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Abstract 

In recent years, the demand for companies around the world has increased, especially in terms 

of corporate documents and values. Therefore, companies are increasingly choosing to 

publish voluntary information on their organization. This voluntary information is mentioned 

in a sustainability report containing its environmental, economic and ethical aspects. The 

primary reason to begin developing sustainability reports is that they want to legitimate 

themselves to their stakeholders and thereby establishing a good relationship with their 

surroundings. We believe that there is a problem about how companies look at sustainability, 

is it just a way to attract investors and promote the company or is it a control function to 

improve the company and its surrounding? This study highlights the problem of how a 

company express themselves in their sustainability reports compared to news and reports 

regarding their more practical behavior. On this foundation, the study has drawn on the basis 

of a stakeholder, legitimacy and an institutional-theory. 

The purpose of this study is to create an understanding of how sustainability reporting 

compliance within a company, in this case, Volvo Car Corporation and how the possible 

difference might affect their relationship with their stakeholders. We intend to analyze the 

extent to which the company sustainability reports confirms with external reports on the 

firm’s sustainability. From a stakeholder perspective, which is based on theories, we will 

analyze the problem of how much the company communicates to stakeholders in its 

sustainability report and how the company proceeds in order to identify themselves with their 

stakeholders. 

The study was conducted with a hermeneutic approach of a qualitative nature. Empirical data 

collected and analyzed is Volvo Cars' Sustainability Reports for the years 2004-2008. The 

content of sustainability reports are compared with external reports to analyze how well the 

theoretical and practical of the company match. To do this comparison, we have chosen to use 

outside sources, primarily nationwide newspapers. The reason why a company in the 

automobile sector was chosen was that it has been hit hard in the current financial crisis and 

that the industry contains a high environmental and safety focus. We therefore believed that it 

was interesting to analyze a car company's approach to sustainable development. Volvo Cars 

was chosen because this is a major player on the market that aims to improve its sustainability 

in order to create a good relationship towards its stakeholders.  

With this study, we have reached following conclusion. Volvo Cars Sustainability is generally 

focused on the company’s positive acts. Most of the negative reporting by the media has been 

entirely or partly excluded in the sustainability report. This aims that the company not takes 

their full responsibility against their stakeholders, instead they try to get the stakeholders to 

focus on the positive in the company. We believe that this can give a distorted picture of the 

company because they exclude some of the events. 

Keywords: Sustainability accounting, stakeholder perspective, legitimacy, institutional 

theory, Volvo Car Corporation  



 

 

Sammanfattning 

På senare år har kraven på företagens handlingar och värderingar ökat runt om i världen. För 

att kunna tillgodose omgivningens krav väljer allt fler företag att ge ut frivilliga upplysningar 

om sin organisation. Dessa frivilliga upplysningar omnämns i en hållbarhetsredovisning som 

innehåller företagets miljö, ekonomiska och etiska aspekter. Företagens främsta skäl till varför 

de börjar hållbarhetsredovisa är att de vill legitimera sig med sina intressenter och på så vis 

skapa goda relationer till sin omgivning. Här anser vi att det finns en problematik kring hur 

företag ser på hållbarhetsredovisning, är det ett sätt att värva investerare och marknadsföra 

bolaget eller är det en styrfunktion för att förbättra företaget och dess omgivning? I studien 

poängteras problematiken kring hur ett företag uttrycker sig i sin hållbarhetsredovisning 

jämfört med de praktiska handlingar som rapporteras av externa källor. Med detta som grund 

har studien utformats utifrån en intressent-, legitimitets- och en institutionell- teori.  

Syftet med studien är att skapa en förståelse kring om det finns en skillnad och hur stor den är 

mellan Volvo Personvagnar AB:s hållbarhetsrapportering och medias rapporteringar om 

Volvo Personvagnars hållbarhet. Vi kommer även analysera hur en eventuell skillnad 

påverkar Volvo Personvagnars relation till deras intressenter. Intressentperspektivet kommer 

att baseras på intressent-, legitimitets- och den institutionella teorin. 

Studien har utförts med en hermeneutisk ansats av kvalitativ art. Empirin som insamlats och 

analyserats är Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning under åren 2004-2008. Innehållet i 

hållbarhetsredovisningarna har jämförts med svenska externa rapporter för att kunna 

analysera hur väl det teoretiska och praktiska stämmer överens inom företaget. För att kunna 

göra denna jämförelse har vi valt att använda oss utav svenska externa källor, i första hand 

rikstäckande dagspress, som påvisar de handlingar som skett. Anledningen till varför ett 

företag inom bilbranschen valdes var att den har drabbats hårt under den rådande 

finanskrisens samt att branschen innehåller en hög miljö- och säkerhetsfokus. Vi ansåg därför 

att det var intressant att analysera ett bilföretags syn på en hållbar utveckling. Volvo 

Personvagnar valdes på grund av att detta är en stor aktör på marknaden som strävar efter att 

förbättra sin hållbarhetsredovisning för att skapa en god relation gentemot sina intressenter. 

Med studien har vi kommit fram till följande slutsats. Volvo Personvagnars 

hållbarhetsredovisning är överlag inriktad på företagets positiva handlanden. Flertalet av de 

negativa rapporteringarna från media har uteslutits helt eller delvis i hållbarhetsredovisningen. 

Detta syftar till att företaget inte tar sitt fulla ansvar gentemot sina intressenter, då de istället 

försöker få intressenterna att fokusera på det positiva inom företaget. Vi anser att detta kan ge 

en något snedvriden bild av företaget då de inte upplyser om alla händelser. 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, intressentperspektiv, legitimitet, institutionell teori, 

Volvo Personvagnar AB 
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1. Inledning 

 

I inledningen ges en bakgrundsbeskrivning till ämnet, följt av en problemdiskussion och en 

frågeställning som bygger på de problem som förekommer inom forskningsämnet. Därefter 

beskrivs syftet med denna studie, samt den avgränsning vi valt att göra.

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Medvetenhet är ett uttryck som har präglat 2000-talet. Naturkatastrofer, finanskrisen och inte 

minst media har ökat samhällets medvetenhet vad gäller socialt ansvar, etiska värderingar och 

hur vi påverkar miljön. Incidenter inom företagsvärlden, såsom bonusskandaler och 

massuppsägningar, har även lett till att intressenter har skapat en viss skepsis i sitt förtroende 

till hur företagsledningen sköter företaget. För att som företag kunna uppfylla de allt högre 

ställda kraven väljer allt fler företag att ge ut frivilliga upplysningar om sin organisation . Till 

frivilliga upplysningar räknas bland annat hållbarhetsredovisning, med andra ord utökar de 

redovisningen med miljö, ekonomiska och etiska aspekter. Detta i enlighet med konceptet 

”triple bottom -line” som tyder på att företagen måste redovisa och åstadkomma väl inom alla 

dessa tre aspekter för att kunna uppfylla hållbarhet på sikt och inte bara inom ekonomin som 

hittills legat i fokus i årsredovisningen (Godfrey et al. 2006, s.649). 

Det finns många anledningar till varför ett företag väljer att hållbarhetsredovisa, men det 

främsta är enligt Deegan (2002), att företaget vill legitimera sig med sina intressenter och på 

så vis skapa goda relationer gentemot intressenterna. Adams (2002) konstaterar även hon att 

företag börjar hållbarhetsredovisa för att tillmötesgå intressenterna men att omfattningen på 

rapporteringen kan skilja sig beroende på ursprungsland, företagets storlek och företagskultur. 

Vi anser att detta är en intressant utgångspunkt i vår studie och ämnar undersöka ett företags 

hållbarhetsredovisning sett ur ett intressentperspektiv.  

Den nuvarande finanskrisen har påverkat bilindustrin hårt, därför ansåg vi att det var 

intressant att granska Volvo Personvagnars syn på en hållbar utveckling. Volvo Personvagnar 

AB valdes på grund av att detta är en stor aktör på marknaden, som har påverkat det svenska 

samhället under flera år, både vad gäller produktionsutveckling och arbetsmöjligheter. Valet 

av företag påverkades även på grund av att Volvo Personvagnar har under de senare åren 

utvecklat sin hållbarhetsredovisning, för att på ett bättre sätt kunna tillmötesgå sina 

intressenters krav (Volvo Personvagnar AB 2008/09 Företagsrapport med hållbarhet). 

Redan år 1992 gav Volvo koncernen, som Volvo Personvagnar tillhörde fram till 1999, ut sin 

första miljörapport, där det diskuterades kring hur man skulle få en renare värld och vad som 

skulle göras för att bland annat rädda ozonlagret (Volvo koncernens miljörapport: What did 

Volvo do for the environment in 1991?). När Volvo Personvagnar såldes från Volvo 

koncernen, till Ford Motor Company år 1999 (Volvo Personvagnars hemsida), fortsatte Volvo 

Personvagnar att rapportera kring hur dess produktion och produkter påverkar miljö, hälsa och 

säkerheten bland bilägarna och omgivningen. Det var denna miljörapport som på senare år 

utvecklats till en mer fullständig hållbarhetsrapport. År 2003 gav de ut sin första 

hållbarhetsredovisning i enlighet med de riktlinjer som ges ut av GRI (Volvo Cars GRI 

Report, 2008).  
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1.2 Problemdiskussion 

På senare år har påtryckningar från olika intressenter tvingat allt fler företag att ta ställning 

vad gäller socialt ansvar, etiska ställningstagande och miljöperspektiv. För att tillmötesgå 

intressenternas behov utformar allt fler företag en hållbarhetsredovisning där dessa faktorer 

diskuteras. Problemet är att hållbarhetsredovisningen i teorin kan skilja sig från företagets 

praktiska handlingar. Ett sådant exempel hittar vi i den fallstudie som Adams (2004) gjorde 

om företaget Alpha. Alpha utelämnade helt den diskussion som rådde år 1993-1999, vad 

gällde anklagelser om att Alpha dumpade organiska klorföroreningar i havet. Adams (2004) 

menar på att det är oansvarigt att utelämna en så viktig faktor i sin hållbarhetsredovisning och 

argumenterar vidare att det är företagets plikt att informera sina intressenter om alla faktorer 

inom hållbarhet, även problematiken.  

År 2002 gav Adams (2002) ut en undersökning som behandlar ett flertal företags sätt att 

tillmötesgå sina intressenter. De företag som intervjuades saknar en mer ömsesidig dialog 

gentemot sina intressenter, trots att de började hållbarhetsredovisa på grund av allmänna 

påtryckningar. Avsaknaden av en dialog med berörda intressenter i samband med beslut om 

styrsystem är ett problem då det är omöjligt att återspegla alla intressentgruppernas åsikter 

och frågor i redovisningen. Företagen uttryckte även en viss oro vad gäller att rapportera den 

externa och interna problematik som råder för företagen. Det fanns även en viss osäkerhet om 

hur mycket de skulle delge i sin rapport, trots att undersökningen påvisar att intressenternas 

förtroende ökar för de företag som kan föra en ansvarsfull diskussion angående problematik 

och dåliga nyheter. Denna osäkerhet kan vara ett tecken på att företagen har svårt att 

legitimera sig gentemot sina intressenter och att det kan vara svårt att tillgodose samtliga 

intressenternas behov (Smith 2006, s.17). 

Frågan som företagen måste ställa sig vid utformning av hållbarhetsredovisning är vad som 

ska ingå i rapporteringen, med andra ord hur mycket de bör avslöja. Informationen kan 

förefalla olika beroende på vilka intressenters behov företaget avser att uppfylla. Viktigt är 

dock att redovisningen inte får vara osann eller missleda användarna. Rapporterna kan trots 

allt bli missledande i de fall där ledningen inte är överens om hur rapporten ska utformas eller 

i de fall där utförandet definieras på olika sätt (Most 1977, s. 89-90).  

Enligt Gray et al. (1996, s. 46-47) kan bristen på att ta upp problematiken kring 

organisationen grunda sig i att synsättet hos Corporate Social Responsibility (CSR) ofta 

lägger stor vikt kring det positiva inom företagen. Adams (2004) påpekar i sin rapport att de 

riktlinjer som finns för utformning av hållbarhetsredovisning är otillräckliga. Hon anser att det 

finns ett behov av hårdare åtgärder för att förbättra företagens ansvarsfullhet, samt en allmän 

obligatorisk rapportering kring en hållbar utveckling. Dock anser vi att ämnet är så intressant 

att analysera, mycket beroende på att det är frivilligt. Den frivilliga redovisningen ger en mer 

inträngande blick i hur företagen verkligen ser på en hållbar utveckling och hur de försöker 

tillgodose de olika intressentgruppernas behov. Problemet är att företagen kan se 

hållbarhetsredovisningen som ett tvång istället för en utvecklingsmöjlighet, som Adams 

(2002) pekar på i sin rapport.  

I vår studie vill vi poängtera problematiken som finns inom hållbarhetsredovisning och då 

främst hur företaget, Volvo Personvagnar AB, uttrycker sig i sin rapport jämfört med vad 

externa källor rapporterar. Här anser vi att det finns en problematik kring hur företag ser på 

hållbarhetsredovisning, är det ett sätt att värva investerare och marknadsföra bolaget eller är 

det en styrfunktion för att förbättra företaget och dess omgivning?  
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1.3 Frågeställning 

Utifrån bakgrundsbeskrivningen och problemdiskussionen har vi ställt upp följande 

frågeställning. 

 Hur väl sammanfaller Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning med artiklar om 

företagets hållbarhet från media? 

 

 Hur påverkar gapet mellan Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning och medias 

artiklar relationen till intressenter utifrån ett intressent-, legitimitets- samt den 

institutionella teorin? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera i vilken utsträckning Volvo Personvagnars 

hållbarhetsredovisning stämmer överens med artiklar om företaget hållbarhet från media. Vi 

kommer även analysera hur en eventuell rapporteringsklyfta påverkar Volvo Personvagnars 

relation till sina intressenter. Intressentperspektivet kommer att baseras på intressent-, 

legitimitets- samt den institutionella teorin. 

Uppsatsen vänder sig till studenter och lekmän som berör uppsatsens ämnesområde. Den kan 

även vara till nytta för anställda inom Volvo Personvagnar AB som är intresserade av hur vi 

uppfattar företagets relation till sina intressenter genom hållbarhetsredovisningen.  

1.5 Avgränsning 

För att uppfylla syftet med studien har vi valt att granska och analysera Volvo Personvagnars 

hållbarhetsredovisning under åren 2004 - 2008. Vi har valt att avgränsa studien till enbart ett 

företag för att därmed kunna ägna mer tid åt att gå in på djupet och se till flera år av hållbarhet 

inom ett och samma bolag. Avgränsningen till årtalen 2004 – 2008 beror på att företaget 

under dessa år har tillämpat de riktlinjer som framförts av GRI. Vidare har vi valt att avgränsa 

studien till att enbart se ur ett intressent-, legitimitets- och institutionellt perspektiv för att på 

så vis kunna granska och förstå sambandet mellan företag och dess intressenter. 

Granskning av svensk media, så som Dagens industri, Dagens nyheter etcetera, kommer också 

att ske för att på så vis kunna jämföra företagets handlingar med hållbarhetsredovisningen. I 

sökningen utav artiklar från media har ingen direkt avgränsning skett, förutom att vi i första 

hand kommer att använda oss utav svensk rikspress exempelvis Dagens industri och Dagens 

nyheter.  



4 

 

1.6 Disposition 

Nedan följer en beskrivning av rapportens vidare disposition. 

Kapitel 2 Metod 

I kapitel 2 går vi igenom det ställningstagande vi valt att göra för att 

undersöka forskningsämnet, samt vilken forskningsansats vi valt att tillämpa. 

Vidare beskrivs den metod som använts för att samla in empiri. Här beskrivs 

även vilken typ av empiri som insamlats. Därefter analyseras studiens 

trovärdighet i form av reliabilitet och validitet. 

 

Kapitel 3 Teoretisk referensram 

I kapitel 3 ges en inblick i den forskning som finns inom ämnet. Här beskrivs 

lagstadgad såväl som frivillig hållbarhetsredovisning. Vad gäller frivillig 

rapportering nämns GRI:s ramverk, samt värderingar enligt CSR. Vidare 

beskrivs tre väsentliga teorier inom ämnet: intressentteorin, legitimitetsteorin 

och institutionsteorin. 

 

Kapitel 4 Empiri 

I kapitel 4 sammanställs de primära källor som använts i studien. Här 

presenteras bland annat en kort historisk återblick ur Volvo Personvagnars 

utveckling genom åren. Därefter beskrivs olika delar ur Volvo Personvagnars 

hållbarhetsrapportering under åren 2004-2008, samt information om Volvo 

Personvagnar AB som förekommit i externa källor gällande hållbarhet.  

 

Kapitel 5 Analys 

Kapitel 5 behandlar den empiriska information som förekommit genom en 

jämförelse av Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning mot de externa 

rapporterna. Här knyts även jämförelsen samman till de teorier som 

behandlades i den teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 6 Slutsats 

Kapitel 6 sammanfattar undersökningen i sin helhet, vi besvarar våra frågor. 

Vidare diskuteras förslag på en eventuell fortsatt forskning. 
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2. Metod 

 

I följande kapitel beskrivs det vetenskapliga ställningstagande vi som forskare har gjort för 

att utforma vår studie. Vidare följer en förklaring till hur vi samlat in den empiri som 

används, samt genom vilken forskningsmetod. Därefter ges en inblick i vår forskningsansats 

följt av studiens giltighetsanspråk i form av reliabilitet och validitet.

 

2.1 Vetenskapligt ställningstagande 

Inom forskning talas det främst om följande två vetenskapliga ställningstaganden; 

hermeneutik respektive positivism. Positivismen utgår från social fakta, där människan ses 

som passiv. Forskarens egna värderingar blandas därmed inte in i det forskningsämne som 

studeras (Johansson, 1993, s.43-45). Hermeneutiken är positivismens raka motsatts. Här 

handlar det istället om att utifrån den förförståelse forskaren har bilda sig en egen uppfattning 

kring det ämne som analyseras. Hermeneutiken kan därmed ses som ett arbetssätt som gör det 

möjligt att tolka en text på bästa möjliga sätt (Nationalencyklopedin: hermeneutik). 

Vår studie grundar sig i den empiri som samlas in och tolkas. Tolkningsprocessen är en viktig 

del i studien, då vi själva vill skapa oss en egen uppfattning kring Volvo Personvagnars 

hållbarhetsredovisning jämfört med dess koppling till artiklar från media. Därmed har vi valt 

att genomföra studien i form av ett hermeneutiskt ställningstagande.  

2.2 Forskningsansats 

Vilken forskningsansats forskaren väljer beror på hur forskaren vill närma sig den del av 

verkligheten som blir föremål för empiriska studier, alltså forskningsområdet. Här talas det 

ofta om två olika angreppssätt; deduktion eller induktion. Deduktion innebär att forskaren 

utgår ifrån teori för att sedan samla in empirin och induktionsmetoden är därmed den motsatta 

(Johansson, 1993, s. 54-59).  

I vår studie utgår vi från den insamlade empirin för att först upptäcka om det finns en 

rapporteringsklyfta mellan Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning och artiklar 

inhämtade från media. För att kunna se om denna klyfta påverkar relationen mellan företag 

och intressent så kommer vi att analysera den med hjälp av de teorier vi valt att utgå ifrån 

(legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionella teorin). Dessa teorier har valts för att de 

ger ett bra underlag för analys av relationen mellan företag och intressent. Vi kommer med 

andra ord att utföra studien med en induktiv forskningsansats. Dock bortser vi inte från att vi 

behöver samla in mer empiri under arbetets gång. Den senare insamlingen kan komma att 

inträffa allteftersom teorin klargör vissa begrepp och förhållningssätt. Därmed är inte studien 

enbart uppbyggd enligt den induktiva forskningsansatsen. 

Johansson (1993, s. 59-60) menar på att det kan vara svårt att helt hålla sig till enbart en av 

metoderna (induktion och deduktion) och påvisar att det faktiskt finns en blandning att 

tillämpa nämligen abduktion, så kallad den gyllene medelvägen. Här rör sig forskaren 

växelvis mellan empiri och teori och låter förståelsen successivt växa fram. Den 

forskningsansats vi utgår ifrån är som tidigare nämnts induktion men det kan även till viss del 

förekomma att vi går tillbaka och söker mer empiri allt eftersom. Med andra ord utgår vi från 

en induktiv forskningsansats med inslag av abduktion.  
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2.3 Datainsamling 

Vid insamling av empiri finns det ett antal tillvägagångssätt, varav de två mest etablerade 

begreppen är kvantitativt respektive kvalitativt angreppssätt. Genom ett kvantitativt 

angreppssätt, utgår forskare ifrån en bred studie där man analyserar forskningsområdet på ett 

övergripande sätt. Ett kvalitativt angreppssätt går, till skillnad från kvantitativ, in på djupet i 

det forskningsområde som analyseras (Johansson, 1993, s.72-73). I en sådan djupanalys 

strävar forskaren efter att förstå själva handlingen såväl som förstå handlingens påverkan 

(Nationalencyklopedin: kvalitativ metod). Syftet med det kvalitativa angreppssättet är alltså 

att skapa en grundlig kunskap kring det område som analyseras, vilket fås genom insamling 

av en stor mängd information kring forskningsämnet. För att möjliggöra en djupgående analys 

av Volvo Personvagnars hållbarhets rapportering har vi valt att utforma en fallstudie av 

kvalitativ karaktär. 

2.3.1 Primärdata 

Primärdata för studien består av de källor som vi använt för att kunna analysera 

forskningsproblemet. Mer specifikt har Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning 

granskats under åren 2004 – 2008 då dem under dessa år har tillämpat GRI:s riktlinjer. Att 

endast analysera ett företag under en längre period ansågs vara mer bidragande till en 

djupgående analys. Volvo Personvagnar valdes på grund av att detta är en stor aktör på 

marknaden som innehar hög miljö- och säkerhetsfokus. Då Volvo Personvagnars 

hållbarhetsredovisningar under undersökta år påmint om varandra, så har vi valt att 

sammanställa dessa områdesmässigt, så som ekonomi, miljö och sociala aspekter. Denna 

sammanställning kommer att innehålla de delar av hållbarhetsrapporterna som vi anser vara 

viktigast under respektive år. Genom att analysera flertalet artiklar från svensk media såsom 

Dagens industri och Dagens nyheter så får man ytterligare ett perspektiv gällande Volvo 

Personvagnars hållbarhet. Artiklarna kommer att väljas ut genom att först utföra flertalet 

Internetsökningar på svenska rikstäckande tidningars webbsajter och sedan välja ut de artiklar 

som anses innehålla information gällande Volvo Personvagnars hållbarhet. Artiklarna 

kommer att sammanfattas och presenteras under respektive år.  Vid jämförelser av en artikel 

och om den hanteras i hållbarhetsredovisningen har vi i första hand valt att använda oss av vår 

egen sammanställning men även tänker även gå igenom hållbarhetsredovisningen i sin helhet. 

Detta för att kunna vara helt säker hur väl en artikel hanteras. 

2.3.2 Sekundärdata 

Uppsatsen är även baserad på olika slag utav sekundärdata i egenskap av artiklar kopplade till 

ämnet, litteratur samt information hämtad från Internet. Litteraturen har i de flesta fall varit i 

direkt koppling till antingen forskningsmetodlogi eller hållbarhetsredovisning. Dessa källor 

har bidragit med information som inte varit direkt kopplade till slutsatsen men däremot 

stödjande för det arbete som senare ledsagat det slutgiltiga resultatet. 

2.4 Trovärdighet 

Begreppet trovärdighet (reliabilitet och validitet) är sammankopplat med övergången från den 

teoretiska referensramen som skall studeras till den empiriska verklighet som den skall 

avbilda. Det innebär även att uppsatsens sanningskriterier till en stor del hanteras redan inför 

och i samband med datainsamlingen. En god validitet speglar hur väl vi innehar förmågan att 

finna mätbära variabler som samtidigt överensstämmer med den teoretiska definitionen. 

Reliabiliteten bestäms av det sätt som man väljer att genomföra datainsamlingen. 
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Reliabiliteten och validiteten är tillsammans ett kännetecken hur pass god den totala 

validiteten i uppsatsens data blir (Johansson 1993, s. 161-162). 

2.4.1 Reliabilitet 

Eftersom hållbarhetsrapporter ej upprättas inom ramar av bestämda lagar eller regler utan 

endast frivilliga rekommendationer och riktlinjer så kan det bidra till en lägre reliabilitet. De 

externa rapporter som undersöks kan även dem inneha en lägre reliabilitet då dem inte har 

några direkta krav på att skriva ett korrekt yttrande utan styrs endast utav egna värderingar. 

Uppsatsen reliabilitet kan dock anses vara tillräckligt god eftersom Volvo Personvagnar AB:s 

hållbarhetsrapporter följer GRI:s ramverk och riktlinjer samtidigt som de externa rapporterna 

ej anses finna något värde i långsiktig felaktig rapportering. 

2.4.2 Validitet 

Validiteten är som ovan nämnt viktig att diskutera då den speglar hur relevant insamlad data 

är. Metoden som används för uppsatsen är att hållbarhetsredovisningarna har analyserats och 

sedan jämförts med rapporter från externa källor. En eventuell klyfta mellan parterna anses 

vara relevant i förhållande till den problemfrågeställning och det syfte som tidigare angivits. 

Den teori som hållbarhetsredovisningarna kommer att analyseras utifrån är väl begrundande 

och även tidigare använda av andra författare inom likande forskningssyften. Därigenom 

anses undersökningen inneha en tillräcklig god validitet.  
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3. Teoretisk referensram 

 

I den teoretiska referensramen ges en liten inblick i den forskning som är etablerad inom 

forskningsområdet. Vi presenterar här både lagstagad och frivillig hållbarhetsredovisning. 

Därefter beskrivs de teorier som vi ämnar använda i vår studie; intressentteorin, 

legitimitetsteorin och den institutionella teorin.

 

3.1 Lagstadgad hållbarhetsredovisning 

Det finns idag inget regelverk över hur en korrekt hållbarhetsredovisning ska utformas. Dock 

ska större bolag redovisa icke-finansiell information i sin förvaltningsberättelse, däribland 

upplysningar om miljö- och personalfrågor. Vilket krävs för att förstå företagets utveckling 

och ställning (ÅRL 6 kap 1 §). Vidare i samma paragraf står det att de företag som bedriver 

verksamhet som enligt miljöbalken är tillstånds- eller anmälningspliktig alltid ska lämna 

upplysningar om hur verksamheten påverkar den yttre miljön. 

3.2 Frivillig hållbarhetsredovisning 

Allt fler företag väljer att ge ut en frivillig hållbarhetsredovisning. Enligt Adams (2002) beror 

detta på att företagen upplever starka påtryckningar från omgivningen och att de genom sin 

rapportering vill stärka sin image och trovärdighet gentemot intressenterna. Detta är också ett 

skäl till varför många företag strävar efter att utveckla sin hållbarhetsredovisning till en 

alltmer omfattande rapportering. På grund av allt högre fokus på den frivilliga rapporteringen 

har ett flertal organisationer formulerat riktlinjer för hur en hållbarhetsredovisning bör se ut 

(Godfrey et al. 2006, s. 646). 

3.2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility innebär att en organisation med vinstsyfte tar ytterligare 

ansvar som man anser vara frivillig och sträcker sig förbi lagar och regler. Att på något sätt 

bidra till samhället genom icke-vinstdrivande handlingar brukar innebära en högre grad utav 

CSR inom organisationen. Vikten av CSR har blivit allt större då kunder och medarbetare i 

allt högre grad förväntar sig att organisationer skall ta ett större ansvar för samhället. Dock så 

är CSR ett mycket brett begrepp vilket gör det svårt att på ett exakt sätt ge en direkt definition 

(Grafström et al, 2008). CSR Sweden anger dock på sin hemsida följande definition:  

”CSR (Corporate Social Responsibility) – innebär att företag, på eget 

initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-

arbete stärker företagets relationer med såväl anställda som kunder 

och ägare – och stärker också tillväxten och lönsamheten.” 

(CSR Sweden online, 2010) 

Detta tyder på att CSR Sweden stödjer den definition som Grafström nämner i sin teori: 

 ”oavsett hur det sociala ansvaret definieras i praktiken kan vi slå fast 

att det handlar om ett frivilligt ansvar som sträcker sig utöver det som 

lagen föreskriver” (Grafström et al, 2008, sid 39) 

Det finns dock företagsledare och forskare som inte är överens om att detta är en rättvis 

definition utav CSR. En kritisk röst som går emot detta är Milton Friedman som i en artikel 
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utgiven i New York Times 1970 (Friedman, 1970) påstår att det enda sociala ansvar ett 

företag har är att maximera ägarvärdet genom att generera en positiv vinst. 

Det finns alltså två olika definieringar av vad som är en organisations sociala ansvar till 

samhället. Det medför att beroende på vilken definition en organisation väljer att följa så 

kommer det att påverka i vilken utsträckning de framhäver sitt ansvar till samhället. Åsikter 

baserade på Friedmans definition kommer till exempel inte att uppfylla det sociala ansvar som 

den mer samhällsinriktade definitionen gör. Detta leder till att det inte finns någon slutgiltig 

definition och att företagen själva kan definiera och göra en tolkning över vad CSR betyder 

för dem. (Grafström et al, 2008) 

3.2.2 Global Reporting Initiative (GRI) 

Global Reporting Initiative (GRI)-initiativet startade med den ideella organisationen The 

Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) som är ett nationellt nätverk 

av investerare, miljöorganisationer och andra publika intressegrupper. Man är verksam 

gentemot företag och investerare gällande hållbarhetsfrågor som till exempel globala 

miljöförändringar (Ceres hemsida: About us, 2010).  

CERES skapade, tillsammans med United Nations Environment Programme (UNEP), 1997 

Global Reporting Initiative (GRI). Huvudmålet med projektet var att utveckla och erbjuda 

globala riktlinjer för rapportering av ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor inom 

verksamheter, stater och icke-statliga organisationer. Detta skulle hjälpa organisationer att 

utveckla en allt bättre CSR. En visning utav den första versionen utav GRI:s Sustainability 

Reporting Guidelines släpptes 1999 (en mer fulländad utgåva frigavs år 2000) och blev 

därmed det första globala ramverket för en omfattande hållbarhet gällande ekonomiska, 

sociala och miljömässiga frågor (Ceres hemsida: Global Reporting Initiative (GRI), 2010). 

År 2002 bestämde CERES att GRI skulle etableras som en självständig ideell organisation 

med nytt säte i Amsterdam. GRI utgav även en andra version utav Sustainability Reporting 

Guidelines. Fastställandet av ett mer utvecklat ramverk och en mer självständig organisation 

skulle visa sig vara lyckat då man fram till nästa utgivna version (2006) ansågs oerhört 

framgångsrika med bland annat en markant ökning utav det globala användandet av 

ramverket. Som ovan nämnt så släpptes det en tredje generations riktlinjer under 2006 som 

idag är det senaste utgivna versionen och är mer känt som G3 (GRI:s hemsida: What is GRI? 

History).  

Ett problem under 1990-talet var att de bolag och organisationer som ville ta fram en 

hållbarhetsredovisning kunde välja mellan cirka 30 stycken olika rapporteringsramverk. Nu 

betraktas dock GRI:s tredje generations riktlinjer som den mest omfattande 

rapporteringsstandarden. Det primära syftet med de nya G3 riktlinjerna är att öka 

transparensen, prioritera problem och att öka intressenternas medverkan. Man har även 

utvecklat riktlinjerna på olika tillämpningsnivåer (A, B och C). A är den högsta nivån och 

innebär att organisationen utnyttjar alla delar utav ramverket. Företagen väljer själva vilken 

nivå som ska följas, vilket gör det möjligt för olika typer av organisationer att utföra en 

hållbarhetsrapportering (MacLean & Rebernak, 2007). 

Ramverket G3 innehåller två delar, principer och riktlinjer samt standardupplysningar. 

Principerna och riktlinjerna skall bestå av fakta om hur den insamlade data skall redovisas 

medans standardupplysningar anger vad som skall redovisas. GRI menar att en organisations 

hållbarhetsredovisning i slutändan blir mer fokuserad och ändamålsenlig om G3:s riktlinjer 

följs (GRI:s hemsida: Reporting Framework Overview, 2010). 
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3.3 Etablerade teorier 

De teorier vi har valt att använda oss utav vid utformandet av vår studie är: intressentteorin, 

legitimitetsteorin och den institutionella teorin. Vi valde intressentteorin och legitimitetsteorin 

på grund av att de hanterar förhållandet mellan en organisation och dess intressenter och på 

grund av att de överlappar varandra i och med att det är intressenterna som ger företaget 

legitimitet, samt att teorierna har en stark koppling till CSR (Gray et al. 1996, s. 46). Även 

den institutionella teorin beskriver hur en organisation väljer att anpassa sig till sina 

intressenters krav, varpå vi även beslöt oss för att utgå ifrån denna teori. 

3.3.1 Intressentteorin 

Intressentteorin beskriver företagets relation till sina intressenter. En god relation skapas 

genom att tillgodose intressenternas behov. Enligt Smith (2006, s.17) gör man detta genom 

den externa redovisningen, vars syfte är att förmedla information om företaget till 

intressenterna. Detta kan tyckas vara relativt enkelt om det inte vore för intressenternas olika 

informationsbehov. Aktieägarna vill exempelvis veta hur företagsledningen sköter företaget, 

samtidigt som investerarna vill kunna förstå företagets utveckling på sikt. Leverantörer och 

kunder vill veta att företagets etiska ståndpunkt är godtagbar och att de inte handlar med något 

som kan förstöra miljön. Även konkurrenterna är intresserade av företagets externa 

rapportering, då de vill veta var företaget står i sin utveckling. De anställda inom företaget vill 

känna anställningstrygghet och veta att företaget tar ansvar för sina sociala handlanden, samt 

att arbetsmiljön inte är skadlig (Smith, 2006, s. 17-22). Det är intressenterna som bidrar till 

företagets ekonomiska överlevnad och det är därför viktigt för företaget att bygga upp ett 

förtroende och skapa goda relationer gentemot intressenterna. Företaget ingår på så vis ett 

socialt kontrakt gentemot sina intressenter (Deegan 2002). 

Intressentteorin kan delas in i två delar enligt Gray et al.(1996, s. 45-46). Den första delen 

beskriver förhållandet mellan en organisation och dess intressenter. Förhållandet ses här som 

en social relation som bygger på ansvarstagande och ansvarsskyldighet vilket leder till att en 

organisation har ett ansvar till alla sina intressenter där förhållandet mellan organisationen och 

intressenten styr vilken form utav ansvar som utmärks. Detta förhållande anses dock vara ett 

normativt tänkande och inneha väldigt lite relevans till CSR. Den andra delen beskriver 

förhållandet som mer organisationscentrerat där intressenternas inverkan beror på hur viktiga 

de kan tyckas vara för organisationen. En mer betydelsefull intressent får ett större inflytande 

på organisationen än en intressent som inte anses vara lika viktig. Finansiell- och CSR- 

information är ett effektivt medel som en organisation kan använda för att manipulera en 

intressent för att i slutändan uppnå godkännande eller för att distrahera en eventuell 

opposition alternativt misstycke med organisationen. CSR anses vara en användbar resurs för 

organisationer vid uppbyggande utav en god relation med intressenter. Det anses enklare för 

en intressent att tolka en organisations CSR om den är överstämmande med intressentteorin. 

Detta kan vara en av anledningarna till varför allt fler företag väljer att utforma en frivillig 

rapport (Gray et al. 1996, s. 46). 

3.3.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin beskriver hur företag kan använda sin externa redovisning för att nå ut och 

legitimera sig med sina intressenter. Det är den externa rapporteringen som påvisar vilken 

värdegrund företaget står för. Konflikter kan uppstå i de fall där rapporteringen inte stämmer 

överens med företagets handlande. För att undvika sådana konflikter krävs det att företaget 
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visar ansvar och låter hållbarhetsredovisningen spegla de verkliga handlingarna, med andra 

ord är det viktigt att fylla gapet mellan vad som sägs och vad som uträttas för att kunna 

tillmötesgå intressenternas behov (Godfrey et al. 2006, s. 634). 

Gray et al. (1996, s. 46) påstår även att legitimitetsteorin innebär att en organisation endast 

kan överleva om samhället som de agerar i accepterar den värdegrund som organisationen 

uppfattas inneha. Därmed kan en organisation omslutas utav flertalet hot mot dess legitimitet. 

Organisationer kan då utveckla och använda sig utav fyra olika legitimitetsstrategier: 

 Försöka att lära sina intressenter om organisationens intentioner för att på ett sådant 

sätt förbättra sitt framförande 

 Försöka ändra intressenters uppfattning om organisationens handlingar utan att för den 

delen ändra sitt framförande 

 Distrahera alternativt manipulera intressenters uppmärksamhet från mer negativa 

uppfattningar till mer accepterade aktiviteter. 

 Försöka att ända intressenters uppfattning om goda framföranden. Till exempel att 

ange att vinstdrivande organisationer ej har som främsta uppgift att uppfylla sociala 

krav. 

Legitimitetsteorin speglar även i vilken grad en organisation omfattar CSR. Det är till 

exempel vanligt att man kan spåra flera av en organisations CSR-initiativ till en eller flera 

utav ovan nämnda legitimeringsstrategier. Ett bra exempel är tendensen att organisationers 

CSR oftast framhäver positiva framföranden hellre än de negativa (Gray et al. 1996, s. 46). 

Legitimitetsteorin kan, precis som intressentteorin, delas upp i två olika varianter. Den första 

varianten tenderar att vara mer involverad med individuella organisationer till exempel 

verksamheter som i större utsträckningar möter legitimeringsutmaningar. Inom den första 

varianten är kopplingen mellan legitimitetsproblem och CSR allt större. Den andra varianten 

utgår från ett bredare perspektiv där man mer ser till legitimiteten av ett system (till exempel 

Marxistiska synsätt gällande kapitalism). Ett sådant perspektiv kan leda till frågor som varför 

aktieägare har en dominant roll i en organisations bestämmelser gällande extern information. 

För den andra varianten så har CSR en allt mer timid roll där den till exempel kan användas 

för att förklara relationen mellan en organisation och deras personal (Gray et al. 1996, s. 46). 

3.3.3 Institutionsteorin 

Den institutionella teorin beskriver hur en organisation väljer att anpassa sig till sina 

intressenters krav gällande allt från ekonomi till organisationens sociala aspekter. Detta 

fenomen har blivit allt mer relevant då det i dagens samhälle ställs allt mer krav på 

organisationer. Från att först vara ett verktyg för produktion och utbyte av varor alternativt 

tjänster så existerar det nu även sociala och kulturella krav på en organisation. Dessa sociala 

och kulturella krav speglar hur organisationen agerar inom samhället och hur de upprätthåller 

en yttre fasad gentemot intressenter. En mer generell tolkning utav institutionalisering är en 

handling som utförs upprepade gången och som därigenom får en likartad betydelse för dem 

som utför den (Hatch M.J. 1997, s. 108-109). 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) så är dagens organisationer mindre drivande utav 

konkurrens när det gäller strukturella ändringar. Dessa ändringar sker istället för att 

organisationer försöker efterlikna varandra utan hänsyn till exempel organisatorisk 

effektivitet. Detta tyder på en allt starkare homogenitet inom företagsvärlden för branscher. 

Nyetablerade branscher följer däremot inte denna teori utan homogeniteten utvecklas 

parallellt tillsammans med etableringen utav en bransch, det vill säga, så fort en bransch blir 

väletablerad så följer en riktning mot en allt större homogenitet. Denna företeelse kan 
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beskrivas med hjälp utav isomorfism. DiMaggio och Powell identifierar tre typer utav 

isomorfism; Påtvingande institutionell isomorfism, Mimetisk institutionell isomorfism och 

Normativ institutionell isomorfism (Powell & DiMaggio, 1983). 

Påtvingande institutionell isomorfism är de formella och informella påtryckningar som en 

organisation får utstå från andra organisationer eller grupper som de är beroende av, till 

exempel staten. De formella kraven består av lagar och regler som en organisation måste 

anpassa sig efter. De informella kraven omfattar de kulturella och sociala förväntningar som 

en organisation måste rätta sig efter (Powell & DiMaggio, 1983). 

Mimetisk institutionell isomorfism är härledd från organisatorisk osäkerhet och leder därmed 

till att organisationen efterbildar andra organisationer. Oftast väljer man att kopiera andra 

organisationer inom samma bransch som innehar en större legitimitet alternativt är mer 

framgångsrika. Detta fenomen kan ske även om den organisatoriska lösning som man 

efterbilder ej är lika effektiv i en annan organisation då utvecklingen av en ny organisatorisk 

lösning istället speglar att organisationen i alla fall försöker att förbättra den nuvarande 

situationen (Powell & DiMaggio, 1983). 

Normativ institutionell isomorfism härstammar från professionalisering. Professionalisering i 

detta sammanhäng betyder en kollektiv ansträngning inom en yrkeskår där målet är att 

definiera villkor och metoder för deras arbete. Detta leder till bland annat en legitimitet för en 

allt mer yrkesmässig självständighet. Isomorfismen speglas därmed genom att alla 

professionella inom en yrkeskår påminner om varandra även om de är placerade inom olika 

organisationer. Det visar sig dock att yrkeskårer i många fall får kompromissa eller följa 

normgivare och marknad vilket gör att de även utsett för härmande och påtvingad 

institutionell isomorfism (Powell & DiMaggio, 1983). 

3.4 Sammanfattning och användning av teori 

Den teoretiska referensramen innehåller vad det är som styr innehållet i en 

hållbarhetsredovisning, både de få lagstadgade som existerar och frivilliga. Begreppet CSR 

speglar det ansvar som en organisation tar sig till och visar externt. Ramverket GRI visar hur 

man utvecklat riktlinjer för att organisationer skall kunna publicera ansvar på ett mer 

strukturellt sätt till sina intressenter. Den teoretiska referensramen innehåller även mer 

etablerade teorier som intressent-, legitimitets- och institutionsteorin. Intressentteorin ämnar 

beskriva organisationens relation till sina intressenter. Legitimitetsteorin har för avsikt att 

beskriva hur en organisation kan använda sin externa redovisning för att nå ut och legitimera 

sig med sina intressenter. Den institutionella teorin beskriver hur en organisation väljer att 

anpassa sig till sina intressenters krav gällande allt från ekonomi till organisationens sociala 

aspekter. 

Vi ämnar använda oss utav de begrepp, CSR och GRI, som visar hur och varför ett företag 

väljer att visa ett större ansvar gällande hållbarhet, för att skapa en större förståelse och 

underlätta en kommande analys utav Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisningar. Detta på 

grund utav Volvo Personvagnars allt bredare ansvarstagande gällande hållbarhet och 

användande utav GRI som ramverk. Intressentteorin och legitimitetsteorin kommer att 

användas vid analys utav Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisningar för att genom redan 

etablerade teorier skapa en förståelse och förklaring för Volvo Personvagnars relation till sina 

intressenter och hur de arbetar för att förbättra denna relation. Den institutionella teorin 

kommer inte, som i Powell & DiMaggios (Powell & DiMaggio, 1983) fall, beskriva 

organisatoriska frågor utan mer hjälpa oss förklara och beskriva vad det är som styr Volvo 

Personvagnars uppbyggnad utav hållbarhetsredovisningar.   

http://tyda.se/search/professionalisering
http://tyda.se/search/professionalisering
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4. Empiri 

 

Empirin innehåller den information som framgått genom analys av de primära källor som 

förekommit i studien. Här presenteras bland annat en kort historisk återblick ur Volvo 

Personvagnars utveckling. Därefter beskrivs olika delar ur Volvo Personvagnars 

hållbarhetsrapportering för åren 2004-2008, samt information om Volvo Personvagnar AB 

som förekommit i externa källor.

 

4.1 Volvo Personvagnar AB 

År 1924 grundades Volvo och redan den 14 april 1927 lämnade den första Volvobilen, ÖV4 

”Jakob”, fabriken i Göteborg och därefter har det bara rullat på för Volvo. År 1929 gick de 

med vinst för första gången och år 1935 blev Volvo ett börsnoterat bolag. År 1964 firades att 

tillverkningen överskridit en miljon Volvobilar och när Pehr G. Gyllenhammar trädde in som 

ny vd år 1971 utvecklades Volvo ytterligare, det var bland annat han som formulerade Volvos 

första miljödeklaration år 1972. Volvo Personvagnar AB bildades år 1978 med Håkan 

Frisinger som chef och år 1999 såldes Volvo Personvagnar till Ford Motor Company (Volvo 

Personvagnar AB 2008/09 Företagsrapport med hållbarhet). 

Redan år 1992 gav Volvo koncernen ut sin första miljörapport, där det diskuterades kring hur 

man skulle få en renare värld och vad som skulle göras för att bland annat rädda ozonlagret 

(Volvo koncernens miljörapport: What did Volvo do for the environment in 1991?). Detta var 

grunden till en mer välutvecklad hållbarhetsrapportering. Sedan år 2000 har Volvo 

Personvagnars hållbarhetsrapportering innehållit miljö-, hälso- och säkerhets- aspekter. År 

2003 utvecklades hållbarhetsredovisningen ytterligare genom att företaget tog efter de 

riktlinjer som ges ut av GRI. Utifrån de olika tillämpningsnivåer som utformats av GRI, har 

Volvo Personvagnar själva valt att tillämpa G3 på nivå B, år 2008. Genom att följa GRI:s 

riktlinjer vill Volvo Personvagnar skapa en bättre förståelse bland intressenterna vad gäller 

företagets mål och utveckling inom hållbarhetsfrågor. De skriver följande i sin 

hållbarhetsredovisning för 2008 ”Genom att Volvo Personvagnar tillämpar och lever upp till 

GRI:s internationella standard säkerställs en transparent och tydlig redovisning som bygger 

på ett innehåll som är väsentligt för användarna” (Volvo Cars GRI Report 2008). Till år 

2009 har de som mål att tillämpa GRI på A-nivå (Volvo Cars Sustainability report 2007). 

I hållbarhetsredovisningen 2008 påpekar Volvo Personvagnar att de för en kontinuerlig dialog 

med sina intressenter för att på så vis värna om företagets framtida framgång. För att kunna 

beakta intressenternas olika åsikter arbetar Volvo Personvagnar med omvärldsbevakning och 

intressentanalyser. I dessa intressentanalyser medverkar ett urval av intressenterna för att 

identifiera de områden och aspekter som de anser vara mest prioriterade vad gäller hållbarhet 

i verksamheten. Intressenterna har identifierats som anställda, kunder, ägare och leverantörer. 

Utöver dessa har Volvo Personvagnar även skapat sig goda relationer med fackföreningar, 

universitet, forskning, media, ideella organisationer, myndigheter och övriga delar av den 

offentliga sfären (Volvo Personvagnar AB 2008/09 Företagsrapport med hållbarhet). 

För att kunna lyckas som företag menar Volvo Personvagnar att de måste föra en nära dialog 

gentemot sina intressenter och inte bara arbeta med den närmaste kretsen utan även en bredare 

omgivning som kan påverka företaget. Genom att vara ett framgångsrikt företag som gör rätt 

för sig vill Volvo Personvagnar inspirera andra att göra detsamma (Volvo Cars Sustainability 

report 2005). 
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4.1.1 Ekonomi 

Volvo Personvagnar skriver i sin företagsrapport (2008) att lönsamhet för dem innebär en 

långsiktigt god affär för företaget, kunden och samhället i stort. De anser att nyckeln till 

framgång ligger i att lyssna till kunderna och att vara drivande och flexibla i en föränderlig 

värld. Detta ska de uppfylla genom ett samarbete med andra aktörer i samhället för att skapa 

rätt förutsättningar till att bygga bilar som motsvarar kundernas förväntan och krav inom 

säkerhet, miljö och komfort (Volvo Personvagnar AB 2008/09 Företagsrapport med 

hållbarhet). 

Under 2006 utökade Volvo Personvagnar till nya marknader. Bland annat ökade försäljningen 

av Volvobilar med 50 % i Kina i och med att Volvobilar började produceras där. Även i 

Ryssland ökade försäljningen över förväntan under 2006 (Volvo Cars Sustainability report 

2006). För att få en bättre överblick över hur Volvo Personvagnars lönsamhet har utvecklats 

under åren har följande diagram sammanställts (se figur 4.1 nedan). 

Figur 4.1 Siffrorna är hämtade från Volvo Personvagnar AB 2008/09  

Företagsrapport med hållbarhet, s.26 

Den finansiella krisen har påverkat stabiliteten av valutakurser, med kraftiga svängningar som 

följd. 2008 var därmed ett tufft år för alla biltillverkare och så även för Volvo Personvagnar, 

vars lönsamhet påverkades negativt av fallande försäljningsvolymer, en kraftig nedgång på 

den amerikanska marknaden och höga priser på råmaterial. Som figur 4.1 ovan visar har 

Volvo Personvagnars omsättning sjunkit till 14 679 miljoner USD år 2008, detta är en 

minskning med 18 % jämfört med år 2007. Försäljningen under 2008 minskade på alla 

marknader, utom i Storbritannien och Kina där försäljningen ökade något. Den vikande 

efterfrågan på bilar har generellt ställt biltillverkarna inför stora svårigheter med osålda bilar, 

försämrad lönsamhet och som följd varsel och uppsägningar av anställda. (Volvo 

Personvagnar AB 2008/09 Företagsrapport med hållbarhet). Figur 4.2 nedan visar en 

sammanställning av Volvo Personvagnars antal anställda. 

Figur 4.2 Siffrorna är hämtade från Volvo Personvagnar AB 2008/09  

Företagsrapport med hållbarhet, s.26 

 

Företagsfakta 2008 2007 2006 2005 2004 

Resultat före skatt, MUSD -1 465 -164 -39 377  

Omsättning, MUSD 14 679 17 859 16 105 17 109  

Försäljningssiffror, antal bilar 374 297 458 323 427 747 443 947 456 224 

Antal anställda 2008 2007 2006 2005 2004 

Sverige 16 573 17 616 18 212 19 844 19 681 

Belgien (Gent) 3 791 4 110 4 537 4 691 5 336 

Thailand 1 256 264 329 356 

Malaysia 228 274 374 468 473 

Marknadsbolag 2 139 2 128 2 163 2 007 1 729 

Totalt 22 732 24 384 25 550 27 339 27 575 
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4.1.2 Miljö 

Under senare år har klimatfrågan varit i fokus, på grund av att utsläppen av växthusgaser 

fortsätter att öka i oroande takt. EU har därför satt upp tydliga mål för bilindustrin runt om i 

världen. År 2012 ska biltillverkarna möta EU:s krav på ett genomsnittligt utsläpp av maximalt 

130 gram koldioxid per kilometer. För de biltillverkare som inte når målen kommer 

straffavgifter stegvis att införas från år 2012 (Volvo Personvagnar AB 2008/09 

Företagsrapport med hållbarhet). 

Enligt Volvo Personvagnar bygger miljöomsorgen på ett helhetsperspektiv där bilens hela 

livscykel ska miljöanpassas. På lång sikt har de som mål att tillverka bilar som är fria från 

skadliga emissioner (Volvo Personvagnar AB 2008/09 Företagsrapport med hållbarhet). I 

hållbarhetsredovisningen från år 2004 diskuterar Volvo Personvagnar problemen kring hur 

skadliga emissioner påverkar den globala uppvärmningen. Transportfordon så som bilar, 

båtar, tåg och flygplan står för cirka 27 % av dessa skadliga emissioner (Volvo Cars 

Sustainability report 2004). Därmed gör Anders Kärrberg, ansvarig för Volvo Personvagnars 

miljöhantering ett uttalande;  

“The Volvo Cars approach is to focus mainly on realistic solutions 

for which customers are prepared to pay” - Anders Kärrberg 

För 30 år sedan var miljömedvetenheten snarare inriktad mot industrins effekter och inte 

produkterna i sig. Tack vare det arbete som Volvo Personvagnar lade ner på att förbättra sina 

industrier under denna tid, driver de idag en produktion som är bland den renaste inom hela 

bilindustrin. Dock är det viktigt att komma ihåg att varje bil påverkar omgivningen och det 

finns därför alltid saker att förbättra (Volvo Cars Sustainability report 2005).  

För att göra varje bil mer miljövänlig arbetar Volvo Personvagnar med lösningar som minskar 

koldioxidutsläppen och ger bränslesnålare bilar. DRIVe- konceptet är en samlingsbetäckning, 

som företaget utvecklat, för de tekniker som samverkar för att ge bättre bränsleeffektivitet och 

bättre miljöegenskaper (Volvo Personvagnar AB 2008/09 Företagsrapport med hållbarhet). 

Dessa tekniker har förbättrat bränslet genom ett flertal alternativ, däribland Flexifuel, diesel 

och biogas. Dock valde Volvo Personvagnar år 2006 att avveckla utvecklingen av biogas, på 

grund av att affären inte var tillräckligt lönsam för företaget och valde istället att lägga större 

vikt på utvecklandet av Flexifuel (Volvo Cars Sustainability report 2006). Volvo 

Personvagnars Flexifuel-modeller kan köras på bioetanol (E85) eller bensin, samt en 

blandning av dessa bränslen. Genom att tanka med E85 kan man minska utsläppen av 

fossilbränslebaserad koldioxid med upp till 80 %, sett ur ett livscykelperspektiv. Även de nya 

dieselvarianterna ligger på en mycket låg koldioxidförbrukning (Volvo Personvagnar AB 

2008/09 Företagsrapport med hållbarhet). Även hybridbilar ligger i fokus för Volvo 

Personvagnar. Hybridbilen använder sig utav elektricitet som drivkälla och är därmed ett 

mycket miljövänligt alternativ (Volvo Cars Sustainability report 2007). 

Miljömedvetenheten finns även då bilen tagits ur bruk, en Volvobil är nämligen idag till 85 % 

återvinningsbar. Även Volvo Personvagnars Karosskomponenter har blivit mer 

miljömedvetna och under 2008 övergick transporten av skrotavfall från lastbilstransport till 

järnvägstransport, därmed blir transporten 55 % lägre. Ytterligare minskning av koldioxid 

skedde under 2008 när all fossilbaserad elektricitet i de europeiska fabrikerna ersattes med så 

kallad grön el. Detta gav en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 77 000 ton, vilket 

innebär en minskning på cirka 50 % (Volvo Personvagnar AB 2008/09 Företagsrapport med 

hållbarhet).  
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4.1.3 Socialt ansvar 

I hållbarhetsredovisningarna från 2004 - 2007 diskuterar Volvo Personvagnar sitt ansvar 

gentemot samhället och sina intressenter utifrån tre olika perspektiv; ansvar som 

biltillverkare, ansvar som ett globalt företag och ansvar som en lokal aktör. Som biltillverkare 

har de ökat människans välbefinnande och bidragit till en social och ekonomiska utveckling. 

De tar även upp biverkningarna med bilkörning. År 2004 anslöt Volvo Personvagnar sig till 

WBCSD Sustainable Mobility Project 2030, ett slags ramverk som beskriver hur världen kan 

bli bättre och säkrare. Mobility 2030 har identifierat ett antal problem som Volvo 

Personvagnar stödjer och vill förbättra, exempelvis konventionella emissioner, 

växthuseffekten, säkerhet på vägarna, trafikoväsen, trafikstockningar, gapet mellan rika och 

fattiga länder och behålla eller förbättra mobila möjligheter över hela världen (Volvo Cars 

Sustainability report 2004). 

Som ett globalt företag strävar Volvo Personvagnar efter att kunna erbjuda expertis och sälja 

sina bilar över hela världen. Genom att ta ansvar för både vad de säljer och de råvaror de 

inhandlar och genom att systematisera biltillverkningsprocessen vill de se till att både Volvo 

Personvagnar och dess samarbetspartners lever upp till en hög standard, oavsett geografisk 

plats. De arbetar därmed även för mänskliga rättigheter, en god arbetsmiljö och tar ansvar för 

miljö och omgivning. Ansvaret som en lokal aktör ligger främst i att vara en stabil och 

attraktiv arbetsledare. Här arbetar de efter sin filosofi ”medarbetarskap” som ska passa den 

nuvarande och framtida produktionens omgivning, beroende på hur den lokala omgivningen 

framstår. I framtiden vill de även utöka arbetet för det lokala samhällets behov, exempelvis är 

de med och utvecklar ett program för säkrare vägar i Thailand (Volvo Cars Sustainability 

report 2004). 

Inom området socialt ansvar är säkerhet ett starkt ledord för Volvo Personvagnar. 

Målsättningen är att skapa bilar som inte ska krocka. Därmed har de framställt en vision för år 

2020 att ingen längre skadas allvarligt eller dödas i eller av en Volvobil. Detta försöker de 

förhindra genom utvecklandet av skyddande och förebyggande system i sina bilar, exempelvis 

monteras inbyggda kameror i bilarna som varnar för fotgängare och bromsar om inte föraren 

reagerar (Volvo Personvagnar AB 2008/09 Företagsrapport med hållbarhet). Ytterligare 

säkerhetsaspekter som kan monteras in i de nyare Volvobilarna är autobroms vid kö, alkolås, 

farthållningslås, trötthetsvarnare och barnsäten som är mer anpassat till barn och därmed 

säkrare för dem. Trötthetsvarnaren slår på då förarens uppmärksamhet och kontroll är nedsatt, 

vilket systemet märker då bilen inte kör stadigt på vägen utan ”vinglar” nära vägkanten. Dessa 

säkerhetssystem utvecklas efter undersökningar om vad som skapar mest olyckor i trafiken 

(Volvo Cars Sustainability report 2007). 

Volvo Personvagnar har även inriktat sig mot en mer hälsoinriktad säkerhet genom sitt 

samarbete med det svenska astma och allergi förbundet. Genom detta samarbete har de 

utvecklat bilar med renare luft genom filtrationssystem och på så vis framställt en nedsatt nivå 

av allergipåverkande partiklar, så som pollen och avgaser (Volvo Cars Sustainability report 

2005). 

Hälsa och säkerhet är även ett område som har hög prioritet för medarbetarna inom företaget. 

Volvo Personvagnar strävar efter att sänka sjukfrånvaron, arbetsskadorna och olycksfallen 

inom företaget. Exempel på aktiviteter som införts för att sänka detta är friskvårdsbidrag som 

ges till medarbetarna så att de på så vis kan få fysisk träning och stärka sin kropp. Genom ett 

antal program och aktiviteter har Volvo Personvagnar lyckats att sänka procenten på samtliga 

punkter (Volvo Personvagnar AB 2008/09 Företagsrapport med hållbarhet).  



17 

 

4.2 Externa rapporter 

För att kunna utreda en eventuell klyfta mellan Volvo Personvagnars rapportering och en mer 

intressentbaserad vy så är insamling av externa rapporter gällande Volvo Personvagnars 

hållbarhetsredovisning ett grundat verktyg. Rapporterna kommer att vara större rapporterade 

händelser gällande Volvo Personvagnars hållbarhet och samlas under respektive år under 

perioden 2004 till och med 2008.  

2004 

- Volvo väljer att återkalla 105 000 bilar av modellerna S60, S80 och V70 då ett fel 

upptäckts gällande kulledsmuttrar som kan orsaka glapp i styrningen. Återkallelsen 

omfattar 78 länder och inom Sverige återkallas 17 000 bilar (Dagens industri hemsida: 

#1 Volvo återkallar 105 000 bilar, 2004 & Aftonbladet hemsida: #2 Allvarligt fel på 

nya Volvobilar, 2004). 

 

- Volvo väljer att åkerkalla 460 000 bilar av modellerna S60, S80, V70 och XC70 från 

åren 2000-2001då man funnit ett elektroniskt fel i den modul som styr motorfläkten. 

Detta kan i värsta fall leda till brand i motorrummet (Aftonbladet hemsida: #3 Volvo 

återkallar 460 000 bilar, 2004). 

2005 

- Volvo Personvagnar minskar antalet anställda med 1470 personer varav 720 befinner 

sig i Sverige. Volvo meddelar att detta beror på ett intagande utav ett nytt sparpaket 

för verksamheten. (Dagens industri hemsida: #4 1500 bort från Volvo, 2005). 

 

- I tysthet har personbilstillverkaren Volvo tvingats ge tio års garanti på den 

elektroniska bränsleinsprutningen i 356 000 bilar som sålts i Kanada och USA. 

Anledningen anges vara ett elektroniskt styrt spjäll till bränsleinsprutningen kan kärva 

och leda till motorstopp (Dagens industri hemsida: #5 Volvo i garantibråk, 2005 & 

Dagens nyheter hemsida: #6 Volvo tvingas förlänga garanti för 100 000-tals bilar, 

2005). 

 

- Volvo återkallar 20 000 bilar av modellerna S80 och XC90 på grund av en 

felmonterad kabel. Felet kan i värsta fall orsaka kortslutning med en eventuell brand 

som resultat (Aftonbladet hemsida: #7 Volvo återkallar 20 000 bilar, 2005 & Dagens 

industri hemsida: #8 Volvobilar riskerar brinna, 2005). 

 

- Arbetsdomstolen fäller Volvo Personvagnar för indirekt könsdiskriminering av en 

kvinna som vägrats anställning på grund av sin längd. Volvo hänvisade till att 

längdkravet på 163 centimeter införts av arbetsmiljömässiga skäl eftersom risken för 

sträck- och belastningsskador ökar för den som är för kort eller för lång. Jämo 

bedömde dock längdkravet som könsdiskriminerande och stämde Volvo inför AD med 

ett skadeståndskrav på 200 000 kronor (Dagens industri hemsida: #9 Volvo fällt för 

diskriminering, 2005) 

 

- Volvo får problem med gasspjäll igen. Problemet berör 860 000 bilar och berör alla 

stora Volvobilar byggda mellan 1999 och 2001 med fem- eller sexcylindriga 

bensinmotorer. 120 000 av dem är sålda i Sverige och en gissning är att minst 15 000 

svenskar redan varit på verkstad med sina problembilar. Några har fått reparationen 
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gjord på garantin, men de flesta har betalat själva. De som redan bekostat reparationen 

själva får pengarna tillbaka(Aftonbladet hemsida: #10 Volvo i spjällbråk, 2005). 

2006 

- Volvo Personvagnar väljer att lägga ner all biltillverkning med biogas som drivmedel 

och istället genomföra en satsning på etanol. Detta trots att Sverige är en stor 

producent utav biogas. Nerläggningen förklaras främst av framgångarna för 

etanoldrivna bilar. Dessutom har det varit svårt att nå vinst för de gasdrivna bilarna 

(Dagens industri hemsida: #11 Volvo slutar med biogasbilar, 2006 & Dagens nyheter 

hemsida: #12 Volvo slutar med gasbilar, 2006). 

 

- Volvo Personvagnar återkallar drygt 250 000 bilar runt om i världen. De fel som 

upptäckts gäller yttre styrleder på senare årsmodeller av XC 90 och en bränsleslang 

som kan gå sönder på S40 och V50. Sammanlagt gäller det 217 000 bilar, varav 

närmare 8 000 i Sverige (Dagens industri hemsida: #13 Volvo återkallar drygt 250 00 

bilar, 2006). 

 

- Dagens industri rapporterar att Volvo Personvagnar skall skärpa sin effektivitet och 

därigenom banta verksamheten med 1 000 jobb (Dagens industri hemsida: #14 1 000 

jobb bort på Volvo PV, 2006).  

 

- Renault väljer att säga upp försäljningssamarbetet med Volvo Personvagnar på den 

nordiska marknaden efter 25 år. Som orsak till att avtalet avstyrs anges den 

affärsmässiga inriktning som dåvarande Renaultchefen Carlos Ghosn dragit upp 

(Dagens industri hemsida: #15 Renault bryter med Volvo, 2006). 

 

- Nästan 2 000 anställda på Volvo Personvagnar har anmält intresse för att sluta med 

avgångsvederlag. Företaget vill minska personalen med 1 250 för att anpassa sig till 

vikande efterfrågan för Volvobilar (Dagens industri hemsida: #16 2 000 vill sluta på 

Volvo, 2006). 

 

- Volvo tvingas återkalla 360 000 bilar på den amerikanska marknaden efter ett utslag 

som under torsdagen kom från den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA. 

Tidigare rapporterade problem med gasspjäll ligger bakom återkallelsen (Dagens 

industri hemsida: #17 Volvo återkallar 360 000 bilar, 2006). 

2007 

- Skatteverket är inte tillfredsställt med skatteredovisningen från Volvo Personvagnar 

för åren 2004 och 2005. Volvo PV har enligt verket sålt bilar till sina distributörer för 

billigt. Om skatteverkets beslut står fast, efter ett eventuellt överklagande, innebär det 

en extrakostnad för Volvo PV på omkring 260 miljoner kronor. (Dagens industri 

hemsida: #18 Fet skattesmäll för Volvo PV, 2007). 

 

- EU lägger fram ett nytt lagförslag som innebär att bilar endast får släppa ut 130 gram 

koldioxid per kilometer. Enligt en undersökning gjord utav brittiska miljöinstitutet 

IEEP så ligger Volvo sämst till bland biltillverkare då man innehar högst snitt gällande 

koldioxidutsläpp för sina bilar (Dagens industri hemsida: #19 Hårda EU-krav om 

koldioxid pressar Volvo, 2007 & Dagens nyheter hemsida: #20 Volvo och Saab värst 

när det gäller utsläpp, 2007). 



19 

 

 

- Ford har beslutat att återkalla Volvo Personvagnars modell XC90 från 2005 för att 

inspektera batteriet och försäkra sig om att det inte kan kortsluta och orsaka en brand. 

Återkallelsen omfattar 42 211 fordon som producerats i svenska Torslandafabriken 

mellan juni 2004 och maj 2005 (Dagens industri hemsida: #21 Ford återkallar 42.000 

Volvo XC90, 2007). 

 

- Volvo tvingas återkalla över 7 800 cabrioleter av 2007 års modell C70. Detta på grund 

utav att sidodörren riskerar att öppnas vid en eventuell krock. Felet har lokaliserats till 

en vajer kopplad till dörrhandtaget som är för kort. Felet beskrivs som en felmontering 

enligt Volvo Personvagnar (Dagens industri hemsida: #22 Volvo återkallar nya 

cabben, 2007 & Dagens nyheter hemsida: #23 Volvo återkallar cabrioleter, 2007). 

 

- Volvo upptäcker två fel under samma dag där man först upptäckte fel på 

sidokrockskydden på Volvos nya V70 och XC70. 18 000 bilar återkallas. När man 

även fann att dieselmotorerna i de större Volvobilarna av 2006 års modell kan börja 

brinna så ökades antalet till 56 000 bilar som återkallas (Dagens industri hemsida: #24 

Volvo återkallar 56 000 bilar, 2007). 

 

- Volvo upptäcker fel i modellerna C30, S40 och V50 tillverkade från 2005. Volvo 

tvingas återkalla 49 500 bilar över hela världen efter det att ett fel upptäckts i 

dieselpartikelfiltret i de tre modellerna. Av dessa har 1 505 sålts i Sverige (Dagens 

industri hemsida: #25 Volvo återkallar 49.500 bilar, 2007). 

 

- Volvo Personvagnar har dragit tillbaka sitt överklagande av skattemyndighetens ovan 

nämnda beslut att underkänna avdrag för royalties till Ford på sammanlagt 8,6 

miljarder kronor under åren 1999, 2000 och 2001. Beslutet innebär att Volvo får betala 

en restskatt på drygt 2,4 miljarder kronor. Konflikten mellan Volvo och 

skattemyndigheten har handlat om hur mycket Ford har bidragit till utvecklingen av de 

bilar som sålts under de aktuella inkomståren. (Dagens industri hemsida: #26 

Miljardsmäll för Volvo Personvagnar, 2007) 

2008 

- Enligt Dagens industri så har Volvo Personvagnar fällts för att ha vållat två barns död i 

en trafikolycka i Frankrike för snart nio år sedan. Den kvinna som körde olycksbilen 

har hela tiden hävdat att bromsarna på hennes Volvo 850 av 1996 års modell inte tog. 

Volvo har medgett att olycksbilen ingick i samma serie på drygt 19 000 bilar där ett 

konstruktionsfel upptäckts som kunde göra att det kändes trögt att bromsa. Det felet 

åtgärdades vid rutinservice. Kvinnans bil hade åtgärdats före olyckan. Men 

instruktionerna till de franska bilmekanikerna var felöversatta så två år efter olyckan 

bestämde sig Volvo för att kalla tillbaka alla bilar av samma modell i Frankrike för att 

se över dem. Volvo Personvagnar döms till böter på 200 000 euro, cirka 1,9 miljoner 

kronor. Det är mer än vad åklagaren hade krävt. Han yrkade på 150.000 euro, cirka 1,4 

miljoner kronor. (Dagens industri hemsida: #27 Volvo PV fälls för barns död, 2008). 

 

- Volvo Personvagnar fälls även i den högre rätten för att ha vållat två barns död i 

samma trafikolycka i Frankrike 1999. Cour d'appel, motsvarande hovrätten, i 

östfranska Colmar dömde på torsdagen företaget till lika höga böter som i den första 

instansen, 200.000 euro, motsvarande cirka 2,2 miljoner kronor (Dagens industri 

hemsida: #28 Volvo PV fälls för fransk dödsolycka, 2008). 
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- Volvo Personvagnar överklagar inte den ovan nämnda franska dom som pekade ut ett 

bromsfel på en Volvo 850 som orsak till en olycka där två barn dog. Volvo ska böta 

nästan 2,3 miljoner kronor och dessutom betala annonseringen av domen i två av 

Frankrikes största morgontidningar (Dagens industri hemsida: #29 Volvo PV 

överklagar inte fransk dom, 2008). 

 

- Volvo Personvagnar tvingas återkalla 82 000 av modellerna S40 och V50, 

årsmodellerna 2004-2006. Orsaken anges vara en felaktig packning i bränslepumpens 

elektroniska styrenhet vilket kan leda till motorstopp (Dagens industri hemsida: #30 

Volvo återkallar 82 000 bilar, 2008). 

  

- Volvo Personvagnar riskerar miljardböter som ett resultat av EU-kommissionens tuffa 

förslag till sänkta utsläpp av koldioxid från och med 2012. Volvo Personvagnar skulle 

tvingas böta cirka 2 miljarder kronor 2012 och hela 10 miljarder kronor 2015 med de 

utsläpp dagens bilmodeller har enligt en beräkning som DI gjort. (Dagens industri 

hemsida: #31 Miljöböter väntar för Volvo och Saab, 2008). 

 

- Volvo Personvagnar har beslutat att återkalla alla V70 och XC70 som sålts sedan de 

nya modellerna lanserades under hösten 2007. Det handlar om 65 000 bilar i hela 

världen varav 22 384 har sålts i Sverige. Orsaken är att man vill rätta till mjukvaran 

som styr hur snabbt sidokrockgardinen ska utlösas (Dagens industri hemsida: #32 

Volvo återkallar 65 000 bilar, 2008). 

 

- Volvo Personvagnar varslar 1 200 personer om uppsägning, främst i Göteborg och 

Olofström.Varslet är uppdelat på 1 105 personer på Volvo Personvagnar i Göteborg, 

50 personer på Karosskomponenter i Olofström och 45 på marknadsföringsbolaget 

Volvo Personbilar Sverige. Enligt Volvo är det kombinationen av en svag dollar och 

dyra råvaror som ställt till det. Under de senaste två åren har bolaget kompenserat 

genom besparingar men när marknaden i USA viker räcker inte det (Dagens industri 

hemsida: #33 Volvo PV varslar 1 200, 2008). 

 

- Volvo PV återkallar drygt 1 000 bilar i USA på grund av ett problem med en slang i 

servostyrningssystemet. Återkallelsen rör 1 020 bilar av modellerna S40, V50, C30 

och C70 inom USA (Dagens industri hemsida: #34 Volvo PV återkallar 1 000 bilar, 

2008). 

 

- Volvo Personvagnar varslar ytterligare 2 700 personer i Sverige. Det meddelar 

bolagets nytillträdde vd Stephen Odell. För att möta den vikande marknaden för 

personbilar, meddelar Volvo Personvagnar den största nedskärningen av personal i 

bolagets historia. Utanför Sverige varslas ytterligare 600 personer (Dagens industri 

hemsida: #35 Volvo PV varslar 3 300, 2008 & Dagens nyheter hemsida: #36 Volvo PV 

varslar 3 300, 2008). 

 

- Personbilstillverkaren Volvo har drabbats av en stämning av en utav företagets egna 

anställda. Det är systemuppdragsledaren Lars Korpe som har stämt sin arbetsgivare. 

Korpe menar att han för fem år sedan kom på en idé som sedan ledde till att 

bilkoncernen började använda samma system till alla bilar och enheter. Han erbjöds 

50 000 kronor i ersättning, men tycker själv att summan borde ha varit betydligt högre 

(Dagens industri hemsida: #37 Volvo stäms på 28 Mkr - av en anställd, 2008). 
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- Volvo låg först, men hamnade sist. Under 1970-, 1980- och 1990-talen visades 

koncept för miljöbilar som än i dag är en dröm för de flesta biltillverkare. Om några 

veckor är det provkörning av de bilar reklamen handlar om: Volvos nya koncept 

Drive, lågförbrukande dieselversioner av C30, S40 och V50. Det är naturligtvis bra att 

Volvo äntligen kommer med snålare bilar, men det vore en lögn att påstå att man 

därmed tar täten. I själva verket har en lång rad biltillverkare redan modeller med 

liknande teknik – BMW, VW, Audi, Seat, Ford och Opel, för att bara nämna några. 

(Dagens industri hemsida: #38 Därför tappade Volvo det gröna spåret, 2008). 

 

- Det blir 2 721 anställda som sägs upp från Volvo Personvagnar i Sverige. Det är 2 367 

kollektivanställda och 354 tjänstemän som får lämna Volvo PV, skriver företaget i sitt 

pressmeddelande. Tjänstemännen som får gå är avsevärt färre än det antal som 

varslades. (Dagens industri hemsida: #39 2 721 anställda på Volvo PV sägs upp, 2008 

& Dagens nyheter hemsida: #40 2 721 anställda på Volvo PV sägs upp, 2008). 
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5. Analys 

 

I analysen sker en jämförelse mellan de externa rapporterna gentemot Volvo Personvagnars 

hållbarhetsredovisningar. Här sker även en återkoppling till den teoretiska referensramen 

där vi analyserar Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning gentemot de teorier som 

presenterades tidigare i studien.

 

5.1 Jämförelse - Externa rapporter mot hållbarhetsredovisningar 

För att kunna koppla Volvo Personvagnars praktiska handlanden till hållbarhetsredovisningen 

har en jämförelse av de externa källorna i förhållande till hållbarhetsredovisningen 

sammanställts nedan. Jämförelsen utgår ifrån i hur stor grad Volvo Personvagnar diskuterar 

händelser som skett under åren i sin rapportering. Analysen kommer att ge information 

angående hur väl företaget informerar sina intressenter om den kritik som riktas mot företaget. 

För att se om Volvo Personvagnars information gentemot sina intressenter har förbättrats eller 

förvärrats över åren, går analysen över ett flertal år (2004-2008). 

5.1.1 Rapportering 2004 

2004-02-11, 2004-09-10 Volvo återkallar bilar 

I februari 2004 rapporterar både Dagens industri och Aftonbladet om Volvo Personvagnars 

val att återkalla 105 000 bilar varav 17 000 bilar i Sverige. Detta på grund av att 

kulledsmuttrarna inte höll måttet och tordes därför kunna orsaka glapp i styrningen. (Dagens 

industri hemsida: #1 Volvo återkallar 105 000 bilar, 2004 & Aftonbladet hemsida: #2 

Allvarligt fel på nya Volvobilar, 2004). I september 2004 kom ytterligare en återkallning, 

beskedet var Volvo Personvagnars hittills mest omfattande återkallning. 460 000 

personvagnar återkallas på grund av ett elektroniskt fel i modulen som styr motorfläkten. Vid 

varmt klimat och långsam körning kan felet leda till brand i motorrummet. Risken för att 

utsätta sina kunder för någon fara fick Volvo Personvagnar att besluta sig om återkallandet 

(Aftonbladet hemsida: #3 Volvo återkallar 460 000 bilar, 2004). I sin hållbarhetsredovisning 

behandlar Volvo Personvagnar händelserna genom att informera att den totala återkallningen 

år 2004 slutade på 714 100 Volvopersonbilar. Av dessa var cirka 65 % på grund av de 

elektriska felen som orsakade att inte motorn kyldes ned under körning. 15 % berodde på fel 

med ljusen och lite över 14 % orsakades av kulledsmuttrarna som kunde orsaka styrproblem. 

Andra återkallningar som gjordes under 2004 berodde på fel på en bränslepump och 

barnsäten. Volvo Personvagnar menar på att dessa återkallningar påvisar att företaget tar sitt 

ansvar som de har som biltillverkare gentemot sina kunder. Varje år tar Volvo Personvagnar 

emot cirka 20 000 tekniska felrapporter, dessa rapporter analyseras av anställda på företaget 

för att i framtiden kunna förhindra liknande problem (Volvo Cars Sustainability report 2004).  

År 2004 var ett bra år för Volvo Personvagnar. Företagets långtidssatsning på kvalité, 

säkerhet och miljö resulterade i en rekordförsäljning (Volvo Cars Sustainability report 2004). 

Framgångarna speglades även i media där det inte fanns någon större kritik gentemot 

företaget. Den lilla kritik som framgick i tidningarna DI, DN och Aftonbladet togs även upp i 

Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning. Här gav företagets rapportering en ingående 

beskrivning i vad som varit problematiskt och hur många bilar som återkallats. 
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5.1.2 Rapportering 2005 

2005-05-12, 2005-11-16 Volvo i spjällmål, samt garantibråk i USA 

I maj 2005 skrev Aftonbladet i en rapport om hur 15 000 svenska bilägare kan få pengar 

tillbaka på grund av krånglande gasspjäll. Sammanlagt berör problemet 860 000 bilar, varav 

120 000 är sålda i Sverige. Problemet kan finnas på alla stora Volvobilar byggda mellan 1999 

och 2001 med fem- eller sexcylindriga bensinmotorer. Några har fått reparationen gjord på 

garantin, men de flesta har betalat själva. De som redan bekostat reparationen själva får 

pengarna tillbaka (Aftonbladet hemsida: #10 Volvo i spjällbråk, 2005). I september samma år 

rapporterar tidningarna om hur Volvo personvagnar i tysthet har tvingats ge tio års garanti, 

alternativt 32 000 mil, på den elektroniska bränsleinsprutningen i 356 000 bilar som sålts i 

Kanada och USA. Tidigare fanns det en garanti på sju år, alternativt 11 200 mil, men detta 

höjdes när en grupp missnöjda bilägare stämde Volvo Personvagnar. Problemet är att det 

elektroniskt styrda spjället till bränsleinsprutningen kan krångla på grund av korrosion med 

risk för motorstopp eller att farten stryps. Enligt ett PM från Volvo personvagnar har de lagt 

ut omkring 100 miljoner kronor på att reparera och byta ut den krånglande elektroniska 

bränsleinsprutningen (Dagens industri hemsida: #5 Volvo i garantibråk, 2005 & Dagens 

nyheter hemsida: #6 Volvo tvingas förlänga garanti för 100 000-tals bilar, 2005). Trots detta 

nämns ingenting om de krånglande gasspjällen i Volvo personvagnars hållbarhetsredovisning, 

även om det berör ett flertal bilägare runt om i världen (Volvo Cars Sustainability report 

2005). 

2005-09-22 Volvo fällt för diskriminering 

Volvo Personvagnar fälldes av arbetsdomstolen för indirekt könsdiskriminering av en kvinna 

som vägrats anställning på grund av sin längd. Den 160 cm långa kvinnan ansågs vara för kort 

för det arbete som skulle utföras. Volvo Personvagnar hänvisade till att längdkravet på 163 

centimeter införts av arbetsmiljömässiga skäl eftersom risken för sträck- och 

belastningsskador ökar för den som är för kort eller för lång. Jämo bedömde dock längdkravet 

som könsdiskriminerande och stämde Volvo inför AD med ett skadeståndskrav på 200 000 

kronor. Jämo hänvisade till statistik från SCB som visar att längdkravet gör att 28 procent av 

Sveriges kvinnor utesluts från jobb som montörer på Volvo, medan det bara drabbar en 

procent av männen (Dagens industri hemsida: #9 Volvo fällt för diskriminering, 2005). Volvo 

Personvagnar poängterar starkt i hållbarhetsredovisningen år 2005 att hälsa och säkerhet ingår 

i företagets policy. I avsnittet om hälsa och säkerhet tar de även upp 

könsdiskrimineringsfallet. Varför de använde sig av en längdstandard berodde på att de flesta 

maskiner var mer anpassade till personer med en viss längd, därav hade de även en maximum 

längd på 195 cm. Vidare argumenterar de att arbetet på löpande band ofta innefattar arbete 

uppe på bilarnas tak vilket är enormt mycket svårare för en kortare person, speciellt när det 

handlar om de nyare, större modellerna så som Volvo XC90. Då den svenska arbetsdomstolen 

inte ansåg att detta var någon risk har Volvo Personvagnar efter domen valt att frångå från 

längdkriteriet vid nyanställning. Dock hänvisar Volvo Personvagnar till Industrial relations 

court, då de menar på att Volvo Personvagnar enbart använde sig utav en längdstandard för 

att förebygga fysiska arbetsskador och därmed skydda sina anställda. Fördelningen av 

anställda inom Volvo personvagnar är 79 % män och 21 % kvinnor. Ett mål för att förbättra 

denna siffra är att till år 2008 ökat antalet kvinnliga chefer till 25 %. Hittills har man lyckats 

öka de kvinnliga cheferna från 12 % år 2002 till 17 % år 2005. (Volvo Cars Sustainability 

report 2005).  

2005-11-10 Volvo återkallar 20 000 bilar 

Volvobilar riskerar att få kortslutning eller i värsta fall börja brinna, på grund av en 

felmonterad elkabel till startmotorn. Volvo Personvagnar återkallar därför 20 000 bilar med 
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omedelbar åtgärd (Aftonbladet hemsida: #7 Volvo återkallar 20 000 bilar, 2005 & Dagens 

industri hemsida: #8 Volvobilar riskerar brinna, 2005). I hållbarhetsredovisningen för 2005 

framhäver Volvo personvagnar sina kärnvärden, vilka är säkerhet, miljö och kvalitet (Volvo 

Cars Sustainability report 2005). Trots detta så nämner de inget om den bristande kvalitén 

eller säkerheten som fanns på de 20 000 återkallade bilarna. 

2005-11-29 1500 bort från Volvo 

På grund av ett nytt sparpaket för Volvo Personvagnar, minskar de antalet anställda med 

1 470 personer, varav 720 av dessa tjänster befinner sig i Sverige (Dagens industri hemsida: 

#4 1500 bort från Volvo, 2005). 2005 var ett utmanande år för bilindustrin, med ökande 

oljepriser och prispressning på bilmarknaden. I början av år 2005 kände därmed Volvo 

Personvagnar ett behov av att reducera sina kostnader och effektivisera sin verksamhet, bland 

annat förflyttas en del tjänster till mindre kostsamma arbetsplatser. Volvo Personvagnar gick 

därmed ut om att upp till 1 400 tjänster skulle försvinna, men att de skulle sträva efter att hålla 

nere siffran i så stor mån som möjligt. Det skedde en del uppsägningar och förflyttningar 

inom företaget och slutligen beslutades det om att 1 470 tjänster ska försvinna (Volvo Cars 

Sustainability report 2005).  

År 2005 blev ett utmanande år med höjda oljepriser och konkurrens om fordonstillverkningen 

blev allt starkare från de asiatiska länderna, samtidigt som bilhandlare i USA försökte pressa 

priserna till det yttersta (Volvo Cars Sustainability report 2005). Motgångarna blir allt 

tydligare då tidningarna rapporterar om hur Volvo Personvagnar tvingas skära ned på 

arbetsstyrkan för att reducera sina kostnader. Detta avspeglas även i Volvo Personvagnars 

hållbarhetsredovisning där de tar upp de exakta siffrorna på hur många som får gå, samt 

anledningen till detta. Utöver detta stöter företaget på ytterligare motgångar vad gäller 

tekniska problem på ett flertal bilar, de krånglande elektroniska gasspjällen och den 

felmonterade elkabeln till startmotorn gav stor uppståndelse. Därmed tvingas Volvo 

Personvagnar att lägga ut enorma belopp på reparationer och återkallningar. Dock nämns 

inget om detta i hållbarhetsredovisningen, trots att det berör flertalet bilmodeller samt 

bilägare. Däremot handlade hållbarhetsredovisningen till stor del om hälsa och säkerhet, där 

de bland annat nämner det domstolsbeslutet som uppmärksammades i september. 

Könsdiskrimineringsfallet förklaras i detalj, där Volvo Personvagnar argumenterar till varför 

de använde sig av en längdstandard, men som de numera fått avveckla.  

5.1.3 Rapportering 2006 

2006-05-10, 2006-11-24 Volvo återkallar bilar 

Samtidigt som försäljningssiffrorna backar tvingas Volvo personvagnar att i maj månad 

återkalla drygt 250 000 bilar runt om i världen. Åtgärden kommer att kosta Volvo 

personvagnar betydande belopp då felen måste åtgärdas gratis för kunderna. De fel som 

upptäckts gäller yttre styrleder på senare årsmodeller av XC 90 och en bränsleslang som kan 

gå sönder på S40 och V50. (Dagens industri hemsida: #13 Volvo återkallar drygt 250 00 

bilar, 2006). I september kommer ytterligare en återkallning efter ett utslag från den 

amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten. Denna gång tvingas Volvo Personvagnar att 

återkalla 360 000 bilar på den amerikanska marknaden. Tidigare rapporterade problem med 

gasspjäll har nu resulterat i att trafiksäkerhetsmyndigheten i USA kräver att de bilar som sålts 

där ska återkallas och åtgärdas (Dagens industri hemsida: #17 Volvo återkallar 360 000 bilar, 

2006). I Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning påpekar de hur viktigt det är att lyssna 

till sina konsumenter, samt tillgodose konsumenternas behov. För att förbättra de befintliga 

bilmodellerna ombeds nya kunder att ge feedback på hur de upplever köpet, servicen och 

bilen i sin helhet (Volvo Cars Sustainability report 2006).  
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2006-07-19, 2006-10-31 1 000 jobb bort på Volvo PV, samt 2 000 vill sluta på Volvo 

I juli 2006 rapporterade Dagens industri att effektivitetskraven hos Volvo Personvagnar 

skärps under hösten 2006, därav måste personalstyrkan bantas med omkring 1 000 personer. 

VD:n Fredrik Arp menar på att de måste få ner tillverkningskostnaderna per tillverkad enhet 

samtidigt som de ökar tillverkningsvolymen totalt (Dagens industri hemsida: #14 1 000 jobb 

bort på Volvo PV, 2006). I oktober samma år rapporterades att 1 995 anställda på Volvo 

Personvagnar har anmält intresse för att sluta med avgångsvederlag. Volvo Personvagnars 

mål är att minska antalet tjänstemän med 950 och antalet arbetare med 300, men det är 845 

tjänstemän och 1 150 arbetare som ansökt om att få sluta med avgångsvederlag som för de 

äldsta är kombinerat med avtalspension (Dagens industri hemsida: #16 2 000 vill sluta på 

Volvo, 2006). VD Fredrik Arp skriver i hållbarhetsredovisningen att företaget har minskat sin 

arbetsstyrka med sju procent, genom ett noggrant planerat volontärprogram. Dock fanns det 

ingen ytterligare förklaring i rapporteringen (Volvo Cars Sustainability report 2006).  

2006-08-18 Renault bryter med Volvo 

Renault har valt att säga upp det 25 år gamla försäljningssamarbetet med Volvo Personvagnar 

på den nordiska marknaden i och med att det nuvarande avtalet löper ut i januari 2008. 

Renault kommenterar detta genom att påvisa att de är mycket nöjda med samarbetet men att 

de i fortsättningen väljer att sköta sin import på egen hand (Dagens industri hemsida: #15 

Renault bryter med Volvo, 2006). I Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning nämns 

ingenting om uppbrottet med Renault, detta trots att det kan vara intressant för blivande 

investerare och intressenter (Volvo Cars Sustainability report 2006).  

2006-10-04 Volvo slutar med biogasbilar 

Volvo Personvagnar har inte längre råd med att fortsätta tillverkningen och försäljningen av 

bilar som går på bio- och naturgas. De väljer därmed att lägga ned detta för att istället satsa på 

etanoldrivna bilar där de har haft större framgångar (Dagens industri hemsida: #11 Volvo 

slutar med biogasbilar, 2006 & Dagens nyheter hemsida: #12 Volvo slutar med gasbilar, 

2006). I sin hållbarhetsredovisning skriver Volvo Personvagnar att de tänker ta en ”time-out” 

från utvecklingen inom biogas. De menar på att det är ett mycket miljövänligt drivmedel men 

att det tyvärr inte är tillräckligt vinstdrivande i nuläget. Däremot anser de sig ha en mycket 

stark position för ett framtida införlivande av utvecklandet igen när detta är tillräckligt 

vinstdrivande (Volvo Cars Sustainability report 2006).  

År 2006 ökar konkurrensen ytterligare från tidigare år, samtidigt som priset på råmaterial 

höjs. Något som resulterat i en minskad totalförsäljning på 3,6 % gentemot år 2005 (Volvo 

Cars Sustainability report 2006). Därmed valde Volvo Personvagnar att genomföra ett 

sparpaket där de, som tidigare nämndes, tvingas minska antalet tjänster inom företaget. I sin 

hållbarhetsredovisning nämns detta utav VD Fredrik Arp. Dock nämns det enbart väldigt 

kortfattat och diskuteras inte mer ingående. Ännu en påminnelse om Volvo Personvagnars 

behov av sparande framkommer då de väljer att ta en time-out från utvecklandet av 

biogasprodukter, på grund av att det inte ger tillräckligt god vinst. I hållbarhetsredovisningen 

diskuteras anledningen till uppehållet, samtidigt som det förklaras att de ämnar ta upp 

forskningen igen i framtiden om det blir mer vinstdrivande. Utgifter uppstod då Volvo 

Personvagnar tvingades återkalla ett flertal bilar för att reparera dem åt sina kunder. Om detta 

nämns ingenting i hållbarhetsredovisningen även om de diskuterar hur enheterna ska 

utvecklas med hjälp av konsumenternas hjälp, i form av feedback. Samma år meddelar 

Renault att de inte vill fortsätta sitt samarbete med Volvo Personvagnar, något som inte 

påpekas i hållbarhetsredovisningen trots att de har samarbetat i hela 25 år.  
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5.1.4 Rapportering 2007 

2007-01-10 Fet skattesmäll för Volvo PV. 

Dagens industri rapporterar den 10:e januari 2007 att Skatteverket inte är nöjda med den 

skatteredovisningen som Volvo Personvagnar utfört mellan 2004 och 2005. Skatteverket 

kräver därför 260 miljoner kronor utav Volvo Personvagnar (Dagens industri hemsida: #19 

Hårda EU-krav om koldioxid pressar Volvo, 2007). Volvo Personvagnar har i sin 

hållbarhetsredovisning för 2007 framställt en god skatteplanering som ett mål för att uppnå en 

god kontakt med externa intressenter men nämner inte i samma rapport något om en eventuell 

skatteskuld eller arbetet runt om (Volvo Cars: Sustainability report 2007, 2007). 

2007-02-07 Hårda EU-krav om koldioxid pressar Volvo 

Dagens industri och även Dagens nyheter presenterar den 7:e februari 2007 respektive 20:e 

oktober att nya regler inom EU gällande koldioxidutsläpp kan komma att drabba Volvo 

Personvagnar särskilt hårt. Volvo Personvagnar har nämligen under perioden den högst 

snittvärdet gällande koldioxidutsläpp bland biltillverkarna (Dagens industri hemsida: #19 

Hårda EU-krav om koldioxid pressar Volvo, 2007 & Dagens nyheter hemsida: #20 Volvo och 

Saab värst när det gäller utsläpp, 2007). I Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning tar 

man upp EU:s nya beslut gällande utsläpp av koldioxid. Man påvisar även att Volvo 

Personvagnar är ett biltillverkande företag vilket är i en bransch som kommer att få det tufft 

att möta kraven. Dock så tar man ej upp sig egen situation med att Volvo Personvagnar 

kommer att drabbas extra hårt då man har sämst snitt bland biltillverkarna gällande 

koldioxidutsläpp (Volvo Cars: Sustainability report 2007, 2007). 

2007-07-26 - 2007-12-13 Ford återkallar bilar 

Dagens industri meddelar den 26:e juli 2007 att Ford har beslutat att återkalla 42 000 bilar av 

Volvo Personvagnars modell XC90 på grund utav ett batteri som kan kortsluta och därmed 

orsaka brand i motorrummet (Dagens industri hemsida: #21 Ford återkallar 42 000 Volvo 

XC90, 2007). Volvo Personvagnar nämner inte denna återkallelse i sin hållbarhetsredovisning 

för 2007 men framhäver XC90 som deras bäst säljande bil och framhäver även dess säkerhet 

(Volvo Cars: Sustainability report 2007, 2007). Dagens industri och Dagens nyheter 

rapporterar den 9:e oktober 2007 att Volvo Personvagnar tvingas återkalla 7 800 bilar av 

modellen C70 på grund av en sidodörr som riskerar att öppnas vid krock (Dagens industri 

hemsida: #22 Volvo återkallar nya cabben, 2007 & Dagens nyheter hemsida: #23 Volvo 

återkallar cabrioleter, 2007). Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning från 2007 

innehåller ingen information gällande rapporterade återkallelse men påpekar flertalet gånger 

att säkerheten i en Volvobil är vad som speglar Volvo Personvagnar (Volvo Cars: 

Sustainability report 2007, 2007). Dagens industri meddelar den 23:e november 2007 att 

Volvo Personvagnar upptäckt två fel under samma dag. Felen gäller sidokrockskydd och 

dieselmotorer som kan börja brinna. Resultatet blir en återkallelse utav 56 000 bilar från 

biltillverkarkaren (Dagens industri hemsida: #24 Volvo återkallar 56 000 bilar, 2007). 

Återkallelsen nämns ej i Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning för 2007 medans man 

däremot diskuterar Volvos säkerhet och ansvar vilket man menar på att det fortfarande är 

Volvo Personvagnars viktigaste byggstenar (Volvo Cars: Sustainability report 2007, 2007). 

Dagens industri rapporterar den 13:e december 2007 att Volvo Personvagnar upptäckt fel i 

flertalet modeller och måste därmed återkalla 49 500 bilar över hela världen. Felet rapporteras 

vara ett dieselpartikelfilter (Dagens industri hemsida: #25 Volvo återkallar 49 500 bilar, 

2007). Nyheten behandlas ej i Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning anno 2007 trots 

att Fredrik Arp, dåvarande VD, menar att hållbarhetsredovisningen detta år skall framhäva 

Volvo Personvagnars säkerhet (Volvo Cars: Sustainability report 2007, 2007). 
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2007-10-26 Miljardsmäll för Volvo Personvagnar 

Dagens industri presenterar den 26:e oktober 2007 en artikel som riktar uppmärksamheten på 

att Volvo Personvagnar får betala Skatteverket 2,4 miljarder kronor. Detta sker på grund av 

att Skatteverket underkänt Volvo Personvagnars avdrag för royalties till Ford under åren 1999 

till och med 2001 (Dagens industri hemsida: #26 Miljardsmäll för Volvo Personvagnar, 

2007). Nyheten nämns inte i Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning för 2007 men 

påvisar, som ovan nämnt, att skatteplanering är av största relevans gällande en god relation till 

externa intressenter (Volvo Cars: Sustainability report 2007, 2007). 

Under år 2007 ökar säljvolymen för Volvo Personvagnar igen, då marknaden utökas. Trots 

detta så reflekterar den ekonomiska situationen en ökad konkurrens, fortsatt höga priser på 

råmaterial, samt en rad andra motgångar. Bland annat krävde skatteverket Volvo 

Personvagnar på 260 miljoner kronor på grund av en otillräcklig skatteredovisning, vilket inte 

nämns i Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning. Däremot sätter de upp ett mål om att 

skapa en god skatteplanering. Ytterligare påfrestningar utifrån kommer då EU ställer hårda 

krav om minskat koldioxidutsläpp. I hållbarhetsredovisningen nämns inget om att Volvo 

Personvagnar för närvarande är en av de biltillverkarna med högst genomsnitt av 

koldioxidutsläpp och kan därför drabbas hårt av EU:s nya beslut. Däremot är en stor del av 

hållbarhetsredovisningen uppbyggd kring miljö och de diskuterar allmänt det nya EU beslutet. 

Vidare har det skett en hel del återkallningar av bilmodeller under året, något som inte 

påpekats i Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning. 

5.1.5 Rapportering 2008 

2008-01-31 - 2008-12-22 Volvo PV fälls för barns död 

Den 31:e januari 2008 rapporterar Dagens industri att Volvo Personvagnar har fällts för att ha 

orsakat två barns död i en trafikolycka i Frankrike under 1996. Det är felande bromsar i en 

Volvo 850 som ligger bakom åtalet och Volvo Personvagnar döms till böter på cirka 1,9 

miljoner kronor(Dagens industri hemsida: #27 Volvo PV fälls för barns död, 2008). Dagens 

industri presenterar den 18:e december 2008, alltså nästan 11 månader efter första domen, att 

Volvo Personvagnars överklagan misslyckats i Franska motsvarigheten till hovrätten. 

Företaget döms till böter på cirka 2,2 miljoner kronor (Dagens industri hemsida: #28 Volvo 

PV fälls för fransk dödsolycka, 2008). Dagens industri rapporterar även den 22:e december 

2008 att Volvo Personvagnar valt att inte överklaga Franska hovrättens dom (Dagens industri 

hemsida: #29 Volvo PV överklagar inte fransk dom, 2008). Dödsfallen och den påföljande 

domen ledde till en stor mediebevakning i Frankrike. Varpå Volvo Personvagnar dömdes, 

förutom böterna, även att betala annonser i de två största nationellt täckande tidningarna i 

Frankrike där domen skulle utannonseras. Fallet med de två döda barnen och den påföljande 

domen behandlas inte i Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning anno 2008. Däremot så 

innehåller hållbarhetsredovisningen ett avsnitt där man diskuterar de säkerhetsfilosofier som 

Volvo Personvagnar anser ska rädda liv där man även redovisar övrig statistik för olyckor för 

bilfärder (Volvo Cars: 2008/09 Corporate report with sustainability, 2008).  

2008-02-02 – 2008-07-29 Volvo återkallar bilar 

Dagens industri rapporterar den 2:e februari 2008 att Volvo Personvagnar tvingas återkalla 

82 000 bilar. Orsaken anges vara en bränslepump som kan orsaka motorstopp (Dagens 

industri hemsida: #30 Volvo återkallar 82 000 bilar, 2008). Volvo Personvagnar behandlar 

inte nyheten i 2008 års hållbarhetsredovisning trots att man valt att poängtera att bilarnas 

säkerhet är en av kärnorna för Volvo Personvagnars hållbarhet (Volvo Cars: 2008/09 

Corporate report with sustainability, 2008). 29:e april 2008 rapporterar Dagens industri att 

Volvo Personvagnar återigen bestämts sig för att återkalla bilar. Denna gång handlar det om 
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65 000 bilar som man misstänker inneha ett fel gällande sidokrockskyddet (Dagens industri 

hemsida: #32 Volvo återkallar 65 000 bilar, 2008). Återigen väljer Volvo Personvagnar att 

inte nämna en återkallelse i sin årliga hållbarhetsredovisning. Detta trots att problemet med 

sidokrockskyddet speglar bilens säkerhet som anses vara en viktig aspekt för Volvo 

Personvagnar 2008 (Volvo Cars: 2008/09 Corporate report with sustainability, 2008). 

Ytterligare en incident sker och Dagens industri meddelar den 29:e juli att Volvo 

Personvagnar valt att återkalla drygt 1 000 bilar på den amerikanska marknaden. Felet anges 

vara ett problem med servostyrningssystemet (Dagens industri hemsida: #34 Volvo PV 

återkallar 1 000 bilar, 2008). Dagens industri rapporterar om en mindre återkallelse, sett till 

ovan nämnda återkallelser, som inte heller delges i 2008 års hållbarhetsredovisning från 

Volvo Personvagnar (Volvo Cars: 2008/09 Corporate report with sustainability, 2008).  

2008-04-02 Miljöböter miljardsmäll för Volvo 

2007 rapporterade Dagens industri om hur Volvo Personvagnar skulle få det tufft med de nya 

EU-kraven gällande koldioxidutsläpp. Dem följer upp det med en artikel om hur Volvo 

Personvagnar är ett av de företagen som därför riskerar böter på cirka 2 miljarder kronor 2012 

och hela 10 miljarder 2015 med dåvarande utsläpp (Dagens industri hemsida: #31 Miljöböter 

väntar för Volvo i USA, 2008). De nya kraven nämndes i 2007 års hållbarhetsredovisning och 

även i 2008 års version fortsätter arbetet mot de nya kravnivåerna enligt VD:n. Även om det 

inte nämns något bötesbelopp eller att Volvo Personvagnar är i farozonen så diskuteras det 

hur jobbet fortskrider mot en lägre nivå utav koldioxid med bland annat ny teknik såsom 

DRIVe. (Volvo Cars: 2008/09 Corporate report with sustainability, 2008).  

2008-11-09 Därför tappade Volvo det gröna spåret 

Den 9:e november 2008 publicerar Dagens industri en artikel som menar på att Volvo 

Personvagnar ligger efter andra biltillverkare när det gäller miljömässiga aspekter. Volvo 

Personvagnars marknadsföring med allt mer gröna siffror skall bara vara ett spel för galleriet 

och att verka bättre än andra biltillverkare medan sanningen är en annan (Dagens industri 

hemsida: #38 Därför tappade Volvo det gröna spåret, 2008). Volvo Personvagnars 

hållbarhetsredovisning anno 2008 innehåller ett miljökapitel där man framhäver nyskapande 

teknik som DRIVe och Flexi-fuel. Där visar man upp samma bilar och teknik som artikeln 

påvisar med citatet;  

”Det är naturligtvis bra att Volvo äntligen kommer med snålare bilar, men det vore en lögn 

att påstå att man därmed tar täten. I själva verket har en lång rad biltillverkare redan 

modeller med liknande teknik – BMW, VW, Audi, Seat, Ford och Opel, för att bara nämna 

några”- Håkan Mattson, DI 

2008-10-27 Volvo stäms på 28 Mkr - av en anställd 

Den 27e: oktober rapporterar bland annat Dagens Industri om att Volvo Personvagnar stäms 

av före detta anställd. Lars Korpe anser sig ha rätt till ersättning för en idé han kom på fem år 

innan stämningen (Dagens industri hemsida: #37 Volvo stäms på 28 Mkr - av en anställd, 

2008). Volvo Personvagnar väljer att inte nämna tvisten med Lars Korpe i 2008 års 

hållbarhetsredovisning. Detta trots att man i tidigare år valt att nämna tvister med anställda 

såsom könsdiskrimineringen 2005. Avsnittet gällande personal i hållbarhetsredovisningen 

2008 väljer istället fokusera på ledarskap, mångfald och utvecklingsprogram för nuvarande 

anställda inom verksamheten (Volvo Cars: 2008/09 Corporate report with sustainability, 

2008).  
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2008-12-08 2 721 anställda på Volvo PV sägs upp 

I juni 2008 (Dagens industri hemsida: #33 Volvo PV varslar 1 200, 2008) och även sedan i 

oktober 2008 (Dagens industri hemsida: #35 Volvo PV varslar 3 300, 2008 & Dagens nyheter 

hemsida: #36 Volvo PV varslar 3 300, 2008) har det rapporterat om stora varsel för 

personalen hos Volvo Personvagnar. Den 8:e december 2008 meddelar Dagens industri och 

Dagens nyheter att det blir 2 721 anställda som sägs upp från Volvo Personvagnar inom 

Sverige (Dagens industri hemsida: #39 2 721 anställda på Volvo PV sägs upp, 2008 & 

Dagens nyheter hemsida: #40 2 721 anställda på Volvo PV sägs upp, 2008). Volvo 

Personvagnar rapporterar i sin hållbarhetsrapport om alla uppsägningar inom verksamheten. 

6 000 anställda har blivit av med jobbet och det är den största uppsägningen i företagets 

historia. Volvo Personvagnar menar på att det beror på en tuff global ekonomisk situation där 

biltillverkare drabbats hårt och att uppsägningarna är ett måste för ekonomisk hållbarhet och 

verksamhetsmässig överlevnad (Volvo Cars: 2008/09 Corporate report with sustainability, 

2008).  

Den globala ekonomiska krisen har medfört ett tufft år för Volvo Personvagnar. Försäljningen 

av Volvobilar sjönk med 18,3 % till skillnad från år 2007. På grund av krisen krävdes åtgärder 

för att kunna spara pengar vilket resulterade i en stor andel uppsagda tjänster inom företaget 

(Volvo Cars: 2008/09 Corporate report with sustainability, 2008). Detta uppmärksammades 

både av media men även i Volvo Personvagnars egen hållbarhetsredovisning, där de 

diskuterar antalet uppsagda samt den globala ekonomiska situationen. Volvo Personvagnar 

möter även på motgångar inom de miljöaspekter som EU reglerat. Här rapporteras det om att 

företaget ligger efter de andra biltillverkarna i arbetet mot minskat koldioxidutsläpp. 

Hållbarhetsredovisningen påvisar företagets arbete mot en minskning, dock nämner de inget 

om att de ligger på efterkälken vid jämförelse med andra biltillverkare. 

Under året råkar Volvo Personvagnar ut för en stämning av en anställd som hävdar att han har 

rätt till ersättning för sin uppfinning. Om detta nämns ingenting i Volvo Personvagnars 

hållbarhetsredovisning, däremot fokuserar man på personalens utveckling och mångfald. 

Under året har Volvo Personvagnar åtalats ytterligare en gång. Detta fall handlar om två barns 

död på grund av felande bromsar, där Volvo Personvagnar dömdes och fick betala stora 

belopp i böter. Trots en enorm mediebevakning valde Volvo Personvagnar att inte nämna 

något om olyckan i sin hållbarhetsredovisning. Istället formulerar de ett antal viktiga 

säkerhetsaspekter som måste bemötas. 

5.1.6 Sammanställning 

För att kunna ge en mer överskådlig vy över de likheter och skillnader, mellan Volvo 

Personvagnars hållbarhetsrapporter och insamlade externa rapporter, så har vi skapat en 

sammanställning av alla externa rapporter och även angett i vilken utsträckning dem 

förkommer och rapporteras i hållbarhetsrapporterna. För att mäta de externa rapporternas 

utsträckning används en tredelad skala (hanteras ej, hanteras delvis och hanteras helt). 

Hanteras ej betyder att nyheten ej har beskrivits och inte heller ämnet, hanteras delvis betyder 

att man valt att beskriva ämnesområdet men ej själva nyheten medans hanteras helt betyder att 

Volvo Personvagnar valt att redovisa hela händelsen som är beskriven inom den externa 

rapporten. 
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# Publicerad Källa Benämning Hanteras 

ej 

Hanteras 

delvis 

Hanteras 

helt 

1 2004-02-11 DI Volvo återkallar 105 000 bilar     X 

2 2004-02-11 AB Allvarligt fel på nya Volvobilar     X 

3 2004-09-10 AB Volvo återkallar 460 000 bilar     X 

4 2005-11-28 DI 1500 bort från Volvo     X 

5 2005-11-16 DI Volvo i garantibråk X     

6 2005-11-16 DN Volvo tvingas förlänga garanti för 100 000 bilar X     

7 2005-11-10 AB Volvo återkallar 20 000 bilar X     

8 2005-11-11 AB Volvobilar riskerar brinna X     

9 2005-09-22 DI Volvo fällt för diskriminering     X 

10 2005-05-12 AB Volvo i spjällbråk X     

11 2006-10-04 DI Volvo slutar med biogasbilar     X 

12 2006-10-04 DN Volvo slutar med gasbilar     X 

13 2006-05-10 DI Volvo återkallar drygt 250 00 bilar   X   

14 2006-07-18 DI 1 000 jobb bort på Volvo PV   X   

15 2006-08-18 DI Renault bryter med Volvo X     

16 2006-10-31 DI 2 000 vill sluta på Volvo   X   

17 2006-11-24 DI Volvo återkallar 360 000 bilar   X   

18 2007-01-10 DI Fet skattesmäll för Volvo PV X     

19 2007-02-07 DI Hårda EU-krav om koldioxid pressar Volvo   X   

20 2007-10-20 DN Volvo och Saab värst när det gäller utsläpp   X   

21 2007-07-26 DI Ford återkallar 42 000 Volvo XC90 X     

22 2007-09-04 DI Volvo återkallar nya cabben X     

23 2007-09-04 DN Volvo återkallar cabrioleter X     

24 2007-11-23 DI Volvo återkallar 56 000 bilar X     

25 2007-12-13 DI Miljardsmäll för Volvo Personvagnar X     

26 2007-10-26 DI Volvo återkallar 49 500 bilar X     

27 2008-01-31 DI Volvo PV fälls för barns död X     

28 2008-12-18 DI Volvo PV fälls för fransk dödsolycka X     

29 2008-12-22 DI Volvo PV överklagar inte fransk dom X     

30 2008-02-02 DI Volvo återkallar 82 000 bilar X     

31 2008-04-02 DI Miljöböter väntar för Volvo och Saab   X   

32 2008-04-29 DI Volvo återkallar 65 000 bilar X     

33 2008-06-25 DI Volvo PV varslar 1 200 X     

34 2008-07-29 DI Volvo PV återkallar 1 000 bilar X     

35 2008-10-08 DI Volvo PV varslar 3 300     X 

36 2008-10-08 DN Volvo PV varslar personal     X 

37 2008-10-27 DI Volvo stäms på 28 Mkr - av en anställd X     

38 2008-11-09 DI Därför tappade Volvo det gröna spåret   X   

39 2008-12-08 DI 2 721 anställda på Volvo PV sägs upp     X 

40 2008-12-08 DN Anställda på Volvo PV sägs upp     X 

AB = Aftonbladet  DI = Dagens Industri  DN = Dagens Nyheter 
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Sammanställningen visar att Volvo Personvagnar för en väldigt ojämn nivå gällande sin klyfta 

mellan egen och extern hållbarhetsrapportering. Av de 40 externa rapporteringar som valts för 

jämförelse så har Volvo Personvagnar valt att i 52,5 % inte delge nyheten i sin 

hållbarhetsredovisning. I 20 % av fallen så har Volvo Personvagnar hanterat de externa 

rapporterna delvis medan man i 27,5 % av fallen valt att fullständigt redovisa den 

rapporterade händelsen. 

Volvo Personvagnars ojämnhet gällande sin klyfta mellan egen och extern 

hållbarhetsrapportering visar sig också i form av att man från år till år väljer att rapportera i 

olika omfattning inom samma områden. Tar man till exempel återkallelser av fordon så 

redovisar Volvo Personvagnar under 2004 fullständigt de externa rapporter som hanterar 

dessa återkallelser medan man under senare år, 2005 - 2008, väjer att inte längre delge 

liknande information till sina intressenter. 

5.2 Analys av rapporteringsskillnader utifrån valda teorier 

För att skapa ytterligare förståelse över hur de tidigare nämnda skillnaderna, mellan Volvo 

Personvagnars hållbarhetsredovisning och de valda externa källorna, påverkar intressenterna 

analyseras dessa skillnader utifrån tidigare vald teori. Som nämndes i den teoretiska 

referensramen utgår vi ifrån följande teorier: intressentteorin, legitimitetsteorin samt den 

institutionella teorin.  

5.2.1 Intressentteorin 

I den teoretiska referensramen diskuteras hur intressentteorin beskriver företagets relation 

gentemot sina intressenter. För att skapa en god relation krävs det att företaget förmedlar 

information till intressenterna som överensstämmer med de behov som uppstår. Företagets 

hållbarhetsredovisning är en grund till att förmedla denna information och ge intressenterna 

förståelse om företaget. 

I Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning år 2005 menar de på att nyckeln till framgång 

är att föra en nära dialog gentemot sina intressenter (Volvo Cars Sustainability report 2005). 

För att kunna beakta de olika behoven som intressenterna har utför därför Volvo 

Personvagnar en rad omvärldsanalyser och intressentanalyser (Volvo Personvagnar AB 

2008/09 Företagsrapport med hållbarhet). Volvo Personvagnar har även valt att utveckla sin 

hållbarhetsredovisning genom åren och följer numera de riktlinjer som ges ut av GRI (Volvo 

Cars GRI Report 2008). Därmed försöker de uppfylla tre stora behovskällor; ekonomi, miljö 

och socialt ansvar. Dock menar Smith (2006, s.17-22) på att det inte alltid är så lätt att 

tillfredsställa intressenternas behov då det förekommer så många olika behov. De olika 

behoven syns tydligt vid jämförelsen av Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning och de 

externa källor som användes. I hållbarhetsredovisningen informeras intressenterna inte om allt 

som förekommer i tidningsartiklarna. I flera fall talar de om förbättring och utveckling, men 

de tidigare misstagen som ligger till grund för beslutet om förbättring utesluts helt eller delvis.  

Jämförelsen ovan påvisar att Volvo Personvagnar är mycket informativa inom somliga 

aspekter, så som miljö medan de på senare år helt utelämnar incidenter som leder till 

återkallning av bilar. Detta kan liknas till intressentteorins andra del där Gray et al. (1996, s. 

45-46) menar på att förhållandet mellan ett företag och dess intressenter kan förekomma olika 

beroende på hur viktig intressenten anses vara till företaget. Behov som uppstår inom en 

intressentgrupp som påverkar företaget mycket är därmed viktigare att fylla än en intressent 

som inte är direkt påverkbar. Den stora miljösatsningen inom Volvo Personvagnars 

hållbarhetsredovisning kan därmed förklaras av GRI:s riktlinjer och allmänna påtryckningar. 
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Även rapporteringen kring de sociala aspekterna behandlas i viss mån i Volvo Personvagnars 

hållbarhetsredovisning. Inom det sociala ansvaret informeras intressenterna om incidenter vad 

gäller könsdiskriminering och uppsägningar. Dock utesluter Volvo Personvagnar helt att 

informera om de två barnen som dog på grund av en felmonterad broms. Likaså utesluter de 

att nämna de tekniska felen som fanns i de bilar som återkallats under åren. 

5.2.2 Legitimitetsteorin 

Som nämndes i den teoretiska referensramen så beskriver legitimitetsteorin hur företag kan 

använda sin redovisning, i detta fall hållbarhetsredovisning, för att nå ut och legitimera sig 

med sina intressenter. Hållbarhetsredovisningen påvisar därmed vilken värdegrund Volvo 

Personvagnar väljer att stå för. En typisk konflikt kan uppstå i de fall där rapporteringen inte 

stämmer överrens med företagets handlande och man då som företag anses visa ett mindre 

ansvar till sina intressenter. 

Volvo Personvagnars ansvar gentemot sina intressenter speglas därmed bland annat i en 

eventuell klyfta mellan företagets egen hållbarhetsredovisning och den externa rapporteringen 

gällande deras hållbarhet enligt legitimitetsteorin. Vår granskning utav externa rapporters 

närvarande hållbarhetsredovisningar från Volvo Personvagnar visar en tydlig skillnad då man 

till exempel, som ovan nämnt, i 52,5 % av de undersökta externa rapporterna väljer att inte 

behandla det som rapporterats. Denna klyfta är ett bra exempel som ett nyckeltal för mätning 

av deras ansvar gentemot intressenter. 

Gray et al. (1996, s. 46) påstår även att en organisation omsluts utav flertalet hot mot dess 

legitimitet. Organisationer kan då utveckla och använda sig utav fyra olika 

legitimitetsstrategier. Eftersom Volvo Personvagnar, enligt vår undersökning, saknar ett 

fullständigt ansvar till sina intressenter så väljer dem att arbeta med att distrahera alternativt 

manipulera intressenters uppmärksamhet från mer negativa uppfattningar till mer accepterade 

aktiviteter. 

Legitimitetsteorin speglar även i vilken grad en organisation omfattar CSR då man till 

exempel kan spåra flera av en organisations CSR -initiativ till ovan nämnda 

legitimeringsstrategier. Om denna koppling stämmer så påvisar det att Volvo Personvagnars 

CSR -initiativ såsom rapportering av miljöanpassade bilar, alternativt bränsle etcetera 

egentligen används för att distrahera alternativt manipulera intressenters uppmärksamhet från 

den negativa och kritiska rapportering som existerar runt Volvo personvagnar som 

organisation. 

5.2.3 Institutionsteorin 

Som angett i den teoretiska referensramen så beskriver den institutionella teorin hur en 

organisation väljer att anpassa sig till sina intressenters krav gällande allt från ekonomi till 

organisationens sociala aspekter. Detta fenomen har blivit allt mer relevant då det inom 

dagens samhälle ställs allt mer krav på organisationer. En mer generell tolkning utav 

institutionalisering är en handling som utförs upprepade gången och som därigenom får en 

likartad betydelse för dem som utför den (Hatch M.J. 1997, s. 108-109). 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) så är dagens organisationer mindre drivande utav 

konkurrens när det gäller ändringar av rapporteringsätt då dessa ändringar istället sker för att 

organisationer försöker efterlikna varandra. Detta tyder på en allt starkare homogenitet inom 

företagsvärlden och denna företeelse kan beskrivas med hjälp utav tre typer utav isomorfism; 
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påtvingande institutionell isomorfism, Mimetisk institutionell isomorfism och Normativ 

institutionell isomorfism. 

Volvo Personvagnar hållbarhetsredovisning följer, enligt vår undersökning, till största del en 

normativ institutionell isomorfism och mimetisk institutionell isomorfism. Där yrket 

respektive liknande organisationer är källor för varför hållbarhetsredovisningen är uppbyggd 

på ett specifikt sätt. Vår undersökning där en klyfta mellan egen hållbarhetsrapportering och 

externa rapporter påvisar att den mimetiska institutionella isomorfismen kan vara en stark 

orsak till varför man sviker ansvaret gentemot sina intressenter för att istället anpassa sig och 

ej verka sämre än sina konkurrenter. Detta bristande ansvar till sina intressenter kan även 

grundas i att hållbarhetsredovisningen utförs av en väldigt tydlig lärd arbetskår som den 

normativa institutionella isomorfismen härstammar från. 
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6. Slutsats 

 

I slutsatsen svarar vi på studiens frågeställning, där de båda frågorna kommer att leda fram 

till en slutsats. Vidare ger vi förslag på eventuell fortsatt forskning.

 

6.1 Svar på frågeställning 

För att få ett svar på studiens frågor, den första frågan kommer att byggas upp efter den 

jämförelse som gjordes i analysen mellan Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning och de 

insamlade artiklarna från media. Den andra delen av analysen där skillnaderna behandlades 

utifrån de valda teorierna kommer att användas för att svara på den andra frågan. 

6.1.1 Hur väl sammanfaller Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning med 

artiklar om företagets hållbarhet från media? 

I analysen finner vi att år 2004 informerade Volvo Personvagnar sina intressenter om all den 

kritik som uppstod i tidningarna Dagens industri, Dagens nyheter och Aftonbladet. Därmed 

täckte hållbarhetsredovisningen alla de negativa incidenter som inträffade inom företaget. 

Detta kan bero på att år 2004 var ett mycket bra år för Volvo Personvagnar och det förekom 

enbart två negativa rapporter i tidningarna. Positivt var att Volvo Personvagnars 

hållbarhetsredovisning även informerade om ytterligare återkallningar som inte förekom i de 

externa rapporterna och att de även ställde upp i procentsats vilka tekniska fel som orsakade 

flest återkallningar. Detta konstaterar att Volvo Personvagnar tog ansvar för sitt handlande, då 

de delgav intressenterna väsentlig fakta även om det var en negativ incident för företaget. 

År 2005 hände något och Volvo Personvagnar slutade tvärt att informera om 

återkallningsincidenterna i sin hållbarhetsredovisning. Detta trots att de externa rapporterna 

påpekar allt fler återkallelser från Volvo Personvagnar. Däremot är de noggranna vad gäller 

rapporteringen av antalet uppsägningar de tvingats göra i och med de kostnadsnedskärningar 

som genomförts. Orsaken till detta kan vara att uppsägningar i regel väcker starka känslor och 

Volvo Personvagnar därför kan känna sig tvungna att nämna detta i sin hållbarhetsredovisning 

för att informera allmänheten om orsaken bakom uppsägningarna. I 2005 års 

hållbarhetsredovisning märks en tydlig inriktning på personal, hälsa och säkerhet. Den ger en 

god inblick i vad som skedde då de fälldes för könsdiskriminering på grund av den 

längdstandard de hade på sina anställda. Här ges information både utifrån varför Volvo 

Personvagnar använde sig av en sådan standard, samtidigt som de uppmärksammar att de 

faktiskt blev dömda och att standarden nu är borttagen. Volvo Personvagnar påvisar med 

andra ord ett bra socialt ansvar vad gäller personalfrågor, samtidigt som de helt utesluter 

ansvaret kring de tekniska problemen som förekom på de återkallade bilarna. Troligtvis anser 

Volvo Personvagnar i detta fall att det är viktigare att informera kring personalfrågorna än 

produktdefekter. Dock anser vi att det finns plats för båda delarna i en hållbarhetsredovisning. 

I 2006 års hållbarhetsredovisning diskuterar Volvo Personvagnar ytterligare 

kostnadsbesparingar, men detta år har de blivit betydligt sämre på att informera om antalet 

uppsägningar. Detta nämns närmare bestämt enbart i en kortare mening från VD:n, vilket är 

en betydlig förminskad diskussion jämfört med år 2005. Istället inriktar sig 

hållbarhetsredovisningen mer mot miljöanpassningen, vilket kan förklaras med de nya 

reglerna om minskat koldioxidutsläpp som EU införde för hela bilindustrin. De tar däremot 

inte upp den negativa nyheten om att Volvo Personvagnar är en av de biltillverkarna med 
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högst genomsnitt av koldioxidutsläpp. Enligt oss författare kunde Volvo Personvagnar ha 

delget intressenterna om att de var bland de sämsta på rankningslistan vad gäller 

koldioxidutsläppen, på samma gång som de förmedlade målet om att förbättra detta. Inom 

miljöaspekten informerade Volvo Personvagnar istället mycket om varför de valde att lägga 

ned utvecklandet av biogas för att istället satsa på etanol. De ger en god förklaring till att 

utvecklandet av biogas i nuläget är för kostsamt för företaget. Ytterligare händelser var att 

Renault sade upp ett 25 år gammalt samarbete med Volvo Personvagnar, vilket de inte 

nämnde ett ord om i sin hållbarhetsredovisning. Vi anser att detta kan vara en mycket viktig 

nyhet för framtida investerare och skulle därmed ha nämnts i hållbarhetsredovisningen.  

År 2007 ökade klyftan ytterligare mellan Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning och 

den externa rapporteringen. I hållbarhetsredovisningen hanterades inte en enda utav de 

tidigare beskrivna nyheterna fullständigt. Den skattesmäll som skatteverket krävde av Volvo 

Personvagnar nämndes ingenting om. Beloppet var på 260 miljoner kronor och är därmed 

intressant ur en ekonomisk synpunkt för intressenterna. Vi anser att investerare, och 

samarbetspartners borde bli upplysta om detta i Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning. 

Precis som i hållbarhetsredovisningen från år 2006 nämner de enbart EU:s nya krav och talar 

allmänt om bilindustrin, men är inte lika duktiga på att informera hur det egna specifika 

företaget ligger till jämfört med de andra biltillverkarna. 

Miljötrenden fortsätter år 2008 där Volvo Personvagnar, precis som föregående år, enbart 

nämner miljömåtten ur ett allmänt perspektiv. Varsling av personal är de fortsatt duktiga på 

att rapportera kring, vilket vi anser påvisar ansvar gentemot sina anställda. Däremot nämner 

de ingenting om den anställd som stämmer företaget på 28 miljoner kronor. Ytterligare kritik 

som inte nämns i hållbarhetsredovisningen är den olycka som tog två barns liv på grund av 

felande bromsar i Volvobil. Detta var en nyhet som uppmärksammades otroligt mycket i 

media och då inte minst i Frankrike. Vi författare anser att Volvo Personvagnar borde visa 

större ansvar genom att ta upp detta i hållbarhetsredovisningen. Då skulle de även kunna 

förmedla sin synpunkt på händelsen samtidigt som de ställde upp de mål som framfördes i 

hållbarhetsredovisningen gällande säkerhet på vägarna och barnsäkerhet inuti bilarna.  

Genom att analysera hållbarhetsredovisningarna under åren 2004-2008 och jämföra dem med 

de externa rapporterna så kan vi dra följande slutsatser. Trots att flertalet återkallningar av 

bilar enligt de externa rapporteringarna har ökat genom åren, så slutade detta nämnas i 

hållbarhetsredovisningen år 2005. Detta anser vi något märkligt då de år 2004 gav en mycket 

utförlig redovisning av antalet återkallade bilar och orsaken till detta. Vi kan även se att år 

2005 redovisades det en hel notis angående diskrimineringsfallet i Volvo Personvagnars 

hållbarhetsredovisning, men att de senare år inte har brytt sig om att ta upp sådana specifika 

händelser. Exempelvis fallen om den anställde som stämde Volvo Personvagnar, samt fallet i 

Frankrike om de två barnen som miste livet. Troligtvis skulle det ge ett mer ansvarsfullt 

intryck om de även under de senare åren beskrev händelserna i hållbarhetsredovisningen. De 

nyheter som redovisats helt eller till viss del under alla åren är uppsägningar och 

varselproblematiken, här visar de därmed ett stort ansvar. Med en allt större inriktning mot 

miljöredovisning anser vi även att företaget borde visa lika stort ansvar vad gäller sitt eget 

ansvar i koldioxidfrågorna. 
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6.1.2 Hur påverkar gapet mellan Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning 

och medias artiklar relationen till intressenter utifrån ett intressent-, 

legitimitets- samt den institutionella teorin? 

Den undersökta rapporteringsklyftan som uppstod mellan Volvo Personvagnars egen 

hållbarhetsredovisning och den externa rapportering kring Volvo Personvagnars hållbarhet 

visar att det finns en klar skillnad på vad företaget redovisar och vad externa källor menar 

vara intressant för deras intressenter. Detta tyder på att det finns en klar brist hos Volvo 

Personvagnars redovisning och därigenom deras ansvar gentemot sina intressenter då flera 

kopplingar kan göras med hjälp utav ovan nämnd teori. 

Volvo Personvagnar vill, i linje med intressentteorin, föra en nära dialog med intressenter. 

Detta upptäcks bland annat i de intressent- och omvärldsanalyser som företaget utför. Även en 

allt större miljömedvetenhet i form utav en av hållbarhetsredovisning som man för efter GRI:s 

riktlinjer. Volvo Personvagnar vill alltså utge sig för att vara väldigt informativa. Vår 

påvisade rapporteringsklyfta kan därmed bidra till att företagets nära dialog med 

intressenterna kan brista. Detta skulle kunna leda till att den informativa synen som Volvo 

Personvagnar vill utstråla om sig själva minskar och därmed även företagets ansvar mot 

intressenterna.  

Kopplingen mellan vår undersökta rapporteringsklyfta och Volvo Personvagnars ansvar är 

mest tydlig enligt legitimitetsteorin. Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning ska visa 

intressenterna en god värdegrund och förebygga konflikter parterna emellan. Vår framtagna 

rapporteringsklyfta är en tydlig konfliktsituation mellan företaget och intressenterna då det är 

ett tecken på att Volvo Personvagnars rapporterande inte stämmer överrens med företagets 

handlande. Detta leder då, enligt legitimitetsteorin, till att företaget anses visa ett mindre 

ansvar gentemot sina intressenter. 

Hur Volvo Personvagnars ansvar gentemot sina intressenter påverkas enligt den institutionella 

teorin är inte lika klart som ovan nämnda teorier. Den institutionella teorin påvisar varför 

Volvo personvagnars hållbarhetsredovisningar utfärdas som dem gör. Men i och med att 

företaget verkar anamma normativ institutionell isomorfism och mimetisk institutionell 

isomorfism så kan det betyda att rapporteringsklyftan existerar på grund av att man väljer att 

istället för att upprätthålla ansvaret gentemot intressenterna anpassar sig efter sina 

konkurrenter alternativt utför hållbarhetsredovisning enligt normer som existerar inom en 

yrkeskår. 

Volvo Personvagnars hållbarhetsredovisning är överlag mycket positivt presenterad vilket 

innebär att majoriteten av de mer kritiska nyheterna utelämnas. Flertalet negativa 

rapporteringar från externa källor hanteras endast delvis eller inte alls i Volvo Personvagnars 

hållbarhetsredovisning. Detta kan leda till en allt sämre relation gentemot intressenterna enligt 

ovan nämnda teorier. Dialogen med intressenterna kan därmed bli allt mer distanserad och 

företagets ansvar ställs då till svars av sina egna intressenter.  

Vi anser att Volvo Personvagnar bör förbättra sitt omfång av rapportering av mer negativa 

aspekter i deras hållbarhetsredovisning. Detta för att ta ett större ansvar gentemot sina 

intressenter och på så vis uppfylla det sociala kontraktet mellan företag och intressent.  
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6.2 Fortsatt forskning 

Den här studien är tvådelad och utreder för det första om det existerar en rapporteringsklyfta 

mellan Volvo Personvagnars egen hållbarhetsredovisning och externa rapporter såsom media. 

Denna eventuella rapporteringsklyfta används sedan för att reda ut om den enligt teorin 

påverkar Volvo Personvagnars ansvar gentemot sina intressenter. Liknande undersökningar 

har gjorts av till exempel Carol A. Adams (2004) i ”The ethical, social and environmental 

reporting-performance portrayal gap”. Dessa är dock undersökningar i relativt små 

proportioner. Till exempel då Carol A. Adams (2004) endast riktar in sig på ett företag och 

två år under sin analys och vi endast använder oss av svenska externa rapporter om en 

verksamhet. En undersökning med samma inriktning fast i större proportion hade varit av 

stort intresse då man skulle kunna erbjuda en mer heltäckande bild av företags sätt att rikta sin 

hållbarhetsredovisning efter hur dem behagar. Ett annat intressant exempel på undersökning 

är att följa ett nyetablerat företag för att på sådant sätt kunna se hur klyftan antingen växer 

eller minska desto större och mer etablerat ett företag blir. 

Då vår undersökning riktar sig mot Volvo Personvagnar och därmed Bilindustrin och Carol 

A. Adams (2004) undersökning granskar ett ej nämnt företag så finns det utrymme för allt 

större undersökningar där man även kan utföra analyser över branschgränser. Är klyftan 

speciellt stor i en viss bransch? Eller följer alla väletablerade företag samma mönster när det 

gäller hållbarhetsrapportering? Att intressenter alltid vill veta vad som pågår bakom stängda 

dörrar kommer antagligen att driva dylika undersökningar vidare.  
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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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