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Abstract 
 
During the last years awareness about the environment and social responsibility have 
become a big trend in our society. Every year a growing number of organizations publish 
sustainability reports where they describe their work for the environment and their social 
responsibility. The basis for this study is what the reports mean to the company. The 
corporation can use them as an instrument to really reduce their environmental impact. 
The purpose of the reports may also be to become accepted by the stakeholders. The 
point is to show that they also care about the environment. That the organization wants to 
show that they have the same values as the rest of the society to be able to become 
eligible, is an expression of the so called legitimacy principle. This is the theoretic 
framework for our study. The research problem of the study is if the development of 
sustainability accounting can be explained by the legitimacy theory.  
 
The study has been done with a hermeneutic approach. The empirical material that has 
been reviewed is the sustainability accounting of the Volvo Group and the Toyota Group. 
The structure and the content of the reports have been reviewed and how it has been 
evolved and changed over the years. The reason why the car industries has been studied 
is because of it bad effects against the environment. Volvo gave out its first sustainability 
report in 1991. The first reports were about the company's environmental impact because 
of their hazardous emissions. Over time the report was changed, to also include 
information of environmental goals and of the company's social responsibility.  
 
Toyota published its first sustainability report in 1999. The company began by describing 
its environmental work on carbon dioxide, hazardous waste and recycling. After a few 
years they also chose to bring up the social aspects of the business. The comparison of all 
corporate reports show that several of the environmental goals have been achieved and 
evaluated. This means that the report might be seen as a control tool for the company. 
The study also shows that the biggest step of development in the reporting process is 
preceded by international environmental commissions and global environmental 
discussions. Public debate has affected the way companies account. Since organizations 
have followed society values may development of the sustainability accounting be partly 
explained by the legitimacy theory. 
 
Keywords: sustainability accounting, sustainable development, legitimation theory, 
Volvo, Toyota 



 

II 

Sammanfattning 
 
De senaste åren har miljömedvetenhet och socialt ansvar blivit en allt större trend i 
samhället. Allt fler organisationer upprättar så kallade hållbarhetsredovisningar där de 
beskriver sitt miljöarbete och sitt samhällsansvar. Utgångspunkten för uppsatsen är 
rapporternas betydelse för bolaget. Företaget kan använda dem som styrmedel för att 
verkligen minska sin miljöpåverkan. Motivet kan också vara att bli accepterat av 
omgivningen genom att upplysa att de, precis som många andra, också bryr sig om 
miljön. Att organisationen vill visa att de har samma värderingar som resten av samhället 
för att bli kunna bli berättigade är ett utryck för den så kallade legitimitetsprincipen. Det 
är den teori som studien är kopplad till. Probelemet som undersökts är om 
hållbarhetsredovisningens utveckling kan förklaras med hjälp av legitimitetsprincipen. 
 
Studien har genomförts med en hermeneutisk ansats. Det empiriska materialet som 
undersökts är Volvokoncernens och Toyotakoncernens alla hållbarhetsredovisningar som 
givits ut. Rapporternas utformning och innehåll har granskats samt hur de har utvecklats 
och förändrats under åren. Anledningen till att bilbranschen har studerats är att den 
påverkar miljön negativt på flera områden. Volvo gav ut sin första hållbarhetsredovisning 
1991. De första rapporterna behandlade företagets miljöpåverkan främst i form av 
skadliga utsläpp. Med tiden utvidgades redogörelsen till att också innehålla information 
om miljömål och om bolagets sociala ansvar.  
 
Toyota publicerade sin första hållbarhetsredovisning 1999. Företaget började med att 
beskriva sitt miljöarbete kring koldioxid, farligt avfall och återvinning. Efter några år 
valde de att också ta upp de sociala aspekterna i verksamheten. Jämförelsen av företagens 
alla rapporter visar att flera av de miljömål som satts upp har uppnåts och utvärderats. 
Det innebär att redovisningen kan ses som ett styrmedel i bolaget. Studien visar också att 
de största utvecklingsstegen i rapporteringen föregås av inrättattandet av internationella 
kommissioner och globala miljödiskussioner. Samhällsdebatten har alltså påverkat 
företagens sätt att redovisa. Eftersom organisationerna följt samhällets rådande 
värderingar kan hållbarhetsredovisningens utveckling delvis förklaras med hjälp av 
legitimitetsteorin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: hållbarhetsredovisning, hållbar utveckling, legitimitetsprincipen, Volvo, 
Toyota 
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1. Inledning 
 
I det inledande avsnittet beskrivs den miljödebatt som vuxit fram i samhället, vilken är  
bakgrunden till studien. Därefter diskuteras undersökningens syfte och avgränsning. 
Slutligen behandlas de frågeställningar och problem som ska analyseras i uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 
 
De senaste åren har miljömedvetenhet och socialt ansvar blivit en allt större trend i 
samhället. Det pratas mycket om hur viktigt det är att ta hand om vår värld och att inte 
skada vår planet. Etiska värderingar, företagsmoral och frågor kring bolagens ansvar har 
hamnat i fokus. Det är inte bara ekonomiska faktorer som lönsamhet och hur företaget 
generar sina vinster som är viktiga för bolagen utan det pratas allt mer om deras 
miljöarbete och påverkan på omvärlden. Det var runt 1980 som det skedde en förändring 
på miljöområdet. År 1976 tog Milton Friedman emot Riksbankens ekonomipris till 
Alfred Nobels minne där hans fokus låg på kapitalismen och marknadsekonomin. Han 
ansåg att ”The only social responsibility of business is to increase its profit” att företagen 
ska sträva efter att vara lönsamma (Bruck 1998 s.69). Med tiden ändrades dock 
värderingarna så att inte bara höga vinster ansågs viktiga utan att bolagen också ska leva 
upp till samhällets regler och moraliska sedvänjor. Det var då som folk började 
uppmärksamma människans negativa påverkan på miljön på allvar på en global nivå. Det 
ledde till en diskussion kring att verksamheterna borde ta mer ansvar för sociala och 
miljömässiga faktorer.  
 
Medvetenheten kring miljöproblemen och det sociala ansvaret ökade ytterligare under 
1980-talet i och med att FN inrättade den så kallade Brundtlandkommissionen (Report of 
the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987) 
där begreppet hållbar utveckling formades och definierades. Brundtlandrapporten handlar 
om att ekonomisk utveckling på lång sikt endast är möjlig om också miljömässiga och 
sociala faktorer beaktas. Syftet med kommissionen var att visa att hållbar utveckling 
endast är möjlig om det först sker utveckling på de ekonomiska, miljömässiga och sociala 
dimensionerna samtidigt. Brundtlandkommissionen var sedan utgångspunkt för det som 
1992 i Rio de Janeiro fick beteckningen Agenda 21, en agenda för det 21:a århundradet. 
Den globala diskussion som startades gjorde att folk i allmänhet började förstå att 
miljöproblemen ökar successivt och att jorden faktiskt inte mår väl. Samhället insåg att 
de långsiktiga insatserna är de bästa och att vi måste tänka på framtiden. Ökad 
information och diskussion har fått oss att komma till ökad insikt om att vi har ansvar för 
våra handlingar och dess konsekvenser. Idag finns en förväntan på att både 
privatpersoner och organisationer bör sträva efter att bli mer miljömedvetna. Det anses 
inte helt accepterat i samhället att inte bry sig om miljön. 
 
Brundtlandkommissionen fick också som följd att företag på 1990-talet började upprätta 
frivilliga miljörapporter där de presenterade sina miljömål samt beskrev hur de skulle 
kunna bidra till att förbättra miljön (www.farsrs.se). De bolag som var först med att ge ut 
miljöredovisningar verkade inom skogs-, verkstads- och transportsektorn. De senaste 
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åren har det skett en stor ökning av miljörapporter inom många branscher. Redovisningen 
har också vidgats så att den idag även omfattar sociala frågor, vilket ger intressenterna en 
bredare bild av hur företagen tar sitt samhällsansvar. Rapporteringen av ekonomiska, 
sociala och miljömässiga faktorer benämns ofta triple bottom line eller corporate social 
responsibility (CSR) (www.tbl.com.pk). Det går ut på att man inte bara rapporterar om 
ekonomiska resultat utan också om arbetet kring miljön och sociala frågor. Det är ett brett 
begrepp som innefattar många olika aspekter och uppfattas olika i olika sammanhang 
inom samhälle och miljö. 
 
All miljörapportering är dock inte frivillig utan företag som bedriver miljöfarlig 
verksamhet måste lämna upplysningar i sin förvaltningsberättelse om hur de påverkar den 
yttre miljön (ÅRL 6 kap 1§). I samma stycke står det också att bolaget utöver de 
huvudsakliga delarna i förvaltningsberättelsen ska lämna upplysningar om miljö- och 
personalfrågor om det behövs för att utomstående ska kunna förstå företagets utveckling, 
ställning eller resultat (www.notisum.se). Kraven i årsredovisningslagen är ganska 
otydliga. Enligt lagen är den separata hållbarhetsredovisningen fortfarande frivillig för 
företagen och det finns heller inga regler för vad den ska innehålla.  
 
Även om företagen får upprätta hållbarhetsredovisningar hur de vill väljer flertalet att ta 
fram dem i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI). GRI bildades i slutet av 
nittiotalet av bland annat FN:s miljöorgan United Nations Environment Programme 
(UNEP) och är numera en medlemsstödd organisation med några av världens storföretag 
som medlemmar (www.globalreporting.org). UNEP vill göra miljö trendigt och fokusera 
mer på de personliga fördelarna med att leva i harmoni med naturen. Det är ett verktyg 
som hjälper organisationer att få koll på sin verksamhet. Syfte med GRI:s system är att 
identifiera de hållbarhetsindikatorer som är affärskritiska och betydelsefulla, just för att 
man ska kunna framställa hållbara tjänster och produkter. Dessutom är systemet det mest 
erkända och spridda ramverket som finns för redovisning och rapportering av 
hållbarhetsinformation. Vad olika företag nu uppmärksammat är att den information som 
investerare är intresserade av ofta är ofullständig och presenterad på ett inkonsekvent sätt. 
Sambandet mellan ett företags miljö- och sociala arbete och företagets strategi med 
ekonomisk samband saknas. Det här sambandet bör kommuniceras och rapporteras på ett 
tydligare sätt så att investerare kan avgöra den finansiella betydelsen av företagets så 
kallade ”environmental, social and governance issues” -faktorer (ESG-faktorer). Exempel 
på ESG-faktorer kan vara företagens arbete mot korruption, oacceptabla 
arbetsförhållanden i leverantörsledet, miljöförbättrande åtgärder med mera. Med 
rapporten vill GRI underlätta och vägleda det arbetet. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
I uppsatsens fokus ligger företags hållbarhetsredovisning och hur den har förändrats över 
åren. Vår utgångspunkt är huruvida företaget verkligen tillämpar rapporterna i 
verksamheten eller om de snarare är en marknadsföringsåtgärd för att vinna förtroende 
från kunder och andra externa intressenter. Är hållbarhetsredovisningarna en styrfaktor 
som faktiskt påverkar arbetssätt och producering eller har de bara ett symboliskt värde 
som förbättrar imagen? Det kan tyckas att bolagen tänker mest på kostnader och 
lönsamhet och att de bryr sig mest om ekonomiska faktorer. Det vill säga att de har ett 
kortsiktigt perspektiv. I en vinstdrivande verksamhet kan det långsiktiga perspektivet som 
berör jordens framtid glömmas bort.  
 
Företagets intressenter har en begränsad insyn i bolaget eftersom de inte ser hela den 
interna arbetsprocessen och vet vad som ligger till grund för de beslut som fattas. De är 
tvungna att lita på det som står i de externa dokumenten. När det gäller miljöarbetet är de 
hänvisade till den information som finns i miljöredovisningarna. Det innebär att företaget 
kan påverka intressenterna mycket bara genom att förändra utformningen av de 
dokument som ges ut. De kan förändra den bild som till exempel kunder och ägare har av 
organisationen. Genom att ändra den externa rapporteringen ändras också omgivningens 
åsikter och syn på bolaget. Det finns därför en risk för att företaget enbart tar fram 
information som är fördelaktig för dem. Därför kan hållbarhetsredovisningens 
trovärdighet ifrågasattas och rapporterna kan kritiseras för att mer vara reklambroschyrer 
än pålitliga redovisningar. 
 
Vår utgångspunkt är att företagen inte endast har ett syfte med att ge ut 
miljöredovisningar. Eftersom miljömedvetenheten i samhället ökar och allt fler inser att 
klimatet och naturen inte mår väl anser vi att det från samhällets sida finns ett krav på 
bolagen att motverka miljöförstöringen. Organisationen måste alltså för att kunna visa 
upp en positiv bild av sig upprätta miljörapporter. På så sätt kan de skapa en långsiktig 
och förtroendeingivande relation till sina intressenter. Trots att det inte är en förpliktelse 
enligt lag har företaget alltså en viss moralisk skyldighet mot samhället. Det är viktigt att  
de externa parterna känner förtroende för företaget eftersom det är de som förser bolaget 
med intäkter och kapital. Att organisationen måste visa att de har samma värderingar som 
omgivningen för att uppnå lönsamhet är definitionen på den så kallade 
legitimitetsprincipen (Deegan 2002). Legitimitetsteorin grundar sig i en mening om att 
det existerar en social överenskommelse mellan företaget och samhället. Samhället 
kräver att bolaget ska genomföra sina aktiviteter på ett visst sätt. 
 
Bristen på lagar och regler kring hållbarhetsredovisning gör alltså att företagen själva kan 
bestämma vilken information som ska redovisas. Dock kontrolleras verksamheten och de 
flesta externa rapporter av revisorer men det sker oftast på frivillig basis. Större företag 
som är av allmänt intresse blir också ofta granskade av media och myndigheter som har 
ett intresse av att allt fungerar väl i organisationen. Det innebär att bolaget inte kan skriva 
vad som helst i sina redogörelser. De måste ge en någorlunda sann och rättvisande bild 
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samt leva upp till det som skrivs i rapporterna. Frågan är hur de går tillväga för att nå sina 
mål och hur redovisningen styr arbetet mot en hållbar utveckling.  
 

1.2.1 Problemformulering 
Kan legitimitetsprincipen förklara hållbarhetsredovisningens utveckling? 
 

1.3 Avgränsning 
 
Avgränsningen sträcker sig först och främst inom bilbranschen. Mer specifikt har 
Volvokoncernens och Toyotakoncernens hållbarhetsrapportering studerats och jämförts. 
Anledningen är att de båda är stora börsnoterade organisationer som ger ut mycket 
lättillgänglig information om både sitt miljöarbete och om andra delar av verksamheten. 
De har också stor miljöpåverkande produktion och är stora aktörer i samhället vilket gör 
de intressanta att granska ur hållbarhetssynpunkt. För att få en bra jämförelse har vi 
fokuserat på tillverkningen av personbilar och inte tittat på produktionen hos andra 
fordon som endast finns hos Volvo. Bolagen är intressanta att jämföra eftersom de verkar 
i ungefär lika många länder och är ungefär lika stora    när det gäller antalet medarbetare 
(www.volvo.se; www.toyota.se). Dessutom har de båda företagen arbetat med stora 
miljösatsningar under flera år. En annan orsak till varför vi vill fokusera på just de här 
företagen är för att de är aktuella nu i finanskrisen och påverkar många människor. Vad 
de här företagen gör är av stort intresse för allmänheten. Bolagen har också stor 
tillverkning och produktutbud som ger negativ påverkan på miljön. Därmed är det 
intressant att analysera hur de hanterar de här nackdelarna och vad de redovisar i sina 
miljörapporter. 
 
Studien är också avgränsa till den externa information som företagen ger ut. Främst har 
bolagens hållbarhetsredovisningar studerats. Rapporterna har jämförts över ett antal år för 
att få fram hur utvecklingen har sett ut över tid. För att kunna få fram intressanta och 
relevanta slutsatser har vi inte här gjort någon avgränsning utan analyserat alla 
redovisningar som givits ut. På så sätt kan vi se om det finns något genomgående mönster 
i miljörapporteringen och om det har skett någon förändring. Vi kan också se om de mål 
som företagen anger att de vill nå inom en viss period verkligen uppnås eller om 
miljöredovisningen mer har ett marknadsföringssyfte. Med andra ord visar analysen 
huruvida hållbarhetsrapporteringen är en styrfaktor i bolagen eller sätt att uppnå 
legitimitet. 
 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att beskriva hur hållbarhetsredovisningen har förändrats över åren och om 
utvecklingen kan förklaras med hjälp av legitimitetsteorin.  
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2. Metod 
I avsnittet beskrivs hermeneutik och abduktion vilka är de ansatser som studien utgår 
ifrån. Vidare behandlas det kvalitativa tillvägagångssättet som använts för att samla in 
och analysera empirin. Slutligen diskuteras studiens giltighet utifrån begreppen validitet 
och reliabilitet. 

2.1 Forskningsansats 
 
Studien har utförts med en så kallad hermeneutisk eller tolkande ansats. Den information 
som har samlats in i form av texter och tabeller har i undersökningen tytts och analyserats 
för att ge en god förståelse och helhetssyn på problemområdet. Utgångspunkten för 
analysen har varit empirin och tolkningsförfarandet. Inom hermeneutiken är just 
tolkningen en central del (www.ne.se/lang/hermeneutik) eftersom den hjälper forskaren 
att förstå textens mening och innebörd. Tolkningsprocessen är också i slutändan grunden 
för att öka kunskapen och förståelsen inom ämnesområdet och för att därigenom komma 
fram till ett kunskapsbidrag och ett tillskott till teorin.  
 
Det finns ett antal angreppssätt för att öka kunskapen (Artsberg 2005 s.31; Riahi-
Belkaoui 2007 s.111).  De huvudsakliga metoderna är deduktion och induktion. 
Tillvägagångssättet i den här studien är en så kallad abduktiv ansats som är en 
kombination mellan deduktion och induktion. Den kallas även den gyllene medelvägen 
där teori och empiri varvas växelvis. Utgångspunkten för undersökningen är 
förförståelsen i form av legitimitetsteorin och den tidigare forskningen som presenteras i 
efterföljande kapitel. Förförståelsen har sedan ändrats eller förstärkts genom studien av 
hur företagens hållbarhetsredovisning utvecklats och genom analysförfarandet. Den 
förändrade bilden av hur rapporteringen utvecklats som vuxit fram har skapat en ny 
förståelse vilket också har fungerat som förkunskap inför en ny analys av empirin. 
Uppsatsprocessen har alltså varit en pendling mellan teori och empiri.  
 
 

2.2 Insamling av empiri 
 
Vid insamling av information finns det två tillvägagångssätt som kallas kvantitativ och 
kvalitativ forskningsmetod (Johannessen & Tufte 2007 s.20). I studien har ett kvalitativt 
tillvägagångssätt används vilket innebär att en djupgående informationsinsamling utförts 
inom ett begränsat område. Mer specifikt har undersökningen genomförts genom att 
Volvokoncernens och Toyotakoncernens hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar 
har studerats. När det gäller hållbarhetsrapporterna finns ingen avgränsning utan alla 
redovisningar som givits ut har analyserats. Syftet med det är att ge en helhetssyn på 
bolagens redogörelse av hållbarhetsinformation. När det gäller Volvo innebär det 
rapporterna mellan åren 1991-2008 och för Toyota något kortare tidsspann, nämligen år 
1999-2008. Eftersom de innehåller mycket omfattande information har studien avgränsats 
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till ett antal relevanta huvudområden. Dokumentens miljömål har granskats eftersom de 
visar hur väl företagen lever upp till sina löften. Vilka huvudrubriker som finns och vilka 
ämnen som bolagen fokuserar på har analyserats för att visa på förändring och utveckling 
över tid. Dessutom har övergripande utformning undersökts och antalet sidor noterats för 
att ge en generell bild över den utveckling som skett. När det gäller årsredovisningarna 
har endast de delar som berör hållbar utveckling undersökts, det vill säga miljömässiga 
och sociala aspekter. Det är också främst Volvos årsrapporter som undersökts eftersom 
företaget under en period valde att lägga all sin beskrivande information kring 
miljöproblemen och sitt sociala ansvar i årsredovisningen. Toyota har alltid upprättat 
enskilda hållbarhetsrapporter. Den finansiella redovisningen och de ekonomiska 
upplysningarna har inte granskats med undantag för de miljökostnader som redovisas hos 
Toyota.  
 
De stora fördelarna med att studera utgivna offentliga rapporter är att de är lättillgängliga. 
Alla dokument finns att hämta på företagens respektive hemsidor. De innehåller också 
mycket fakta och information vilket gör att metoden passar väl för studien. Den ger en 
tydlig jämförelse mellan de båda företagens rapporter samt visar på mönster och 
förändringar över tid. I studien har endast externt material från bolagen analyserats. 
Någon intervju har alltså inte gjorts eftersom utgångspunkten har varit ett 
användarperspektiv.  
 
Eftersom studien genomförts med en hermeneutisk forskningsansats har tyngdpunkten 
legat på analysen och tolkningen av det empiriska materialet. Den har utförts genom att 
de miljömål som presenteras i hållbarhetsredovisningarna har jämförts med vad bolagen 
faktiskt uppnått. De huvudområden och viktiga begrepp som behandlas i rapporterna har 
också sammanställts i tabellform där antal sidor samt de huvudområden som behandlas i 
rapporterna markerats.  Det har gett en tydlig och konkret bild av vad som skiljer de båda 
företagens redovisningar åt och hur de har ändrats över tid. Läsaren kan enkelt se vad 
som tas upp i redogörelserna och när någon större förändring har skett. Förändringen har 
sedan analyserats ur ett legitimitetsperspektiv för att frågan om hållbarhetsrapporternas 
utveckling beror på att organisationen vill skapa trovärdighet och berättigande gentemot 
intressenterna ska besvaras.  
 
 

2.3 Giltighetsanspråk 
 
Studiens tillförlitlighet diskuteras utifrån begreppet reliabilitet (Johannesen & Tufte 2007 
s.29). Den här undersökningen har utförts genom att hållbarhetsrapporter från Volvo och 
Toyota har granskats i syfte att ta reda på om redovisningens utveckling kan förklaras 
med hjälp av legitimitetsteorin. När det inte finns några bestämda lagar eller regler 
angående upprättandet av miljöredovisningar utan enbart frivilliga rekommendationer 
och riktlinjer kan det bidra till en lägre tillförlitlighet (Crane & Matten 2004 s.164). Till 
skillnad från den finansiella redovisningen finns det lagstiftning och ramverk som 
reglerar utformningen men för hur miljömässiga och sociala aspekter finns inte det. Det 
kan leda till brister i jämförbarhet mellan företagen samt över tid. Det beror på att det inte 
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finns något ramverk att förhålla sig till i granskningen. Rapporterna kan se väldigt olika 
ut från år till år. I undersökningen har endast extern information granskats. Reliabiliteten 
skulle ha kunnat vara högre om även intern information undersökts. Eventuellt hade 
någon intervju med någon inom respektive bolag kunnat genomföras. Studiens reliabilitet 
kan dock anses vara tillräckligt god eftersom miljöarbetet följer den internationella 
standarden ISO 14001 (www.volvo.se; www.toyota.se). Dessutom granskas rapporterna 
av oberoende revisorer innan de ges ut. Hållbarhetsredovisningarna innehåller också 
mycket omfattande information vilket gör att frågeställningarna kan besvaras på ett bra 
sätt.  
 
Det är också viktigt att diskutera hur relevant den data som samlats in är (Johannesen & 
Tufte 2007 s.47). I forskningslitteraturen används här begreppet validitet. Metoden som 
används i studien är att hållbarhetsredovisningarna analyserats kring hur de förändrats 
och om de mål som anges i rapporterna följs upp och åstadkoms. Det ger tecken på 
huruvida rapporterna kan anses vara styrdokument eller enbart har ett symboliskt värde. 
Även redovisningarnas utformning och de huvudområden som tas upp har granskats, 
vilket visar på hur utvecklingen har sett ut under åren. Det som studerats är relevant i 
förhållande till den problemfrågeställning och det syfte som formulerats. Därför kan 
metoden anses ha tillräckligt god validitet.  
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3. Teorietisk referensram 
 
Legitimitetsteorin är den teori vi valt att koppla vår empiri till. I det här kapitlet beskrivs 
dess innebörd och betydelse. Det ges också en presentation av tidigare forskning inom 
hållbarhetsredovisning. 

3.1 Legitimitetsteorin 
 
Företag har ett antal intressenter i sin omgivning som till exempel kunder, leverantörer, 
ägare, kreditgivare samt stat och kommun. Bolaget är beroende av dem på flera olika sätt. 
De bidrar bland annat till kapital och intäkter som är nödvändiga för att uppnå lönsamhet. 
Utan ekonomisk framgång kan företaget inte överleva på sikt. Organisationen behöver 
därför ha goda relationer till sin omgivning och få de externa parternas förtroende. De 
behöver ingå ett så kallat socialt kontrakt med sina intressenter (Deegan, 2002). 
Legitimitetsteorin som vi valt att använda oss av i uppsatsen beskriver hur företag kan 
använda redovisning för att legitimera sig gentemot intressenterna.  
 
Legitimitetsbegreppet har att göra med vilka värderingar och normer som är rådande i 
samhället (Røvik 2004, s. 30). Företaget har uppnått legitimitet då dess uppfattningar och 
principer stämmer överens med omgivningens åsikter och rättesnören. Det vill säga då 
bolaget och intressenterna har samma riktlinjer (Deegan, 2002). Enligt Deegan bygger 
legitimitetsteorin på att det existerar ett socialt avtal mellan företaget och dess omgivning 
där de externa parterna tillåter bolagets agerande så länge fördelarna överstiger 
nackdelarna. Företagets legitimitet kan förstöras om omgivningen skulle anse att 
företaget inte har uppfyllt kraven eller lever upp avtalet. Då väljer de att istället satsa 
pengar i och köpa från någon annan firma. Företaget kan använda sig av fyra olika 
strategier för att skaffa alternativt bibehålla sin legitimitet (Deegan, 2002): 
 

1. Informera och utbilda företagets relevanta intressenter kring aktuella förändringar 
i dess aktiviteter och agerande 

2. Förändra intressenternas uppfattning om företaget men fortsätta med samma 
aktiviteter och agerande 

3. Manipulera intressenternas uppfattning genom att få dem att fokusera på en annan 
aktivitet eller en annan del av företagets verksamhet 

4. Förändra de förväntningar som externa intressenter ställer på företaget 
 
Om företagets legitimitet blir hotad kan det bland annat att leda till att konsumenter inte 
längre köper från bolaget eftersom de tycker att företaget inte hållit sin del i avtalet. 
Enligt (Deegan 2002) anses också media spela en stor roll i företagets legitimitet 
eftersom allmänhetens uppfattning om vad som är rätt och fel ofta styrs av media. Den 
bild som skapas i media påverkar många människor och inverkar därför på de rådande 
normerna och reglerna i samhället. 
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Företag har olika syften med att använda sig av styrmedel, arbetssätt och rapporter. Enligt 
(Røvik 2004, s. 30) finns det två avsikter som kan ställas mot varandra. De kallas för 
verktygsperspektivet respektive symbolperspektivet. Om organisationen ses ur ett så 
kallat verktygsperspektiv tillämpar bolaget till exempel ett visst beslutssystem för att det 
är effektivt och får verksamheten att fungera väl (Røvik 2004, s. 31). En arbetsmetod ses 
som ett redskap vars syfte är att öka produktiviteten i företaget.  
 
Om bolaget istället ses ur symbolisk synvinkel anses avsikten istället vara att uppnå 
legitimitet (Røvik 2004, s. 35). I samhället finns det många normer som bolaget måste 
förhålla sig till. Ett exempel är principen att de anställda ska få vara med och bestämma 
på arbetsplatsen. Företaget kan då tillämpa medbestämmande för att omgivningen ska få 
en positiv uppfattning om organisationen samt känna förtroende för dem. 
Medbestämmandet brukas då inte för att uppnå effektivitet utan snarare som symbol och 
image. Det skänker alltså legitimitet åt bolaget.  
 
 

3.2 Tidigare forskning 
 
Eftersom hållbarhetsredovisning blivit en allt större trend under åren har det intresserat 
många forskare. Det har därför gjorts flera studier och rapporter inom området. En 
professor som specialiserat sig inom ämnet är Craig Deegan som arbetar på RMIT 
University i Melbourne, Australien. Han har bland annat tillsammans med några kollegor 
undersökt öppenheten i gruvföretaget BHP:s sociala och miljömässiga redovisning under 
1980- och 1990-talet kopplat till legitimitetsteorin. BHP är sedan 2001 sammanslaget 
med Billiton under företagsnamnet BHP Billiton. Det är en stor internationell 
organisation som framför allt utvinner olika metaller men också ädelsten, kol, olja och 
gas (www.bhpbilliton.com). Bolaget är stort i Australien där Deegan och hans 
medskribenter har sina kontor.  
 
I studien har omfattningen och utformningen kring rapporteringen av sociala och 
miljömässiga upplysningar under perioden granskats. De har också tittat på om det som 
presenterats kan förklaras med begreppet legitimitetsteori och ett socialt kontrakt 
(Deegan, Tobin & Rankin 2002). Författarna har bland annat ställt sig frågan om 
hållbarhetsrapportering kan vara ett svar på ogynnsam uppmärksamhet i medierna. Om 
media rapporterar något negativt om bolaget kan de till exempel förbättra sin 
miljöredovisning för att få en mer positiv image. 
 
Deegan och hans kollegor har kommit fram till att stora ökningar inom social redovisning 
används för att sprida positiv information om företaget efter att de fått ogynnsam 
uppmärksamhet i medierna  (Deegan, Tobin & Rankin 2002). De frågor som det 
fokuserades aktivt på i media under året visade sig också vara de frågor som fick mest 
utrymme i hållbarhetsrapporten. Det visade sig också att bolag ibland ger ut avslöjande 
information i sina årsredovisningar i syfte att tillgodose önskemål och besvara 
frågeställningar. När folk fått en dålig uppfattning av organisationen används den årliga 
rapporten i ett försök att få dem att stödja och tycka om företaget igen. De här resultaten 
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stödjer legitimitetsteorin eftersom omvärldens åsikter och värderingar uppenbart påverkar 
företagets sätt att redovisa. De visar på ett samband mellan samhällets oro för till 
exempel miljöförstöring och den offentliga information som företagen presenterar. 
Forskarnas slutsats är att chefer lämnar ut information för att legitimera deras 
organisationer.  
 
I artikeln skrivs det att legitimering inte bör ses som ofarligt (Deegan, Tobin & Rankin 
2002). Skribenterna menar att legitimering kan vara mycket skadligt om den fungerar 
som ett hinder för upplysningen och därmed utvecklingen. Företagen fokuserar då inte på 
att förbättra sin hållbarhetsredovisning genom att göra den mer öppen, väsentlig  och 
objektiv. Istället ägnar de sig åt att förbättra sin image genom att rapportera om sådant 
som ger en mer positiv bild av organisationen. Legitimitetsprincipen är kopplad till 
bolagens överlevnad. Författarna anser att i länder som Australien, där det finns 
begränsade krav på att tillhandahålla social och miljörelaterad information, är det 
omgivningens värderingar som är främsta orsaken till att företagen ger ut 
hållbarhetsinformation.  
 
Två andra forskare som också intresserat sig för det här ämnet är Markus Milne och 
Dennis Patten som studerat vilken roll miljöupplysningar har när det gäller att skapa en 
berättigande effekt gentemot investerare inom den kemiska industrin. Företaget är 
beroende av att investerarna har en positiv bild av dem för att de ska få in kapital i 
verksamheten. Den kemiska industrin handhar många skadliga ämnen. Om det till 
exempel skulle ske en olycka där en stor mängd giftigt avfall läcker ut i naturen får 
omgivningen negativa tankar om bolaget. Då skadas företagets legitimitet (Milne & 
Patten 2002). 
 
Resultaten från studien visar dock att positiva upplysningar i företagets miljöredovisning 
kan återställa eller reparera organisationens legitimitet om den blivit försämrad. 
Författarna hävdar att god information i miljörapporten är en bättre 
marknadsföringsåtgärd än tillintetsägande reklam i de traditionella medierna. Dock 
reagerar bara investerarna positivt när beslutsfattarna inför en långsiktig strategi och 
planerar för ett miljöarbete som sträcker sig över flera år. Skribenterna har konstaterat att 
information om flera mindre kortsiktiga projekt som inte följs upp istället kan förvärra 
imagen och få aktieägarna att istället satsa pengar i något annat bolag. Företaget kan 
alltså använda sig av miljöredovisningen för att bli accepterat av intressenterna. Genom 
den kan de förmedla att de har samma värderingar som omgivningen har.  
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4. Empiri 
 
Kapitlet inleds med en övergripande beskrivning av bilbranschen i stort och dess 
påverkan på omvärlden. Sedan presenteras Volvokoncernen och Toyotakoncernen som 
studien handlar om. Det ges också en redogörelse för respektive bolags miljöpolicy och 
hållbarhetsredovisning.  
 
Bilbranschen är en av de sektorer som berörts mest av de senaste årens alltmer intensiva 
miljödebatt. Det beror på att bilföretagen påverkar miljön på två sätt, både vid produktion 
och vid konsumtion. En av de svårigheter som det talas mest om är den så kallade 
växthuseffekten. Den är egentligen en grundläggande egenskap hos jordens klimat som 
alltid har funnits tack vare naturligt förekommande vattenånga och koldioxid i 
atmosfären (www.naturvardsverket.se). Solstrålar med hög energi kan stråla in genom 
gashöljet. När de når jordytan förlorar de viss energi. De nu svagare strålarna kommer 
inte ut i rymden igen eftersom växthusgaserna ligger som ett lock över planeten. Det 
medför att värme stannar kvar vid jorden.  
 
Problemet är att människan bland annat genom bilindustrin kraftigt påskyndar 
växthuseffekten så att den ligger över en naturlig nivå (www.miljoportalen.se). Det krävs 
till exempel mycket energi för att driva alla stora tillverkningsfabriker. En del av den 
kommer från kol och olja. För att sedan kunna köra fordonen behövs bensin och diesel. 
Alla dessa drivmedel kallas fossila bränslen och innehåller mycket kol. Vid förbränning 
reagerar kolet med syre och bildar koldioxid.  När bilarna körs släpper de också ut ett 
antal andra skadliga ämnen som kan spridas mycket långt (www.vv.se). Eftersom 
bilindustrin påverkar miljön på flera sätt har de fått allt större krav på sig att värna om 
miljön genom att ständigt utveckla ny teknik och nya förbättringar. Den ökade 
miljömedvetenheten i samhället har också fått konsumenterna att efterfråga mer 
miljövänliga produkter. Enligt bilindustriföreningens statistik var 2008 ett rekordår både 
när det gäller antalet och andelen miljöbilar (www.bilsweden.se).  
 
Inom bilbranschen arbetas det som sagt allt mer med åtgärder för att minska påverkan på 
miljön. Frågeställningarna som nu är i fokus är bland annat utformningen av miljöbilar 
och vilket drivmedel som det är värt att satsa på i framtiden. Användningen av olja bidrar 
bland annat till den globala uppvärmningen eftersom den omvandlas till koldioxid 
(www.naturvardsverket.se). Dessutom kommer oljan inom en inte allt för avlägsen 
framtid att ta slut (www.energikunskap.se). Genomförandet och upprättandet av 
hållbarhetsredovisning och fastställande av miljöpolicy var en av de första stegen på 
vägen mot ett fungerande miljösystem inom bilindustrin. Genom att utveckla nya 
produktionsmetoder och ny fordonsteknik samt att lägga stor vikt på utbildning inom 
aktuella miljöfrågor för alla som arbetar i företaget skapas det ett ökat miljömedvetande. 
På det sättet sprids informationen och kunskapen vidare runt i företaget och även externt. 
På senare år har också hållbarhetsredovisningarna inte bara innehållit miljöinformation 
utan också redovisning av sociala frågor.  
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4.1 Volvokoncernen 
 
Volvo fanns som bolag redan i början av 1900-talet. År 1924 beslutade sig de två 
kollegorna Assar Gabrielsson och Gustaf Larson för att tillverka en svensk bil 
(www.volvo.se). Tre år senare rullade det första fordonet ut från Volvofabriken på 
Hisingen i Göteborg. Då var riktlinjerna för organisationen att producera bilar med hög 
kvalitet som höll för de dåliga svenska vägarna och det kalla klimatet. Under åren växte 
företaget allt mer och idag produceras Volvobilar i hela nitton länder. Bolaget har runt 
100 000 anställda och försäljning sker i 180 länder. Förutom personbilar tillverkas också 
lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, flygmotorer och båtmotorer.  
 
Koncernens kärnvärden är kvalitet, säkerhet och miljö vilket ofta lyfts fram i deras 
reklamkampanjer. De vill också skapa mervärde till kunderna i form av att inte enbart 
erbjuda ett fordon utan en hel transportlösning. Många förknippar Volvo med säkra bilar 
av hög klass. Bolaget vill nu också att konsumenterna också associerar dem med 
miljömedvetenhet. Den senaste stora satsningen har fått namnen Volvo DRIVe som ska 
ge lägre förbrukning och mindre utsläpp (http://www.volvocars.com). Dessutom 
tillverkas den av många återvinningsbara komponenter. I början av 2009 fanns sju 
DRIVe-modeller som alla har gemensamt att de tillverkas av många återvinningsbara 
komponenter samt har motorer och katalysatorer som minskar utsläppen av miljöskadliga 
ämnen. 
 

4.1.1 Volvos hållbarhetsredovisning 
När företaget grundades betydde ordet hållbarhet att själva bilen skulle hålla för hårda 
påfrestningar. Idag har begreppet en annan betydelse för organisationen och står för att 
miljön och samhället ska bevaras i gott skick. Volvo har upprättat 
hållbarhetsredovisningar sedan 1990 (www.volvo.se). Hållbarhetsarbetet utgår från 
Corporate Social Responsibility (CSR) som innebär att den innehåller miljömässiga och 
sociala aspekter (www.csrsweden.se). Det har också sin grund i ISO 14 001 som är en 
internationell standard för miljöarbete (http://www.iso.org). I den första redovisningen 
som gavs ut presenterades sex löften som skulle ligga till grund för miljöarbetet i 
koncernen (What did Volvo do for the environment 1990, s.2). De handlar bland annat 
om att företaget ska tillverka produkter med överlägsna miljömässiga egenskaper, att de 
ska använda återvinningsbart material, bedriva egen forskning inom området samt ha en 
tillverkningsprocess som har så liten påverkan på miljön som möjligt. Bolaget vill också 
sträva efter att ha en gemensam vision inom miljöområdet i hela koncernen. Utfästelserna 
kan ses som företagets grundläggande miljöpolicy och utgångspunkt i arbetet för en 
renare värld. Företaget har sedan starten av rapporteringen haft miljörevision. 
Revisorerna som haft sina kontor på Volvo i Göteborg har varit oberoende och har 
fungerat som ett kontrollverktyg för att förbättra miljöarbetet 
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I början av 2000-talet började Volvo skriva om hållbar utveckling och sociala faktorer 
(www.volvo.se). Redovisningen upprättades allt mer enligt CSR och företaget inriktade 
sig mer på sitt sociala ansvar. Fokus låg då inte längre enbart på miljön utan också på 
människorna i samhället. Bolaget anser att effektiva transporter är grunden för ekonomisk 
tillväxt, miljömässig och social utveckling. De behövs för att distribuera produkter och är 
viktiga för att människor ska ha goda levnadsförhållanden (Volvos årsredovisning 2005, 
hållbar utveckling). År 2003 inrättade företagets styrelse en uppförandekod som omfattar 
alla medarbetare i organisationen. Där anges principerna för bolagets relationer med 
affärspartners och andra intressenter i frågor som bland annat berör omsorg om naturen 
arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. 
 
 

4.2 Toyotakoncernen 
 
Sakichi Toyoda bildade tillsammans med sin son, Kiichiro Toyoda, det japanska 
bilföretaget Toyota (www.toyota.se). Under sent 1950-tal började bolaget också att slå 
sig in på utländska marknader med snabb global expansion. Toyota är ett av världens 
största bilföretag och producerar en ny bil ungefär var fjärde sekund, dygnet runt, året 
om. Varje år levereras 8,97 miljoner bilar, värda motsvarande cirka tusen miljarder 
kronor (en biljon kronor) till köpare i 170 länder. Enligt tidningen ”Vi Bilägares” stora 
enkät BilQ står Toyota klart listan över Sveriges nöjdaste bilkunder. Det visar även 
resultat i enkäter för Norden totalt och för stora delar av övriga Europa. 
Toyota är marknadsledande i Japan och flera andra länder i Asien samt är det största icke 
amerikanska bilmärket i USA (www.toyota.se). Ett annat centralt område där Toyota 
ligger i framkant är teknik och design. De arbetar mycket med att minska bilars 
miljöbelastning. I början av 2004 introducerades version två av världens första 
serietillverkade hybridbil, Toyota Prius. Toyota fortsätter att investera stort i Europa. De 
har en tydlig vision om framtiden, en unik modellbredd och en stor europaverksamhet 
med ökande marknadsandelar. Deras strategi går ut på att de ska både designa och 
konstruera bilar i Europa, för europeiska konsumenter. 
 

4.2.1 Toyotas hållbarhetsredovisning 
Toyota har sedan tio år tillbaka tillämpat någon form av hållbarhetsredovisning 
(www.toyota.se). Arbetet för en bättre miljö har utgått från den internationella 
miljöstandarden ISO 14 001 (www.iso.org). Under 1999 fram till 2003 framkom det 
tydligt och klart i deras rapporter att de i koncernen fullt ut skulle ta sitt gemensamma 
ansvar för miljön och för de platser där de verkar. Det ansvar omsätts i deras stora vision 
som kallas ”a sustainable mobility”, eller en hållbar mobilitet (www.toyota.co.jp). 
Hållbarhetsarbetet har också sin grund i filosofin The Toyota Way. Från början gällde den 
själva tillverkningen där varje litet fel skulle upptäckas och rättas till (www.toyota.se). 
Idag genomsyrar metoden hela verksamheten. Även miljöpåverkan ses som brister som 
måste åtgärdas. Policyn har brutits ned i mer konkreta åtaganden. Ett exempel är Toyotas 
omfattande forsknings- och utvecklingsprogram där varje aspekt genomlyses hos design,  
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prestanda, säkerhet och den information som kommer att ligga till grund för framtidens 
bilkörning. Att hitta och genomföra innovativa lösningar som minskar bilarnas 
miljöpåverkan är en av de viktiga grunderna för en hållbar mobilitet. Alla initiativ inom 
miljöarbetet övervakas av Toyotas miljökommitté, som leds av den verkställande 
direktören. Företaget har också oberoende miljörevisorer som granskar miljöarbetet.  
 
Sedan 2003 har inte bara miljön varit i fokus i hållbarhetsrapporterna. Bolaget har också 
fokuserat på socialt ansvar när de alltmer tillämpat CSR (www.toyota.se) . För Toyota 
handlar bilens framtid om att förbättra relationerna mellan bilar, människor och miljö. De 
har utfört löften mot deras omvärld att uppnå en så kallad ”hållbar mobilitet” och deras 
ideal är också att förutsättningarna för ekonomisk framgång på sikt avgörs av det. 
Förutom deras innovativa produkter och teknologier så ser de också innebörden av att ta 
sitt samhällsansvar i ett större perspektiv och vill hela tiden jobba för att bidra positivt till 
utvecklingen av samhället. De medverkar bland annat i olika internationella initiativ 
kring hållbar utveckling som till exempel The World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD). Det är en global kommitté som arbetar för miljömedvetenhet 
och socialt ansvar genom väl fungerande ledarskap i företagen (www.wbcsd.org). 
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5. Analys  
 
I kapitlet analyseras det empiriska materialet. Inledningsvis diskuteras utvecklingen av 
de enskilda företagens hållbarhetsredovisningar över tid. Avslutningsvis behandlas 
likheter och skillnader mellan bolagens sätt att hållbarhetsredovisa. 

5.1 Analys av hur Volvos hållbarhetsredovisning förändrats  
över tid 
 
År 1991 gavs den första offentliga hållbarhetsredovisningen ut av Volvo (www.volvo.se). 
Den kallades miljörapport och var knappt tio sidor lång (What did Volvo do for the 
environment in 1991). Anledningen att startpunkten för att redovisningen började just då 
är troligtvis den ökade miljömedvetenheten som växte fram i samband med 
Brundtlandkommissionen i slutet av 1980-talet (Report of the World Commission on 
Environment and Development: Our Common Future, 1987). I Volvos rapport 
presenterades sex löften som skulle ligga till grund för miljöarbetet. De handlade om att 
företaget ska tillverka produkter med överlägsna miljömässiga egenskaper, att de ska 
använda återvinningsbart material, bedriva forskning inom området samt ha en 
tillverkningsprocess som har så liten påverkan på miljön som möjligt (www.volvo.se). 
För att lyckas med de här utfästelserna använder de sig av olika metod som till exempel 
Life Cycle Analysis (LCA) som innebär att fordonets miljöpåverkan under hela dess 
livscykel ska analyseras. Både miljöpolicyn och metoderna finns med under åren och är 
en grund för hela hållbarhetsredovisningen.  
 

5.1.1 Analys av hållbarhetsrapporterna från 1990-talet 
De huvudområden som behandlades i redovisningen under den här perioden handlar om 
hur företagets produktion påverkar omgivningen och vilka problem som finns där. Där 
ingår bland annat ozonlagret, utsläpp av giftiga ämnen och återvinning. Det skrivs 
mycket i texten om att de så kallade klor-fluor-kol-föreningarna (CFC), eller freonet 
måste sluta användas. Ämnena är skadliga på så sätt att de bryter ner ozonskitet som 
hindrar farlig ultraviolett strålning att komma igenom atmosfären 
(www.miljöportalen.se). Strålningen kan orsaka hudcancer hos människor.  Förutom att 
bolaget skriver om sitt eget arbete kring ozonet tilldelades professor Paul Crutzen Volvos 
miljöpris 1991 bland annat för sin forskning kring ozonlagret (What did Volvo do for the 
environment in 1991 s.7).  
 
Att företaget valde att fokusera på just freoner är ingen tillfällighet. År 1987 utfärdades 
det så kallade Montrealprotokollet som är ett internationellt åtgärdsprogram för 
avveckling av ämnen som byter ned ozon (www.regeringen.se). Ett år senare kungjordes 
en svensk förordning vars syfte var att förebygga skador på atmosfärens ozonskikt som 
förorsakas av kemiska produkter (Förordning 1988:716, 2§). När den första 
miljörapporten gavs ut fanns det alltså en debatt kring ozonlagret i samhället som 
resulterade i nya lagar och regler. Volvos omgivning ansåg alltså att förstörelsen av 
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ozonskiktet måste upphöra. För att bolagets värderingar skulle stämma överens med 
omvärldens uppfattningar tvingades de att minska användningen av freoner. På så sätt 
uppnådde de legitimitet. Därigenom har beslutet att minska freoner haft inverkan på 
bolaget och fungerat som styrmedel. I mitten på 1990-talet anser Volvo att de kommit 
halvvägs med att fasa ut CFC (Volvo environmental report 1995 s.33). Arbetet kring 
ozonlagret kan alltså ses både som verktyg och symbol för företaget. 
 
En annan viktig punkt i de första miljörapporterna är utsläpp av giftiga ämnen. 
Framförallt skrivs det om att bolaget börjat använda vattenburna färger i 
lackeringsverkstäderna (What did Volvo do for the environment in 1991 s.6). 
Anledningen var att de ville minska utsläppen av lösningsmedel. Beslutet kan ses som ett 
konkret handlande som utgår från löftet om att ha en tillverkningsprocess som har så liten 
påverkan på miljön som möjligt. Företaget skriver att de under åren har arbetat med att 
minska utsläppen av olika ämnen. År 2001 förnyades till exempel många produkter så att 
de hade högre bränsleeffektivitet och därmed mindre utsläpp (Volvos årsredovisning 
2001 s.28). Förbättringar har även gjorts på andra områden än bara motorer. På det här 
området har rapporterna fungerat väl som styrmedel.  
 
Den som läser rapporterna får ett positivt intryck av bolagets miljöarbete. Sanningen är 
dock att Volvo inte minskade föroreningarna i så stor utsträckning. Utsläpp av 
lösningsmedel ökade från 900 ton till 2000 ton från 1997 till 2007 (Volvo Environmental 
Report 2000, s.3) Volvo Environmental Report 2007, s.8). Mängden emissioner per 
nettoomsättning ligger på ungefär samma nivå. År 2003 överklagade Volvo Cars 
Uddevalla AB en dom i Miljödomstolen. Där yrkar de på att Miljööverdomstolen ska 
ändra villkoren i domslutet. De vill att utsläppen av lösningsmedel som innehåller 
flyktiga organiska ämnen från verksamheten ska få uppgå till ett gränsvärde på 118 ton 
per år vilket överstiger de tillåtna nivåerna (MÖD 2003:9). Flyktiga organiska ämnen 
(VOC) hjälper till att bilda marknära ozon som bland annat skadar växterna fotosyntes 
(www.kemi.se). Då försämras den livsnödvändiga syretillverkningen i bladen. Företaget 
dömdes alltså tretton år efter den första miljörapporten gavs ut för att släppa ut alltför 
mycket miljöskadliga medel. Vi anser att hållbarhetsredovisningen inte kan ses som en 
styrfaktor på den här punkten eftersom företaget inte levt upp till det som skrivits i 
dokumentet.  
 
Den tredje stora punkten i miljörapporterna från tidigt 1990-tal är återvinning (What did 
Volvo do for the environment in 1991 s.7). Det är ett område som finns med i alla 
redovisningar genom åren. Företaget beskriver arbetet som görs för att öka 
återvinningsgraden och presenterar de framsteg som görs. De anger också vilka mål som 
finns inom återanvändning och hur långt de kommit för att uppnå dem. Deras senaste 
satsning som marknadsförs stort är den så kallade Volvo DRIVe (www.volvocars.com). 
Det finns sju sådana modeller som alla har gemensamt att de tillverkas av många 
återvinningsbara komponenter. Bolaget har alltså arbetat hårt med återanvändning vilket 
gör att hållbarhetsredovisningen är ett styrmedel inom det här området.  
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År 1992 presenterade Volvo en intressant vision. De skrev att de skulle utveckla en så 
kallad hybridbil som också skulle drivas med elmotor (What did Volvo do for the 
environment in 1992 s.4). Det här beslutet har dock inte haft så stort inflytande i bolaget. 
Femton år efter presentationen i rapporten rullade fortfarande ingen elbil på vägarna. 
2007 hade Volvo tagit fram en elhybridbil med batterier som kan laddas i ett vanligt 
eluttag hemma (Swärd 2007). Den fick provköras av journalister i marknadsföringssyfte 
men såldes inte till konsumenterna. Ur legitimitetsperspektiv betyder beslutet inte mycket 
för verksamheten. Det kan snarare ses som en åtgärd för att verka miljömedvetna och 
skapa en positiv image.  
 
I mitten på 1990-talet skedde en stor förändring av hållbarhetsredovisningen. En ny punkt 
i miljöpolicyn angavs som skulle få konsekvenser. Den löd att Volvo ämnade  informera 
öppet och sakligt om miljöeffekterna av sin verksamhet (Volvo environmental report 
1995 s.4). På ett år mer än fördubblades antalet sidor i rapporten. Bolaget skrev mycket 
utförligare om de gifter och skadliga ämnen som släpps ut från fabrikerna. Det förekom 
också mycket mer data och tabeller med mått på till exempel energiförbrukning, 
vattenanvändning och utsläpp. Dessutom började företaget att skriva om deras 
miljöorganisation och om vem som ansvarar för miljöarbetet. Vad som också är 
anmärkningsvärt är att redovisningen också omfattar en redogörelse över företagets 
många miljömål samt hur långt de kommit för att uppnå dem. Målen berör allt ifrån 
miljörevision till användningen av ämnen som förstör ozonlagret. Hållbarhetsrapporten 
blir med andra ord mer utformad som ett styrdokument där det konkret anges vad som 
ska åstadkommas och hur organisationen ska nå dit.  
 

5.1.2 Analys av hållbarhetsrapporterna från 2000-talet 
I början av millennieskiftet hade miljöredovisningen förändras ytterligare. Förutom den 
separata miljörapporten började företaget att ge upplysningar om miljöarbetet i 
årsredovisningen. Det fokuserades också allt mer på miljömål. Företaget skärpte målen 
ytterligare och angav så kallade minimikrav på hur mycket de fick påverka omgivningen 
(Volvo miljöredovisning 2000, s.17). Produktionens påverkan på omgivningen i form av 
återvinning av farligt avfall och miljöskadliga utsläpp var fortfarande viktiga 
huvudområden men däremot nämns problemen kring ozonlagret endast i några små 
stycken. Istället dyker begreppet global uppvärmning upp mer och mer.  
 
Skiftet mellan ozonlagret och växthuseffekten beror troligtvis på två saker. För det första 
har Volvo fasat ut den mesta användningen av komponenter som innehåller freoner som 
skadar ozonskiktet. (Volvo environmental report 1995 s.33). Däremot släpper deras 
produkter ut mycket koldioxid eftersom de drivs med bensin och diesel. Ur 
legitimitetsperspektiv finns det en annan orsak till att Volvo bytte fokus. Förut fanns det 
en stor debatt kring ozonproblematiken som bland annat resulterade i ett internationellt 
åtgärdsprogram för avveckling av ämnen som bryter ned ozon (www.regeringen.se). 
Nuförtiden pratas det inte så mycket om ozonlagret. Däremot har klimatdebatten i 
världen blivit allt större för varje år som gått. En anledning till det är FN:s mellanstatliga 
klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) som grundades redan 
1988 (www.ipcc.ch).  Deras uppgift är att sammanställa kunskap inom klimatområdet. 
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De har gett ut fyra så kallade synteser (1990, 1995, 2001 och 2007). När omvärlden 
började prata om klimatförändringar hakade Volvo på trenden. Ur ett symboliskt synsätt 
gjorde bolaget det valet för att visa intressenterna att de också engagerar sig i arbetet mot 
att förhindra global uppvärmning och på så sätt få legitimitet och acceptans.  
 
År 2001 skedde en stor förändring i sättet att publicera miljödata. Den separata 
miljöredovisningen försvann och istället lades upplysningarna in i årsredovisningen samt 
i en enskild miljödatarapport. Omfattningen av informationen ändrades inte utan endast 
upplägget. I den beskrivande texten i årsredovisningen införde Volvo också diskussioner 
och upplysningar kring deras samhällsansvar och tillämpade på så sätt CSR fullt ut. De 
inleder hela hållbarhetsavsnittet med att tala om Volvo i samhället (Volvos 
årsredovisning 2001 s.22). År 2001 skrev de också under Global Compact som infördes 
av FN samma år. Huvudsyftet med detta protokoll är att näringslivet ska vara goda 
samhällsmedborgare som arbetar för hållbar utveckling (www.unglobalcompact.org). I 
Volvos rapport kan man bland annat läsa om trängsel, buller och olyckor i samband med 
transporter. De nämner också att de ibland tillverkar anläggningsmaskiner som ska 
användas för räddningsarbete och återuppbyggnad efter stora naturkatastrofer och 
attentat. I den separata miljödatarapporten finns minimikraven för miljöpåverkan angivna 
(Volvo Environmental Data 2001 s.3). Annars innehåller dokumentet nästan bara tabeller 
och diagram som bland annat visar energianvändning, vattenförbrukning, 
koldioxidutsläpp och skadliga utsläpp inte bara generellt för hela koncernen utan för 
femtio olika tillverkningsfabriker och större avdelningar (Volvo Environmental Data 
2001 s.4). Granskningen av miljöarbetet görs alltså även på lokal nivå.  
 
Att Volvo beslöt sig för att skriva om socialt ansvar beror på två saker. För det första 
anser de att ett ansvarsfullt företagande resulterar i kommersiella framgångar (Volvos 
årsredovisning 2001 s.22). Enligt rapporten anser sig alltså företaget bli mer lönsamt och 
får fler marknadsandelar med en väl upprättad hållbarhetsrapport. Den är ett verktyg för 
att nå ekonomiska mål. Dock framgår det tydligt att den viktigaste orsaken till att bolaget 
satsat på sociala aspekter har med legitimitetsskapande att göra. De menar att 
hållbarhetsredovisning ger en god image och är grunden för relationer med leverantörer 
kunder, politiker och myndigheter (Volvos årsredovisning 2001 s.22). Dessutom blir 
företaget en tilltalande arbetsgivare som lockar till sig duktiga medarbetare. 
Hållbarhetsarbete är alltså en viktig symbol som kommunicerar bolagets värderingar ut 
till externa intressenter.  Det är också viktigt att nämna att det inte bara var Volvo som 
införde social redovisning i början av millennieskiftet. Fram till mitten av decenniet fanns 
en växande trend på marknaden där allt fler företag satsade på sådan rapportering 
(Sverigerapporten FAR SRS s.5). Volvos beslut låg alltså helt rätt i tiden. 
 
I mitten av 2000-talet förändrades redovisningen så tillvida att den bytte namn från 
miljöredovisning till hållbarhetsredovisning eftersom bolaget skrev allt mer om sociala 
aspekter. År 2007 ändrades också formatet igen så att hållbarhetsinformationen åter 
samlades i en enskild rapport och inte i årsredovisningen. Redovisningen upprättades 
också tydligare enligt GRI (Volvos hållbarhetsredovisning 2007 s.37). Innehållet förblev 
ungefär likadant. Det som var nytt var att företaget fokuserade mer på kommunikationen 
med externa parter. De lyfter bland annat fram att de vill ha en aktiv intressentdialog och 
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talar om att de redovisningsprinciper som ska användas är transparens och tydlighet 
(Volvos hållbarhetsredovisning 2007 s.4). Något som också är anmärkningsvärt är att 
klimatutmaning blir ett viktigt begrepp som går som en röd tråd genom hela rapporten. 
Som vi tidigare nämnt har klimatdebatten i världen blivit allt större för varje år som gått. 
Eftersom det dagligen talas om klimatproblemen i media är det inte förvånande att även 
Volvo tar upp ämnet i sina offentliga rapporter. För att bli berättigat som bolag bör de 
hänga med i samhällsutvecklingen och arbeta för det som intressenterna tycker är viktigt.  
 

5.1.3 Sammanfattning 
Volvos första miljörapport upprättades 1991 som en följd av att 
Brundtlandkommissionen utfärdades och att miljödebatten ökade i samhället. Under åren 
har redovisningen utvecklats på olika sätt. I början var problematiken kring ozonlagret en 
huvudrubrik. Den ersattes sedan av begreppen global uppvärmning och klimatutmaning. 
Det skedde i takt med att omvärlden skiftade fokus från ozonskiktet till det allt varmare 
klimatet. Under åren har också fokus ökat på att sätta upp och utvärdera miljömål. En stor 
förändring har också skett på senare år då de sociala aspekterna i verksamheten började 
behandlas i redovisningen. För att ge en tydligare bild av hur utvecklingen har skett samt 
för att kunna jämföra Volvo med Toyota har en tabell för år 1991-2008 sammanställts 
nedan. Den anger vilka huvudområden som tas upp i rapporterna. Några begrepp är inte 
förkryssade och förklarade i texten ovan och ingår således inte i Volvos 
hållbarhetsredovisning utan endast i Toyotas rapporter. 
 
 
Tabell 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Antal sidor för åren 2001-2006 är en sammanslagning av antalet sidor i miljöavsnittet i 
årsredovisningen och den separata rapporten för miljödata. 
 
 
 

År 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Antal sidor* 8 8 14 16 36 40 32 24 20
Ozonlagret x x x x x x x x x
Återvinning x x x x x x x x x
Global uppvärmning
Utsläpp av skadliga ämnen x x x x x x x x x
Problem kring produktionen x x x x x x x x x
Forskning och utveckling
Åtgärder vid svåra händelser
Kostnader
Miljöorganisation x x x x x x x
Metoder och riktlinjer x x x x x x x x x
Tydliga miljömål x x x x
Social redovisning

Jämförelse av Volvos hållbarhetsredovisningar
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*Antal sidor för åren 2001-2006 är en sammanslagning av antalet sidor i miljöavsnittet i 
årsredovisningen och den separata rapporten för miljödata. 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Antal sidor* 24 23 21 17 20 32 35 38 38
Ozonlagret x
Återvinning x x x x x x x x x
Global uppvärmning x x x x x x x x x
Utsläpp av skadliga ämnen x x x x x x x x x
Problem kring produktionen x x x x x x x x x
Forskning och utveckling
Åtgärder vid svåra händelser
Kostnader
Miljöorganisation x x x x x x x x x
Metoder och riktlinjer x x x x x x x x x
Tydliga miljömål x x x x x x x x x
Social redovisning x x x x x x x x

Jämförelse av Volvos hållbarhetsredovisningar
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5.2 Analys av hur Toyotas hållbarhetsredovisning har förändrats 
över tid 
 
År 1999 publicerade Toyota sin första hållbarhetsredovisning som är indelad i två 
huvuddelar, Environmental Management och Environmental Approaches Overseas 
(Toyota Environmental Report 1999). De första rapporterna som gavs ut var långa men 
inte särskilt svårlästa utan ger en generell beskrivning av företagets miljöarbete. Bolaget 
vill att allmänheten ska veta att de är medvetna om de miljöproblem som finns. Att 
startpunkten för rapporteringen sker just vid millennieskiftet kan ha sin förklaring i den 
globala miljödebatt som fanns då. I Kyoto, Japan i december 1997 sammankallades den 
tredje sessionen av konferensmötet mellan de olika medlemsländerna i FN som handlade 
om att införa en ramkonvention om klimatförändringar (www.unfccc.int). Konventionen 
fick namnet United Nations Framework Convention on Climate Change (UNCCC), eller 
Kyotoprotokollet. Det utfärdades i syfte att minska utsläppet av växthusgaser eftersom de 
bidrar till den globala uppvärmningen. Hela världen samlades alltså i Japan för att 
diskutera de klimatpåverkande koldioxidutsläppen. Toyota vars produkter omvandlar 
bensin och diesel till just koldioxid gav alltså ut sin första miljörapport samma år. 
Uppenbarligen fanns det alltså värderingar och åsikter i samhället som kan ha påverkat 
bolaget att börja upprätta offentliga hållbarhetsrapporter.  
 

5.2.1 Analys av miljöpolicyn och den första hållbarhetsrapporten 
I den första miljöredovisningen år 1999 gav Toyota ett uttalande om att de började arbeta 
med miljöfrågor redan i början av 1998 (Toyota Environmental Report 1999, s.10). 
Företagets miljöredovisning är en redogörelse som visar verksamheten ur perspektivet att 
frambringa harmoniska förbindelser med samhället och jorden. Miljöaspekterna är 
organiserade enligt de huvudfrågor som bolaget fokuserar på, nämligen energi, global 
uppvärmning, återvinning och utsläpp av ämnen som berör luftkvaliteten. Redogörelsen 
innehåller också uppgifter om miljöledningssystem för vart och ett av dessa områden. 
Enligt intressenternas önskemål har de separerat de sociala aspekterna i ett eget avsnitt 
för att underlätta för läsarna när de ska söka efter den information de är ute efter.  
 
De första faktorerna som företaget presenterar i rapporten är företagets mål samt hur de 
ska följas upp och förbättras (Toyota Environmental Report 1999, s.10). Bolaget 
fokuserar också mycket på redovisning och effektiv hantering av kostnader för 
miljöarbetet samt publicering av miljörapporter. Som stöd för att minska miljöproblemen 
använder Toyota olika metoder som till exempel den internationella miljöstandarden ISO 
14 001 och miljöbalkens Management System (EMS) som innebär att Toyota inte endast 
har grundlig intern miljörevision utan även granskas av tredje part (www.toyota.co.jp). 
Bolaget tillämpar också Life Cycle Analysis (LCA) som är en konsekvensanalys och ett 
designverktyg som beaktar miljöpåverkan i alla faser av bilens livscykel. Alla de här 
metoderna återkommer i alla rapporterna och fungerar som ramar och riktlinjer för hur 
miljöarbetet och hållbarhetsredovisningen ska utformas. För att uppnå en bra rapportering 
krävs också en fungerande ledning. Toyotas miljökommitté leder hela arbetet (Toyota 
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Environmental Report 1999 s.15). Hela miljöorganisationen beskrivs utförligt i 
rapporterna.  
 
Ett av de områden som Toyota fokuserar mycket på är hur deras produktion påverkar 
omgivningen och vilka problem som finns där. Där ingår utsläpp av skadliga ämnen som 
en viktig punkt (Toyota Environmental Report 1999 s.10). Företaget försöker ta en 
närmare titt på och avskala sina miljödilemman för att komma till problemets kärna och 
hitta rätt lösning. Bland annat tittar de på bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp, och hur 
anläggningarna påverkar omvärlden. För att minska sin miljöpåverkan skriver företaget 
att de anlitar externa forskare som hjälper till att utveckla ny och bättre teknik. Problemen 
kring produktionen samt forskningen tas upp i alla rapporter under åren.  
 
Toyota skriver också om svåra händelser eller missöden som kan inträffa både internt i 
företaget eller externt (Toyota Environmental Report 1999 s.16). Det kan till exempel 
vara en olycka som resulterar i miljöförstöring. Bolaget tar upp ett sådant problem varje 
år och beskriver hur det kan lösas på bästa sätt. Det här är ett tydligt exempel på 
styrinstrumentet The Toyota Way som går ut på att minsta lilla fel ska upptäckas och 
åtgärdas. En annan viktig punkt i den första miljörapporten är den totala mängd avfall 
som genereras samt hur den kan återvinnas. Genom sitt program har Toyota lyckats 
minska avfallsgenereringen med 67 % av 1990 års nivåer (Toyota Environmental Report 
1999 s.11). Bolaget vill också främja en ökad återanvändning för sina nya modeller vilket 
bygger på företagets normer. Bland annat har Toyota byggt ett system för återvinning av 
nickelmetallhydridbatterier som används i Prius hybridbilar. Hållbarhetsredovisningen 
fungerar här som ett styrdokument där miljömål sätts och följs upp. 
 
I miljöredovisningen för år 1999 skriver företaget att de har inlett ett program i syfte att 
minska koldioxidutsläppen med 27 000 ton (Toyota Environmental Report 1999 s.11). 
Statistiken över åren säger att deras koldioxidutsläpp har minskat. Tydligast är tabellen i 
den senaste rapporten där det visas att utsläppen har minskat från 1,9 till 1,4 miljoner ton 
från 1990 till 1996 (Toyota Sustainability Report 2007, s.15). Minskningen är alltså på en 
halv miljon ton vilket kraftigt överstiger målet på 27 000 ton. Det nämns också att 
bolaget håller på att genomföra åtgärder för att minska utsläppen av flyktiga organiska 
ämnen (VOC) och formaldehyd som bland annat är cancerframkallande (Toyota 
Environmental Report 1999 s.10; www.kemi.se). Emissionerna av VOC har minskat från 
78,8 gram per kvadratmeter till 35,7 gram från 1998 till 2006 (Toyota Sustainability 
Report 2007, s.25). Inom det här området är hållbarhetsredovisningen ett styrmedel där 
miljömål som satts upp verkligen är något som företaget strävar mot och slutligen uppnår.  
 
Bolaget arbetar också med att utveckla teknik för återbruk av uttjänta fordon. Genom att 
upprätta en återvinningsanläggning i Toyota Metal Co Ltd, förväntas de uppnå en 
återanvändningsgrad på 87 %. Toyota Metal (TMC) är ett koncernbolag som arbetar med 
försäljning av metallskrot och återvinning av industriavfall (www.toyota-tsusho.com). 
Från 2000 till 2006 har koncernen sänkt mängden avfall som inte behandlas inom TMC 
från 0,4 miljoner ton till 0,25 miljoner ton (Toyota Sustainability Report 2007, s.19). 
Återbruket är ett tydligt exempel på att hållbarhetsredovisningen är en styrande faktor i 
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företaget. Där sätts konkreta mål som också följs upp. Målen får konsekvenser för 
bolaget genom att arbetssätten och tekniken förändras.  
 

5.2.2 Analys av hållbarhetsrapporterna  
År 2000 såg Toyotas miljörapport lite annorlunda ut. Innehållet blev mer omfattande men 
dock har inte deras handlingsplan eller rekommendationer ändrats. I redovisningen 
beskriver de tydligare vilka som har hand om vad inom miljöarbetet och vilken 
behörighet de har att fatta enskilda beslut (Toyota Environmental Report 2000, s.11). I 
redogörelsen skrev de att de uppnått de flesta av målen i miljöredovisningen 1999 vilka 
var framsteg inom miljöförvaltningen, styrning av miljökostnader, förankring av 
miljörapporten, utbyggnad och förbättring av miljöledningssystem för både leverantörer 
och återförsäljare på en global skala samt inrättande av miljöutbildning för företaget. I 
kostnadsdelen anger de hur de har fördelat budgeten och ger en sammanställd statistik på 
hur kostnaderna har minskat jämfört med förgående år. Generellt lägger Toyota stort 
fokus på att redovisa kostnader för att förbättra sin påverkan på miljön och visar det i 
många diagram.  
 
Rapporterna från 1999 till 2002 ser i stort sett likadana ut men år 2003 kom en större 
förändring. Toyota bytte titel på sin rapport om hållbarhet från miljöredovisning till 
hållbarhetsredovisning.  De skrev inte längre bara om miljö utan också om socialt ansvar 
(Toyota Sustainability report 2003, s.71). Den förändringen beror på att företaget ville 
följa den nya trenden på marknaden. Utvecklingen inom redovisningsområdet har gjort 
att allt fler bolag väljer att utöka sin ekonomiska och miljömässiga redovisning med en 
rapport för hur de ser på företagets roll i samhället. Den gemensamma faktorn för 
bolagens ansvarsfulla företagande kallas för hållbar utveckling. En utveckling där 
ekonomisk tillväxt måste relateras till miljöperspektiv och socialt ansvar. Den här 
redovisningen benämns som vi tidigare skrivit även för hållbarhetsredovisning. Företagen 
vill visa att de tillämpar ansvarsfullt företagande och god ägaretik.  
 
Den här förändringen har sin grund i samhällets värderingar. Insikten av omvärldsansvar 
blir allt större och för en hel del företag kan det vara en förutsättning för deras framtida 
existensberättigande. Kännedom bland konsumenter, politiker, myndigheter och andra 
intressenter växer successivt vilket ökar trycket på företagen att ha en mer öppen och 
utförlig redovisning. En annan orsak till att social redovisning blev populärt i början av 
2000-talet är att FN införde det så kallade Global Compact (www.unglobalcompact.org). 
Det är ett protokoll vars syfte är att näringslivet ska vara goda samhällsmedborgare 
som arbetar för hållbar utveckling. Företagsledarna inser nu också att 
hållbarhetsindikatorerna är ett mått på företagets effektivitet och kan användas som 
konkurrensfördel. Förut har miljömötesgående och sociala välfärdutgifter kanske setts 
mest som kostnader, vilka medför en negativ avkastning. Idag ses de mer som 
investeringar som både ger lönsamhet och goodwill. Toyota gör successivt nya studier 
som visar att det finns konkurrensfördelar och möjligheter till ökade vinster genom att de 
upprättar hållbarhetsredovisning  (www.toyota.co.jp).  
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Det märks tydligt att Toyotas hållbarhetsredovisning från år 2003 till 2008 är mer 
strukturerad än tidigare. I början av uppsatsen skrev vi om Triple bottom line som berör 
områdena ekonomi, sociala och miljö och vi märker att dess hållbarhetsredovisning 
precis har fördelats det på det sättet. De lyfter upp affärs- och verksamhetsprinciper, 
produktsäkerhet, miljöhänsyn, arbetsmiljö, marknadsagerande samt samhällsrelationer. 
Det är betydligt större skillnad jämfört med tidigare miljöredovisningar eftersom sociala 
effekter också tas upp. Det som är intressant med Toyota är att de står fast vid sina 
principer och mål från första den offentliga miljöredovisningen som kom ut år 1999. Det 
ger oss som läsare ett förtroende för att företaget verkligen står fast vid de löften som ges 
ut till allmänheten. Genom att styrka sina påståenden om förbättring på 
hållbarhetsområdet med statistik och uttalande från forskare får de också omvärldens 
tillit. De senaste utgivna rapporterna ger intressenterna en mycket positiv bild av 
företaget ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 

5.2.3 Sammanfattning 
Toyota gav ut sin första offentliga miljörapport 1999 i samband med att Kyotoprotokollet 
upprättades i Japan. Det som utmärker deras redovisning är att de fokuserar mycket på 
sina miljömål och de kostnader de lägger ned på hållbarhetsarbetet. Innehållet förändras 
inte så mycket över åren utan de ämnen som behandlas är återvinning och skadliga 
utsläpp. Den stora ändringen som sker är att de sociala aspekterna började tas upp för att 
öka konkurrensfördelarna för företaget. För att ge en tydligare bild av hur utvecklingen 
har skett samt för att kunna jämföra Volvo med Toyota har en tabell sammanställts 
nedan. Den anger vilka huvudområden som tas upp i rapporterna.   
 
 
Tabell 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Antal sidor 68 72 61 74 88 92 86 86 92 94
Ozonlagret
Global uppvärmning x x x x x x x x x x
Återvinning x x x x x x x x x x
Utsläpp av skadliga ämnen x x x x x x x x x x
Problem kring produktionen x x x x x x x x x x
Forskning och utveckling x x x x x x x x x x
Åtgärder vid svåra händelser x x x x x x x x x x
Kostnader x x x x x x x x x x
Metoder och riktlinjer x x x x x x x x x x
Miljöorganisation x x x x x x x x x x
Tydliga miljömål x x x x x x x x x x
Social redovisning x x x x x x

Jämförelse av Toyotas miljöredovisningar
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5.3 Jämförelse mellan Volvo och Toyotas hållbarhetsredovisning 
 
Volvo gav ut sin första miljörapport 1991. Åtta år senare följde Toyota efter och 
upprättade sin första offentliga redovisning om företagets miljöarbete. Gemensamt för 
företagen är att hållbarhetsrapporterna publicerades efter stora internationella 
miljökonferenser inom Förenta Nationerna. Globala diskussioner bidrog alltså till att 
miljöarbetet utvecklades och tog fart i de båda bolagen. 
 
När det gäller upplägget av redovisningen är den tydligaste skillnaden att Toyota har 
mycket längre och utförligare rapporter samt att Volvo satsat mer på att ha en tilltalande 
layout. Likheten är att båda företagen har en miljöpolicy som finns med över alla år. 
Dock framhålls den mer i det japanska bolaget och de har en tydligare röd tråd. En annan 
likhet mellan redovisningarna är de områden som tas upp. Det fokuseras mycket på 
global uppvärmning, återvinning och utsläpp av skadliga ämnen. Skillnaden är dock att 
Volvo under ett antal år fokuserade mycket på problematiken kring ozonskiktet. Toyota 
har aldrig tagit upp det ämnet. Det beror på att ozonlagret diskuterades i samhället under 
1990-talet då freoner användes som orsakar hål i ozonskiktet. Ett decennium senare hade 
den debatten ersatts av dilemmat kring den globala uppvärmningen och koldioxidens 
påverkan på klimatet.  
 
Den andra skillnaden är att Toyota skriver om att de anlitar externa forskare som hjälper 
dem att utveckla ny och bättre teknik. Volvo fokuserar inte så mycket på utveckling i 
rapporterna men skriver dock i sin miljöpolicy att de ska bedriva egen forskning inom 
miljöområdet. Volvo har inte lika stora satsningar på forskning och utveckling med 
externa partner såsom Toyota har. Toyota bedriver sin egen forskning och rapportering. 
Utöver det tar de även hjälp av och samarbetar med externa forskare. De tar också upp 
vilka åtgärder till olyckshändelserna som oftast förekommer i fabriker och under 
produktionen. Därefter gör de statistik och rapporter för att motverkar problemet. 
 
Något som också är anmärkningsvärt är att Toyota skriver mycket om kostnader för 
miljöarbetet medan Volvo inte tar upp det. Det kan bero på olika företagskulturer där 
japanerna fokuserar mer på kostandseffektivitet än svenskarna. Enligt undersökningarna 
och jämförelserna mellan de här företagen har Toyota ett system som är känt som The 
Toyota Way. Det är en enkel och tydligt strukturerad planeringsprocess som bidrar till 
kostnadseffektivitet. Genom att styra verksamheten med väl fungerande metoder kan 
företaget att nå sina ekonomiska mål (Ax, Johansson & Kullvén 2006 s.59). En ökad 
medvetenhet om hur företagets tillverkning kan förbättras medför större förutsättningar 
att skapa effektivitet och flexibilitet. Det ger även fördelarna och förbättringar när det 
gäller informationsdelning mellan olika avdelningar. Att utnyttja olika styrmått minskar 
risken för problem som döljs i exempelvis lagret och belyser företagets synkronisering 
och kostnadseffektivitet. 
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I början av 1990-talet låg Volvo I framkant när det gäller hållbarhetsarbete. Konkurrenten 
Toyota följde i deras fotspår och tog efter det som bolaget gjorde. Ett tydligt exempel är 
upprättandet av miljöredovisningar. Efter ett antal år förändrades dock situationen. 
Toyota kom ikapp och gick till och med om den svenska biltillverkaren. Företaget är 
världskänt för sin filosofi The Toyota Way som är grunden för hur organisationen ska 
ledas och hur arbetet i verksamheten ska bedrivas. I början av 2000-talet skrivs det i 
hållbarhetsrapporten om The Volvo Way som är en företagskultur baserad på förhållandet 
mellan ledning och anställda (Volvos miljöredovisning 2000, s.5). Det ska finnas en 
dialog mellan ledare och personal för att utveckla en bra arbetsmiljö. Det är tydligt att 
företaget plagierat namnet och idén kring ett grundläggande koncept som ska genomsyra 
hela bolaget.  
 
Ett annat exempel på hur Toyota gått om sin konkurrent är titeln på rapporten om hållbar 
utveckling. Volvo bytte namn från miljöredovisning till hållbarhetsredovisning två år 
efter den japanska bilfirman. Även bilmodellen Prius visar på hur det svenska bolaget 
tappat ledningen. Volvo skrev redan i början av 1990-talet att de tänkte ta fram en 
hybridbil som också drevs med elmotor (What did Volvo do for the environment in 1992, 
s.4). Idag finns ännu ingen sådan bil. Toyota har däremot sålt sin hybrid Prius i flera 
länder sedan millennieskiftet (www.toyota.com).  
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6. Slutsats 
 
I avsnittet presenteras de slutsatser författarna dragit utifrån analysen. Avslutningsvis 
ges också förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. 
 
I studien har Volvos och Toyotas hållbarhetsrapporter granskats i syfte att besvara 
frågeställningen om huruvida legitimitetsprincipen kan förklara hållbarhetsredovisningens 
utveckling. Det som kan vara svårt och mindre fördelaktigt med att använda granskning av 
hållbarhetsrapporterna som forskningsmetod att veta vem som gör rätt och fel samt vilket 
företag som upprättar den bästa redovisningen. Eftersom det inte finns ett internationellt 
ramverk som måste följas eller någon lag för hur upprättande av en miljö- och 
hållbarhetsrapport ska se ut, kan företag utforma sina rapporter som de själva önskar. Det gör 
att redovisningarna kan vara svåra att jämföra. Dock gör avsaknaden av regelverk att en 
analys av rapporteringen blir än mer intressant. Variationen i redovisningssätt blir större och 
rapporterna speglar verkligen bolagen och det samhälle det verkar i. Den rådande kulturen 
och de dominerande samhällsvärderingarna ger också ett större avtryck i dokumenten som 
publiceras eftersom organisationerna har så stor frihet.  
 
Jämförelsen av dokumenten visar att de påverkar företagen på mer än ett sätt. Redovisningen 
fungerar bland annat som styrinstrument för att minska bolagets miljöpåverkan. Tydliga 
exempel på det finns i de rapporter som studerats. Volvo uppnådde till exempel målsättningen 
med att fasa ut användningen av freoner och Toyota minskade sina koldioxidutsläpp markant 
under första hälften av 1990-talet. Hållbarhetsredovisningarna hjälper företagen att sätta upp 
och utvärdera konkreta mål. På så sätt är rapporterna en styrfaktor i organisationen.  
 
Utgångspunkten för studien är legitimitetsteorin och den tidigare forskning som presenteras i 
uppsatsens teorikapitel. Enligt (Deegan, Tobin & Rankin 2002) har omgivningens värderingar 
inverkan på företagens sätt att redovisa och bidrar till förändringar i utformningen av 
rapporterna. Ett exempel från vår studie  som visar hur omgivningen påverkat bolagen är 
startpunkten för den offentliga publiceringen av Volvo och Toyotas hållbarhetsredovisningar. 
I båda fallen kom den första miljörapporten i samband med en stor internationell kommission 
där man uppmärksammat miljödilemman och sociala problem. Brundtlandrapporten och 
Kyotoprotokollet följdes av ökat antal hållbarhetsredovisningar inom bilbranschen. Även när 
det gäller stora förändringar under åren har omfattande mellanstatliga fördrag haft inverkan på 
företagen. Volvo skrev till exempel om ozonlagret efter att Montrealprotokollet utfärdats och 
ersatte sedan de upplysningarna med klimatproblematiken  i samband med att FN:s 
klimatpanel presenterade ett par synteser kring klimatfrågorna. Även FN-protokollet Global 
compact har haft inflytande på rapporteringen  i form av införandet av social redovisning. 
Enligt (Deegan, Tobin & Rankin 2002) är de frågor som det fokuseras aktivt på i media under 
året också de frågor som får mest utrymme i hållbarhetsrapporterna tidigare studier har alltså 
visat att globala fördrag och internationella politiska debatter fått hållbarhetsredovisningen att 
utvecklats. Vår studie bekräftar synen på att bolag upprättar rapporterna efter intressenternas 
önskemål och värderingar.  
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När det gäller granskningen av Toyota och Volvo är en slutsats att Toyota på senare tid har 
gått om Volvo och nu ligger steget före inom flera områden. Enligt undersökningen följer 
Volvo sin japanska konkurrents idéer och framsteg. Att ta efter andra kan spara resurser i 
form av både tid och pengar eftersom bolaget då inte behöver bedriva egna 
utvecklingsprojekt. Dock minskar konkurrenskraften eftersom företaget inte är först med de 
bästa problemlösningarna. Den stora skillnaden mellan företagen är att Toyota har en mer 
strukturerad redovisning med en tydligare röd tråd. Det beror på systemet The Toyota Way 
som styr och kontrollerar allt i verksamheten.  
 
Enligt(Milne & Patten 2002) reagerar intressenterna positivt när bolaget har en långsiktig 
strategi och planerar för ett miljöarbete som sträcker sig över flera år. Ett sådan långsiktigt 
och planerat miljöarbete kunde vi se exempel på i vår studie. Som läsare får man intrycket av 
att Toyota är bättre på att nå sina miljömål och därför bedriver ett bättre hållbarhetsarbete än 
det svenska bilföretaget just därför att de har en röd tråd. De diagram och grafer som finns i 
hållbarhetsdokumenten förstärker  den bilden. Volvos värden sjunker mindre än 
konkurrentens värden.   
 
Analysen av Volvos hållbarhetsredovisning visar att bolaget först upprättade miljörapporterna 
främst för att visa att företaget också var engagerat i miljödebatten Enligt våra uppföljningar 
av miljömålen som sattes upp under 1990-talet visar det sig att bolaget inte hållit alla löften. 
Utsläppen av skadliga ämnen har legat över lagliga nivåer och hybridbilen kom aldrig ut till 
försäljning. På senare tid har dock dokumenten blivit mer som styrdokument i och med att 
målen fått mer fokus och utrymme i redovisningen. Det beror troligtvis på att intressenterna 
blir alltmer miljömedvetna och mer insatta i socialt ansvar. Därför blir det alltmer viktigt för 
företagen att förbättra sig på de områden som långsiktigt berör dess värdeutveckling. 
Dessutom upprättar allt fler konkurrenter hållbarhetsredovisningar vilket höjer ribban för 
rapporteringen och arbetet för hållbar utveckling. Att hållbarhetsrapportera har blivit en trend 
och fler företag hakar på eftersom de annars kan få begränsad legitimitet i intressenternas 
ögon. De måste visa att de följer samhällets värderingar. 
 
En annan slutsats är att de första hållbarhetsrapporterna hos både Volvo och Toyota framför 
allt vände sig till investerare, kunder och leverantörer som hade affärskontakter med bolagen 
och som var insatta i verksamheten. För andra användare som inte kan så mycket om 
biltillverkaren tar det längre tid att sätta sig in i redovisningarna och förstå dem. 
Redovisningen har dock förändrats. Rapporterna har blivit enklare att läsa. Layouten har blivit 
mer tilltalande och de svåra tabellerna har hos Volvo lyfts ut till ett enskilt dokument. Det 
innebär att företagets transparens växer och intressenterna får större inblick i företaget och 
dess hållbarhetsarbete. Bolagen har alltså blivit öppnare och låter informationen vara 
offentlig. 
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Avslutningsvis kan det konstateras att den här studien jämfört den tidigare forskningen har 
kommit fram till liknande resultat. Företag använder sig alltså av hållbarhetsredovisningen för 
att påverka den bild som intressenterna har av dem och för att skapa eller bevara gott rykte. 
Legitimiteten och den goda imagen bidrar till konkurrensfördelar och ekonomisk lönsamhet. 
Det som tas upp i hållbarhetsdokumenten är det som anses viktigt i samhället och i den 
politiska debatten. Omgivningens värderingar har inverkan på redovisningens utformning. 
Dock visar uppföljningen av bolagens miljömål att rapporterna också har en styrande effekt i 
organisationen. Det innebär alltså att utvecklingen av hållbarhetsredovisningen delvis kan 
förklaras med hjälp av legitimitetsprincipen. 
 
  

6.1 Förslag till vidare forskning 
Den här studien behandlar utvecklingen av hållbarhetsrapporteringen hos Volvo och Toyota. 
Det skulle vara intressant att jämföra hur förändringen av hållbarhetsredovisning ser ut i andra 
länder. En internationell aspekt är någonting som inte tagits upp så mycket i tidigare 
uppsatser. Intressanta utgångspunkter skulle bland annat kunna vara att ta reda på hur 
rapporteringen upprättas i andra länder samt se hur lagstiftning och granskning ser ut där. Det 
skulle även vara intresseväckande att studera andra bilföretag eller andra branscher. En annan 
möjlighet är att göra en liknande undersökning som vi gjort om ett antal år för att se om någon 
utveckling eller förbättring har inträffat när hållbarhetsredovisningen fått några fler år på sig 
att etableras i marknaden och världen. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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