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Abstract 
This study examines the development concerning sustainability as a subject and the 

communication that companies choose to transmit to their surrounding in this area. The 

intention of this paper is to examine how Volvo Cars, a company that multiple times has 

shown to be innovative conforms to what to be expected from an institutional perspective. 

Volvo also add something interesting by their history of owners. By examining Volvo Cars 

we thereby wish to contribute with understanding concerning how companies is influenced by 

the surroundings and the invisible rules and frames created around them. The method used to 

achieve our purpose is a qualitative analysis of the content in Volvo Cars annual reports from 

1980 to 2015. The factors we have choose to focus on is topics and outlining but also the 

number of pages. Additional focus has been the words written by the CEO. In the analysis our 

findings, the patterns in Volvo Cars reports is put in comparison to the general development. 

The result shows that Volvo Cars communication concerning CSR has grown  substantial. 

This is an indication that Volvo has followed the general developments. The result also shows 

that Volvo has included CSR-strategy in their general business idea. 
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1. Inledning  

I denna uppsats har vi för avsikt att studera utvecklingen av hållbarhetskommunikation i 

Volvo Cars årliga redovisning. Hållbarhet och klimatfrågor är utan tvivel ett högst aktuellt 

ämne och hållbarhetsredovisning har fått allt större plats på företagens agenda. Allt fler 

företag kommer också att beröras genom den nya lagen som träder i kraft i december år 2016. 

Trots avsaknaden av legala krav har företag under längre tid valt att redovisa frivilligt, detta 

Volvo Cars inkluderat. Ett intresse väcktes hos oss för att se hur ett företag med påtaglig 

miljöpåverkan både genom produktion och färdig produkt valt att agera med bakgrund i den 

rådande samhällsdiskussionen. I arbetets inledande avsnitt presenteras en kortfattad 

bakgrundsinformation om ämnet. Bakgrunden följs sedan av en problematisering som i sin tur 

mynnar ut i syfte och forskningsfrågor.  

 

1.1 Bakgrund 

I bakgrunden presenteras en sammanfattning av utvecklingen vad gäller debatten kring 

företagens ansvar i samhället samt hållbarhet. Dessutom introduceras vårt studerade företag. 

Första avsnittet är till för att ge läsaren en chans att förstå hur problemformuleringen och 

frågeställningen vuxit fram. 

 

1.1.1 Företagens samhällsansvar 

Förväntningar på företag att ta ett samhällsansvar har enligt De Geer (2012) funnits lika länge 

som det funnits företag. Begreppet hållbar utveckling som vi idag känner det har dock 

utvecklats och etablerats först på senare tid. Enligt Frostenson (2015) var det i slutet av 1980-

talet som begreppet hållbar utveckling fick upprättelse på allvar. En stor del av denna 

framgång beskriver författaren vara den så kallade Brundtland-rapporten. Brundtland-

rapporten (1987) vars formella namn i rapporten beskrivs vara “Our Common Future” är en 

rapport utformad av Världskommission för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta 

Nationerna. Det framkommer även att kommittén leddes av Gro Harlem Brundtland, Norges 

dåvarande statsminister, varav det informella namnet “Brundtland-rapporten”.  

 

Enligt Susanne Sweet (2012) var det sättet som Brundtland-rapporten kopplade ihop 

miljöfrågor med de globala utvecklingsfrågorna som gjorde att rapporten blev en viktig 

milstolpe för hållbarhetsarbetet. Man tog enligt författaren i denna rapport hänsyn till både 
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nuet och framtiden och helt plötsligt hamnade miljöfrågor i centrum för både den sociala och 

den ekonomiska utvecklingen. Detta var något som tidigare diskuterats som två åtskilda saker. 

Brundtland-rapporten skapade en definition av hållbar utveckling som kommit att bli en av de 

mest citerade:  

       

“En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" (Brundtland, 1987). 

 

Såhär i efterhand syns det tydligt att detta ska ses som ett startskott på ett stort, globalt 

initiativ. Karolina Windell (2012) och Kerstin Sahlin-Andersson (2006) beskriver båda hur 

uppfattningen om att företag har ett ansvar bortom de legala kraven sedan millenniumskiftet 

enbart växt sig ännu starkare, både i den allmänna debatten samt i näringslivet. Från denna 

tidpunkt kan man enligt Windell (2012) spåra både ideella, offentliga och privata 

organisationer som aktivt arbetar med att få företagen att utvidga sitt ansvar utöver det rent 

ekonomiska. Författaren lyfter även fram att media har kommit att spela en viktig roll. Med en 

enkel sökning hittar man mängder av rapporteringar i media som påtalar företagens förmåga, 

alternativt bristande förmåga att stå pall för det sociala och miljömässiga ansvaret de fått 

tilldelat sig.  

 

I och med vågen vid millenniumskiftet menar Frostenson (2015) att begreppet hållbar 

utveckling nästintill trängts bort och idag ersatts av ett nytt begrepp, CSR. Enligt Windell 

(2012) brukar Corporate Social Responsibility (CSR) på svenska benämnas som företagens 

samhällsansvar och Sahlin-Andersson (2006) förklarar att det som driver CSR är kritiken att 

företag exploaterar världen. Enligt Frostenson (2015) är begreppet CSR tydligare kopplat till 

företagens roll än vad begreppet hållbarhet varit och inkluderar även ett krav på företagens 

öppenhet. Enligt författaren räcker det inte längre att företagen skriver under på goda 

principer, de måste också kunna visa vad de gör för sin omgivning. Vidare beskrivs att detta 

krav på transparens till stor del är förklaringen till att hållbarhetsredovisningen får allt större 

utrymme både i företagens och i granskarnas arbete, trots att den historiskt sett varit frivillig. 

Hållbarhetsredovisningen har växt till att bli en högst central del i företags 

hållbarhetskommunikation och författaren beskriver det som att det inte längre är en fråga om 

man ska redovisa utan snarare vad som bör redovisas och hur. 
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1.1.2 Volvo Cars ABs historia 

Historien om det framgångsrika företaget tog start 1925, Assar Gabrielsson och Gustaf Larson 

bestämde sig för att starta ett svenskt bilföretag (Volvo Cars, 2015). Vidare beskrivs att 

Gabrielsson och Larsson var måna om människans säkerhet bakom ratten och fokuserade på 

att skapa säkra bilar för ett svenskt klimat. Första Volvo-bilen rullade ut ur fabriken på 

Hisingen, Göteborg, i april 1927 och bilmodellen PV444 som lanserades 1944 beskrivs vara 

Volvos första stora succé som slog igenom på den amerikanska marknaden. Volvo betonar 

själva att de tidigt jobbade med teknisk innovation för att kombinera en rolig bilkörning med 

säkerhet. Ingenjören Nils Bohlin konstruerade 1959 trepunktsbältet som uppskattats ha räddat 

miljoner liv då Volvo avstod att ta patent för att alla skulle kunna vara säkrare i bilen (Volvo 

Cars, 2016).  

 

1976 framställdes också ett litet instrument för en renare miljö, Lambdasonden, som 

minskade de skadliga utsläppen med 90 % (Volvo Cars 2016). California Air Resources 

Board kom att kalla Lambdasonden för det mest betydelsefulla genombrottet någonsin för att 

kontrollera fordons avgasutsläpp (Volvo Cars, 2015). Även i detta fall betonar Volvo själva 

att de inte valde att använda sina rättigheter till patent för att alla bilar skulle kunna använda 

sig av Lambdasonden och bidra till en renare värld. Den beskrivs nu finnas i princip i varje 

bensindriven bil i hela världen. Volvos internationella rykte för sitt miljöarbete och 

avancerade säkerhet blev enligt dem själva bekräftat 1976. Den amerikanska regeringen valde 

då Volvos modell 240 som riktmärke för säkerhetsstandard för alla nya bilar. 

 

Något som fått stor uppmärksamhet i Volvos Cars historia är dramatiken kring dåvarande VD 

Per G Gyllenhammar och sammanslagningen mellan Volvo och Renault. Ett exempel på 

uppståndelsen var när två styrelseordförande i företaget skrev en debattartikel i DN (1993) där 

de vädjade till Volvos aktieägare att ta vara på sin rösträtt. De argumenterar starkt för att 

aktieägarna ska sätta ner foten och säga nej till affären mellan Volvo och Renault och 

samtidigt rösta för en ledning där Gyllenhammar inte ingår. Lövgren skriver i Göteborgs-

Posten (2006) att Gyllenhammars försök till affären gick i stöpet i slutet av 1993 som ett 

resultat av att majoriteten av styrelsen röstat nej till förslaget. Det hölls då en känsloladdad 

presskonferens som slutade i att Gyllenhammar avgick och omedelbart sålde samtliga av sina 

aktier i bolaget innan han lämnade landet. Då förslaget om Renault gick i stöpet var Volvo 

Cars fortsatt en del av Volvokoncernen fram till 1999. Volvo Cars blev då istället uppköpta av 
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amerikanska Ford Motors. 2010 sålde Ford Volvo Cars till det kinesiska företaget Zhejiang 

Geely Holding of China (Volvo Cars, 2016). 

 

Idag har Volvo Cars (2016) flertalet olika bilmodeller inkluderat sedanmodeller, 

kombimodeller, sport-kombibilar och SUV:ar med produktion i Sverige, Belgien, Kina och 

Malaysia. Antalet anställda på Volvo Cars beskrivs i det sammanfattande dokumentet Volvo 

in Brief (2016) vara över 29 000 stycken runt om i världen där 61,4 % arbetar i Sverige. De 

framställer sig även i dokumentet som ett av världens mest respekterade bilmärke med 

försäljning i över 100 länder.  

 

1.2 Problemformulering 
Än idag är det svenska transportsystemet enligt Naturvårdsverket (2016) starkt beroende av 

fossila bränslen och transporter inom landet står för nästan en tredjedel av Sveriges totala 

utsläpp av växthusgaser. Vidare beskrivs att biltrafik och övrig transport även har inverkan på 

våra marker och sjöar då utsläppen gör att de försuras och naturens ekosystem störs. Sist men 

inte minst påverkas även vi människor bland annat genom buller, olyckor samt farliga utsläpp 

som vi andas in. Denna påverkan på människa och miljö var det som fångade vårt intresse för 

att se hur biltillverkare väljer att profilera sig i förhållande till hållbarhet. 

 

Enligt Svenskt Näringsliv som bedriver sidan Miljönytta (2016) så har inte debatten om 

transporters påverkan på människan och miljön gått företagen obemärkt förbi. De beskriver 

hur berörda företag uppmärksammat frågan och hur framförallt miljöområdet blivit allt 

viktigare ur både marknadsförings- men också konkurrenssynpunkt. Detta är något som syns 

tydligt när man besöker Volvo Cars hemsida.  

 

På Volvo Cars hemsida refererar de flertalet gånger till diverse projekt som på olika sätt 

främjar miljön och samhället. Volvo Cars (2016) visar också upp ett antal åtaganden, bland 

annat säger de sig sträva mot att bli en klimatneutral verksamhet senast 2025. Ännu ett 

åtagande de lyfter fram på sin hemsida är att de 2020 ska vara ett internationellt och jämställt 

företag med målet att ha 35 % kvinnor på ledande befattningar och lika stor procentandel av 

deras 300 toppchefer ska ha utomnordiskt ursprung. Detta säger man samspelar med 

företagets helhetsvision: 
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“Vår vision är att bli världens mest framåtsträvande och eftertraktade premiumbilmärke. Och 

vi tror att vår globala framgång kommer att drivas av att göra livet mindre komplicerat för 

människor samtidigt som vi stärker vårt engagemang för säkerhet, kvalitet och miljö.” (Om 

Volvo Cars, Volvo Cars, 2016).  

 

Uttrycket för detta engagemang är något som vi intresserat oss för att titta närmre på. Har 

visionen och entusiasmen sett annorlunda ut tidigare? Hur har man valt att kommunicera? Det 

vi mer konkret vill undersöka är vad denna medvetenhet tillsammans med diskussionen kring 

företagens samhällsansvar och transparens har satt för spår i deras årsredovisning. Att 

årsredovisningen är ett bra studieobjekt för detta ändamål är för att den enligt Frostenson 

(2015) är en väldigt viktig del i att kommunicera företags arbete och genom det möta kraven 

på transparens.  

Ett antal tidigare studier inom området, bland annat Luke (2013) och Srisuphaolarn (2013) har 

konstaterat trender i utvecklingen av företagens hållbarhetsarbete och i sin tur att dess strategi 

hamnat i fokus. Resultatet i studien visar att företag som arbetar med klassiska miljöbovar 

såsom olja och bränsle av något slag, tenderar att rikta sin CSR-kommunikation mot 

miljöfrågor. Vidare visar resultatet att företag är benägna att samarbeta för att uppnå hållbar 

utveckling och även att allt fler företag tar efter detta sätt att arbeta. Vi har även funnit studier 

(Bashtovaya, 2014; Khan, 2010; Sharif & Rashid, 2014) där forskaren valt att fokusera 

närmare på företags CSR-kommunikation och vilka specifika frågor som lyfts fram. 

Gemensamt för dessa tre studier är att de använder legitimitetsteori och institutionell teori 

som grund. Teorierna beskrivs i respektive studie (Bashtovaya, 2014; Khan, 2010; Sharif & 

Rashid, 2014) vara anledningen till att företag agerar allt mer hållbart. Detta som resultat av 

krav från omvärlden, däribland andra företag samt konsumenter. Khan (2010) i enlighet med 

Sharif & Rashid (2014) utför sina studier genom att granska ett bestämt antal företags 

årsredovisningar för att spåra förändring i CSR-frågor samt hur de väljer att kommunicera sitt 

arbete.  

 

Något gemensamt för de tidigare studier som presenterats ovan är att samtliga utförts på 

nationsnivå, detta bortsett från Khan (2010) och Sharif och Rashid (2014) som båda studerat 

på branschnivå, kommersiella banker i Pakistan respektive Bangladesh. Med dessa studier 

åtanke ser vi det intressant att utföra en studie i kombination av de tidigare studerade 

frågorna. Hänsyn tas till både utvecklingen av CSR-frågor samt kommunikationen av CSR. 
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Vi ser det intressant att undersöka ifall utveckling som tidigare författare spårat stämmer 

överens med vad företaget Volvo Cars väljer att kommunicera. Liknande metodiskt utförande 

och teoretisk utgångspunkt kommer också att användas i vår egen studie. Det som skiljer vår 

studie från det som presenterats i ovanstående stycke är framförallt att vi valt att göra studien 

på organisationsnivå. Volvo Cars själva framhåller sig som ett internationellt, världsledande 

företag som flertalet gånger visat på medvetenhet, framåtanda och innovation. Vi vill 

undersöka om de följt samhällets mönster av ökad medvetenhet och krav gällande hållbart 

företagande. Speglar det sig i deras hållbarhetskommunikation? Kan man med hjälp av 

institutionell teori ge förklaring till varför eller varför inte företaget agerat som de gjort? 

Genom att undersöka dessa frågor önskar vi få insikt i hur styrda företag egentligen är i de 

samhällsmönster som skapas i deras omgivning. 

 

Volvo Cars bidrar även med något speciellt på grund av deras historia av ägare. Som nämndes 

i bakgrunden köptes de 1999 av amerikanska Ford Motor Company och 2010 förvärvades de 

av kinesiska Zhejiang Geely Holdings of China. Dessa två ägares länder står tillsammans för 

omkring 45 % av världens växthusgasutsläpp (SvD, 2014). På FN-förbundets hemsida 

Globalis (2016) kan man följa utsläppsnivåer bakåt i tiden, USA och Kina har sedan 

mätningarna började på 1960-talet legat i topp. Kina som överlägset toppar listan vid den 

senaste mätningen har jämförelsevis tre gånger så höga utsläppsnivåer som nummer tre på 

listan. Kina har dessutom uppmärksammats i media bland annat för sin bristande förmåga att 

följa internationella lagar om mänskliga rättigheter, exempelvis Kalla Faktas (2015) reportage 

om fabrikers dåliga arbetsförhållanden. Trots förhandlingar och utgivna löften framställs Kina 

som ett land som prioriterat ekonomisk tillväxt före hållbarhet (SvD, 2014). Denna 

information gör det intressant att se huruvida ägarföretagen i respektive land påverkats av 

ländernas generella rykte. Har de samma ohållbara anda för företagande som ovan beskrivits 

finns en risk att detta sprider sig vidare till Volvo Cars och deras hållbarhetskommunikation.  

 

Dessa funderingar har sammantaget lämnat oss med följande forskningsfrågor: 

Hur har Volvo Cars CSR-kommunikation i årsredovisningen utvecklats? Överensstämmer 

utvecklingen med vad man kan förvänta sig utifrån de allmänna trenderna inom hållbarhet 

och hållbarhetsredovisning? Varför? Har de två försäljningarna påverkat redovisningen? I 

sådana fall hur? 
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Viktigt att påpeka är att denna studie endast visar på vad företagen kommunicerar till sin 

omgivning. Undersökningen säger således ingenting om eller till vilken grad det de beskriver 

uppfylls i deras verksamhet. 

1.3 Syfte  

Syftet med undersökningen är av explorativ karaktär då vi avser att beskriva utvecklingen och 

skapa förståelse kring Volvo Cars hållbarhetskommunikation. I studien har vi för avsikt att se 

hur Volvo Cars, ett företag som framställer sig själva som innovativt och världsledande, följer 

vad man utifrån historien kan förvänta sig kring hållbarhetsredovisning. Studien kommer även 

att innehålla reflektioner om varför företaget följer alternativt avviker från det förväntade. Vi 

önskar därmed bidra med en bild av hur företag påverkas av den omgivning och de ramar som 

skapas omkring dem. 

2. Metod  

I följande avsnitt redogörs för vilka tillvägagångssätt och metoder som använts i studien. 

Även de metodologiska överväganden som gjorts presenteras i avsnittet. De delar som 

inkluderas i kapitlet är forskningsstrategi, undersökningsdesign, material, urval, analysmetod. 

Genomgående finns även diskussion kring studiens kvalitet.   

 

2.1 Forskningsstrategi  

Denna studie är huvudsakligen baserad på en kvalitativ ansats. Det som karaktäriserar en 

kvalitativ studie är enligt Bryman och Bell (2014) att den till skillnad från en kvantitativ 

forskning är mer tolkande och inriktad på ordens betydelse än siffror och statistik. Christensen 

et al (2012) beskriver i överrensstämmelse med detta hur den kvalitativa analysen fokuserar 

på helheten och det undersökta sammanhanget snarare än specifika delar eller ord. Valet av 

den kvalitativa ansatsen baseras på vår förståelse kring hållbarhetsområdets bredd och det 

faktum att området därigenom inkluderar åtskilliga termer och definitioner. Att med hjälp av 

en kvantitativ metod välja ut specifika ord att leta efter och räkna skulle därför bli väldigt 

svårt. Vi ansåg det dessutom nödvändigt att få tolka orden i ett sammanhang för att se om de 

faktiskt är hållbarhet de pratar eller om orden bara nämnts i förbifarten. Vårt syfte var att få en 

helhetsbild av hur utvecklingen sett ut vilket vi inte anser oss skulle få på något annat sätt. 

 

Vi valde ändå att inkludera ett mindre kompletterande kvantitativt inslag i denna studie. Den 

består av en sammanställning av antalet sidor i hållbarhetsredovisningen. Detta kvantitativa 
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inslag har vi gjort för att se en eventuell utveckling rent storleksmässigt. Detta ser vi som en 

indikator på hur mycket resurser som lagts ner, hur mycket man har att förmedla inom 

området och därav företagets prioritering. 

 

2.2 Undersökningsdesign 

Då vår undersökning gått ut på att se eventuella förändringar över tid i Volvo Cars 

hållbarhetsredovisningar har vi använt oss av en longitudinell forskningsdesign. Bryman och 

Bell (2014) menar att man i en longitudinell design studerar ett urval under en längre 

tidsperiod för att belysa förändringar. Då vår studie även hamnar under ramen för fallstudie 

som samma författare förklarar som att man exempelvis väljer att mer ingående studera enbart 

ett företag kan man konstatera att vi använt oss av en kombination. En longitudinell fallstudie 

är en vanlig typ av undersökningsdesign och kan göras både på nytt och redan insamlat 

material. 

 

2.3 Material  

Vi har i denna studie enbart använt oss av sekundärdata. Christensen et al. (2012) beskriver 

sekundärdata i egenskap av data som sammanställts i annat syfte än till den aktuella studien. 

Att vi enbart använt oss av sekundärdata beror till stor del på valet av undersökningsmetod 

och vår frågeställning. Detta på grund av att empirin som i vanliga fall bidrar med primärdata 

även den är baserad på sekundärdata i form av årsredovisningar.  

 

Årsredovisningarna som studerats var svårare att få tag på än förväntat. Även fast 

årsredovisningar är offentliga dokument som ofta finns publicerat på internet lyckades vi inte 

få tag på hela vårt urval enbart genom sökningar på internet. Detta gjorde att vi fick vända oss 

direkt till företaget och på så vis få dem skickade till oss. Möjligtvis beror detta på det stora 

tidsintervall vi rört oss i.  

 

Förutom materialet till vår empiri har vi också använt oss av en stor mängd böcker, artiklar 

och hemsidor. Denna data har framförallt hittats genom sökningar på Google och olika 

databaser som Google Scholar och Summon. Sökord vi använt oss av är: 

CSR + development  

CSR + annual report 

Sustainability report 
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CSR + communication 

CSR + strategy 

Institutional theory 

 

För att uppnå kvalitet och trovärdighet vad gäller tolkningar och analys gäller det att titta på 

och göra ett urval av tillräckligt stor mängd teori och data. Detta kallar Christensen et.al 

(2012) för att uppnå teoretiskt mättnad. För oss har detta arbete varit en pågående process 

under hela arbetet. Både teori- och historieavsnittet har reviderats och kompletterats flertalet 

gånger för att ge oss den grund för tolkning vi behöver. Stor hjälp i att hitta relevanta artiklar 

och böcker har varit att leta sig fram i tidigare författares referenser. Detta arbetssätt har gjort 

att vi fått en överblick i vilka referenser som är relevanta inom området. Tidigare skribenter 

har också bidragit med att tipsa om organisationer och händelser som haft stor inverkan på 

samhällsutvecklingen, vilket varit avgörande för vår historiebeskrivning. Dessa tips har sedan 

utvecklats så att vi i ett nästa steg valt att hämta information om organisationerna och deras 

arbete, framförallt från deras egna hemsidor. 

 

2.4 Urval 

Att vi valt att studera årsredovisningar beror delvis på eget intresse och inriktning i 

utbildningen. Till stor del beror det dock på det faktum att problemet 

hållbarhetskommunikation som vi intresserat oss för tar sig väldigt konkreta uttryck i 

årsredovisningar. Bland annat Frostenson (2015) beskriver hur årsredovisningen är ett viktigt 

instrument i att kommunicera företags arbete och att möta kraven på transparens. Att studera 

ett fast dokument under åren ger oss också bättre och framförallt lättare möjlighet till 

jämförelse än om vi t ex skulle studerat hemsida, kampanjer osv.  

 

Till en början var studien tänkt att inkludera fler biltillverkande företag än Volvo Cars, dessa 

var BMW och Volkswagen. Det visade sig efter en överblick av samtliga tre företags CSR-

kommunikation att de skiljde sig åt och att Volvo Cars skiljde sig lite extra gentemot de 

andra. Det sätt som Volvo Cars skiljde sig från sina konkurrenter var framförallt att de från år 

2000 har en separat hållbarhetsredovisning där företaget samlat samtlig information kring hur 

de arbetar med hållbarhet. Efter att översiktligt läst några av BMW och Volkswagens 

finansiella årsredovisningar konstaterades att hållbarhetsarbete kommunicerades, dock inte i 

lika stor utsträckning som i Volvo Cars. Denna skillnad blev också större i och med att Volvo 
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utvecklade en separat hållbarhetsredovisning. I denna inledande fas av arbetet var det Volvo 

Cars som fångade vårt intresse och vi valde därför att ta vara på Volvo Cars något säregna 

egenskaper. Istället för att göra en jämförande studie valde vi att göra en djupare analys av 

enbart Volvo Cars som enligt vår uppfattning kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Detta 

gjordes genom att bygga en forskningsfråga där vi kontrasterar Volvo Cars till de allmänna 

förväntningarna. Därav består studien av Volvo Cars som ensamt studieobjekt. 

 

I studien granskas Volvo Cars årsredovisningar från 1980 till 2015. Denna tidsperiod har 

bestämts under arbetsprocessens gång då vi försökt matcha urvalet till den tidsperiod då vi 

genom insamlande av fakta fått reda på att specifika händelser eller samhällsförändringar 

inträffat. Detta är enligt Bryman och Bell (2014) ett väldigt vanligt tillvägagångssätt vid en 

innehållsanalys när man ska studera en viss händelse eller ett förlopp. Under vår studie lärde 

vi oss att framförallt början av 90-talet och millenniumskiftet var viktiga tidpunkter. För att se 

när och hur förändringar skett har vi valt att starta några år före detta. Att det sedan fortsätter 

fram till idag beror på att detta fortsatt är ett ämne som är högst aktuellt, möjligtvis mer 

aktuellt än någonsin. 

 

Vi har i undersökningen sett det som nödvändigt att granska årsredovisningarna med fem års 

mellanrum. Tidsintervallet på fem år grundade vi främst på att vi ville få ett lämpligt antal att 

studera. Ytterligare ett motiv för intervallet var att få med de kritiska tidpunkterna, de båda 

försäljningarna, millenniumskiftet och den senaste hållbarhetsredovisningen. För att försäkra 

oss om att de år vi granskat varit representativa har vi dock valt att läsa igenom samtliga 

årsredovisningar mellan 1980 och 2015. Detta för att upptäcka eventuella avvikande 

händelser och uttryck, dessa har i sådana fall även de lyfts fram i empirin. 

 

2.5 Analysmetod 

I denna undersökning har en innehållsanalys gjorts på företagets årsredovisningar. Bryman 

och Bell (2014) uppmärksammar en del fördelar med en innehållsanalys då man utför en 

longitudinell studie. De menar på att man som forskare förhållandevis enkelt kan upptäcka 

förändringar över tid och dessutom hur innehållsanalysen gör det möjligt att spåra värderingar 

i en organisation genom de uttryck de tar i dokument. En intervju skulle möjligtvis kunnat 

vara en alternativ metod. Vi ansåg dock att den långa urvalsperioden kunde blivit 
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problematisk. I efterhand kan vi ändå se att en intervju skulle varit ett intressant komplement 

för att på så sätt jämföra vårt framtagna resultat med Volvo Cars egen bild av utvecklingen.  

 

Använder man innehållsanalys som metod innebär det enligt Bryman och Bell (2014) att man 

analyserar dokument och texter på ett systematiskt och replikerbart sätt. Systematiken är 

också enligt Christensen et.al (2012) ett väldigt viktigt kriterium för kvaliteten i en 

undersökning av denna sort. I vårt fall har vi i varje redovisning haft fokus på VD-ord men 

också antalet sidor, uppbyggnad av rapporten och huvudfrågor/ämnen som lyfts fram har 

studerats. Att vi tittat på alla årsredovisningar utefter dessa kriterier innebär att man enkelt 

kan upprepa denna studie med samma eller annat material.  

 

Att extra fokus legat på VD-orden i redovisningarna är för att vi anser VD-orden ge en tydlig 

bild av vad som för företaget bedöms vara viktigt att lyfta fram. Valet av mer noggrann 

granskning av dessa överensstämmer med Hylan (1998) och även Kohus och Segars (1992) 

beskrivning av VD-ordets relevans för att kommunicera företagets strategi och vision. Med 

bakgrund i Hyland (1998) och Kohus och Segars (1992) resonemang har antagande gjorts om 

att det företaget anser vara huvudfrågor är det som kommuniceras i VD-ordet. Detta stödjs av 

det faktum att VD-orden är relativt korta och att företagen därför noggrant måste prioritera 

vilka saker som ska få ta plats. Det är också det första man läser när man öppnar en 

årsredovisning och för de intressenter som inte tar sig tid att läsa hela årsredovisningen 

kanske det även blir det enda. Av dessa anledningar bör man i VD-orden förmedla det man 

vill att läsaren ska ta med sig och dessutom göra det på ett kortfattat men meningsfullt sätt. 

Att göra antaganden som detta är nödvändigt då det sällan beskrivs i klartext vad som anses 

vara huvudfrågor. I vårt fall har VD-orden agerat som indikationer på detta.  

 

I årsredovisningarna ges sällan en motivering till varför vissa frågor lyfts fram och att andra 

inte gör det. Huvudfrågorna som kommuniceras har därför i ett senare skede analyserats 

utifrån institutionell teori. Värt att notera är att Volvo Cars är noga med att poängtera att de på 

senare tid följer exempelvis GRI:s riktlinjer men att de inte använder denna typ av riktlinjer 

som ett motiv till hållbarhetsarbete eller hållbarhetskommunikation. 

 

Vad gäller det övriga innehållet i årsredovisningen har vi valt att enbart lyfta fram de delar 

som hjälper oss framåt i vår forskningsfråga. För åren 1980-1999 innebär detta att vi fått leta i 

den totala årsredovisningen efter områden som berör hållbarhet och har då enbart lyft fram 
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dessa. För åren 2000 och framåt då vi studerat en separat hållbarhetsredovisning har metoden 

delvis reviderats. Då handlar allt om hållbarhet på ett eller annat sätt. Fokus har då istället 

varit att lyfta fram vilka områden som diskuterats och följa förändringarna inom dessa med 

tillägg för nya saker som dykt upp under åren. 

 

Utifrån den empiri vi samlat har en klassificering i form av teman skett. Valet att använda 

teman i vår analys baseras på att dem på en överskådligt och tydligt sätt visar det viktigaste vi 

funnit i vår empiri som annars lätt kunde blivit både rörig och väldigt mastig. Med hjälp av 

teman får de delar vi vill lyfta fram stort fokus. Temana har sin grund i de mönster vi sett 

under insamlandet av vår data. En del ämnen har funnits med sedan start och är tätt 

sammankopplade med den historiska CSR-utvecklingen. Andra teman har vuxit fram på 

senare tid och är tätare sammankopplat med den del av teorin som vi kallar för CSR som 

strategi. Alla teman har således på ett eller annat sätt grundat sig i den teoretiska ram vi valt 

att studien ska ha, institutionell teori. Arbetssättet för framtagandet av temana kan närmast 

beskrivas som att vi under arbetets gång identifierat ämnen som vi sedan följt upp vid 

nästkommande årsredovisningar. En del ämnen har då naturligt tappat sin väsentlighet om de 

inte längre skrivs om eller verkar vara oförändrade oavsett år för årsredovisningarna. Andra 

teman har istället växt sig starkare, ändrat form eller kanske rent av tillkommit med stor 

slagkraft någonstans under vår undersökningsperiod. Dessa teman är de som slutligen lyfts 

fram i vår analys.   

 

Bryman och Bell (2014) påpekar att det är praktiskt taget omöjligt att försöka finna ett resultat 

som är helt fritt från egen tolkning när man gör en innehållsanalys. Detta är något som vi varit 

medvetna om sedan start men som också är lite typiskt för den kvalitativa ansatsen överlag. 

Att börja med att läsa årsredovisningar för att sedan presentera empiri utifrån dessa gör att det 

finns tolkningar med i inslaget redan från början. Det vi gjort för att minimera tolkningarna är 

att vi försökt behålla så mycket av originaltexten som möjligt, trots att det gjorts grova 

sammanfattningar. I och med att Volvo Cars är ensamt studieobjekt och att det därmed inte 

finns några företag att jämföra med har vi utgått från och analyserat det som Volvo själva 

presenterar. Det innebär att om Volvo Cars beskriver sig vara ledande inom hållbarhet har inte 

möjlighet funnits att jämföra med konkurrenter för att se om detta stämmer. Vi har därmed 

utgått från vad som kommuniceras för att sedan med hjälp av institutionellt teori förklara vad 

detta kan bero på.  
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3. Hållbarhetsdiskussionens historiska utveckling 

I detta kapitel redogörs för utvecklingen från de första miljöredovisningarna till det vi idag 

kallar för hållbarhetsredovisning. Dessutom presenteras viktiga händelser samt frågor som 

uppmärksammats under historien och fram till idag. Kapitlet är en viktig del av detta arbete då 

det ger en bild av den omgivning som Volvo Cars verkat i. Kapitlet verkar som bidrag för den 

allmänna utvecklingen och är det vi kommer att jämföra Volvo Cars mot.  

 

Kapitlet är uppdelat under två olika tidsperioder, 1960-1999 och 2000-idag. Att en 

gränsdragning skett vid millenniumskiftet är på grund av att flertalet viktiga händelser sker i 

samband med detta och att uppfattningen om företagens ansvar tar stora kliv framåt. Avsnittet 

2000-idag har också fått ett fåtal egna underrubriker då dessa ansetts extra betydelsefulla och 

därför diskuteras mer ingående.  

 

3.1 1960-1999 

Den moderna miljörörelsen föddes enligt Sweet (2012) på 1960-talet och boken Silent Spring 

som publicerades 1962 av Rachel Carsons benämns ofta som startskottet. Vidare beskrivs att 

Carsons stödjer sig på forskning om användningen av syntetiska kemikalier i jordbruket och 

vilka konsekvenser detta får på miljön, detta redogörs sedan utifrån en fiktiv stad i 

Nordamerika. Boken beskrivs ha fått stor uppmärksamhet och inspirerade såväl politiker som 

forskare och miljöaktiva och ledde bland annat fram till en utökad miljölagstiftning i flera 

länder. Sweet (2012) redogör även för instiftandet av bland annat naturvårdslagen 1964 följt 

av miljöskyddslagen 1969 i Sverige. 

 

Inte långt efter uppmärksammades sedan den första i modern tid globala miljöfrågan. Enligt 

Sweet (2012) var detta miljökrisen under tidigt 1970-tal då de industrialiserade länderna 

påmindes om fossila bränslens betydelse samt dess ändlighet. Vidare beskriver författaren att 

det på politisk nivå i samband med detta anordnades en första FN-konferens, 

Stockholmskonferensen år 1972, som behandlade både människa och miljö. Där fastslogs att 

miljöskydd och miljöförbättringar var en nödvändighet.  

 

Även på 1980-talet fick miljöfrågan bevis på sin väsentlighet. Enligt Larsson och Norregårdh 

(2003) uppdagades en rad miljökatastrofer med förödande konsekvenser. De beskriver bland 

annat hur det i Sverige talades om utsläpp som orsakade bottendöd i Östersjön och sura 
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nedfall från Mellaneuropa som orsakade skogsdöd. Den kanske mest uppmärksammade 

frågan av dem alla beskriver dock Sweet (2012) som upptäckten av hålet i ozonlagret över 

Antarktis. Det man såg var att alla dessa händelser sammantaget riktade fokus mot företagen 

men också mot lagstiftningen och det politiska arbetet.  

 

Detta nyfunna fokus ledde enligt Larsson och Norregårdh (2003) inte särskilt överraskande 

till att marknaden och företagens intressenter långsamt börjar efterfråga någon form av 

redovisning kring företagens exploatering av miljön. Författarna beskriver hur det 

efterfrågades fakta om såväl råvaruuttag, tillverkningsprocess samt hantering av 

restprodukter. Företagens svar på denna önskan blev den första formen av miljöredovisning.  

 

Effekter syntes också på arbetet som FN påbörjat i Stockholm. Den välkända Brundtland-

rapporten (1987) publicerades och miljöfrågan breddades enligt Visser (2011) i och med 

sammankopplingen till den sociala utvecklingen. Även begreppet hållbar utveckling växte sig 

starkt i och med detta (Frostenson, 2015). Sweet (2012) beskriver även att det samma år 

förhandlades fram en överenskommelse om utfasningen av de substanser som stod för den 

radikala försämringen av ozonlagret. Montrealprotokollet som det döptes till har kommit att 

kallas en av de mest lyckade överenskommelser som någonsin tagits fram menar författaren.  

 

Ytterligare en FN-konferens hölls under denna tidsperiod. Detta år var 1992 då man 

presenterade den välkända handlingsplanen Agenda 21 vid Rio-konferensen. Handlingsplanen 

presenterade enligt Sweet (2012) en rad principer och var tänkt att implementeras globalt det 

21:a århundradet inom alla områden där människan har en direkt påverkan på miljön. 

Principerna beskrivs vidare framförallt vara inriktade på miljö och naturresurser och de 

poängterade bland annat hur man bör ta ansvar för sin egen miljöförstöring och hur man bör 

vara försiktig med uttagen av naturresurser.  

 

Utvecklingen av företagens miljöredovisningar följde i samma accelererande tempo som det 

politiska arbetet. Flertalet författare beskriver hur det under 1990-talet blev allt vanligare att 

företag presenterade separata miljöredovisningar (Larsson & Norregårdh, 2003; Cerin, 2002; 

Haddock-Fraser & Fraser, 2008). I branschtidningen Balans beskriver Larsson och 

Norregårdh (2003) dessutom hur de samtidigt förändras genom att gå från lättsamma 

reklamtryck till förhållandevis sakliga och överskådliga informationsskrifter. Frostenson 

(2015) beskriver även hur man på det sena 90-talet blev allt mer intresserad av att integrera 
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både sociala och miljömässiga faktorer. Inte minst med bakgrund i diskussionen som väckts 

kring hållbar utveckling. 

 

3.2 2000-Idag 

Visser (2011) beskriver 1990-talet som ett viktigt årtionde för företags ökade ansvarstagande 

där miljö och sociala aspekter kopplades samman. Enligt Susanne Sweet (2012) stärktes dock 

opinionen kring företagens ansvarstagande lavinartat kring millenniumskiftet. 

Ansvarsdebatten inkluderar nu både fler och bredare frågor och enligt Frostenson (2015) får 

begreppet hållbarhet lämna plats för begreppet CSR. Vissers (2011) styrker dessa påståenden 

genom att beskriva den stora ökning av arbeten och projekt beträffande CSR som skedde 

kring år 2000. Sahlin-Andersson (2006) beskriver vidare att det som ett resultat av 

allmänhetens mer specifika kriterier blir en nödvändighet för företagen att följa dessa arbeten 

och projekt och visa sin medvetenhet angående CSR-frågor. 

 

Frostenson (2015) redogör för att förekomsten av hållbarhetsredovisningar även de ökade 

lavinartat under det tidiga 2000-talet. Detta beskriver författaren vara till följd av ökad 

tendens till reglering men framförallt utvecklingen av frivilliga standarder och riktlinjer. Det 

som började som en önskan om rapportering kring företagens råvaruuttag och avfallshantering 

inkluderar idag mängder av aspekter. Frostenson (2015) menar att hållbarhetsredovisningen 

har utvecklats till att bli ett konkret uttryck för socialt ansvarstagande i och med diskussionen 

om CSR. Borglund (2012) beskriver att CSR idag inkluderar arbete mot såväl minskad 

fattigdom, bättre arbetsvillkor, antikorruption, ökat välstånd och god miljö. Det gäller att man 

kan stå rakryggad och ta ansvar för alla länkar i företagets värdekedja. Författaren beskriver 

vidare att företagens CSR-åtagande som eventuellt tagit sin början som välgörenhet i samband 

med detta blir allt mer avancerat och strategiskt.  

 

Även när man vänder blicken till media slås man av den lavinartade ökningen av 

uppmärksamhet. Windell (2012) beskriver att Financial Times och The Guardian år 2000 

publicerat 17 artiklar som berör socialt ansvarstagande medan de endast ett par år senare 

publicerar totalt 259 stycken. Hans De Geer (2012) beskriver hur media tillsammans med 

framväxande intresseorganisationer gemensamt har en förmåga att väcka debatt och påverka 

allmänhetens attityder. Författaren menar att i dagens samhälle där man lätt hittar egna 

publiceringskanaler och allt når en stor mängd väldigt fort är det därför lätt att få sitt budskap 
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förmedlat. 

 

3.2.1 Riktlinjer och lagkrav 

Enligt Frostenson (2015) har organisationen Global Reporting Initiative (GRI) haft en 

betydelsefull roll för utvecklingen av hållbarhetsredovisning. Den ideella organisationen GRI 

beskriver på sin hemsida (u.å.) att de grundades 1997 som ett svar på den önskan som fanns 

om ett samlat ramverk för konstruktionen och upprättandet av hållbarhetsredovisningar. 

Vidare redogör de att det var 3 år senare, år 2000 som den första upplagan av riktlinjer stod 

klar och introducerades för allmänheten. Frostenson (2015) beskriver hur de sedan dess gjorts 

flertalet uppdateringar och att de i dagsläget fått en i princip dominerande roll.  

 

Enligt Frostenson (2015) liknar GRI:s riktlinjer på många sätt t ex International Financial 

Reporting Standards (IFRS) som sedan länge funnits etablerat för finansiell redovisning. Den 

största skillnaden beskriver författaren vara att det historiskt sett inte funnits någon 

lagstiftning kring hållbarhetsredovisning och att GRI:s riktlinjer därför inte varit tvingande. 

Med det sagt har företagen inte heller helt kunnat bortse från att redovisa hållbarhetsaspekter. 

Lagstiftning har enligt författaren sedan länge funnits som berör delar av hållbarhetsområdet, 

till exempel ÅRL:s krav på uppgifter om könsfördelning. Krav har också funnits på att 

förvaltningsberättelsen ska innehålla icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen 

av företagets utveckling, där inkluderat miljö och personalfrågor.  

 

I branschtidningen Balans skriver Lennartsson (oktober 2016) att en ny lag träder i kraft den 

första december år 2016. Denna lag kommer att beröra ca 1 600 företag i Sverige. Lagen 

beskrivs bygga på ett EU-direktiv som nu skrivs in i den svenska Årsredovisningslagen. För 

de berörda företagen innebär det att de inte längre har något val utan blir tvungna att upprätta 

en hållbarhetsredovisning. Upplysningar är enligt den nya lagen obligatorisk på 5 områden: 

miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Det framhålls 

dock också att företagen bör redovisa det som är väsentligt för deras verksamhet 

(Lennartsson, maj 2016). Resultatet av den nya lagen kommer vi enligt författaren se först 

våren 2018.  

 

3.2.2 The International Organization for Standardization (ISO)  

ISO är en icke-statlig internationell organisation som utvecklar standarder (ISO, u.å.). Enligt 
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organisationens hemsida (u.å.) startade de officiellt sin verksamhet 1947 efter att 

representanter från 25 länder beslutat sig för att underlätta internationell samordning. Vidare 

kan man läsa att man genom sina medlemmar sammanför experter för att utbyta kunskap men 

också för att utveckla frivilliga och marknads-relevanta standarder som tillhandahåller 

lösningar på globala utmaningar. Man får även veta att ISO sedan 1947 har publicerat över 21 

000 internationella standarder som täcker nästan alla aspekter av teknik och produktion. År 

1995 skapar ISO sin första webbsida och år 2000 började man sälja sina standarder online.  

 

ISO 14000 är samlingsnamnet på de standarder som handlar om miljöledning (SIS, u.å.) 

Standarden ISO 14001 lanserades 1996 och är en standard som förser företagen med verktyg 

för att hjälpa dem att identifiera och kontrollera deras miljöpåverkan (ISO, u.å.). Tanken 

bakom standarden är att den ska skapa ett miljöledningssystem som enkelt integreras i 

verksamheten och är en arbetsmodell för förbättringar (SIS, u.å.). Arbetsmodellen kan efter 

implementering användas för egen bedömning eller som underlag för certifiering (SIS, u.å.). 

 

En annan väldigt inflytelserik standard inom området är ISO 26000. På ISOs hemsida (u.å.) 

under rubriken ISO 26000 kan man läsa att målet med standarden är att klargöra vad socialt 

ansvarstagande är och hur man bör agera för en hållbar framtid. Den ska på så vis också 

hjälpa organisationer att översätta principer till praktik. Att verka ansvarsfullt definieras av 

organisationen som att verka på ett etiskt och transparent sätt. Arbetet ska dessutom bidra till 

samhällets hälsa och välfärd. ISO 26000 lanserades år 2010 efter fem år av förhandlingar 

mellan regeringar, intresseorganisationer, industrier, konsumenter och fackföreningar världen 

över. Av den anledningen påstår man att standarden representerar ett internationellt 

samförstånd. 

 

Gemensamt för initiativ som GRI och ISO är en strävan efter att tydliggöra för vem och för 

vad företagen ska ta ansvar (Windell, 2012). Initiativen syftar även enligt författaren till att 

göra ansvarstagandet jämförbart och dessutom möjligt att granska. 

 

3.2.3 The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

Organisationen beskriver sig själva på sin hemsida (2016) som ägarledd och globalt 

verksamma. Vidare beskriver de sin verksamhet såhär:  
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“We help make our member companies more successful and sustainable by focusing on the 

maximum positive impact for shareholders, the environment and societies.” 

 

På organisationens hemsida kan man vidare läsa att antalet medlemmar är över 200 företag 

runt hela världen. Företagen jobbar gemensamt för att driva fram en mer hållbar värld. De 

beskriver sig som en unik organisation och en typ av plattform där företagen delar erfarenhet 

och lär av varandras miljö- och samhällsarbeten. Företagen som ingått i organisationen jobbar 

tillsammans i projekt för att främja en allt mer hållbar värld. Deras tillvägagångssätt beskriver 

de vara, förutom inspiration och lärande från andra företag, tillgången till expertis och verktyg 

för att driva företagens hållbarhetsarbete framåt. Arbetsområdena har delats in i fyra 

övergripande områden: energi, mat- och markanvändning, stad och mobilitet samt 

omdefinierat värde.  

 

För att ge förståelse för innebörden av omdefinierat värde visas ett av projekten 

organisationen startat under området. Projektet beskriver de så här på sin hemsida:  

 

“The days of measuring business success through financial metrics alone are over. Our vision 

is that by 2050, all companies will measure, value and report their true value, true costs and 

true profits.” 

 

3.2.4 Global compact 

Karolina Windell skriver i CSR - en guide till företagets ansvar (2012) att resultatet av ett 

flertal företagsskandaler i början av 2000-talet var början på ett stort globalt samarbete för 

hållbarhet. En mediastorm beskrivs ha skapats av att ett flertal företag kritiserats för att 

utnyttja billig arbetskraft samt bryta mot de mänskliga rättigheterna i sina fabriker i 

utvecklingsländer. Runt millenniumskiftet inträffade enligt författaren även betydande 

demonstrationer runt om i världen mot multinationella företags makt över 

utvecklingsländerna. Vidare beskriver författaren att krav på att storföretag ska bidra till 

minskning av världens fattigdom och inte enbart egen vinning framfördes av 

demonstranterna. Kofi Annan, den dåvarande generalsekreteraren för Förenta Nationerna 

(FN), beskrivs av författaren ha reagerat på demonstranternas kritik genom att uppmana 

företag till att verka moraliskt i sitt företagande och som resultat startades projektet Global 

Compact.  
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På FN:s hemsida om Global Compacts (u.å.) kan man läsa att projektet trädde i kraft i juni år 

2000. Organisationen har upprättat 10 principer inom fyra huvudområden: mänskliga 

rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Projektet beskrivs på hemsidan gå till så att 

företag frivilligt kan ingå ett kontrakt med FN och därmed involvera de tio principerna i sin 

strategi samt varje år rapportera sina insatser till Global Compact. Idag finns det enligt Global 

Compact (u.å.) över 9 000 medlemmar i närmare 170 länder vilket gör Global Compact till 

det största frivilliga initiativet i världen när det kommer till hållbart företagande.  

 

3.3 Sammanfattande tidslinje  

För att ge en övergripande bild över händelseförloppet vi beskrivit ovan i text har vi valt att 

utveckla en tidslinje. Tidslinjen har syftet att visa de mest utmärkande händelserna under 

1960 fram till idag.  

 

Figur 1 – Tidslinje 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt presenteras teori med syftet att fungera som verktyg i studien. Den utvalda 

teorin hjälper oss att förstå den data vi sammanställt från årsredovisningarna såväl som de 

tillsammans med den historiska beskrivningen ligger till grund för analys och slutsats. 

Avsnittet inleds med en genomgång av grunderna inom institutionell teori för att sedan övergå 

i diskussionen kring CSR-strategi. Slutligen finns en kort sammanfattning som summerar det 

viktigaste i kapitlet. 
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4.1 Nyinstitutionell teori 

I slutet av 1970-talet växte enligt Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) 

skepticismen mot att företagen är rationella verktyg som enbart strävar efter att 

vinstmaximera. Samma författare beskriver vidare hur institutionell teori, som 

sammankopplar organisationers praxis med samhällets värderingar i samband med detta fick 

större plats inom organisationsteorin. De skildrar hur forskarna inom området argumenterade 

för att organisationerna var institutionaliserade, vilket innebär att framförallt omgivningen 

påverkar vad som utförs och vilka frågor som prioriteras inom en organisation.  

 

Den nyinstitutionella teorin är en fortsättning på den tidigare institutionella. Enligt Perrow 

(1986), refererad i Organisation och organisering av Eriksson-Zetterquist et al. (2015) är den 

främsta skillnaden att den nyinstitutionella också tar hänsyn till hur organisationen påverkar 

sin omgivning. Detta till skillnad från tidig institutionell teori då fokus legat på den 

enkelriktade påverkan som omgivningen har på organisationen. Den nya insikten hänger 

samman med det som DiMaggio och Powell (1983) beskriver som organisationsfält. Ett 

organisationsfält kan bestå av flertalet olika organisationer. Kontakten mellan dem kan bestå 

av utbyte av varor, kunskap, värderingar, hela produktlinjer men det kan också räcka att man 

är ett företag av samma storlek (DiMaggio & Powell, 1991). Organisationer inom ett 

organisationsfält strävar enligt Eriksson-Zetterquist et al. (2015) tillsammans efter stabilitet, 

de söker de mest lämpliga beteendena och undviker det som skapar oordning. DiMaggio och 

Powell (1991) redogör för att organisationer och dess strukturer i samband med detta beteende 

likformas, vilket brukar benämnas isomorfism. Författarna skiljer sedan på tre typer av 

isomorfism, dessa är tvingande, imiterande och normativ. Kortfattat kan de tre typerna 

förklaras såhär: 

 

Tvingande: Orsakas först och främst av politisk inflytande. Den organisationen med starkast 

inflytande är staten och dess lagar. 

 

Imiterande: Bygger på känslan av osäkerhet och att organisationer då tenderar att ta efter 

varandra. Detta gäller till exempel om målen är oklara eller omgivningen osäker. 

 

Normativ: Kopplas framförallt till utbildning och den professionalisering det innebär. Bygger 

en grund för gemensam kunskap och bygger nätverk mellan de sakkunniga. 
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Nyinstutionell teori innehåller enligt Frostenson (2015) element av legitimitetsteorin. 

Legitimitetsteorin definieras enligt Suchman (1995) som en social konstruktion där 

förutsättningarna för att uppnå legitimitet är att en organisations handlingar stämmer överens 

med samhällets normer, värderingar, förväntningar och definitioner. Grafström, Göthberg och 

Windell (2015) menar att många påstår att företag som tar ett socialt ansvar förbättrar sitt 

anseende genom att de uppnått legitimitet hos viktiga intressenter. Det som enligt Frostenson 

(2015) skiljer dessa två teorier åt är att institutionell teori i större utsträckning knyter 

omvärldsberoenden till olika företeelser och krafter som styr grupper av organisationer att 

agera eller organisera sig på ett visst sätt.  

 

Tanken med den nyinstitutionella teorin sammanfattas av Eriksson-Zetterquist et al. (2015) 

som att organisationerna bidrar till att skapa fältet samtidigt som att organisationerna själva 

skapas av fältet i en ständigt pågående process. Windell (2012) kopplar detta tankesätt till 

företagens ansvarstagande och beskriver ansvarstagandet som ett samspel med aktörerna runt 

om företaget, till exempel kunder och media. Grafström et al. (2015) använder en annan 

definition och beskriver företagens roll i samhället som dynamisk i den meningen att bilden 

av företagens ansvarstagande förändras i takt med samhällsförändringar.  

 

Windell (2012) beskriver vidare hur aktörernas krav och önskemål bidrar till ett ökat 

samhällsansvar men också hela konstruktionen för CSR och vilka ansvarsfrågor som 

företagen bör prioritera. Företag har utöver tvingande lagar ofta frivilliga regler samt oskrivna 

regler och normer att rätta sig efter för att uppnå legitimitet (Grafström et al. 2015).  

 

 

Intresseorganisationer har enligt Grafström et al. (2015) stor legitimitet som aktör i samhället, 

vilket bidrar till att företag som väljer att inte samarbeta med dessa organisationer framställs 

som illegitima. Enligt Kourula och Laasonen (2010) har intresseorganisationers ökande 

inflytande på företag varit en av de mest väsentliga utvecklingarna relaterat till de globala 

miljömässiga och sociala utmaningarna. Grafström et al. (2015) i enlighet med Sahlin-

Andersson (2006) beskriver Europeiska kommissionen samt Förenta Nationerna som 

föreskrivande ramverk som påverkar företags agerande utan tvingande lagar. Förenta 

Nationernas utveckling av Global Compact, vilket vi förklarat närmare tidigare i arbetet, 

beskrivs vara exempel på hur en intresseorganisation kan påverka företag (Grafström et al. 
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2015; Sahlin-Andersson 2006). 

 

Frostenson (2015) väljer att koppla ovanstående resonemang mer konkret till redovisningen. 

Författaren menar på att man för att förstå utformandet av redovisningen också måste förstå 

det institutionella sammanhang som organisationen ingår i. I redovisningssammanhang kan ett 

institutionellt perspektiv alltså ge svar på frågor om varför redovisningen finns och varför den 

kommer att utformas på ett visst sätt.  

 

4.2 CSR som strategi 

Ett av de senaste bidragen inom vågen av CSR-påverkan är tankarna kring att ha en uttalad 

CSR-strategi integrerad i sin dagliga verksamhet. Den röst som framstående forskare och 

akademiker har inom detta område kan i det närmaste jämföras med de institutionella krafter 

vi precis talat om. En framstående röst inom detta område är den som Porter och Kramer 

(2011) stått för gällande Shared Value.  Detta avsnitt kommer i det följande att presentera 

deras syn, men också flertalet andra forskares tankar kring vad CSR-strategi kan vara för 

något. Detta även kopplat till kommunikationens roll i strategin.  

 

Strategi för CSR ska enligt Barlett & Devin (2011) fokusera på hur företaget bygger och 

behåller en acceptans från sina intressenter men även hur företaget skapar konkurrensfördel 

gentemot konkurrerande aktörer på marknaden. I enlighet med Barlett och Devin (2011) 

betonar Borglund (2012) vikten i att företaget skapar legitimitet för att lättare attrahera 

resurser till företaget, till exempel medarbetare, men även blir mer konkurrenskraftiga. CSR-

strategi handlar mer konkret enligt Borglund (2012) om att välja ett antal frågor som 

prioriteras resursmässigt. Då CSR enligt författaren är ett relativt nytt fenomen är det relativt 

få företag som har en väl utvecklad strategi för dessa frågor, detta på grund av att det ofta är 

en krävande process att göra dessa prioriteringar.  

 

Porter och Kramer (2011) betonar CSR-strategi i form av konkurrensfördel genom att skapa 

Shared Value som till svenska kan översättas till ett gemensamt värde mellan företag och 

samhälle. Skapandet av ett gemensamt värde delas av författarna upp i tre olika sätt. Det 

första sättet de beskriver är att omvärdera sina produkter så det verkligen gynnar kunden, på 

sådant sätt skapa värde för kunden som i sin tur skapar ett ekonomiskt värde för företaget. Det 

andra sättet författarna menar kan skapa ett gemensamt värde är att utöka sitt ansvar för 
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aktiviteterna som sker i företagets värdekedja. Genom att till exempel bidra med kunskap till 

sina leverantörer kan man öka produktiviteten, kvaliteten och miljöarbetet i värdekedjan. De 

poängterar dock att det hittills är få företag som lyckats uppnå högsta möjliga 

produktionsfördel i termer av exempelvis hälsa, säkerhet och miljö. Det tredje och sista sättet 

är att bidra till utveckling av lokala kluster. Det förklaras som att man till exempel väljer att 

behålla produktionen lokalt istället för att tänka kostnadsminimerande och flytta produktionen 

utomlands. På så sätt gynnas samhället i form av jobb och ökad ekonomi samtidigt som 

företaget vinner legitimitet genom att aktivt välja en högre kostnad för att främja samhället. 

 

Porter och Kramer (2011) poängterar vikten i att de CSR-frågor som prioriteras och används i 

strategin ska vara nära kopplat till verksamheten och företagets övergripande strategi. CSR-

strategi ska enligt författarna ses som en investering för långsiktig konkurrenskraft, man ska 

på sikt skapa en unik position på marknaden gentemot sina konkurrenter med hjälp av CSR. 

Flack och Heblich (2007) kallar detta för en win-win strategy där författaren beskriver “doing 

well by doing good”. Deras slutsats är att en strategisk användning av CSR kommer att 

medföra ett långsiktigt värde för aktieägarna och därigenom också innebär långsiktig 

vinstmaximering. Samma författare menar också att det finns fördelar med att agera proaktivt 

i sitt CSR-arbete, ett så kallat “first-mover advantages”. Desto snabbare ett företag tar till sig 

en ny trend, desto större är chansen för att få en ledande roll och desto mer inflytande kan 

man få. 

 

Borglund (2012) menar att företagets val av CSR-strategier också är nära kopplat till 

kommunikationen av CSR. Vidare beskrivs att en del av att realisera företagets CSR-strategi 

är att externt och internt kommunicera företagets syn på CSR. Dan Tapscott och David 

Ticoll  (2003) skriver i The Naked Corporation att det idag är väldigt lätt för intressenter att få 

information om ett företag utöver finansiella rapporter. För att skapa förtroende i den nya 

transparenta världen måste företag enligt författarna öka sin egen transparens mot 

intressenterna. De beskriver nyckeln till ökad transparens som CSR-kommunikation: 

 

“Conclusion: Transparency must now be an explicit factor in nearly every management 

decision.”  s.1  

 

Enligt Cerin (2002) har hållbarhetsredovisning gått från obetydlig till en viktig kanal för 

företag att kommunicera sitt CSR-arbete. Större börsnoterade företag ska även enligt 
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författaren ha utvecklat en enskild hållbarhetsredovisning vid sidan av sin ekonomiska 

årsredovisning. Haddock-Fraser och Fraser (2008) utförde en studie där resultatet visade att 

företag som jobbade nära sin marknad eller hade ett starkt varumärke också hade utformat en 

form av hållbarhetsredovisning. Studien Haddock-Fraser och Fraser (2008) utförde visade 

även en statistisk signifikans på rapportering av företagets värdekedja samt arbete mot 

föreskrivande ramverk hos företag med starkt varumärke och hos stora börsnoterade företag.  

 

Peter Norberg och Mats Jutterström (2011) menar att kommunikationen av CSR skapar ett 

finansiellt värde genom att företaget blir mer attraktivt på marknaden. Genom att 

kommunicera sitt CSR-arbete påstår Norberg och Jutterström (2011) i enlighet med Barlett 

och Devin (2011) och Borglund (2012) att företag uppnår konkurrensfördel samt attraktivitet 

hos sina intressenter. 

 

4.3 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

Den institutionella teorin kan ses ur många olika perspektiv och sättas in i många olika 

sammanhang. Den kommer också med ett tidsperspektiv som gör att teorin lever kvar och 

arbetar sida vid sida med den allmänna samhällsutvecklingen. Sammanfattningsvis kan teorin 

förklaras genom att säga att krafter i samhället, krafter starkare än organisationerna själva, 

påverkar vad organisationerna gör. Krafterna påverkar vilka frågor som prioriteras, hur 

organisationer för sig gentemot varandra men det kan också påverka en hel affärsidé. Mer 

konkret för vår studie påverkar det även i ett nästa steg vilken kommunikation intressenter 

runt om företaget får ta del av. 

 

Dessa krafter tar sig olika uttryck och framförs av olika aktörer men har gemensamt att 

organisationer genom dessa påverkar sitt varumärke. Krafterna påverkar graden av legitimitet 

och acceptans hos intressenterna runt omkring dem, inte minst hos sina egna kunder. CSR har 

vuxit till att bli en samhällsfråga som ingen organisation kan bortse från. Detta delvis på 

grund av tvingande regler, men framförallt på grund av den opinion som finns i samhället. 

Man kan däremot tänka sig att organisationerna alltid har ett första val kring hur man vill 

tackla detta fenomen och till vilken grad man engagerar sig. Uttrycket för Volvo Cars 

engagemang är vad vi kommer titta närmare på i nästa avsnitt. 
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5. Empiri 

I detta avsnitt presenteras insamlat material från årsredovisningarna mellan 1980 och 2015. 

Empirin presenteras med fem års mellanrum med tillägg för specifika händelser som skett 

mellan de utvalda åren. Varje avsnitt inleds med en kort presentation av antalet sidor och 

organisationsförutsättningar. Därefter redogörs för innehållet i VD-orden samt en 

sammanfattning av resterande innehåll i redovisningen. Det som eftersöks i materialet är 

framförallt vilka frågor som de själva uppmärksammar, hur de förändras över tid och hur 

rapporten förändras rent dispositionsmässigt. Viktigt ur ett institutionellt perspektiv blir också 

att se vid vilken tidpunkt dessa förändringar sker. Med bakgrund i den institutionella 

teoridiskussion vi ovan presenterat ligger därmed fokus på att se hur väl Volvo Cars 

utveckling överensstämmer med det samhällsmönster vi redogjort för i avsnittet 

hållbarhetsdiskussionens historiska utveckling. 

 

5.1 1980 

Under detta år är Volvo Cars en del av koncernen Volvo Group. Totala antalet sidor i 

redovisningen är 64 där fyra av dessa är dedikerade till Volvo Cars enskilt.  

 

5.1.1 VD-ord 

Enligt VD Pehr G Gyllenhammar har tillväxten i världen detta år stagnerat dramatiskt vilket 

lett till ökad kamp om marknadsandelar. Konkurrens från Japanska industrier är påtaglig 

vilket påverkat kostnaden för att växa men också ökat pressen på själva produkten. 

Protektionism har återtagit sin plats på den internationella scenen och importrestriktioner och 

handelsbarriärer blir allt vanligare. 

 

Marknaden för personbilar har dock lyckats behålla sin del av marknaden. Detta genom att 

man delvis ändrat sin produktionsplan och minskat utnyttjandet av sin produktion. 

Produktgruppen bilar lyckades inte själva täcka sina kostnader, trots detta har projekten för 

produktutveckling genomförts som planerat. Målet är att hitta balans mellan funktionalitet, 

bränsleeffektivitet och säkerhet utan att tumma på bekvämligheten eller känslan när man kör. 

 

Målet för personalen är att ge dem en känsla av tillhörighet i ett företag som producerar 

kvalitetsprodukter i en teknologisk utvecklad miljö. I många fall är Volvo det företag som tar 
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stegen för utveckling av teknik både inom produktionen men också för produkten självt. Detta 

är något som Volvo satsat hårt på även i tider med kris och lågkonjunktur. Trots att 1980-talet 

enligt VD kommer bli det tuffaste sedan andra världskriget är satsningarna på 

produktutveckling större än någonsin.  

 

5.1.2 Övrigt i årsredovisningen som berör Volvo Cars 

De fyra sidorna som endast angår Volvo Cars består av en beskrivning av hur försäljningen 

ser ut samt nya framtida modeller. Det ges en närmare beskrivning av försäljning på 

respektive marknad och även konkurrerande länder. Den främsta nyheten inför 

produktutbudet 1981 var att alla motorer ändrats för att förbruka mindre bensin och förse 

bilen med större kraft. Siffror över personalen presenteras i översikten för koncernen.  

 

5.2 1985 

Även detta år är Volvo Cars inkluderad i Volvokoncernen. Totala antalet sidor i koncernens 

årsredovisning är 63 stycken varav tre stycken tillskrivs Volvo Cars.   

 

5.2.1 VD-ord  

VD Pehr G Gyllenhammar väljer att inleda avsnittet med att Volvo är ett företag som 

utvecklats genom tradition av kompetens, teknisk expertis och kvalitet. Han beskriver även 

företagets fördel med att ha fått växa och etablera sig i Sverige, där de har sin stabila bas. Till 

en viss nivå har basen i Sverige enligt Gyllenhammar isolerat företaget mot internationella 

problem. Hela decenniet 1970 beskrivs ha dedikerats till personalen, att hjälpa dem växa 

tillsammans med företaget och bidra med att effektivisera företaget, vilket de fortsätter att 

arbeta mot. Kvaliteten och produktiviteten betonas och även att man eliminerat olönsamma 

arbetssätt för att öka lönsamheten. Enligt Gyllenhammar investerade företaget en hel del 

under året för att växa på marknaden, ihop med detta jobbar man med att stärka företaget 

gentemot extern påverkan. 

 

 

5.2.2 Övriga delar som berör Volvo Cars 

Det framkommer att företaget länge engagerat sig i att intensivt forska och utveckla hur man 

undviker att bilarna rostar. Företaget skriver att med bilar sålda 1986 eller senare medföljer en 

åtta-års-garanti mot rost. Utöver arbetet att förebygga rost i sina bilar består majoriteten av 
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Volvo Cars tre enskilda sidor i årsredovisningen av siffror både gällande försäljning och 

produktion. I slutet på årsredovisningen finns ett avsnitt som heter personal där de redogör i 

siffror för hur många anställda företaget har och vart i världen de arbetar. De har även ett 

avsnitt om två sidor där de beskriver företagets utveckling av teknologi och hur det ska främja 

företaget i termer av produktion och utveckling.  

 

5.3 1990 

År 1990 är Volvo Cars fortsatt en del av koncernen Volvo Group. Årsredovisningen har ett 

omfång på totalt 72 sidor varav fyra sidor tillägnas Volvo Cars enskilt.  

 

5.3.1 VD-ord  

I sina inledande ord lyfter VD Pehr G Gyllenhammar fram problemen med minskade vinster. 

Det beskrivs hur man satsar på forskning och utveckling för nya produkter och inför massiva 

kostnadsreduceringsprogram. En viktig händelse detta år anses vara samarbetet med Renault, 

detta beskriver han ska leda till effektivitet och konkurrensfördelar för båda parter. Främsta 

anledningen bakom samarbetet är ökade kostnader för utveckling och ökad konkurrens, de 

hoppas tillsammans kunna vinna skalfördelar och slippa dubbelarbete. Strategin inom Volvo 

är att stärka kompetensen på deras personal så de kan nå ut till Renault och bygga en 

internationell bro, deras företag tillsammans bildar det största inom området i Europa.  

 

Procordia, ett läkemedelsföretag, är ännu ett samarbete VD väljer att ta upp i sitt avsnitt. 

Meningen med samarbetet är att bidra till ökade inkomster och ökad lönsamhet för Volvo 

Cars.  

 

Gyllenhammar beskriver hur namnet Volvo är starkt förknippat med deras etablerade 

värderingar. Värdegrunden som berör både människors integritet, säkerhet, kvalitet, 

tillförlitlighet och tålighet i produkterna sammanfattas i en mening “We wish to care for our 

people and reduce our impact on the environment”. s.4 

 

5.3.2 Övriga delar som berör Volvo Cars 

Fyra sidor i årsredovisningen är tillägnat Cars individuellt. Även där beskriver man en 

överkapacitet på marknaden och ökad priskonkurrens. Stora summor har satsats på fabriker, 

utrustning men också på forskning och utveckling. Detta ska stärka Volvos konkurrenskraft 
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och möta efterfrågan på produktförnyelse. År 1990 har man också vunnit två priser för 

barnsäkerhet i deras bilar.  

 

Dessutom visar man upp tidningsurklipp kopplat till deras säkerhetsarbete. “Volvo has 

become a synonymous with safety in the U.S as a result of skilled and consistent marketing 

over the years”. s 9.  

 

Övrigt i årsredovisningen kan man bland annat läsa om Volvos miljösatsning. Miljömässiga 

policyer finns för varje del i Volvo, miljörådgivare anställs och program har utvecklats. Man 

har under året byggt en ny fabrik som ska använda ett nytt, mer miljövänligt medel för att 

täcka underredet på bilarna. De har också installerats en ny konstruktion av en 

rengöringsanläggning. Den mest nämnvärda enligt de själva är dock att de introducerat 

vattenbaserad färg till bil-karosserna.  

 

I slutet av årsredovisningen finns ett avsnitt som heter personal. Där beskriver man bland 

annat hur man under året blivit färre anställda, främst inom personbilar och lastbilar. Detta på 

grund av minskad försäljning. Fokus på i avsnittet kring personalen är arbetsförhållanden och 

arbetsmiljön på fabrikerna. Det man lyfter fram som extra viktiga punkter ät flexiblare 

scheman, organisering och chefernas förmåga att skapa en god stämning. Man beskriver 

också bonussystemet som ska gynna de anställda inom organisationen.  

 

5.4 1995 

1995 är det sista i vårt urval där Volvo Cars fortfarande tillhör Volvo Group. 

Årsredovisningen är totalt 92 sidor varav Cars ensam står för sju. 

 

5.4.1 VD-ord  

Året beskrivs av VD Sören Gyll som bra för koncernen men sämre för Volvo Cars. Detta 

beror till stor del av stora kostnader för forskning och utveckling och marknadssituationen de 

befinner sig i. Det framkommer att Volvo Cars huvudstrategi är att satsa på nya produktlinjer 

som riktar sig till nya segment och fortsätta sina program för kostnadsreducering.  

 

5.4.2 Övriga delar som berör Volvo Cars 

På de sju sidorna som är tillägnade enbart Cars får man läsa att riktmärket sedan länge är 



29 
 

säkerhet, kvalitet och miljövård. För att nå långsiktig lönsamhet är deras högsta prioritet 

kostnadseffektivisering och stora volymer. De beskriver joint venture-samarbeten som ett sätt 

att uppnå kostnadseffektivisering, vilket de ingått med två andra företag under året. 

Effektiviseringen innebär en ökning av modularisering, flexibla produktionssystem och 

multifunktionella arbetsmetoder.  

 

Två bilmodeller, S40 och V40 lyfts fram för framgångar inom säkerhet. Bilen har blivit 

utrustad med sido-airbags, starkare kaross, bättre energiabsorption, trepunktsbälte i baksätet, 

ABS-bromsar och antisladd-system. Förutom säkerheten i bilen lyfter man även fram 

materialet bilen tillverkas av. Bilarna är nu fria från asbest, kadmium och kvicksilver, kan lätt 

demoleras och material för mer än 90 % av vikten kan återvinnas. Alla plastdelar som väger 

mer än 50 gram är märkta för att underlätta återvinning och all färg på metalldelarna är nu 

vattenbaserade. 

 

Återigen finns i slutet ett avsnitt som tillägnat personalen. Personalprogrammet Focus on 

Objective har målet att medarbetarna ska ha den information, de resurser och den organisation 

som är nödvändig för ökat ansvar och befogenheter. Man pratar om en filosofi och en känsla 

av samhörighet som ska reflekteras i de anställdas vilja och förmåga att förändra och 

förbättra. Detta säger man höra samman med en decentraliserad organisation. 

 

Förutom personalprogrammet framhåller man Sweden 2000. Det är ett projekt som ett antal 

företag, Volvo inkluderat skapat för att ge unga människor och immigranter chansen till 

arbete.  

 

5.5 2000  

I årsredovisningen 1999 kan man läsa att man under det första kvartalet sålde Volvo Cars till 

Ford Motor Company. I årsredovisningen 1998 framgår att motiven bakom försäljningen var 

att man ansåg Cars behöva växa på marknaden, detta genom att ingå i ett redan stort etablerat 

bilföretag och ta del av skalfördelar. Från 2000 fram till och med 2010 finns ingen separat 

årsredovisning för Volvo Cars. Deras finansiella redovisning finns då inkluderad i Ford Motor 

Companys årliga redovisning.  

 

År 2000 skapas däremot en första egen rapport om företagets samhällsansvar som de väljer att 
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kalla Volvo for Life. De beskriver rapporten som en statusrapport som är avsedd att ligga till 

grund för fortsatt arbete med att utveckla företagets samhällsansvar. Flertalet processer har 

inletts inom området som ska rapporteras i nästa års upplaga av rapporten och framöver. Detta 

års upplaga består av totalt 28 sidor. 

 

5.5.1 VD-ord  

VD Hans-Olov Olsson inleder med en fråga om vem man är här för att tjäna. En fråga som får 

flera svar, först och främst aktieägarna och kunderna. En beskrivning följer sedan om hur 

Volvo Cars också spelar en viktig roll för samhället genom att skapa möjligheter till jobb men 

också genom att betala skatt. Detta säger man bidrar till att skapa en tryggare vardag för deras 

anställda. Att hantera alla dessa roller sammantaget är att stå för företagets samhällsansvar.  

 

Enligt en undersökning som gjorts har 40 % av världens befolkning övervägt att avstå eller 

har avstått från att köpa produkter som inte lever upp till deras standard för samhällsansvar. 

Ansvaret beskrivs därmed som motsatsen till en lyx man kan ta till när företaget går bra. 

Volvo Cars beskriver sitt ansvar som att göra bilarna ännu säkrare, minska 

bränsleförbrukningen och fortsätta jobba för att hitta alternativa bränslen. Största problemet 

för att utveckla bränslen ligger i bristen på produktions- och distributionsanläggningar. Man 

hoppas lösa problemet tillsammans med bränsletillverkare och andra parter som är beredda att 

ta sig an problemet. 

 

Volvo Cars har 27 400 anställda i sin organisation men räknar med att indirekt påverka 

omkring 500 000 personer om man inkluderar sina leverantörer. Filosofin i organisationen är 

baserad på det svenska konceptet om medarbetarskap, samarbete och ledarskap. Regelbundna 

undersökningar görs som ska fastställa personalens arbetssituation och resultatet följs upp 

olika i utbildnings- och handlingsplaner.  

 

Som avslutning i VD-orden lyfter man fram medlemskapet i Global Compact. Ett arbete 

gällande arbetsförhållanden, barnarbete och att förebyggande miljöprogram. VD Hans-Olov 

Olsson menar att man är i ett inledande skede och att det gäller att vara lyhörd både inom och 

utanför företaget för att utveckla ett arbete som man kan vara stolt över. Han avslutar med att 

säga: “Corporate citizenship is not a project to be completed within a given timeframe; it is 

an attitude and a frame of mind which must imbue everything that we do.” s. 7 
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5.5.2 Övrigt i redovisningen 

I rapporten identifieras sju stycken områden som de anser vara av vikt att övervaka och 

löpande rapportera kring. Dessa är kunder, säkerhet, kvalitet, miljö, personal, leverantörer och 

samhället. Alla områden får sedan en mer noggrann genomgång i ett varsitt avsnitt i 

rapporten.  

 

Miljöproblemen beskriver man ha förändrats från individuella kemikalier och arter till att 

inkludera hela vår livsstil. Man fortsätter beskriva arbetet med minskad bränsleförbrukning, 

renare utsläpp, återvinning och alternativa bränslen. I tillägg till detta förklarar att all 

komponentproduktion är miljöcertifierad och även flertalet fabriker. Den standard man utgått 

ifrån är ISO 14001 och målet är att hela organisationen ska vara certifierad år 2002.  

 

Kundbaserad produktutveckling är fortsatt i fokus, trender analyseras, kunderbjudanden 

utvecklas och försäljarna utvärderas. Vad gäller säkerhet har man identifierat de områden man 

ser störst förbättringspotential inom och arbetar nu utifrån dessa. I personalavsnittet som fått 

rubriken Multicultural skills a key issue framhålls hur man söker mångfald framförallt mellan 

etniciteter. Den låga andelen kvinnor uppmärksammas också och lyfts fram som något man 

bör jobba mot att öka. 

 

5.6 2005   

På Volvo Cars hemsida (2016) berättar de att man år 2003 formaliserade rapporteringen och 

sedan har rapporterat enligt GRI:s riktlinjer. Rapporten år 2005 består av totalt 20 sidor. 

 

5.6.1 VD-ord 

I VD-orden som detta år skrivs av Fredrik Arp finns inte mycket hållbarhet, mest problem. 

Det beskrivs som ett problematiskt år med ökade oljepriser och ökad konkurrens från andra 

marknader i världen. Flertalet naturkatastrofer inträffade under året vilket bidrog till en 

förhöjd orolighet beträffande miljön. De ökade oljepriserna ihop med naturkatastroferna samt 

ökade restriktioner gällande miljön gjorde marknaden mer angelägen att använda alternativa 

bränslen till sina fordon. De beskriver att 2005 var ett år då de fokuserade på att bygga upp 

sina resurser inför framtiden. Enligt Arp står företaget inför den mest intensiva perioden i 

företagets historia och att inom de tre närmsta åren kommer sju nya bilmodeller lanseras. 

Volvos kärnvärderingar säkerhet, miljö och kvalitet influerar företagets hela verksamhet, bilar 
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och uppförande. Det är de tre kärnvärderingarna som är grunden i Volvos långsiktiga strategi 

om en säker hållbar mobilitet: Volvo Vision 2020. Målet med 2020-visionen är att producera 

bilar som är underhållande att köra samtidigt som de uppfyller samhällets förväntningar men 

även avsevärt förbättra bränsleeffektiviteten.  

 

Arp beskriver globaliseringen som den främsta faktorn som idag formar samhället och i sin 

tur Volvo Cars. Genom att företaget verkar på en global marknad har de ett stort omfång av 

krav och ambitioner att uppfylla. Då de även är en global arbetsgivare bidrar de till flertalet 

lokala samhällen genom deras produktion. Arp framhäver Volvo Cars prioritering av säkra 

och hälsosamma arbetsplatser oavsett vart i världen fabriken är lokaliserad.   

 

“Global results can only be achieved through cooperation and partnerships” s. 2 

 

Av Arp beskrivs hållbarhetsredovisningen som ett verktyg att integrera med sina intressenter.  

De avslutande orden är att man vill upprepa Volvo Cars engagemang med Global Compact 

och deras fortsatta arbete kring de tio principerna.  

 

5.6.2 Övrigt i redovisningen 

En sammanfattning och vad som utmärker sig i den resterande hållbarhetsredovisningen är att 

relationer uppmärksammas under flertalet rubriker. De beskriver miljö- och samhällsmål från 

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) som väldigt omfattande 

och stora vilket de inte kan uppnå själva. De prioriterar därför samarbeten för att gemensamt 

kunna uppnå dessa mål. De lyfter fram sitt arbete med effektivisering av bränsle och nämner 

även här vikten av samarbeten. Ett helt avsnitt är dedikerat till partnerskap där de lyfter fram 

de samarbeten de har och vad målet är att uppnå. 5 av de totala 20 sidorna beskriver deras 

arbete för deras personal och hur de ska uppnå en säker och trygg arbetsmiljö. Något som 

betonas är deras arbete för att minska antalet sjukdagar vilket skulle främja både de anställda 

och företaget genom reducerade kostnader. Fortsatt fokus finns även på säkerhetsutvecklingen 

av deras bilar.  

 

5.7 2010  

2010 beskrivs av VD Stefan Jacoby som ett historiskt år för Volvo Cars. Efter 11 år som 

dotterbolag till Ford Motor Company har Volvo Cars nu blivit ett självständigt företag under 



33 
 

ägande av kinesiska Zhejiang Geely Holding. Affären genomfördes den andra augusti och en 

ny styrelse tillsattes. Årets redovisning består av totalt 40 sidor. 

 

5.7.1 VD-ord 

Jacoby beskriver hur fordonsindustrin är under rekonstruktion med ökat fokus på Asien och 

framhåller Kina som den viktigaste tillväxtmarknaden. Hållbar mobilitet och 

klimatförändringar fortsätter dock vara nyckelfrågan för både samhället och industrierna. För 

Volvo Cars har utvecklingen inom elbilar stort fokus. Detta år lanserades Volvo C30, en elbil 

med samma nivå av säkerhet, komfort och interiör som standardversionen. Elbilen C30 är del 

i ett pionjärprojekt med namn One Tonne Life. Detta projekt går ut på att en familj får testa en 

framtida klimatsmart livsstil där de bor i ett hus som drivs enbart med hjälp av solenergi och 

dessutom laddar upp deras elbil. Projektet är ett sätt att se om det är möjligt att gå från sju ton 

till ett ton koldioxidutsläpp per person och år, den nivå som anses vara hållbar för planeten. 

 

Förutom elbilen visade man på en mässa nästa steg, hybridbilen. Denna utrustas med en 

kombination av elmotor och dieselmotor vilket resulterar i väldigt låga utsläppsnivåer. Genom 

ett samarbete med energiföretaget Vattenfall kommer Volvo vara den första biltillverkaren 

med den nya generationens hybrid på marknaden år 2011. 

 

Slutligen lyfter man fram hur ansvaret sträcker sig över hela värdekedjan. Detta gäller från 

första order hos leverantör, genom produktionsprocessen, genom bilens livstid och slutligen 

återvinningen. Samma krav som Volvo Cars lägger på sin egen produktion gäller också deras 

leverantörer. Jacoby framhåller att det nya ägandet inte har påverkat detta. Inte heller har man 

enligt VD kompromissat något vad gäller de tio principerna från Global Compact. 

 

5.7.2 Övrigt i redovisning 

Innan VD-orden presenteras tar årets höjdpunkter upp i sju punkter. Bland dessa höjdpunkter 

framkommer bland annat att Volvo Cars i en undersökning blivit framröstade till det starkaste 

varumärket inom miljö- och samhällsansvar på den svenska marknaden.  

 

Även detta år beskriver de tydligt sina samarbeten med andra företag med mål att uppnå en 

mer hållbar värld. De ger en relativt stor beskrivning av deras satsning på elektriciteten i deras 

bilar, att de utvecklat en plug-in hybrid och deras ledande position inom batterisäkerhet. De 
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har dedikerat ett varsitt avsnitt till produkten och produktionens påverkan på miljön och hur 

de gör för att minska denna. Vad gäller deras leverantörer har de skapat en portal som ska 

förstärka kommunikationen mellan Volvo och deras leverantörer. Målet med hemsidan är att 

snabbt ge leverantörerna information om arbetsmetoder, köpvillkor och allmänna krav såväl 

som kraven vad gäller miljön och samhällsansvar. Fortsättningsvis ger de även plats för att 

uppmärksamma deras anställda och olika arbeten för att främja miljön och samhället, till 

exempel Global Compact, likt tidigare år.  

 

5.8 2015  

År 2015 innehåller hållbarhetsredovisningen totalt 60 sidor.  

 

5.8.1 VD-ord 

VD Håkan Samuelssons första mening är ett åtagande, att Volvo Cars ska ha levererat en 

miljon elbilar på marknaden år 2025. Hållbarhetsstrategin och produktionen har nu blivit 

fokuserad på elektricitet. Detta åtagande har blivit mittpunkten i Volvo Cars nya 

hållbarhetsprogram, som är den del av deras globala strategi, programmet har de döpt till det 

svenska ordet Omtanke. Programmet ska enligt Samuelsson summera företagets 

förhållningssätt till hållbarhet och innefattar ett antal åtagande. Ett urval av de åtaganden 

programmet innefattar är förutom löftet om en miljon elbilar på marknaden år 2025 även ett 

klimatneutralt arbetssätt år 2025, 35 % kvinnor på ledande positioner år 2020 samt att arbeta 

för internationella samarbeten för att främja hållbarhet. Samuelsson betonar integrationen av 

hållbarhet i företaget, att allt företaget bör har sin grund i hållbart företagande. Det framhävs 

att de fortfarande stödjer Global Compact.  

 

Under året beslutades att en ny fabrik i USA ska byggas, Volvo Cars är då industriellt 

närvarande på de tre nyckelregionerna i världen, USA, Asien och Europa. I samband med 

detta understryks företagets ökade samhällsansvar men även att den lokala kundinsikten ökat. 

Under 2015 har företaget även bidragit med nära 1 500 nya jobb i fabriken i Göteborg och 

omkring 1 000 nya anställda i Kina. Samuelsson beskriver Volvo Cars, ihop med antalet 

nyanställda, som en arbetsplats för mångfald, respekt samt de anställdas bidrag till företaget. 

Många innovationer och funktioner i företagets bilar framställs vara resultatet av hur de 

arbetar med sina anställda.  
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Med den snabbt framväxande teknologin kan de göra mobiliteten säkrare, minska trängseln 

och samtidigt medföra betydande produktivitetsvinster för samhället. Ett exempel på den 

utvecklade teknologin beskrivs vara den autonoma bilen. Samuelsson framhåller den 

autonoma bilen som en viktig faktor i Vision 2020 där målet är att ingen person ska bli 

allvarligt skadad eller dödad i en ny Volvo år 2020.  

 

Genom att vara ett ansvarstagande företag menar Samuelsson att företaget även måste ta 

hänsyn till sin värdekedja. Leverantörerna väljs inte ut endast utifrån deras tekniska och 

utvecklingsmöjligheter, de måste även uppfylla miljö- och samhällsmässiga krav. 

Leverantörerna förväntas även ha översikt över sin egen värdekedja för att de att kraven 

uppfylls även där.   

 

5.8.2 Övrigt i redovisningen 

Utöver VD-orden har man bland annat gjort en indelning i rapporten genom att belysa 

ekonomiska, miljömässiga, personalrelaterade och samhällsmässiga höjdpunkter under året. 

Hållbarhetsprogrammet Omtanke som Samuelsson nämnde i sitt VD-ord får 14 sidor av den 

totala hållbarhetsredovisningen där man ingående beskriver vad det innebär. Som tidigare 

beskriver de närmare hur de genom interaktion med sina intressenter och genom förvaltning 

och styrning jobbar med hållbarhet. Avslutningsvis presenteras ett hållbarhetsprotokoll där de 

redovisar i siffror förändringarna företaget gjort inom hållbarhet. Protokollet visar åren 2010 

till 2015 och har delats upp i kategorierna ekonomi, miljö, personal och samhälle. Några 

exempel på vad som presenteras är könsfördelningen i ledningen, återvinning, utsläpp och 

antal anställda per nation.   

 

6. Analys 

I detta avsnitt analyseras materialet som presenteras i ovanstående kapitel. Analysen har vi 

valt att dela upp i fem olika teman. De teman vi valt ut är de mest framträdande i vår 

insamlade data. Beskrivningen av vår teoretiska utgångspunkt i uppsatsen, institutionell teori, 

samt den historiska CSR-utvecklingen ligger till grund för utformningen av dessa teman. De 

fem teman vi valt ut motiveras genom att vi antingen sett en stor förändringen genom åren 

vilket vi ansett vara intressant att poängtera utifrån ett institutionellt perspektiv. En del teman 

motiveras istället av att de växt fram först på senare tid vilket visar på förändring inom 

området. De senare är också tätare kopplade till den teori som benämnts som CSR som 
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strategi.   

 

6.1 CSR- allt mer plats på Volvo Cars agenda 

På 80-talet kan man inte se kommunikation vad gäller miljöarbeten eller hållbarhet i någon 

större utsträckning. Fokus ligger på kommunikationen kring deras forskningsarbete och 

produktutveckling. Målet beskrivs som att hitta balans mellan funktionalitet, 

bränsleeffektivitet och säkerhet utan att tumma på bekvämlighet eller känsla. De skriver 1980 

att det i många fall är Volvo som är det företag som tar stegen för utveckling av teknik både 

inom produktionen men också för själva produkten. De beskriver hur man 1981 ska ändra alla 

motorer för att de ska förbruka mindre bensin, detta nämns dock tillsammans med att man ska 

förse bilen med mer kraft. Vi ser ingen direkt koppling till skadliga utsläppsnivåer utan 

kanske snarare en koppling till det som enligt Sweet (2012) var en stor fråga under 1970-talet, 

betydelsen och framförallt ändligheten hos fossila bränslen.  

På 90-talet kan vi se en förändring i att miljömedvetenhet och arbeten för att främja miljön 

kommuniceras i större utsträckning. 1990 beskrivs hur miljömässiga policys nu finns för varje 

del i Volvo. Miljörådgivare har anställts och program har utvecklats. Materialet är i fokus och 

man väljer att lyfta fram att man tillsatt en ny rengöringsanläggning. 1995 blir detta ännu 

tydligare, detta år beskrivs hur materialet i bilarna är fria från flertalet kemikalier, hur de lätt 

demoleras och att en väldigt stor del av bilen går att återvinna. Detta stämmer väl överens 

med det som Larsson och Norregårdh (2003) beskriver som viktiga frågor under denna tid, 

nämligen råvaruuttag, tillverkningsprocess samt hantering av restprodukter. Utöver själva 

frågorna är det också väldigt i tiden att lyfta fram dessa saker i sin kommunikation, Volvo 

verkar ha ansett årsredovisningen vara ett bra sätt att möta intressenternas efterfrågan på detta. 

 

I empirin citerar vi Gyllenhammar i VD-ordet 1990 där han sammanfattar värdegrunden “We 

wish to care for our people and reduce our impact on the environment” s. 4. Detta citat tycker 

vi ordagrant stämmer överens med Sweets (2012) förklaring av den nya dimensionen av 

hållbarhet i resultat av Brundtlandrapporten (1987). Citatet visar en sammankoppling av 

samhälle och miljö, precis som Sweet (2102) menade på att Brundtlandrapporten gjorde.  

 

Viktigt att komma ihåg är att dessa meningar och skildringar är urplock som fått en relativt 

liten plats i den totala årsredovisningen. Till skillnad från det som Larsson och Norregårdh 

(2003) beskriver som vanligt, att företagen under 1990 började presentera separata 
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miljöredovisningar så har Volvo Cars fram till och med denna punkt valt att beskriva dessa 

aspekter i den vanliga finansiella redovisningen.  

Den stora förändringen för Volvo Cars ser vi i samband med den utveckling som i 

historiebeskrivningen fått benämningen lavinartad. Frostenson (2015) beskriver hur det kring 

år 2000 sker en lavinartad ökning av hållbarhetsredovisningar och bland annat Sweet (2012) 

tillägger bilden av en lavinartad stärkning av opinionen kring företagens ansvarstagande. I 

enlighet med vad man kan förvänta sig utifrån detta presenterade Volvo Cars år 2000 en egen 

hållbarhetsrapport. Rapporten som de väljer att döpa Volvo for Life omfattar detta året 28 

sidor som inkluderar de sju områdena kunder, säkerhet, kvalitet, miljö, personal, leverantörer 

och samhället. Varje område får sin egen plats i redovisningen och man presenterar noggrant 

vad man jobbar med inom varje område. Detta är något som skiljer sig från tidigare år då man 

möjligtvis sett delar av, men inte alla och aldrig alla delar inom samma rapport. De har 

dessutom aldrig tidigare presenterats i samma omfattning. Man väljer också att definiera dessa 

saker som företagets eget ansvar, det är inget val de gjort utan något som faktiskt krävs av 

dem. Ansvaret beskrivs som motsatsen till en lyx man kan ta till när företaget går bra.  

 

I hållbarhetsrapporten år 2000 presenterar man både sitt samarbete med Global Compact och 

certifieringen enligt ISO 14001, något vi anser vara värt att uppmärksamma. Arbetet med ISO 

14001 som lanserades 1996 är redan i full gång, målet är att hela organisationen ska vara 

certifierad 2002. Global Compact togs i kraft i juni år 2000 och man lyfter redan samma år 

fram medlemskapet och arbetet. År 2003, enbart tre år efter lanseringen av GRI:s första 

riktlinjer går man också ut och presenterar att man från och med nu rapporterar i enlighet med 

dessa. Det vi anser vara värt att uppmärksamma förutom själva initiativen i sig är att Volvo 

Cars varit så pass snabba att ta till sig och ansluta till dessa initiativ. Även i rapporten från 

2005 lyfter man fram en stor organisation med mycket inflytande. De beskriver här hur man 

som medlem i WBCSD tillsammans med andra jobbar i projekt för att uppnå hållbart 

företagande. 

 

Med hjälp av institutionell teori är det inte särskilt svårt att ta till sig och tolka alla dessa 

händelser. Som vi tidigare beskrivit karaktäriseras denna teori av tanken om omvärldens 

påverkan på företags agerande och som vi redogjort ovan har Volvo i väldigt många fall mött 

samhällets krav. De har agerat utifrån vad som anses vara företagens samhällsansvar för varje 

tidpunkt. Den nya hållbarhetsredovisningen precis kring millennieskiftet är ett väldigt tydligt 
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exempel på detta. Sahlin-Andersson (2006) beskriver att det blev en nödvändighet att följa 

allmänhetens kriterier och visa sin medvetenhet kring dessa frågor. Tydligt är att Volvo Cars 

inte tänkt ta några risker. Hade man inte gjort det direkt kan man utifrån ett institutionellt 

perspektiv tänka sig att Volvo Cars skulle stött på problem med att bibehålla sin legitimitet 

och då möjligtvis förlorat kunder. I redovisningen 2000 presenterar de undersökningen av 

konsumenters köpvanor relaterat till deras syn på samhällsansvar och VD Hans-Olov Olsson 

visar med det medvetenhet på omvärldens värderingar. I samband med detta beskrivs sedan 

deras ansvar samt arbete för att bland annat bygga säkrare bilar och hitta alternativa bränslen.  

 

Det finns som tidigare sagt inte många lagar och regler inom detta område utan i stort sett allt 

som redovisas görs ur ett politiskt synsätt frivilligt. Det DiMaggio och Powell (1991) 

beskriver som tvingande isomorfism är därför det som enligt oss minst går att koppla till den 

utveckling vi sett. Detta blir det en stor ändring på från och med 2016 då den nya lagen träder 

i kraft. Fram tills dess är det istället som Grafström et.al (2015) beskriver det en mängd 

frivilliga regler samt normer som finns att rätta sig efter för att bibehålla legitimitet. Vi ser det 

till exempel inte som en slump att man följer de stora initiativen som GRI och ISO och att de 

anslutit sig till Global Compact. Suchman (1995) förklarar det som att legitimitet uppnås 

genom att en organisations handlingar stämmer överens med samhällets normer, värdering, 

förväntningar och definitioner. För Volvo Cars del är dessa initiativ ett väldigt konkret sätt att 

visa att de hör, ser och bryr sig om vad samhället efterfrågar. De verkar på så vis vara 

påtagligt påverkade av att det kan vara skadligt för företaget och dess legitimitet att inte göra 

det som efterfrågas. Volvo Cars agerande stämmer väl överens med Haddock-Fraser och 

Fraser (2008) resultat i sin studie, att företag med ett starkt varumärke arbetar med dessa typer 

av ramverk.  

 

Sammanfattningsvis ser man tydligt att utvecklingen pågått under väldigt lång tid. Volvo har 

anpassat sig till det läge samhället befinner sig i och i takt med debatten har också 

kommunikationen växt. Största skillnaden i prioriteringar märks vid millennieskiftet där 

Volvo Cars går från fokus på personal, säkerhet och miljötänk i form av produkt till att 

inkludera exempelvis hela värdekedjan och ett större samhällsekonomiskt ansvar i sin 

kommunikation. Hållbarhetskommunikationen får här en helt ny bredd, detta precis som bland 

annat Borglund (2012), Sweet (2012) och Frostenson (2015) beskriver sker allmänt under 

denna tid. Efter år 2000 är vår tolkning att det mer handlar om att hålla sig uppdaterade och 

utveckla de områden man redan uppmärksammat. Med det sagt menar vi inte att arbetet på 
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något sätt stagnerat utan snarare att Volvo Cars observerat sina viktigaste områden redan år 

2000. Att utvecklingen inte stagnerat syns tydligt på omfattningen av redovisningen. Trots att 

den fortsatt behandlar i stort sett samma frågor så har den växt från 28 sidor år 2000 till hela 

60 sidor år 2015.  

 

6.2 Tydlig resursprioritering  

Det gäller enligt Porter och Kramer (2011) att noga prioritera CSR-frågor och att kunna 

koppla till sin egen verksamhet och övergripande strategi, något som det syns tydligt att 

Volvo Cars gjort. De två områdena som vi kan se är mest framträdande är säkerhet och 

strävan efter alternativa bränslen. Fokus på att positionera sig inom säkerhet har funnits med 

hela urvalsperioden, människans säkerhet har varit ett slagord för Volvo under hela vår 

undersökningsperiod. Prioriteringen kring alternativa bränslen har istället vuxit fram 

tillsammans med samhällsdebatten kring hållbarhet vilket kan kopplas ihop med institutionell 

teori. Det är tydligt att arbetet kring alternativa bränslen idag har fått hög prioritet.  

 

Borglund (2012) menar i enlighet med detta att det handlar om att välja ett antal frågor som 

prioriteras även resursmässigt. Produktutveckling och forskning kan inte annat än ses som en 

nyckel i Volvo Cars utveckling både vad gäller säkerhet men också en nödvändighet för deras 

framgång inom alternativa bränslen och elbilar. I majoriteten av alla årsredovisningar kan 

man läsa om investeringar för olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Backar vi bandet lite 

kan man se den utveckling som skett inom båda dessa områden... 

 

Det är runt millenniumskiftet man tydligt börjar se Volvo Cars strävan efter alternativa 

bränslen. Man ser också viljan av att visa upp deras arbete. År 2000 beskriver man ett 

problem med att hitta produktions- och distributionsanläggningar och att man hoppas kunna 

lösa problemet tillsammans med andra parter som är beredda att ta sig an problemet. År 2005 

pratar man återigen om vikten med samarbeten för att komma framåt i denna fråga. Resultat 

verkar man på riktigt nått år 2010. Detta år presenterar man sin första elbil, en bil med samma 

nivå av säkerhet, komfort och interiör som standardversionen. Förutom elbilen visade man på 

en mässa nästa steg, hybridbilen. Genom samarbetet med Vattenfall kommer Volvo vara den 

första biltillverkaren med den nya generationen hybrid på marknaden år 2011. År 2015 har 

man kommit så långt att man sträcker sig till ett åtagande om en miljon elbilar på marknaden 

2025.  
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Den utveckling vi kan se vad gäller säkerhet tar sig lite andra uttryck och finns till skillnad 

från alternativa bränslen med under hela undersökningsperioden. Under åren kan man tydligt 

se att kommunikationen gått från att poängtera säkerhetsarbetet i allmänhet till att kunna visa 

mer konkret på arbetets innehåll men också vad det lett till. Ett exempel på detta är 

tidningsurklippen som presenteras i årsredovisningen från 1990 där Volvo påstås blivit 

synonymt med säkerhet i USA. Man kan också följa hur utvecklingen går framåt rent 

produktmässigt och att allt arbete som de lagt inom området säkerhet leder fram till ett stort 

åtagande som presenteras år 2015. 1995 har man nått stora framgångar inom säkerhet tack 

vare bland annat sidoairbags och trepunktsbältet även i baksätet, vilket var ett stort steg då. 

2015 har man dock nått så långt inom utvecklingen att man går ut med ett åtagande i Vision 

2020 om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i en ny Volvo år 2020.  

 

6.3 Långsiktig konkurrenskraft 

En tolkning vi gjort av det insamlade materialet är att Volvo Cars verkligen tagit till sig hela 

hållbarhetsdiskussionen och att det är nu en stor del av deras övergripande strategi. Det blir i 

och med detta också en extremt viktig del i deras varumärkesbyggande. Prioriteringen kring 

alternativa bränslen och elbilar är något som starkt kan kopplas till tanken med Shared Value. 

Idén med Shared Value är enligt Porter och Kramer (2011) att skapa gemensamt värde för 

företaget och samhället, något som elbilen är ett konkret exempel på. Produkten är något som 

företaget kan nå ekonomisk vinning genom samtidigt som man gör samhället en tjänst. 

Människan får genom detta ett alternativt färdmedel, kan behålla sin livsstil och samhället tar 

mindre stryk genom farliga utsläpp. Det blir precis som Flack och Heblich (2007) uttrycker 

det, en win-win strategy. Åtagandet som företaget presenterar 2015 gällande en miljon elbilar 

på marknaden år 2025 är ett bevis på hur långt man i dagsläget kommit i sitt arbete. 

 

Porter och Kramer (2011) beskriver också mer konkret några tillvägagångssätt som kan skapa 

konkurrensfördel i form av Shared Value i en verksamhet. Ett av dem är hur företag utökar 

sitt ansvar för aktiviteterna som sker i företagets värdekedja. Vi ser inslag av även denna 

strategi i Volvo Cars strävan efter att nå sina övergripande mål. Under åren har flertalet 

samarbeten lyfts fram och man beskriver hur man bland annat genom att dela med sig av 

kunskap och bygga plattformar både skapar produktionsfördelar och bidrar till ökat 

miljöarbeten. De påpekar också flertalet gånger för läsaren att de ställer höga krav på deras 
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leverantörer, vilket gör att Volvo Cars anser sig kunna stå rakryggad och ta ansvar för hela 

värdekedjan. Detta anser vi också stämma överens med Haddock-Fraser och Frasers (2008) 

resultat som visat att rapportering av företagets värdekedja är sammankopplat med företag 

med starka varumärken.  

 

Det syns även tydligt att Volvo Cars i enlighet med Borglund (2012) konstaterat att även 

kommunikationen är en viktig del i realiseringen av sin CSR-strategi. Detta utöver de interna 

prioriteringar och investeringar som krävs för att utveckla sina produkter. Från år 2000, då 

Volvo Cars i sin nya hållbarhetsrapport uttryckligen påpekar att de till stor del involverat CSR 

i sin strategi ökar även kommunikationen kring detta. Inte enbart genom att publicera en ny 

rapport utan också innehållet i den och deras sätt att tydligt kommunicera kring t ex arbeten 

med intresseorganisationer som GRI och Global Compact. Kommunikationen kan i sin tur 

klassas som en strategi i sig som bidrar till att i slutändan skapa ett ekonomiskt värde. 

 

Porter och Kramer (2011) beskriver hur CSR-strategi ska ses som en investering för långsiktig 

konkurrenskraft. De menar att man på sikt kan skapa en unik position på marknaden gentemot 

sina konkurrenter. Trots att diskussion om CSR-strategi med de begrepp som Porter och 

Kramer (2011) använder har tillkommit på senare tid har Volvo Cars löpande under 

urvalsperioden kommunicerat tankar kring detta. Ett exempel är när VD Hans-Olov Olsson 

skriver i VD-orden år 2000 “Corporate citizenship is not a project to be completed within a 

given timeframe; it is an attitude and a frame of mind which must imbue everything that we 

do”. s7. Detta visar på medvetenhet och inställning kring detta redan tidigt i utvecklingen. 

Onekligen har Volvo konstaterat gång på gång både hur viktigt ämnet i sig är och dessutom 

kommunikationen kring detta.  

6.4 First mover advantages  

Ytterligare en intressant sak vi uppmärksammat är att Volvo Cars i enlighet med Flack och 

Heblich (2007) teori trott på eller iallafall ofta agerat utifrån “first-mover advantages”. De har 

varit otroligt snabba på att ansluta sig till olika initiativ och att följa olika riktlinjer. Med andra 

ord kan man säga att de precis som Flack och Heblich (2007) uttrycker det, valt att agera 

proaktivt. Tolkningen är därför att de inte enbart arbetat för att upprätthålla sin legitimitet som 

Grafström et. al (2015) beskriver genom att ansluta sig överhuvudtaget. De framhåller även 

att de skaffat sig fördelar genom att vara snabba med det. Med det tänker vi att det är en 

fördel att snabbt tillvarata vad intressenterna efterfrågar för att bibehålla sina kunder och 
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bygga sig ett starkt varumärke. Liknande är det när det kommer till utvecklingen inom 

alternativa bränslen. Att i sin kommunikation visa att de är först ut på marknaden med t ex 

hybridbilen kan ses som ett försök att sticka ut kontra sina konkurrenter med förhoppningar 

om att skapa sig konkurrensfördelar. Värt att poängtera är att då Volvo Cars är ensamt 

studieobjekt finns inte möjlighet att jämföra med de konkurrerande företagen. Vår analys 

utgår därmed från vad Volvo Cars själva presenterar. Ur ett bredare perspektiv behöver en 

kommunikation av detta slag inte nödvändigtvis resultera i konkurrensfördelar enbart för att 

man är först ut på marknaden med en specifik produkt, i detta fall hybridbilen. Konkurrenter 

kan tänkas erbjuda en alternativ lösning som visar sig mer eftertraktad som i det stora hela 

minskar Volvo Cars konkurrensfördelar. Detta är inget vår studie har möjlighet att svara på. 

Det vi ser är dock att Volvo noggrant lyfter fram detta och alltså gör ett försök att dra nytta av 

en ledarroll.   

 

Förutom att möjligen skaffa sig fördelar genom sina CSR-strategier kan de även genom sitt 

arbete tänkas bidra till vad de andra företagen behöver göra för att behålla sin plats på 

marknaden. Detta grundar sig DiMaggio och Powells (1991) beskrivning om att företag såväl 

påverkas och påverkar sitt organisationsfält. De plattformar som byggs och de rådgivare man 

säger sig ha anställt bygger grund för professionalisering inom branschen och Volvo, som 

genom sin egen framställning kan tolkas som en “First-Mover”, får säkerligen flertalet 

efterföljare. Detta kan alltså i sin tur kopplas till det som DiMaggio och Powell (1991) 

beskriver som imiterande och normativ isomorfism. Vi tänker oss att Volvo Cars påtagligt är 

med och bidrar till utvecklingen inom CSR och CSR-kommunikation samtidigt som de 

uppenbart påverkats även själva.  

6.5 Hållbarhet starkare än ägarinflytande 

Som vi presenterade i problemformuleringen kan köpen av Volvo Cars ses som extra 

intressant ur ett CSR-perspektiv. Detta på grund av den bakgrund och därigenom den 

föreställning som finns kring ländernas prioriteringar. Av vad vi kan se i vår empiri så har 

köpen som genomfördes 1999 och 2010 dock inte satt någon större prägel varken på Volvos 

sätt att redovisa eller förhålla sig till CSR. Vid tillfällena som företaget blivit uppköpta, i VD-

orden 2000 och 2010 är man också noga med att lyfta fram de grundprinciper som Volvo Cars 

står för. År 2000, det år Volvo Cars lämnar svenskt ägo för amerikanskt beskriver de också 

hur deras filosofi är baserad på samarbete, ledarskap men också svenskt medarbetarskap. 

Inget annat år har vi på ett sådant tydligt vis sett ett svenskt ord utpekat, inte översatt till 
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engelska och med en förklaring om att det är svenskt. År 2010, när de förvärvas av kinesiska 

Geely säger VD Stefan Jacoby sedan att det nya ägandet inte kommer ändra några av deras 

krav på i detta fall deras leverantörer.  

 

En avgörande händelse är tillkomsten av en hållbarhetsredovisning år 2000. Föreställningen 

om en försämring i CSR-arbetet vid det första ägarbytet blev på så vis motbevisad. Möjligtvis 

skulle man motsatt vad vi antytt om möjlig försämring på området istället påstå att det blev en 

förbättring efter köpet 1999, det tillkom faktiskt en hållbarhetsredovisning. Att tolka av den 

allmänna samhällsutvecklingen var det dock även denna tidpunkt som var kritiskt rent 

allmänt. Därför har vi inga belägg för att detta skulle kunna kopplas framförallt till de nya 

ägarna. I redovisningen 2000 skriver de också hur detta är ett projekt som pågått redan 

tidigare men att resultatet presenteras först detta år. Efter 2000 och fram till 2015 är det som 

utmärker sig mest antalet sidor i redovisningen. Som tidigare nämnt kan man se att 

redovisningen växt år för år, från 28 sidor år 2000 till 60 sidor år 2015. Detta betyder att 

redovisningen faktiskt är som störst under kinesiska Geely Holdings ägo, trots att företaget 

kommer från ett land med tvivelaktig bakgrund inom hållbarhet. Med det i åtanke ska man 

också beakta att även debatten verkar starkare än någonsin.  

 

Med stöd i det vi precis presenterat ser vi därför inte någon tydlig koppling mellan ägare och 

utvecklingen av CSR-kommunikation. Kommunikationen har växt år för år, detta trots att 

organisationen haft flertalet olika ägare, styrelser och VDs. Med den institutionella 

diskussionen i bakhuvudet anser vi inte resultatet vara varken konstigt eller oväntat. Det 

verkar snarare som bevis på att det faktiskt är institutionella krafter starkare än enskilda 

personer och organisationer som har den främsta påverkan.  

 

7. Slutsats 

Utan tvivel kan man av vår empiri konstatera att omfattningen på 

hållbarhetskommunikationen i årsredovisningen har växt enormt. Från att vara inkluderad i 

den årliga finansiella årsredovisningen och där fått relativt sett en liten plats. Till att 2015 ha 

en separat hållbarhetsredovisning på hela 60 sidor som inkluderar mängder av olika områden. 

Detta visar på väsentligheten i arbetet för en mer hållbar värld och att Volvo Cars tagit till sig 

den rådande samhällsdiskussionen.  
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Volvo Cars har i det stora hela följt den utveckling och de mönster man kunnat förvänta sig 

utifrån samhällsutvecklingen. Från år 2000 har de i enlighet med vad som kan förväntas av 

historien tagit ett stort kliv framåt i sitt hållbarhetsarbete, och även kommunikationen kring 

detta. Efter år 2000 ger Volvo Cars själva uttrycket i deras kommunikation att de har tagit på 

sig en ledande roll inom ämnet. De tar ett allt större ansvar och att avläsa blir även deras 

åtaganden större och större. Detta gäller framförallt inom områdena säkerhet och alternativa 

bränslen som fått stor prioritet. Något de själva ger uttryck för men som även finns 

underförstått är att arbete kring hållbarhetsfrågor har blivit en del av varumärket och är nu en 

stor del av företagets övergripande strategi.  

 

Att vårt studerade företag tydligt följer samhällsmönstret kan ur ett institutionellt perspektiv 

ses som tecken på att Volvo Cars inte har något egentligt val. Att de för att upprätthålla 

legitimitet varit tvungna att agera som de gjort. Som svar på vår undran är företagen i den 

meningen väldigt styrda i de ramar som skapas i deras omgivning. Allmänhetens kriterier styr 

utvecklingen och företag måste på ett eller annat sätt svara på konsumenternas krav. Sedan är 

vår slutsats att Volvo Cars tagit frågan ett steg längre än vad som möjligen krävs och därmed 

tagit sig an en ledande roll inom ämnet. Vilket kan ses som mer frivilligt.  

Vad gäller vår fundering kring de två försäljningarna kan vi inte se att de haft någon påverkan 

på hållbarhetsarbetet eller kommunikationen. Trots att det speciellt efter Fords förvärv 1999 

sker en ökning av hållbarhetskommunikation i årsredovisningarna, ser vi inte några tecken på 

att det har att göra med de nya ägarna. Dagens ägare, kinesiska Zhejiang Geely Holdings of 

China motbevisar också våra tvivel på att deras ursprung skulle haft någon påverkan på 

arbetet. Hållbarhetsredovisningen är tvärt emot detta idag större än någonsin, detta under 

kinesiskt ägo. Vår slutsats för Volvo Cars är därför att utvecklingen har mer att göra med den 

rådande samhällsutvecklingen än ägarförhållanden. En slutsats som ur ett institutionellt 

perspektiv inte är särskilt förvånande. 
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