. I och med 

analysen har det dock framgått att Kinnarps är ett företag som på olika sätt har relativt unika 

förutsättningar för att lyckas med sitt hållbarhetsarbete. Därför är det viktigt att poängtera att 

de analyserade kategorierna baseras på dessa unika omständigheter. Att fokusgrupps-

intervjuerna genomfördes på huvudkontoret i Kinnarp är ytterligare en faktor som kan ha 

påverkat resultatet. Undersökningen visar nämligen att arbetet i Kinnarp skiljer sig från 

Kinnarps arbete i andra orter, exempelvis genom hur den lokala förankringen ser ut. Det här 

har tagits i beaktning under analysen och anses inte ha påverkat studien nämnvärt, då det i 

samtliga fokusgrupper fanns deltagare med erfarenheter av Kinnarps arbete på andra orter. 

Skillnaderna mellan orterna diskuterades inom alla fem fokusgrupper. Även frågornas och 

övningarnas utformning gynnade diskussionen om skillnaderna mellan produktionsorterna.  

 

Trots att det ligger utanför syftet med den här studien att jämföra fokusgruppernas svar med 

varandra, vilket även anges i uppsatsens avgränsningar, är det värt att poängtera att innehållet 

i diskussionerna utformades på förvånansvärt likartade sätt för de fem fokusgrupperna. Detta 

har möjliggjort att även kategorierna har blivit mättade, vilket eftersträvas i grundad teori och 

kan betraktas som ett metodologiskt riktigt resultat. Hur den hierarkiska fördelningen såg ut 

inom fokusgrupperna var inget som redovisades i samband med intervjuerna och inget som 

ansågs nödvändigt att ta hänsyn till i samband med analysen. Dock bör det understrykas att 

deltagarnas positioner kan ha påverkat gruppdynamiken trots att det inte var något som 

märktes under intervjuerna. Inom grupperna var diskussionen jämt fördelad och alla 

respondenter bedömdes delta i diskussionerna i samma utsträckning.  
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4. Analys 
Den kärnkategori som valdes i den här analysen döptes till faktorer som påverkar hur ett 

företag kan arbeta mot en hållbar utveckling och denna delades upp i flera mindre kategorier, 

nämligen: 

 

 Grundläggande ideologi 

 Företagsform 

 Hållbarhetsarbetets utveckling  

o Kinnarps expansion 

 Internt arbetssätt  

 Marknadskrafter 

 

På vilket sätt kategorierna relaterar till företags hållbarhetsarbete, förklaras vid respektive 

kategori. Beroende på att Kinnarps expansion ses som en del av företagets utveckling, 

samtidigt som expansionen i sig utgör en betydande faktor för hur Kinnarps hållbarhetsarbete 

har utformats är expansionen kategoriserad som en underrubrik till hållbarhetsarbetets 

utveckling. Hur de olika kategorierna relaterar till varandra förtydligas ytterligare under 

rubriken 4.6 Förhållandet mellan kategorierna där sambanden även modelleras i figur 1 på 

sid. 30.  

 

4.1 Grundläggande ideologi 
Kinnarps grundläggande ideologi styr i hög utsträckning hur företagets strävan och mål ser ut. 

Då Kinnarps strävan har legat till grund för hur hållbarhetsarbetet har utformats bedöms den 

grundläggande ideologin vara en avgörande faktor för hur ett företag kan arbeta mot en 

hållbar utveckling. Denna kategori handlar därför om hur Kinnarps anger sig vilja arbeta 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv. För att få en ökad förståelse för kategorins innebörd 

analyseras även vad denna vilja verkar grundas i.  

 

På Kinnarps upplevs grundaren Jarl Anderssons personliga värderingar än idag styra 

arbetssättet på flera vis. Jarl strävade exempelvis alltid, av främst ekonomiska skäl, efter att 

Kinnarps produktion skulle vara så resurseffektiv som möjligt. Detta är en strävan som, enligt 

respondenterna, fortfarande genomsyrar produktionssättet på Kinnarps. I fokusgruppsintervju 

nummer 1 uttrycktes att Jarls ursprungliga synsätt har fått de anställda på Kinnarps att ”hata 

onödiga kostnader”. Ett arbetssätt som inte är resurseffektivt skulle innebära just onödiga 

kostnader, och undviks därför. Det resurseffektiva arbetssättet grundas alltså i en vilja att 

spara pengar och material, viket även har begränsat produktionens miljöpåverkan trots att 

detta inte var det huvudsakliga målet. På så vis har ekonomiska incitament kunnat generera 

även miljömässiga vinster. 

 

Som ett resultat av den ständiga strävan efter resurseffektivitet har Kinnarps, enligt 

intervjumaterialet, varit beredda att göra långsiktiga investeringar som kan generera vinst på 

längre sikt. Kinnarps har även varit beredda att betala lite extra för att säkerställa att 

produkterna faktiskt har producerats på ett resurseffektivt sätt, och företaget har strävat efter 

att lösa eventuella problem från grunden. Det här är ett ämne som har varit återkommande 

under intervjuerna och respondenterna upplever att det långsiktiga förhållningssättet stämmer 

bra överens med vad hållbar utveckling syftar till. Även det långsiktiga förhållningssättet 

verkar till stor del kunna härledas tillbaka till ägarens grundläggande värderingar. 
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Person 1: Vi har ju ägare som har (…) ställt omöjliga krav 

egentligen, som vi på något vis har lyckats och lösa. 

Person 2: Ja, jag minns när vi skulle ta bort lösningsmedel på 

lackeringen, och vi kom ju fram till att en möjlig lösning var ju ett 

kolfilterreningsverk ”glöm det” sa ju Henry ”Vi ska rätta till felet 

från källan, vi ska inte ha med lösningsmedel att göra över 

huvudtaget. Leta efter teknik så ni inte behöver använda 

lösningsmedel” Och det var ju givetvis så att man inte valde den 

billigaste eller enklaste vägen att gå.  Så har det ju liksom varit 

hela tiden, från början.  

 

Fokusgrupp 1 

 

Det verkar vara av stor vikt att ett företags grundvärderingar är formulerade på ett 

lättförståligt sätt som nyanställda kan ta till sig snabbt och via dem skapa sig en förståelse för 

hur hållbarhetsarbetet är utformat samt för varför det finns. På så vis kan välfungerande 

grundvärderingar leva kvar inom företaget utan att ifrågasättas, detta identifierade 

fokusgruppsdeltagarna som högst väsentligt gällande Kinnarps grundläggande ideologi. Det 

krävs att alla anställda har en förståelse för arbetssättet för att det ska vara framgångsrikt 

enligt fokusgruppsintervjumaterialet. Det kan vara en svårighet att få alla att sträva mot 

samma mål. Om företaget lyckas få alla medarbetade motiverade kan det motverka att arbetet 

med hållbar utveckling blir beroende av en eller ett fåtal individer, vilket upplevdes som en 

risk i fokusgrupperna.  

 

I majoriteten av fokusgruppsintervjuerna beskrevs Kinnarps arbetssätt präglas av sunt förnuft 

och en stolthet över att producera ”schyssta produkter”. Kinnarps har inte anpassat sitt 

arbetssätt för att det ska stämma överens med konceptet hållbar utveckling. Detta tyder på att 

det från början inte var ett medvetet val att arbeta med frågor relaterade till hållbar utveckling 

på Kinnarps. Det har snarare varit en lycklig slump att grundarens värderingar och Kinnarps 

rådande arbetssätt stämmer bra överens med konceptet. Detta förtydligas, i respondenternas 

egna ord, nedan: 

 

Person 1. Arbetssättet finns där, men inte tankesättet utifrån en 

hållbar utveckling(…) Det var sunt förnuft, punkt. Det var så här 

man gjorde. 

Person 2. Hållbarhet är ganska mycket sunt förnuft. 

Person 1. Ja, precis. 

 

Fokusgrupp 2 

 

Fokusgruppintervjumaterialet tyder på att Kinnarps strävan mot en så resurseffektiv 

produktion som möjligt har resulterat i en vilja att kunna kontrollera produktionens alla led. 

På så sätt kan företaget skapa sig ekonomiska fördelar samt få nöjdare kunder. Det insamlade 

materialet tyder på att denna vilja därför har medfört att Kinnarps har utökat sitt aktörsområde 

från att endast innefatta möbelproduktion till att även transportera, montera och leverera 

möblerna till kunder. På så vis ökar Kinnarps sina kontrollmöjligheter och företaget får 

förbättrade chanser att kunna påverka hela produktionsledet. Att sträva efter att en så stor del 

av produktionen som möjligt ska stanna inom företaget upplevs av respondenterna unikt för 

Kinnarps. 
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Person 1. Att vi har hela kedjan är en riktigt stor möjlighet, vi 

kapar ju många av leden där någon annan ska tjäna pengar. Vi 

har ju hela kedjan så vi kan styra det ganska bra. 

(…) 

Person 2. Och vi vet vad vi tillverkar. Om vi skulle köpa av 

underleverantörer så är det inte alltid säkert att vi vet exakt hur 

de tillverkar. 

 

Fokusgrupp 3 

 

 

Man vill se till att det ska vara bra hela vägen då fram till kunden 

och genom att man sköter hela kedjan så vet man ju att det blir 

bra i slutänden. 

 

Fokusgrupp 5 

 

Det insamlade intervjumaterialet indikerar att även denna strävan kan härledas tillbaka till 

Kinnarps grundläggande värderingar.  De grundläggande värderingarna spelar alltså stor roll 

för hur Kinnarps hållbarhetsarbete är utformat och hur det har anpassats i praktiken. Ett högst 

återkommande ämne är hur grundarnas syn på företagande såg ut. På Kinnarps verkar det råda 

en allmän uppfattning om att företagets grundare snarare var intresserade av god service än att 

maximera företagets vinster, vilket är en inställning som enligt respondenterna fortfarande 

genomsyrar produktionen. Hur detta har influerat arbetet på Kinnarps gestaltas väl med 

följande citat: 

 

Vi är inte här för att kränga möbler, utan tvärtom. När Jarl och 

Evy startade så hade man ett genuint intresse för möbler. Man 

ville faktiskt bygga ett långsiktigt företag, att det här företaget 

skulle leva vidare till ens barn och barnbarn (…) Det viktigaste är 

att kunden är nöjd, inte att vi tjänar en massa pengar.  

 

Fokusgrupp 2 

 

Enligt intervjumaterialet har ledningens intresse och engagemang påverkat hur arbetssättet har 

utformats. Att Kinnarps grundare har varit närvarande i produktionen och skapat relationer 

med de anställda anses ha gynnat hållbarhetsarbetet, eftersom grundvärderingarna har 

implementerats på djupet i företaget. Detta förtydligas ytterligare genom följande citat: 
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Grundvärderingarna var mer levande när grundaren fortfarande var 

någorlunda verksam. Jag minns när han var verksam, då genomsyrade 

ägarens intressen alla verksamheter. Han var runt varje dag, pratade 

med folk, lyssnade och tog till sig idéer och förslag. Det tror jag 

fortfarande lever kvar lite, men för tio år sen var det otroligt levande 

och fanns med oss varje dag.  

 

Fokusgrupp 3 

 

4.2 Företagsform 
Företagsformen har styrt hur Kinnarps grundläggande värderingar och mål har utvecklas, och 

arbetet mot att uppfylla dessa mål har till stor del berott på företagsformen. Därför har 

företagsformen identifierats som en kategori starkt relaterad till de grundläggande 

värderingarna samtidigt som det är en faktor som påverkar hur hela företaget har utvecklats 

och kommer att kunna utvecklas i framtiden. Trots att beskrivningen av denna kategori, i 

förhållande till de andra kategoribeskrivningarna, är relativt kort upplevs företagsformen som 

en av de mest grundläggande faktorerna för hur Kinnarps har utformat sitt hållbarhetsarbete 

och bör därför ses som en egen kategori. Dess förhållande till de övriga kategorierna 

förtydligas på sid. 30 genom figur 1. 

 

Att Kinnarps är ett familjeföretag har tagits upp i alla fokusgruppsintervjuer, och upplevs 

utgöra en viktig komponent i hur företagets hållbarhetsarbete har utvecklats. Generellt råder 

det en uppfattning om att privatägda företag har möjlighet till ett mer långsiktigt 

förhållningssätt gällande investeringar och avkastning än företag som inte är privatägda. Att 

Kinnarps är familjeägt har därför påverkat företagets utveckling i hög utsträckning, enligt 

fokusgruppsintervjumaterialet.  

 

Det finns inga banker eller aktieägare som ska ha omedelbar 

avkastning på varenda pryl du gör, utan man kan få chansen att 

utvecklas i lugn och ro. Och det blir svårare att kopiera, det är klart att 

många skulle vilja anamma och kopiera till exempel vårt logistiska 

transportsystem. En del har prövat och kör det till viss del, men det är 

inte speciellt många som har klarat av att driva det så långt så att det 

också styr hela produktionen bakåt. Det är lite unikt för Kinnarps. Men 

det har ju givetvis kostat enormt mycket pengar att ta sig dit. Och där 

är nog aktiva privata ägare en viktig grund, det är sällan andra har det 

tålamodet 

 

Fokusgrupp 1 

 

Hur närvarande ett företags ägare eller ledning är påvekar också arbetssättet i mycket hög 

utsträckning enligt materialet från fokusgruppsintervjuerna. På Kinnarps har företagsformen 

även resulterat i en stabil ledningsform, enligt respondenterna har det gynnat 

hållbarhetsarbetet på följande vis: 
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Person 1: Det spelar ju roll att vår VD har vart VD sedan 73, det är 

inte bara att kliva in och ändra på saker och ting  

Person 2: Nej, att det är ett familjeföretag betyder mycket. 

Person 1: Det har ju både för- och nackdelar naturligtvis, men det 

sätter saker i väggarna att det är familjen som styr. 

Person3: Många andra har ju liksom blivit uppköpta av 

investmentbolag. Då undrar man ju var grundvärderingarna ligger i 

just det möbelföretaget. Det blir ju mer ett kortsiktigt vinstintresse då.  

Person 2: Ja, då är det nog svårt att jobba hållbart. 

 

Fokusgrupp 5 

 

4.3 Hållbarhetsarbetets utveckling 
Kinnarps sätt att arbeta med hållbar utveckling har förändrats under den tid de har varit 

verksamma. Hållbarhetsarbetets utveckling har i stor utsträckning påverkat hur verksamheten 

agerar idag. För att få en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar hur ett företag kan 

arbeta med hållbar utveckling är det därför relevant att ta hänsyn till hur hållbarhetsarbetets 

utveckling har sett ut.  

 

När Kinnarps startade år 1942 var inte miljöfrågor eller hållbar utveckling något som 

diskuterades inom företag, enligt respondenterna, då det ännu inte uppmärksammats i 

omvärlden. Efter att miljöproblem hamnat på samhällsagendan kunde även företag utveckla 

sitt miljöarbete och sin miljömedvetenhet i produktionen, vilket Kinnarps enligt 

respondenterna då gjorde. Därför fokuserade Kinnarps under en period på just miljörelaterade 

frågor och utarbetade en miljöprofil. Därefter har fokus utvidgats till sambanden mellan 

ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter åskådliggörs, nu arbetar man för en hållbar 

produktion. Därför har Kinnarps, enligt respondenterna, idag utarbetat ett helhetstänkande 

gällande sin produktion i högre utsträckning än tidigare.  

 

Som tidigare visats i kategorin Grundläggande ideologi, var det från början inte ett aktivt val 

av Kinnarps att arbeta i enlighet med hållbar utveckling, istället var det en följd av de 

grundläggande värderingarna. Analysen tyder dock på att arbetet mot en hållbar utveckling 

idag är högst medvetet då strävan mot en hållbar utveckling har blivit en del av företagets 

profilering. Att alla tre aspekter av hållbar utveckling måste vara närvarande för att hållbar 

utveckling ska kunna uppnås, samt att de tre delarna påverkar varandra är något som 

respondenterna uppmärksammade under fokusgruppsintervjuerna. Intervjumaterialet tyder 

därmed på att social, ekologisk och ekonomisk utveckling hänger samman på Kinnarps, och 

att de olika delarna kan resultera i fördelar för varandra om man som företag lyckas arbeta på 

ett hållbart sätt.  
 

Under en längre tid så har Kinnarps drivits av ett 

resurssnålt tänkande, och det är ofta så att ekologiskt och 

ekonomiskt inte är i konflikt med varandra, utan de 

stöttar varandra  

 

  Fokusgrupp 1 

 

 

Under intervjuerna diskuterades att det i möbelbranschen är särskilt tydligt om ett företag 

arbetar med hållbar produktion eller inte, då det finns tydliga paralleller till i synnerhet den 
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ekologiska delen av hållbar utveckling inom produktionen.  Därför verkar det finnas 

skillnader i hur olika branscher utformar sitt hållbarhetsarbete. Att Kinnarps agerar inom en 

bransch som upplevs relatera starkt till hållbar utveckling har, enligt respondenterna, gjort att 

företaget har varit beredda att satsa mer resurser för att arbeta i enlighet med konceptet än vad 

företag inom andra branscher är beredda att göra.  Även det nedanstående citatet indikerar 

detta: 

 

Vi tänker ju mer i hållbarhetstermer när vi utvecklar produkter än 

vad man gör i vissa andra industrier. För vi har ju inte börjat 

fundera i banorna att ”här har vi en produkt som ska hålla i fem 

år, sen ska de köpa en ny”. Utan vi pratar om saker som ska hålla 

för i princip vad som helst. 

 

Fokusgrupp 5 

 

4.3.1 Kinnarps expansion 

Att Kinnarps har expanderat bedöms vara en följd av företagets utveckling samtidigt som 

expansionen i sig utgör en betydande faktor för hållbarhetsarbetets utformning. Därför är 

Kinnarps expansion identifierad som en underkategori till hållbarhetsarbetets utveckling. 

Vilka följder expansionen har medfört för hållbarhetsarbetet är relevant att ta hänsyn till i 

analysen, och konkretiseras inom denna kategori.  

 

Det insamlande intervjumaterialet tyder på att det inom Kinnarps länge har funnits en tro på 

att produktionen kan vara kostnadseffektiv i Sverige, vilket har resulterat i att produktionen 

har behållits inom landet en lång period trots att Kinnarps växt. Många andra företag har valt 

att flytta sin produktion utomlands på grund av ekonomiska skäl. Enligt respondenterna har 

många av dessa företag tagit mindre hänsyn till sociala och ekologiska frågor då ekonomisk 

vinst har prioriterats högst. För att kunna konkurrera med dessa företag har Kinnarps ansett 

sig vara tvungna att arbeta mer aktivt än dem med sociala och ekologiska frågor. 

Intervjumaterialet tyder även på att Kinnarps hållbarhetsarbete kan ha gynnats av svenska  

lagar och regler, som många gånger är strängare än andra länders. 

 

På lokal nivå, främst i produktionsorten Kinnarp där produktionen startade, verkar Kinnarps 

sociala ansvar vara mer påtagligt än på andra orter. Denna lokala förankring upplevs av 

respondenterna som unik för Kinnarps, och identifieras som något de har haft stor nytta av i 

sin produktion. 

 
Person 1: Det som jag tror att Kinnarps har haft, som är lite unikt är 

det sociala, vi har ju haft ett väldigt lokalt skyddsnät runt omkring vår 

organisation, eftersom att det var ju här vi grundades. Nu helt plötsligt 

så börjar vi expandera överallt, men vi har haft det här med oss under 

tidens gång 

(…) 

Person 2: Engagemanget i den lokala och sociala biten blir mindre ju 

större orten är i förhållande till organisationen och fabriken, så är det 

ju alltid. 

Fokusgrupp 1 
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På senare år har Kinnarps expanderat, och därmed har mängden samarbetspartners ökat.  

Detta är något som har varit ett återkommande ämne under alla fem fokusgruppsintervjuer, 

och tycks påverka hållbarhetsarbetet på ett flertal sätt. Expansionen har exempelvis resulterat i 

ett ökat behov av att ställa krav på hållbar produktion gentemot de nya samarbetsaktörerna, 

samt av att kontrollera efterlevnaden av de nu existerande minimikraven. Idag upplevs hållbar 

utveckling vara mer vedertaget inom Kinnarps än för deras externa samarbetspartners. 

Respondenterna har därför identifierat att en implementering av ett hållbarhetsarbete, likt det 

som nu finns inom Kinnarps egen produktion, även hos samarbetspartners och 

underleverantörer är en önskvärd utvecklingsmöjlighet. Samtidigt har det, vid analys av det 

insamlade materialet, framkommit att ett företag av Kinnarps storlek har större möjlighet att 

påverka och ställa krav på både underleverantörer och samarbetspartners än mindre företag. 

Det är en möjlighet som knyter an till både social, ekonomisk och ekologisk utveckling enligt 

respondenterna. Exempelvis kan ett företag påverka den sociala standarden från den plats 

råmaterial beställs ifrån genom att ställa krav på arbetsförhållandena.  

 

I och med expansionen har alltså Kinnarps fått fler intressenter att förhålla sig till. Därför 

måste Kinnarps ta hänsyn till allt fler faktorer, vilket av respondenterna upplevs som en 

naturlig konsekvens av att ett företag växer. En annan effekt av företagsexpansion är att 

kunders förväntningar gentemot företaget växer i takt med att det expanderar. Ett stort företag 

med god ekonomi förväntas arbeta på ett sätt där de tar ansvar för sin ekologiska, sociala och 

ekonomiska påverkan. Trots att expansionen innebär nya arbetsförhållanden för Kinnarps 

tyder intervjumaterialet på att det generellt inte upplevs vara svårare att arbeta mot en hållbar 

utveckling för ett stort än för ett litet företag. Däremot kan det enligt respondenterna innebära 

en utmaning att lyckas med att implementera grundvärderingar och engagemang i nya 

fabriker. 

 

4.4 Internt arbetssätt  
Enligt analysen står Kinnarps interna arbetssätt i direkt relation till hur hållbarhetsarbetet är 

utformat genom det praktiska tillvägagångssättet på företaget. Eftersom detta utgör en så stor 

påverkan gentemot utformningen av hållbarhetsarbetet har det interna arbetssättet identifierats 

som en av de faktorer som styr hur ett företag kan arbeta med hållbar utveckling. Denna 

kategori behandlar därför vad ett företag kan göra för att försöka uppnå en hållbar utveckling 

inom företaget. 

 

Enligt respondenterna finns det inom Kinnarps produktion ett flertal produktexempel som är 

väl anpassade efter hållbar utveckling. Ett av de exempel som har varit mest återkommande 

under fokusgruppsintervjuerna är de filtar som används istället för engångsemballage vid 

packning av möbler under transport. Dessa filtar bidrar till att transporterna väger mindre och 

eftersom de används flera gånger resulterar de i mindre resursanvändning än om 

engångsemballage hade använts.  Ett annat exempel som har diskuterats är att Kinnarps tar 

tillvara på träbaserat spillmaterial genom att tillverka briketter av det, som sedan används vid 

uppvärmning av fabriker och andra närliggande lokaler. Även tygspill tas om hand inom 

Kinnarps produktion, ett exempel på användningsområde för det är en typ av återvunnet 

textilmaterial som tillverkas av tygspill, petflaskor och smältfibrer. Detta material används 

sedan till olika slags skärmar och ljudabsorberande möbler. Hur spillhanteringen är utformad 

anses av respondenterna stämma väl överens med vad begreppet hållbar utveckling syftar till, 

då det handlar om resurseffektivitet.  
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Både filtarna, briketterna och tygspillhanteringen anses av respondenterna främst relatera till 

ekonomisk och ekologisk utveckling. Att Kinnarps möbler till viss del är tillverkade av 

träråvara som är FSC–märkt upplevs vara ett produktexempel som, förutom ekologisk och 

ekonomisk utveckling, även tar hänsyn till den sociala delen av hållbar utveckling. FSC–

märkningen anses kunna bidra till den sociala utvecklingen genom att den innebär krav på 

arbetsförhållanden i produktionsländerna. Att märkningen även syftar till att bevara skog 

genom att ställa krav på återplantering anser respondenterna stämma bra överens med hållbar 

utveckling. På så sätt kan det säkerställas att det finns skog kvar till nästa generation, som de i 

sin tur kan använda.  

 

Förutom produktexempel har det, under intervjuerna, framkommit flera andra slags exempel 

på hur respondenterna tycker att Kinnarps arbetar med hållbar utveckling i sitt 

produktionssätt. Intervjumaterialet tyder på att så gott som alla dessa exempel kretsar kring 

viljan att vara resurseffektiv, som tidigare har identifierats som ett av Kinnarps grundläggande 

mål. Ett av de ämnen som har varit mest återkommande gällande det här är logistik- och 

transporteffektivisering som Kinnarps, enligt respondenterna, arbetar aktivt med. 

Intervjumaterialet tyder på att Kinnarps strävar efter att transporterna ska vara så effektiva 

som möjligt gällande vikt och packning. Målet är att inga av Kinnarps bilar ska färdas tomma 

samt att leveranserna ska samordnas väl, vilket enligt respondenterna är ett tydligt exempel på 

ett arbetssätt som anpassats till att vara så hållbart som möjligt.  

 

Även valet av material är, enligt respondenterna, utformat efter hållbarhetstänket. I 

produktutvecklingen väljs sådant material som till så stor del som möjligt kan återvinnas eller 

återanvändas, därför försöker Kinnarps också att undvika deponiklassade ämnen. 

Intervjumaterialet tyder därmed på att produktutvecklingen tar hänsyn till hållbar utveckling 

eftersom Kinnarps vill minska sin produktrelaterade miljöpåverkan. Enligt respondenterna är 

faktumet att Kinnarps produktion mestadels sker på order en tydlig likhet mellan Kinnarps 

produktionssätt och hållbar utveckling. Möbler tillverkas i samband med beställning och på så 

vis anpassas mängden möbler efter intresse och efterfrågan. Detta ansågs av respondenterna 

även stämma överens med Kinnarps ständiga strävan efter att vara resurseffektiva.  

 

 

Person 1: Uppsåtet är ärligt, det handlar inte om att samla ihop en 

massa produkter och skyffla iväg dem, utan det handlar ändå om 

någon form av ansvar. 

Person 2: Och genom att ha tänkt resurssnålt från början så blir det 

miljömässigt bra. 

 

Fokusgrupp 5 

 

Enligt tolkningen av intervjumaterialet är det relativt lätt att undersöka ekonomiska frågor då 

det finns siffror på investeringar och vinster. Gällande ekologiskt anpassade handlingar går 

det att mäta vad ett företag gör, genom till exempel certifieringsmängd, utsläpp, 

livscykelanalyser och liknande.  Däremot går det inte att undersöka vilka vinster dessa 

åtgärder genererar på kortare sikt. Att uppskatta hur framgångsrika socialt relaterade 

handlingar är upplevs av respondenterna som ännu svårare, då de kan innefatta allt från 

kundnöjdhet till arbetsförhållanden i inköpsländer och främst anses finnas representerat i 

standarder och krav. Arbetsmiljö, personalens välmående, möblernas ergonomi och garantitid 

utgör enligt respondenterna exempel på viktiga parametrar på den sociala utvecklingen inom 

Kinnarps. Den ekologiska och den ekonomiska delen av hållbar utvecklig anses, enligt 
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tolkningen av intervjumaterialet, snarare påverkas av materialval och produktionssätt än 

standarder och krav. De socialt relaterade frågorna gällande Kinnarps produktionssätt har 

dock utökats under de senaste åren. Tidigare har de, i och med företagets interna 

grundvärderingar, främst behandlats i samband med personalfrågor. Ekologiska och 

ekonomiska frågor har, i högre utsträckning, varit närvarande även under produktions-

processen. Enligt respondenterna upplevs därför inte de socialt relaterade frågorna ha 

utvecklats riktigt lika långt som de ekologiskt och ekonomiskt relaterade frågorna. I 

fokusgrupperna diskuterades även att denna uppfattning kan vara en direkt följd av att det är 

svårare att mäta vilka effekter det socialt relaterade arbetet har fått och därför svårare att 

skaffa sig en uppfattning om det, viket även nämndes ovan. 

 

Det är inte möjligt att hitta hållbara alternativ för alla material som Kinnarps använder sig av. 

Därför är det svårt att få hela produktionen hållbar eftersom Kinnarps faktiskt i viss mån 

använder ändliga naturresurser i samband med sin produktion. Detta är en av respondenterna 

identifierad svårighet gällande arbetet mot en hållbar utveckling inom Kinnarps produktion. 

Respondenterna identifierade samma problematik gällande närproducerade produkter. 

Samtidigt som det finns en önskan om att endast använda närproducerade och hållbara 

produkter är det inte ett möjligt alternativ i dagsläget. Ett perspektiv som belystes under 

fokusgruppsintervjuerna är att det, med tanke på det här, inte går att vara helt miljövänlig som 

företag då produktion alltid innebär en viss användning av resurser. Detta kan innebära 

svårigheter gällande balansen mellan de tre delarna inom hållbar utveckling. Samtidigt var 

den allmänna uppfattningen att alla företag bör ha som mål att ta så stor hänsyn som möjligt 

till miljön. En sådan strävan ansågs kunna gynna både företaget och dess omgivning.   

 

Vilken kvalité möblerna har när de lämnar fabriken kan enligt flera av respondenterna ses 

som en direkt parallell till hur stor miljöpåverkan möblerna genererar. Samtidigt tyder det 

insamlade materialet på att även kunden påverkar hur hög denna miljöpåverkan blir. För att 

minska möblernas miljöpåverkan upplevs återtagande av gamla Kinnarpsmöbler som en 

önskvärd åtgärd. Detta diskuterades i flera av grupperna, men anses av respondenterna som 

praktiskt svårt att genomföra.  

 

I flera fokusgruppsintervjuer har det diskuterats att det råder skillnad mellan produktionen och 

det resterande arbetssättet. Kinnarps produkter verkar ta större hänsyn till hållbar utveckling 

än företagets resterande arbetssätt avseende konferenser, återvinning och till viss del även 

elanvändningen. Detta har identifierats som ett område som behöver förändras för att en 

hållbar utveckling ska kunna uppnås inom hela företaget, och inte endast produktionsdelen. 

Då detta är en iakttagelse som inte relaterar till uppsatsens huvudsakliga syfte kommer det 

inte att analyseras vidare men det kan utgöra ett intressant område för vidare analys i samband 

med andra studier.   

 

4.5 Marknadskrafter 
Marknadskrafter är en faktor som identifierats som högst väsentlig för hur företag kan arbeta 

med hållbar utveckling. Kategorin upplevs utgöra en extern påverkansfaktor gentemot 

hållbarhetsarbetet inom företag då marknadskrafterna inte står i direkt relation till företags 

interna arbete samtidigt som de påverkar hur företag kan arbeta internt.  

 

Under intervjuerna diskuterades att kundernas medvetenhet om hållbarhetsfrågor har ökat på 

senare år, vilket har medfört en ökad efterfrågan av hållbara produkter. Att arbeta med hållbar 

utveckling upplevs därför av respondenterna som det enda alternativet för Kinnarps idag, då 

dagens marknad kräver att ett företag måste vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. 
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Detta är något som Kinnarps, enligt respondenterna, kan utnyttja till sin fördel eftersom de 

anser sig ligga i framkant. Därför kan Kinnarps skaffa sig konkurrensfördelar gentemot andra 

företag som inte arbetar med hållbar utveckling i lika hög utsträckning. Att kunna leva upp till 

kunders förväntningar, svara tillfredsställande på deras frågor om produkterna och kunna visa 

upp produkter som man kan vara stolt över kan på vis resultera i en marknadsfördel. 

Respondenterna argumenterade för att ett problem dock kan vara att marknaden samtidigt inte 

alltid är villig att betala ett högre pris för produkter som är tillverkade på ett hållbart sätt. 

Mode och trender tillsammans med dagens konsumtionsmönster gör att många kunder inte är 

villiga att betala den extra kostnad som hållbar produktion ofta innebär. Det här innebär lite 

av en paradox då företag faktiskt är beroende av just konsumtion, men det huvudsakliga 

problemet är inte konsumtionen i sig enligt respondenterna, utan snarare att kunderna idag vill 

köpa så mycket som möjligt till ett så lågt pris som möjligt. Denna inställning är svårförenlig 

med hållbar produktion och hållbar utveckling men samtidigt något som företag måste ta 

hänsyn till. Hur denna problematik upplevs visas genom följande citat: 

 

Det är svårt att ta betalt för att vara miljömässig, att vara miljövänlig 

är jättebra, men det får inte kosta mer. 

 

Fokusgrupp 2 

 

 

Det finns en gräns för hur viktigt ägaren tycker att det här [hållbar 

utveckling] är. Kunden måste efterfråga det, för det är ju det som styr 

vilka beslut vi tar.  

 

Fokusgrupp 4 

 

En utifrån materialet identifierad utmaning är att som företag stå fast vid sina egna 

värderingar och inte låta sig påverkas av marknadskrafter och konkurrerande företag med 

lägre priser. Därför är det viktigt att hitta kunder som är villiga att betala för hållbara 

produkter. Enligt respondenterna är det idag få kunder som ens är medvetna om att Kinnarps 

arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Intervjumaterialet tyder på att detta kan underlättas 

genom marknadsföring av Kinnarps hållbarhetsprofil.   

 

Intervjumaterialet tyder även på att företag själva kan styra hur mycket de vill satsa på hållbar 

utveckling. Det finns skallkrav som alla måste uppfylla, men utöver det kan företag välja hur 

de utformar sitt hållbarhetsarbete, och i vilken utsträckning de väljer att arbeta med konceptet. 

Enligt det insamlade materialet är det inte alltid genomförbart att ta full hänsyn till både 

ekonomisk, social och ekologisk utveckling så länge marknaden drivs av främst ekonomiska 

motiv. Därför måste man som företag prioritera när det är värt att satsa lite extra på 

exempelvis miljöomtanke, för att inte priserna på produkterna ska bli för höga och företaget 

ska bli utkonkurrerat.  
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Det hjälper ju inte om man visar sig vara bäst i världen på att 

producera miljömässigt bra, kan vi inte få ut våra produkter och sälja 

dem så kommer man ju köpa andras som inte är miljömässigt bra, och 

då har vi ju tappat hela möjligheten att påverka.(…) Man ska ligga i 

framkant men inte så långt fram att det tar på ens möjligheter att 

expandera och ta andelar från dem som förmodligen har ett sämre 

upplägg än vad vi påstår oss ha. 

 

Fokusgrupp 1 

 

 

Person 1. Vi gör ju inga miljölösningar som inte är ekonomiskt 

fördelaktiga, det tror jag väl inte. 

Person 2. Men frågan är om något företag skapar nya lösningar som 

kostar dem mer än vad det smakar? De måste ju ge ett ekonomiskt 

utfall. 

Person 1. Ja det måste det absolut. 

Person 2. Det går ju inte annars. 

 

  Fokusgrupp 3 

 

 

Enligt intervjumaterialet är det, som citaten ovan tyder på, främst den ekonomiska 

utvecklingen som styr Kinnarps arbetssätt eftersom företaget måste generera vinst för att 

finnas kvar på marknaden. På vis sätter ekonomin alla förutsättningar för hur ett företag kan 

arbeta samt vilka frågor som prioriteras, vilket analysen pekat på även tidigare. Att inte låta 

ekonomin styra utvecklingen i för hög grad kan därför vara en utmaning om man vill försöka 

uppnå en hållbar utveckling inom ett företag. Citatet nedan åskådliggör, på ett representativt 

sätt, hur diskussionerna gällande detta rörde sig under fokusgruppsintervjuerna:  

 

 
Person 1: Ekonomin är ju den drivande faktorn, så är det ju. Det är 

inte så att den sociala faktorn styr över ekonomin. 

Person 2: Nej, det är mer hjälporganisationer och så som drivs av det 

kanske. Vi är ju ett företag som ska tjäna pengar i grund och botten. 

 
Fokusgrupp 5 
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4.6 Förhållandet mellan kategorierna 

Analysen tyder på att de framtagna kategorierna relaterar till varandra på flera sätt. För att 

förtydliga hur dessa relationer ser ut har en modell framställts, se figur 1.  

 

 

 

Figur 1. Modell över relationerna mellan de analyserade kategorierna. De ovala boxarna 

representerar interna faktorer som påverkar hållbarhetsarbetets utformning och den 

rektangulära boxen utgör en extern faktor som styr hur Kinnarps hållbarhetsarbete ser ut. Då 

expansionen är en underkategori till hållbarhetsarbetets utveckling ligger dessa faktorer i 

anslutning till varandra. 

 

Kategorin Internt arbetssätt verkar till stor del bero på Kinnarps företagsform och 

grundläggande ideologi. Då ledningens värderingar är återkommande inom båda dessa 

kategorier verkar just ledningens intresse och värderingar vara avgörande för hur 

hållbarhetsarbetet har kommit att utformas. Hållbarhetsarbetets utveckling verkar i sin tur 

bero på det interna arbetssättet då produktionssätt, materialval och liknande till stor del avgör 

hur Kinnarps produktion förhåller sig till hållbar utveckling. På så vis inverkar företagsform 

och den grundläggande ideologin indirekt på hållbarhetsarbetets utveckling inom Kinnarps. 

Samtidigt har också hållbarhetsarbetets utveckling påverkat utformningen av det interna 

arbetssättet då Kinnarps strävat efter att uppnå en hållbar produktion och därför har anpassat 

sitt produktionssätt efter det. Marknadskrafter bedöms vara en kategori som utgör en extern 

påverkansfaktor gentemot Kinnarps hållbarhetsarbete då de ligger utanför Kinnarps interna 

aktörsområde samtidigt som marknadskrafterna styr mycket av hur Kinnarps interna 

arbetssätt kan utformas, och därmed även hur hållbarhetsarbetets utveckling. 
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5. Diskussion  
I och med att materialet analyserats har några av ämnesområdena inom kategorierna visat sig 

vara särskilt avgörande för hur Kinnarps arbetar med hållbar utveckling. Varför dessa 

områden är viktiga presenteras nedan där de diskuteras vidare utifrån ytterligare perspektiv. 

 

5.1 Traditionens betydelse  
Analysen visar att Kinnarps ledning har varit högst närvarande inom företagets verksamhet 

historiskt sett. Grundarna har även prioriterat att skapa personliga relationer till de anställda. 

Detta tyder på att ledarskapet inom Kinnarps har varit utformat i enlighet med vad Larsson 

och Vinberg klassificerar som Management by walking around (MWA) (Larsson & Vinberg, 

2010). Precis som Larsson och Vinberg hävdar verkar denna ledningsform ha gynnat 

implementeringen av grundarnas ursprungliga intressen. Dessa intressen finns idag 

representerade i Kinnarps grundläggande värderingar och är accepterade inom hela företaget, 

vilket verkar gynna de anställdas motivation att arbeta med hållbarhetsfrågor. Att ledarskapet 

är utformat enligt MWA verkar på så vis ha gynnat Kinnarps möjligheter att arbeta i enlighet 

med sina grundvärderingar. Samtidigt tyder analysen av Kinnarps arbete på att det kan bli 

svårare för ett företags ledning att arbeta i enlighet med MWA i takt med att företag växer då 

det innebär fler aktörer och större geografiska avstånd. Detta kan dock variera mellan olika 

företag, och denna teori bör testas ytterligare för att det ska kunna säkerställas att den 

stämmer även i andra företagssammanhang. 

  

Ett mål som kan härledas till de grundläggande värderingarna inom Kinnarps är att företaget, 

precis som analysen har synliggjort, strävar efter att vara så resurseffektiva som möjligt inom 

sin produktion. Då en resurseffektiv produktion innebär mindre kostnader, material-

användning och restprodukter än en produktion som inte är resurseffektiv tyder analysen på 

att en strävan mot resurseffektivitet starkt relaterar till hållbar utveckling. Analysen visar att 

det just är möjligheten att spara in på kostnader som har varit den mest drivande kraften 

bakom denna strävan på Kinnarps, men den har kommit att generera fördelar även inom även 

andra områden. Medvetenheten om det hållbarhetsrelaterade arbetet har dock ökat samtidigt 

som sambandet mellan ekologiska och ekonomiska vinster åskådliggjorts på Kinnarps. Att 

arbetet från början baserades på ekonomiska skäl är ett faktum som har tydliga paralleller till 

Reinhardts resonemang där han hävdar att företag måste se på miljöarbete som 

vinstmöjligheter. (Reinhardt, 1999) Kinnarps strävan efter resurseffektivitet kan ses som ett 

exempel på hur företags vinstintressen även kan resultera i miljömässigt fördelaktiga 

arbetssätt.  

 

Analysen av Kinnarps arbete tyder på att ett långsiktigt förhållningssätt ger ökade möjligheter 

för, att som företag, kunna ta beslut som även gynnar ekologisk och social utveckling på lång 

sikt. I Kinnarps fall har företagsformen varit avgörande för hur dessa möjligheter har 

utformats, då företaget inte behövt anpassa sina investeringar efter externa intressenter. 

Därmed har även Kinnarps grundläggande ideologi fått stort utrymme, och styrt mycket av 

företagets agerande. Kinnarps möjlighet att ha ett långsiktigt förhållningssätt tillsammans med 

företagets grundläggande värderingar har resulterat i att de har varit beredda att betala extra 

för att kunna arbeta i enlighet med hållbar utveckling i sin produktion. På så vis verkar 

företagsformen i allra högsta grad ha påverkat Kinnarps möjligheter att arbeta på ett 

långsiktigt sätt, vilket i sin tur har påverkat företagets möjligheter att arbeta i enlighet med 

hållbar utveckling. Att som företag göra långsiktiga investeringar har Reinhardt identifierat 

avgörande för hur framgångsrikt ett företags miljörelaterade arbete kan bli, (Reinhardt, 1999) 

vilket även den här undersökningen tyder på. 
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En annan påverkansfaktor som åskådliggjorts är att det ingår i Kinnarps grundläggande 

ideologi att sträva efter att kunna kontrollera alla led av produktionen. Genom denna kontroll 

kan företaget säkerställa att produktionen är så effektiv som möjligt och att produkternas 

kvalité håller en så hög standard som möjligt. Enligt analysen kan Kinnarps genom att vara 

medvetna om sin egen produktion, identifiera var det finns förbättringspotential gällande sin 

ekonomiska, ekologiska och sociala utveckling och påverkan. Baserat på denna iakttagelse 

verkar just kontrollmöjligheter kunna utgöra en avgörande faktor för hur effektivt ett företag 

kan arbeta med hållbar utveckling. Också detta är en omständighet som bör testas för att 

kunna verifieras även gällande andra företags hållbarhetsarbeten. 

 

Att kunna kontrollera hur den ekologiska, sociala och ekonomiska inverkan ser ut beror enligt 

analysen till stor del på hur framgångsrikt det kan mätas. Detta är en identifierad svårighet då 

ekologisk och social utveckling, till skillnad från den ekonomiska utvecklingen, anses svåra 

att mäta. Det ekologiskt och socialt relaterade arbetet kan inte alltid värdesättas i ekonomiska 

termer, vilket kan göra det svårt för företag att skapa sig en uppfattning om vad 

hållbarhetsarbetet resulterar i. Analysen tyder på att detta är en omständighet som styr hur 

Kinnarps prioriterar sina investeringar då de, som alla företag, är beroende av att generera 

ekonomisk vinst. Utifrån detta tyder analysen på att det verkar finnas vissa svårigheter med 

att, som företag, arbeta med frågor som inte ger garanterad och mätbar vinst. Det här kan ses 

som ett exempel på den svårighet som Springett identifierat med att kombinera hållbar 

utveckling och kapitalism, där framgång ofta mäts i ekonomiska medel (Springett, 2003). Hur 

denna svårighet tas i uttryck diskuteras vidare under rubriken marknadens dynamik och 

pragmatism på sid. 33. 

 

5.2 Ekologisk modernisering  
Exempel på delar av Kinnarps produktion som enligt analysen relaterar till hållbar utveckling 

är: spillhanteringens utformning, val av produktions- och emballeringsmaterial samt 

transportsystemets utformning. Dessa arbetssätt är resultat av Kinnarps ständiga strävan efter 

resurseffektivitet och bedöms utgöra basen av företagets hållbarhetsarbete. Det verkar finnas 

vissa likheter mellan dessa arbetssätt och ekologisk modernisering då arbetssätten är exempel 

på att miljöproblem hanteras genom teknisk utveckling, vilket stämmer överens med 

ekologisk modernisering (Hajer, 1995; Huber, 2004). Kinnarps transportsystem är ett exempel 

på att man, genom effektivisering av transporternas packning, vikt och logistik har anpassat 

arbetssättet för att generera en så låg miljöpåverkan som möjligt. Detta kan ses som ett 

exempel där en i sig ohållbar aktivitet (transport) har anpassats till att bli mindre ohållbar 

genom teknik och systematisering. Analysen visar att det, ur ett ekologiskt perspektiv, skulle 

vara mest gynnsamt att inte ha några transporter överhuvudtaget. Men ur ett hållbarhets-

perspektiv, där även ekonomisk och social utveckling ingår, är det inte ett rimligt alternativ 

eftersom Kinnarps måste kunna transportera sina produkter för att kunna generera vinst.  

 

Att som företag driva teknisk innovation har i analyen identifierats vara en effektiv metod för 

Kinnarps att förbereda sig inför framtida lagkrav.  Analysen tyder på att företag genom 

hållbarhetsarbete kan underlätta sitt framtida arbete och minska framtida kostnader relaterade 

till lagar och regleringar. Detta har identifierats som en av de huvudsakliga anledningarna till 

att Kinnarps har valt att arbeta i enlighet med hållbar utveckling. Att betrakta lagar och regler 

som avgörande faktor för vilka åtgärder som ska genomföras kan medföra att tekniska 

lösningar endast skapas för att lagkraven ska uppfyllas. Det kan i sin tur leda till att de 

bakomliggande orsakerna till problemet inte hanteras, vilket kan vara en följd av ekologisk 

modernisering (Hajer, 1995).  
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Samtidigt indikerar materialet att Kinnarps inte agerar helt i enlighet med ekologisk 

modernisering, då företagets grundläggande värderingar och den numera medvetna strävan 

efter hållbar produktion resulterar i att Kinnarps inte endast styrs av vinstintressen. Analysen 

visar nämligen att Kinnarps, i så stor mån de anser vara möjligt, försöker lösa problem 

relaterade till produktionssättet från källan istället för att endast åtgärda konsekvenserna via 

teknik. På så vis verkar de grundläggande värderingarna inte vara utformade i enlighet med 

ekologisk modernisering.  Detta tyder på att företag inte nödvändigtvis måste agera i enlighet 

med ekologisk modernisering då det verkar finnas utrymme för aktiva beslut som strider mot 

moderniseringstrenden, vilket Kinnarps är ett tydligt exempel på. Samtidigt upplevs 

företagande, enligt analysen av Kinnarps arbete, utgöra en del av samhällets modernisering 

där tekniska innovationer utgör en viktig del. Därför verkar tekniska lösningar utgöra en 

viktig del även inom den arena som företag, däribland Kinnarps, agerar inom. 

 

5.3 Marknadens dynamik och pragmatism 
Analysen visar att den ekonomiska utvecklingen ofta prioriteras högre än den sociala och den 

ekologiska utvecklingen inom Kinnarps då det är en grundförutsättning för företag att vara 

vinstdrivande. Därför måste olika åtgärder prioriteras mot varandra då det inte är ekonomiskt 

möjligt för Kinnarps att anpassa sin produktion fullt ut efter hållbar utveckling, vilket även 

diskussionen under rubriken Traditionens betydelse indikerar. Detta kan innebära vissa 

svårigheter gällande jämvikten mellan social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Samtidigt 

tyder analysen på att det inte är hållbart för Kinnarps att satsa på en helt hållbar produktion då 

det skulle innebära drastiskt höjda priser som kunderna inte är villiga att betala. Därmed 

skulle företaget riskera att bli utkonkurrerat av andra företag som erbjuder ohållbara produkter 

till lägre priser. En intressant iakttagelse utifrån analysen är att kundernas medvetenhet om 

hållbar utveckling anses ha ökat under de senaste åren. Samtidigt kvarstår problematiken att 

de inte är villiga att betala extra för att produkterna ska vara hållbara. Utifrån Kinnarps 

perspektiv har kundernas ökade medvetenhet dock gjort det möjligt för företag att ens arbeta 

med konceptet. I dagsläget upplevs hållbar utveckling vara en fråga som samhället förväntar 

sig att stora företag arbetar aktivt med. På så vis indikerar analysen att samhällets intressen 

kan påverka hur företag agerar.  

 

Analysen av Kinnarps arbete tyder på att det kan skapa en konflikt att som företag sträva efter 

att arbeta i enlighet med hållbar utveckling och samtidigt vara beroende av att varorna måste 

vara marknadskraftiga. På Kinnarps verkar dessa två önskemål kunna missgynna varandra. På 

så vis kan hållbar utveckling inom företag upplevas som en utopi då det inte verkar gå att 

uppnå en fullständig jämvikt mellan ekonomiska, ekologiska och sociala frågor, enligt 

analysens resultat. Det här tyder på ett samband mellan den här analysen och Springetts 

resonemang (2003), där hon menar att kapitalism och hållbar utveckling motverkar varandra. 

Samtidigt kan strävan efter en hållbar produktion resultera i en marknadsfördel om kunderna 

är beredda att betala extra för hållbara produkter. Analysen visar att Kinnarps aktiva 

hållbarhetsarbete kan ge dem konkurrensfördelar gentemot företag som inte tar hänsyn till 

hållbar utveckling. Att kunna skaffa sig konkurrensfördelar är enligt analysen ett av de 

huvudsakliga skälen till varför Kinnarps har valt att arbeta i enlighet med hållbar utveckling. 

På så vis indikerar analysen att företag kan tjäna på att försöka uppnå en hållbar utveckling, 

vilket stämmer överens med Reinhardts resonemang (1999) där han menar att miljörelaterat 

arbete kan generera vinster för företag på lång sikt. 

 

Analysen tyder på att Kinnarps, i viss mån, kan påverka vilka krav som finns på marknaden 

genom att ställa krav på sina samarbetspartners och underleverantörer. Samtidigt finns det 

begränsningar för hur Kinnarps anser sig kunna påverka marknaden då många av de processer 
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som ligger bakom marknadens utformning upplevs ligga utanför ett enskilt företags 

aktörsområde. Detta förhållningssätt gentemot marknaden liknar det Giddens definierar som 

pragmatiskt accepterade (Giddens, 1996). Marknaden anses vara något som Kinnarps i hög 

utsträckning måste anpassa sig efter. På så vis verkar marknaden främst utgöra en extern 

faktor som i hög grad påverkar hur Kinnarps kan utforma sitt hållbarhetsarbete. På Kinnarps 

verkar detta ta sig i uttryck exempelvis genom att det inom företaget verkar råda en acceptans 

för att kunder inte är beredda att betala den kostnad helt hållbara möbler skulle innebära. Det 

bedöms därför inte finnas någon marknad för helt hållbara produkter. Marknaden och den 

pragmatiska acceptansen gentemot den verkar dock endast styra utvecklingen inom Kinnarps 

till en viss del. Analysen av Kinnarps arbete visar att grundvärderingar och ett företags interna 

arbetssätt kan påverka hållbarhetsarbetet i hög utsträckning, vilket tidigare har diskuterats, 

och dessa faktorer kan även generera marknadsfördelar. 
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6. Slutsatser 
Studien tyder på att hållbar utveckling kan komma till uttryck på ett flertal olika sätt inom 

företag. De grundläggande värderingarna verkar kunna spela en avgörande roll för hur 

implementering och arbete med hållbarhetsfrågor tas i uttryck och hur framgångsrikt det blir. 

Analysen av Kinnarps arbete visar att det främst verkar vara de nedanstående faktorerna som  

styr hur ett företag kan arbeta med hållbar utveckling.  

 

En faktor som verkar vara starkt relaterad till hur hållbarhetsarbetet utformas är företags 

möjlighet till långsiktiga investeringar och långsiktigt produktionssätt. Hur långsiktigt ett 

företag har möjlighet att agera verkar till stor del kunna bero på företagsformen som både 

verkar kunna begränsa möjligheterna och gynna arbetet. Denna studie tyder på att företags 

hållbarhetsarbete kan gynnas av att företag är privatägda. Även resurseffektivitet är något som 

har identifierats kunna vara av stor vikt i ett företags hållbarhetsarbete och utgör ett exempel 

som tydligt relaterar till alla tre delar av hållbar utveckling. Studien tyder på att företag som 

arbetar resurseffektivt kan generera både ekonomisk och ekologisk vinst genom att minska 

sitt resursanvändande. Resurseffektiviteten relaterar även till den sociala delen av hållbar 

utveckling då en minskad resursanvändning leder till mindre användande av råmaterial, vilket 

kan möjliggöra fortsatt produktion i framtiden. Ett företags möjligheter att kontrollera och 

vara medveten om alla sina produktionsled verkar vara en tredje viktig faktor som påverkar 

hur hållbarhetsarbetet kan tas i uttryck. Det finns dock vissa svårigheter med att kunna 

kontrollera alla led då hållbar utveckling är ett koncept som är svårt att mäta framgången hos. 

Enligt analysen av Kinnarps arbete verkar möjligheten till kontroll även bero på företags 

storlek, vilket också är en faktor som enligt analysen kan styra hur hållbarhetsarbetet inom 

företag kan utformas och utvecklas. 

 

Analysen av Kinnarps arbete visar även att det kan finnas ett flertal möjligheter med att arbeta 

mot hållbar utveckling på företag, samtidigt som arbetet verkar innebär vissa begränsningar. 

De begränsningar som har identifierats kretsar främst kring marknadsmässiga förhållanden 

som kan göra det svårt för företag att agera i enlighet med hållbar utveckling fullt ut. 

Exempelvis verkar kunders medvetenhet och ekonomiska prioriteringar vara faktorer som kan 

styra företags agerande i hög utsträckning. Att det för företag är en grundförutsättning att 

generera ekonomisk vinst är ett faktum som verkar kunna motverka jämvikten mellan social, 

ekologisk och ekonomisk utveckling, vilket i sin tur kan motverka strävan mot en hållbar 

utveckling. På så vis kan hållbar utveckling inom företag upplevas som en utopi då det enligt 

analysen inte går att uppnå en fullständig jämvikt mellan ekonomiska, ekologiska och sociala 

frågor. Däremot tyder analysen på att företag kan tjäna på att sträva mot en hållbar utveckling 

då det kan generera marknadsfördelar och ekonomisk vinst. Hållbarhetsarbete verkar 

exempelvis kunna vara en konkurrensfördel samtidigt som det kan innebära minskade 

kostnader gällande lagkrav.  

 

Analysen av Kinnarps arbete tyder på att det verkar kunna finnas vissa likheter mellan 

ekologisk modernisering och företags agerande, då teknisk utveckling verkar kunna bettraktas 

som lösningar på miljörelaterade problem. Materialet tyder även på att företag kan ha ett 

något pragmatiskt förhållningssätt gentemot marknaden, då marknadskrafter verkar kunna 

upplevas som opåverkbara. Samtidigt visar materialet att företags grundläggande värderingar 

och ideologi kan göra dess agerande mer komplext än vad pragmatisk acceptans och 

ekologisk modernisering gestaltar då grundvärderingarna kan styra vilket ansvar företag anser 

sig ha. Eftersom analysen baseras på en singulär fallstudie vid Kinnarps bör ovanstående 

slutsatser testas ytterligare för att den genererade teorins giltighet ska kunna fastslås. 

 



36 

 

Referenser 
 

Tryckta referenser 
Buttel F.H (2000) Ecological modernization as social theory Geoforum, Vol. 31 Issue 1, p. 

57-65 

 

Colucci E (2007) Focus Groups Can Be Fun: The Use of Activity-Oriented Questions in 

Focus Group Discussions Qualitative Health Research, Vol. 17 Issue 10, p.1422-1433 

 

Connelly (2007) Mapping Sustainable Development as a Contested Concept Local 

environment , Vol. 12 Issue 3, p.259-278 

 

De Avila-Pires F D, Carlos Mior L, Porto Aguiar V and De Mello Schlemper S R (2000) The 

Concept of sustainable development revisited - Foundations of Science, Vol. 5 Issue 3 p. 261-

268 

 

George C (1999) Testing for sustainable development through assessment Environmental 

Impact Assessment Review, Vol. 19 Issue 2 p. 175-200 

 

Giddens A (1996) Modernitetens följder Studentlitteratur. 

 

Glaser B G & Strauss A L (1967) The discovery of grounded theory: strategies for qualitative 

research. Aldine Transaction, New York. 
 

Guvå G & Hylander I (2003) Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv. 

Liber AB Stockholm. 

 

Hajer M (1995) Ecological modernisation as cultural politics, sid. 246-267 i Risk, 

environment and modernity: towards a new ecology SAGE 

 

Halkier B (2010a) Fokusgrupper Liber. 

 

Halkier B (2010b) Focus groups as social enactments: integrating interaction and content in 

the analysis of focus group data Qualitative Research, Vol. 10 Issue 1 p. 71-89 

 

Hartman J (2001) Grundad teori- teorigenerering på empirisk grund. Studentlitteratur AB 

Lund. 

 

Hopwood B, Mellor M & O’Brien G (2005) Sustainable Development: Mapping Different 

Approaches Sustainable Development , Vol. 13 Issue 1 p. 38-52 

 

Huber J (2004) New technologies and Environmental innovation Edward Elgar. 

 

Larsson J & Vinberg S (2010) leadership behavior in successful organizations: Universal or 

situation – dependent? Total quality management, Vol. 21 Issue 3 p. 317–334. 

 



37 

 

Kinnarps (2010) Miljöredovisning 2010. 

 

Mol P J A & Spaargaren G (2000) Ecological Modernisation Theory in Debate: A Review. 

Environmental and society, Vol 9 Issue 1 p. 17-49 

 

Morgan D L (1996) Focus Groups Annual Review of Sociology, Vol 9 Issue 1 p. 17-49 

 

Reinhardt, F L (1999) Bringing the environment down to earth Harvard Business Review, p. 

149 - 157.  

 

Springett D (2003) Business conceptions of sustainable development: a perspective from 

critical theory Business strategy and the environment, Vol. 12 Issue 2 p. 71-86 

  

Wibeck V (2000) Fokusgrupper – om strukturerade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod. Studentlitteratur AB Lund. 

 

Wilson E (1995) Livets mångfald Brombergs bokförlag och Fredrik Sjöberg. 

 

World Commission on Environment and Development (1988) Vår gemensamma framtid 

Bokförlaget Prisma och Tidens Förlag. 

 

Yin R K (2007) Fallstudier: design och genomförande. Liber AB Malmö 

 

Elektroniska referenser 

Kinnarps a (uå)  

Tillgänglig: www.kinnarps.com Företagsfakta 

Hämtad: 2011-02-17 

 

Kinnarps b (uå)  

Tillgänglig: www.kinnarps.com Kinnarpskoncernen - Historia 

Hämtad: 2011-02-17 

Kinnarps c (uå)  

tillgänglig: www.kinnarps.com Företaget - En gemensam vision 

Hämtad: 2011-02-17 

 

Muntlig referens 

Wahlgren H 2010 -12-07 Sustainability manager Kinnarps.



38 

 

Bilaga 1 - Upplägg fokusgruppsintervjuer 

Övning 1 och introduktion till hållbar utveckling. 
Man brukar säga att en hållbar utveckling innebär att det råder en jämn balans mellan 

ekologiska (miljömässiga), ekonomiska och sociala faktorer. För att en uppnå en hållbar 

utveckling måste alla de här tre delarna representeras lika mycket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En välanvänd definition på vad hållbar utveckling innebär är den här: 

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov. 

 

Den här definitionen syftar precis som pallen, på ekologiska, sociala och ekonomiska 

förutsättningar. Som ni märker så lämnar de här resonemangen utrymme för tolkning, och kan 

därför betyda olika saker för olika människor och företag.  

 

Nu vill vi veta lite mer om hur Kinnarps har tolkat hållbar utveckling. Därför vill vi att ni, 

tillsammans i gruppen diskuterar vilka skillnader och likheter ni tycker att det finns mellan det 

här tankesättet och Kinnarps arbetssätt? 

 

Ni får en stund på er att enas i gruppen om så många skillnader och likheter ni kan komma på. 

Det kan vara vad som helst och hur lite eller mycket som helst. Vi vill att ni utser en 

sekreterare i gruppen som skriver ner de skillnader och likheter ni diskuterar på tavlan.  

 

När övningen är klar: 

Hur upplever ni att Kinnarps förhåller sig till pallens tre ben? Får alla ben lika stort utrymme?  

Vi har försökt att illustrera det här genom att rita en pall. Varje 

ben på den här pallen representerar en varsin del av hållbar 

utveckling. Ett ben representerar ekologisk utveckling, ett ben 

representerar social utveckling och det tredje benet representerar 

den ekonomiska utvecklingen. Om benen är lika långa kommer 

pallen vara stabil, vilket betyder att man kan uppnå en hållbar 

utveckling. Om benen inte är lika långa kommer däremot pallen 

vingla, och med en vinglande pall kan man inte uppnå en hållbar 

utveckling. Vad vi vill säga är alltså att om man vill uppnå en 

hållbar utveckling måste de här tre delarna få lika mycket 

utrymme. Diskussionen kring vad hållbar utveckling är brukar 

ofta kretsa kring resonemang som det här. 
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 Diskussionsfrågor 
1.) Finns det några exempel på hur Kinnarps arbetar med hållbar utveckling?  

2.) Vilka är de största möjligheterna med att försöka uppnå en hållbar utveckling inom ett 

företag? 

3.) Vilka är de största utmaningarna med att försöka uppnå en hållbar utveckling inom ett 

företag? 

4.) Hur tror ni att Kinnarps skiljer sig från andra företag gällande hållarbetsarbetet?  

5.) Varför tror ni att Kinnarps vill arbeta med hållbar utveckling? 

Övning 2  
Vi vill att ni diskuterar följande tre alternativ, utifrån ett företagsperspektiv, och tillsammans 

kommer fram till vilket av alternativen som stämmer bäst överens med Kinnarps synsätt.  

 

A. För att uppnå en hållbar utveckling krävs inte så stora förändringar, marknaden 

kommer automatiskt styra mot en hållbar utveckling. Därför är ekonomin den största 

drivkraften för att en hållbar utveckling ska kunna uppnås. 

 

B. För att uppnå en hållbar utveckling krävs ganska stora poliska, samhälliga och 

marknadsmässiga förändringar. Därför krävs en viss medvetenhet hos samhällets 

aktörer för att en hållbar utveckling ska kunna uppnås. 

 

C.  För att uppnå en hållbar utveckling måste radikala förändringar ske på samhällets alla 

nivåer så snart som möjligt för att motverka en annars hotande världskris. Därför 

måste samhället förändras från grunden om en hållbar utveckling ska kunna uppnås. 

 

1.) Vilket av alternativen stämmer bäst överens med Kinnarps synsätt?  

2.) Om man skulle byta perspektiv och istället tänka utifrån Sverige - vilket alternativ tycker 

ni passar bäst med dagens situation då?  

3.) Om man tänker utifrån hela världen - skulle ni välja ett annat perspektiv då?  

4.) Om ni istället rangordnar alternativen efter hur ni tycker att Kinnarps borde förhålla sig till 

hållbar utveckling - vilket skulle ni välja då? 

 

 

  


