
 

 

Examensarbete, 15 hp, för 
Kandidatexamen i företagsekonomi: Redovisning och Revision 
VT 2019 

 

 

Hållbarhetsrapportering i bilindustrin 

En kvalitativ studie av SDG-rapporteringens 

utveckling 

 
 

 
 
 
 
Sejla Gicic 
Ariana Kelmendi 
 

  

 
Fakulteten för ekonomi 



 

 

Abstract 

Author 
Sejla Gicic and Ariana Kelmendi 
 

Sustainability reporting in the automobile industry 
A qualitative study on the development of SDG reporting 

Supervisor  
Caroline Pontopiddan 

Co-examinor 
Heléne Tjärnemo 
 

Examiner  
Heléne Tjärnemo 

Abstract  
Corporate Social Responsibility is a common concept that today focuses on how organizations are 
expected to go beyond financial results. Companies choose to apply the UN's Sustainable Development 
Goals voluntarily to maintain sustainability reports in order to appear more legitimate and use 
sustainability reports as competitive advantages.  
 
The aim of the study is to study the development of SDG's sustainability reporting in Volkswagen, Volvo 
and Peugeot, and compare the development of reporting between respective automobile companies 
during the period 2014-2017. In order to compare the SDG reporting between and within the 
companies, a text analysis was carried out which was then quantified.The theoretical frame of reference 
is based on sustainability reporting, voluntary SDG application and relevant theories. The empirical 
evidence consists of data from the text analysis. Based on the collected empirical data, the 
development was compared between 2014 and 2017.  
 
The paper ends in a conclusion where companies within the same industry tend to be more similar to 
achieve legitimacy, which might lead to greenwashing behavior in which companies create sustainable 
statements without real interventions. The study is a basis for continued research on the phenomenon 
of greenwashing in the automobile industry and its SDG reporting. 
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förväntas gå utöver ekonomiska resultat och samklang. Företag väljer att frivilligt tillämpa FN:s 
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legitima och använda hållbarhetsrapporter som konkurrensfördel. Syftet med studien är att jämföra 
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kvantifierades. Den teoretiska referensramen utgår från hållbarhetsrapportering, frivillig SDG tillämpning 
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1. Inledning  

Kapitlet inleds med en introduktion till Corporate Social Responsibility och en kort beskrivning 

av tidigare undersökningar inom området, sedan redogörs för problemdiskussion. Denna mynnar 

ut i uppsatsens problemformulering och syfte. 

 

1.2 Bakgrund 

De senaste decennierna har CSR blivit ett allt mer aktuellt ämne för företag då CSR-arbetet 

främjar företags trovärdighet och legitimitet (Grafström, Göthberg & Windell, 2008). På grund 

av den teknologiska utvecklingen och uppmärksamhet i media som bidrar med lättillgänglig 

information till konsumenter har konsumenter en större insikt i företags hållbara agerande. 

Kunder kan i dagens läge övergå till ett annat företag fastän det bara sker mindre felsteg från 

verksamhetens sida, då marknadskonkurrensen blir allt hårdare och resulterar i att kunder får fler 

valmöjligheter. Detta innebär en kundförlust för företag. Detta har lett till att konsumenter ställer 

högre krav på företagens samhällsansvar (Hartmann, 2011; Maloni och Brown, 2006).  

 

Samhällsansvar, social responsibility (SR) och hållbart företagande, corporate responsibility 

(CR) är bara några av många benämningar för Corporate Social Responsibility (CSR) (Grankvist, 

2009)1. Gemensamt för dessa är ett koncept som idag fokuserar på hur organisationer förväntas 

gå utöver ekonomiska resultat (Deegan & Unerman, 2011). Största vikt läggs vid att frivilligt 

redovisa etiska, sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvarsområden som tas inför sina 

intressenter exempelvis kunder, statliga myndigheter, miljö, investerare, regelverk, media och 

anställda (Grankvist, 2009).  

 

CSR kommer att bli ett allt mer viktigt element i Västeuropa, inte bara för företags-, 

professionell- och akademisk utveckling, utan även genom en ökad lagstiftningsutveckling i EU 

 
1 Fortsättningsvis kommer vi att använda CSR-arbete som samlingsbegrepp för hållbarhetsarbeten. 
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som kommer att kräva att företag tar större ansvar för sitt CSR-arbete och 

hållbarhetsrapporteringen (Gray et al., 1996). I samband med att CSR blev ett allt omtalat ämne 

i slutet av 90-talet, började företag att frivilligt inkludera miljömässiga och sociala frågor i sin 

redovisning (Frostenson, Heling & Sandström, 2015). En viktig aspekt inom CSR är det 

miljömässiga ansvaret som industrier världen över ansvarar för, det vill säga företag tar ett ansvar 

att ta hänsyn till hur företagens produktion påverkar miljön. Företagens miljöansvar utgår från 

att verksamheterna vill minska sin påverkan på jordens resurser på ett negativt sätt (Grankvist, 

2009). CSR-arbetet kan skilja sig åt beroende på bransch. Företag redovisar sitt CSR-arbete i de 

icke-finansiella rapporterna och benämns ofta hållbarhetsrapportering (Gray et al., 1996).   

 

Inom EU regleras CSR-rapportering (eller hållbarhetsrapportering2 som det brukar kallas på 

svenska) genom direktiv 2014/95/EU som gäller för stora och medelstora företags och 

koncernens framställning av icke-finansiell information och upplysningar (EUR-Lex, 2014). 

Utöver detta finns det en mängd av olika standarder och ramverk som företag och organisationer 

kan använda frivilligt för att stödja deras hållbarhetsrapportering. Ett exempel på dessa är Global 

Reporting Initiative (GRI) som tillhandahåller riktlinjer för hur hållbarhetsrapporter bör utföras 

(GRI, 2019), Sustainable Development Goals (SDG) som ger en gemensam plan för fred och 

välstånd genom 17 hållbara milleniemål (UN, 2016) samt guideline från Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD). 

 

Fokus för denna uppsats är SDG-rapportering. Alla FN-medlemsstater har antagit en 2030-

agenda för hållbar utveckling år 2015 och som tidigare nämnt ger en gemensam plan för fred och 

välstånd för både människan och planeten. 2030-agendan består av 17 frivilliga utvecklingsmål 

och är ett krav på åtgärd från alla medlemsstater att utveckla ett globalt partnerskap (UN, 2016).  

Företag kan komma att inte fullfölja dessa åtgärder kontinuerligt genom årens olika 

hållbarhetsrapporteringar, då målen är frivilliga. Företag kan göra ett anspråk på att följa dessa 

mål för att framstå som legitima, samtidigt som rapporteringen saknar grund för verkliga åtgärder 

(Siano et al., 2016).  

 
2 Fortsättningsvis kommer vi att använda oss av den svenska benämningen. 
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En intresseväckande bransch som är under kritik för dess hållbara ansvar är bilbranschen.  Många 

bilföretags internationella ställning ger ett särskilt fokus på de globala strategiska och operativa 

utmaningar som dessa företag möter, som ofta sker under stora risker och press gällande deras 

sociala och miljömässiga prestanda (Schile & Yip, 2000; Underwood, 2012). Volkswagen är ett 

exempel på ett företag som blivit utsatt för en svår skandal då det avslöjades att företaget hade 

manipulerat fordons miljövärden under år 2015. På grund av detta visade det sig att företagens 

hållbarhetsrapporterna inte stämde överens med företagets handlingar, mer specifikt 

miljöinsatserna.  Detta för oss till det stora intresset för hur bilföretag uppfyller det allmänna 

verksamhetskravet att skapa vinst och samtidigt bete sig som ett ansvarstagande företag inom 

samhället på internationell nivå. För att tillägga har ett flertal studier granskat 

upplysningsförfarande kring CSR i olika branscher (Chen & Bouvain, 2009) men trots detta har 

en av de största industrierna i samhället, bilindustrin, fått relativ liten uppmärksamhet från 

forskningen inom CSR.  

 

1.3 Problematisering 

Hållbarhetsrapporter är något företag gjort tidigare och innehåller information om företagets 

CSR-arbete mot sina hållbarhetsmål (Amran & Keat Ooi, 2014). Ett argument till varför företag 

valt att upprätta hållbarhetsrapporter innan det befintliga lagkravet, är att företag vill framstå som 

legitima och använda sin hållbarhetsrapport som konkurrensfördel (Afza, Ehsan & Nazir, 2015; 

Hedberg & Malmborg, 2003).  

 

Om verksamhetens synsätt är i harmoni med samhällsvärderingar uppnås ett tillstånd av 

legitimitet enligt Deegan och Unerman (2011). Om samhällsvärderingarna skiljer sig från 

företagens värderingar, riskerar företag att förlora legitimitet och skapa allmän misstro. När väl 

misstro skapats till följd av företags bristfälliga agerande, sprids negativa rykten bland 

intressenterna. Företag försöker därför motverka ogynnsam ryktesspridning med olika strategier 

samt motverka allmän misstro, särskilt vid krissituationer (Coombs, 2007). Företag med ett dåligt 

rykte är mer benägna att använda CSR-arbete för att återställa sin image. I motsats till detta, kan 
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CSR-arbeten användas som ett skenverktyg vars mål är att förbättra bilden av företaget utan 

verkliga hållbara handlingar.   

 

Syftet med hållbarhetsrapportering3 enligt Borglund, De Geer & Hallvarsson (2009) är att få en 

fullständig och transparent bild av företaget. Det har i dagens samhälle förekommit kritik i stor 

mängd mot hållbarhetsrapportering i samband med den ökade utvecklingen i 

redovisningslitteraturen (Gray, 2010: Hahn & Lülfs, 2014; Moore Poznanski, 2015). Boiral 

(2013) upptäckte att företag som använder sig av GRI-riktlinjer har fått utmärkta omdömen på 

deras hållbarhetsrapporter, fastän att informationen inte varit av bra värde. Detta kan bero på att 

företag endast framhäver positiva aspekter av organisationen i hållbarhetsrapporteringarna, vilket 

medför att verksamheter ser hållbarhetsrapporter som ett marknadsföringsdokument. Företag vill 

därmed visa att de tar hänsyn till sitt samhällsansvar och miljön inför verksamhetens intressenter. 

Rapporten blir därigenom snedvriden eller undanhåller väsentlig information som visar på ett 

svagt CSR-arbete (Jones, 2011). Anledningen till detta kan vara att företag själva väljer vad som 

ska redovisas och på vilket sätt, för att erhålla legitimitet. Fortsättningsvis ger detta ett resultat 

av att hållbarhetsrapporter som företag tillhandahåller, inte alltid ger en bra beslutsgrund för 

intressenter (Jones, 2011; Hahn & Lülfs, 2014; Moore & Poznanski, 2015).  

 

Trots att företag frivilligt upplyser om sitt sociala och miljömässiga ansvar (Gray et al., 2001) 

har vissa forskare ifrågasatt om CSR-arbetet kan anses uppfylla den ökade efterfrågan på företags 

sociala och miljömässiga ansvarstagande (Adams, 2004; Bondy et al., 2012; Gray & Milne, 

2007). Även Bebbington och Larrinaga (2014) upplyser om vikten av det sociala och 

miljömässiga ansvaret som spelar en stor roll i den hållbara utvecklingen, med ett fokus på 

hållbarhetsrapportering. Baserat på förslaget att företag rapporterar mer än åtgärder och 

prestanda, betonar Bouten et al (2011) att företag också ska rapportera om information om 

företags mål, avsikter, åtgärder och efterföljande CSR-prestanda.   

 

 
3 Hädanefter kommer redovisningen kring hållbarhet att benämnas som hållbarhetsrapportering. CSR-rapporter och 

hållbarhetsrapporter är olika begrepp som talar om samma dokument, dvs ett dokument som beskriver företagens icke-finansiella 

information.  
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Tidigare studier har även visat att företag som blivit utsatta för en skandal tenderar att arbeta mer 

aktivt med CSR-arbetet och den efterföljande CSR-prestandan för att uppnå legitimitet och för 

att återskapa sin trovärdighet (Deegan & Rankin, 1996). Deegan & Rankin (1996) förklarar att 

det finns en skillnad mellan företags upplysningar i hållbarhetsrapporter, då det förekommer fler 

positiva upplysningar i företag som blivit utsatta för en skandal till än i företag som inte varit 

med om skandaler förut.  

 

I denna uppsats har vi valt att undersöka denna skillnad genom att fokusera på företagens 

rapportering av SDG för att kunna analysera dess utveckling inom bilindustrin under perioden 

2014-2017. Implementering av SDG förknippas oftast med företagets legitimitet eftersom den 

icke-finansiella informationen är viktig för företagets intressenter då rapporteringen bidrar till 

större insyn i företagets verksamhet och kan komma att leda till framtida investeringar (Deegan 

& Unerman, 2011). Bebbington och Larrinaga (2014) belyser trender i samhället som fokuserar 

på hållbarhetsutvecklingen och hur redovisning av en hållbar utveckling kan uppstå. Eftersom 

SDG introducerades år 2015 kan detta anses vara en ny trend inom hållbarhetsrapportering och 

därför vill vi undersöka hur implementering av SDG används av företagen.  

 

Det är därför relevant och intresseväckande att studera tre europeiska företag inom bilbranschen 

och jämföra hur utvecklingen av deras hållbarhetsrapportering med fokus på SDG har utvecklats 

under de senaste åren.  

 

1.4 Syfte 

Denna uppsats avser att jämföra hållbarhetsrapportering av SDG i tre europeiska företag inom 

bilindustrin mellan 2014–2017. Syftet med undersökningen är att jämföra rapporteringens 

utveckling mellan respektive bilföretag. 
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1.5 Problemformulering 

Hur har den europeiska bilindustrins hållbarhetsrapportering av SDG utvecklats under perioden 

2014–2017? 
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2. Vetenskaplig metod 

I uppsatsens andra kapitel kommer studiens vetenskapliga metod att framföras och argumenteras 

för. Vi kommer att presentera vår induktiva forskningsansats och kvalitativa forskningsmetod. 

2.1 Forskningsansats 

En forskningsansats kan antingen vara deduktiv, induktiv eller abduktiv (Bryman & Bell, 2015). 

Då uppsatsen grundar sig på insamlad empiri som sedan analyseras utifrån valda teorier, är en 

induktiv ansats mer lämplig att använda framför en deduktiv ansats. En induktiv ansats syftar till 

att utifrån observerade data dra generella slutsatser och framställa en teori (Ahrne & Svensson, 

2015), till skillnad från en deduktiv ansats som syftar till att bekräfta en känd hypotes inom det 

undersökta området (Bryman & Bell, 2015).  

 

2.2 Forskningsmetod  

Den forskningsmetod som valts för uppsatsen är en kvalitativ forskning. Forskare som utför 

kvalitativ forskning, söker efter innehåll och innebörd i ett studieobjekt. Metoden präglas av 

variation och komplexitet då människor har olika uppfattningar (Widerberg, 2002). Det erhållna 

resultatet är inte objektivt eftersom metoden bygger på en utvärdering av egenskaper som kan 

manipuleras av forskaren (Toro, Requena, Duarte & Zsmorano, 2013). En kvalitativ 

undersökning baseras på tolkningar som skapar ökad förståelse och djupgående kunskap kring 

forskningsområdet (Denscombe, 2016). Vi vill med denna studie få en uppfattning om hur 

hållbarhetsrapporteringar har förändrats i bilindustrin och vi anser därför att en kvalitativ 

forskning är lämplig att använda.  
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras begreppet CSR och val av teori. Sedan behandlas teorier såsom 

legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori. Teorierna används för att tydliggöra 

bilföretagens framställning av hållbarhetsrapportering då studien syftar till att jämföra utveckling 

av SDG rapportering mellan 2014–2017. För att uppnå syftet måste vi beakta de faktorer som 

kan tänkas påverka företagens verbala och praktiska åtgärder för implementeringen av SDG i 

hållbarhetsrapporteringen.  

 

3.1 Corporate Social Responsibility 

Före uppsatsen redogör för teori så är det viktigt att definiera begreppet CSR. Grönt företagande, 

samhällsansvar, Social Responsibility, Corporate responsibilty, hållbart företagande med mera 

olika benämningar för Corporate Social Reponsibility (CSR). Europeiska kommissionen (2016) 

beskriver CSR som att ”ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn 

till sociala och miljömässiga aspekter i sin dagliga verksamhet”. Corporate Social Responsibility 

är tanken om att ett företag ska vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande kring 

hur företagets verksamhet påverkar samhället (Europeiska ERV, 2019).  

 

Olika forskare har olika perspektiv på vad CSR är. Dalhsrud (2006) delade in CSR i fem 

kategorier: miljö-, sociala, ekonomiska, intressent- och volontärdimensionen. Miljödimensionen 

handlade om företags försök till att minska påverkan på exempelvis den globala uppvärmningen 

och bidrag till renare miljö. Den sociala dimensionen beskrevs som förhållandet mellan företag 

och samhälle där bland annat samhällsangelägenheter skulle inkorporeras i företaget. Den 

ekonomiska dimensionen beskriver Dalhsrud (2006) som företags tillskott med ekonomisk 

utveckling och bevara sin lönsamhet. Den fjärde dimensionen är intressentdimensionen som 

avser samverkan mellan företaget och dess intressenter som exempelvis konsumenter, anställda, 

aktieägare, leverantörer med mera. Den sista är volontärdimensionen som ställs bortom lagen, 

vilket är företagets etiska värderingar.  
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Likt Dalhsruds (2006), skriver Branco och Rodrigues (2006) om CSR:s koppling till etiska och 

moraliska frågor, att ta hänsyn till olika intressenter, den lokala omgivningen och skydda miljön. 

Men Branco och Rodrigues (2006) nämner inte någon liknande aspekt av den ekonomiska 

dimensionen som Dahlsrud (2006) beskrev. Hill, Ainscough, Shank & Manullang (2007) 

förklarar att företagets intressenter bildar en individuell och kollektiv uppfattning om hur CSR-

aktiviteter upplevs. Investerare söker sig till företag som värnar om hållbarhet, vilket ger 

intressenterna en god uppfattning om företaget (Hill et al., 2007). 

 

Idag ser man att diskussionerna mer och mer handlar om SDG. SDG utgör ett kraftfullt ramverk 

för företag att delta i CSR och hållbar utveckling. SDG ger privata aktörer från olika sektorer 

möjlighet att uppnå det gemensamma målet för hållbar utveckling och ökande tillväxt. Ett 

exempel på detta är när en organisation definierar sitt CSR-fokusområde för att förbättra 

försörjningen genom utbildning för kvinnor och ungdomar, så bidrar den till att olika SDG:s 

uppfylls exempelvis no poverty, zero hunger, quality education, gender equality och decent work 

and economic growth (Kurian, 2018). Studiens syfte är att analysera utvecklingen av SDG-

rapportering i bilbranchen, varav CSR är en del av.  

 

3.2 Valda teorier 

I denna undersökning har det genomförts en systematisk informationssökning (Östludh, 2006) 

för att få struktur i datainsamlingsprocessen samt val av teori. Vid informationssökningen 

användes hjälpverktyg och söktekniska resurser, vilket innebär att artiklar söktes i databaser 

genom sökord ”Hållbarhetsredovisning” och ”Sustainability report”. Främst bestod insamlingen 

av teorin av vetenskapliga artiklar och böcker.  

 

Denna uppsatsen tar hjälp av legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori samt 

greenwashing konceptet. Legitimitetsteorin har valts då legitimitet är en väsentlig del av ett 

företagets framgång och frivillig hållbarhetsrapportering specifikt implementering av SDG, ofta 

förknippas med företagets legitimitet. Här talas även om konceptet greenwashing som tydliggör 
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gapet mellan företagets symboliska och materiella åtgärder. Greenwashing valdes för att påvisa 

om företagen fullföljer företagens uttalanden om SDG-implementeringen mellan 2014–2017.  

 

Vidare är den icke-finansiella informationen även viktig för företagets intressenter eftersom 

rapporteringen bidrar till större insyn i företagets verksamhet och kan komma att leda till framtida 

investeringar (Deegan & Unerman, 2011). Den sista teori som valts är institutionell teori som 

utforskar hur särskild redovisning och företagsrapportering antas för att få legitimitet, resurser 

och överlevnadsförmåga. Organisationer tenderar att bli mer likartade för att uppnå en legitim 

verksamhet (Deegan & Unerman, 2011). Institutionell teori valdes då studiens syfte är att jämföra 

utvecklingen av hållbarhetsrapportering i tre företag verksamma inom bilbranschen.  

 

3.3 Legitimitetsteorin 

Suchman (1995) beskriver legitimitet som en generaliserad uppfattning eller ett antagande om 

att ett företags handlingar är önskvärda, korrekta eller lämpliga inom något socialt konstruerat 

system av normer, värderingar, definitioner och övertygelser. I artikeln beskrivs att 

omgivningens uppfattning om ett företags eller en verksamhets beteende är centralt inom 

legitimitetsteorin. Beroende på vilken uppfattning omgivningen har om ett företag, uppnår 

företaget legitimitet (Suchman, 1995). Samtida företag är drabbade av ökade förväntningar från 

intressenter att engagera sig i CSR-aktiviteter och konsekvent redogöra för sitt hållbarhetsarbete 

för inblandade aktörer, annars äventyras legitimiteten.  

 

Legitimitetsteorin är en system-orienterad teori som ser organisationer som en del av ett större 

system med gemensamt inflytande mellan olika intressenter och organisation. Ekonomiska 

aspekter är kopplade till politiska och sociala aspekter. Organisationer försöker säkerställa att de 

arbetar inom gränserna och normerna i sina respektive samhällen (Deegan & Unerman, 2011). 

Deegan (2002) skriver i sin artikel att organisationer existerar endast i den utsträckning som det 

enskilda samhället betraktar verksamheten som legitim. Dessutom avgör samhället i vilket 

tillstånd som företagets legitimitet uppfattas (Deegan, 2002).  
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3.3.1 Skapa legitimitet 

Företagsledningen har i förväg kunskap om sina planer och legitimitetsbehov. Dowling och 

Pfeffer (1975) uppger att det finns tre strategier för att skapa legitimitet. Först ska företagen 

anpassa sig till existerande målgrupper inom organisationens rådande omgivning. Sedan ska 

företaget välja mellan flera miljöer och söka efter en målgrupp som kan stödja verksamhetens 

befintliga praxis. Slutligen är den tredje strategin att försöka manipulera omgivningen genom 

nya legitimitetsvärderingar och skapa nya målgrupper.  

 

Suchman (1995) tillägger att företaget kan skapa legitimitet genom att beakta omgivningens 

behov och blanda in omgivningen i beslutstagande, vilket skapar en image för organisationen. 

Företaget positionerar sig i omgivningen och kan få med åskådare som uppskattar företagets 

engagemang. Legitimitet kan uppnås då företaget får positiva ställningstaganden och 

omgivningens acceptans. Den sista strategin, manipuleringsstrategin, används enbart när ingen 

av de två ovannämnda strategierna är gynnsamma. Manipuleringsstrategin förekommer oftast 

inom marknadsföring då företaget vill utmåla en hållbar bild för att främja samhällets förtroende.  

 

3.3.2 Upprätthålla legitimitet 

Första steget i ett företag är att skapa och etablera legitimitet, därefter att försöka upprätthålla 

legitimitet. Verksamheten måste upplevas som legitim hos intressenterna (Ashforth & Gibbs, 

1990). Det ska enligt Suchman (1995) vara enklare att bevara legitimitet än att skapa eller 

reparera den.  

 

För att bibehålla legitimitet tillämpas två strategier: att uppfatta framtida förändringar och att 

skydda tidigare prestationer. Den första strategin innebär att organisationen strävar efter att 

förutse nya utmaningar och identifiera intressenternas respons. Skulle företaget upptäcka 

varningsklockor kan företag förhindra framtida felsteg genom att styra verksamheten i rätt 

riktning. Ett exempel på detta är att förbättra interna processer för att undvika framtida defekter. 
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Den andra strategin för att bibehålla legitimitet är genom att skydda tidigare prestationer. Detta 

sker genom att verksamheter förstärker sin tidigare befintliga legitimitet, exempelvis genom att 

hitta stöd i tidigare erhållen legitimitet. Detta genom att till exempel utveckla fördelaktiga 

synsätt, förtroende och attityder från intressenterna. Framför allt ska organisationer inte avvika 

från uppsatta standarder och normer vid bibehållande av legitimitet (Suchman, 1995; Deegan & 

Unerman, 2011).  

 

3.3.3 Reparera skadad legitimitet 

En legitimitetskris är en oanad händelse som leder till betydande negativa rykten i media som 

skadar verksamhetens image. När legitimitetskriser uppstår i organisationer är den första 

åtgärden som företag använder sig av ett legitimitetsreparerande beteende (Samkin, Allen & 

Wallance, 2010).  

 

Återskapande av image och identitet är något företag gör när en legitimitetskris uppstår. Coombs 

(2007) skriver i sin studie att detta kan göras genom ersättning till de påverkade för att erhålla 

intressenternas förlåtelse och acceptans. En annan form av återskapande är genom ursäkter från 

den skyldiga organisationen som ångrar händelsen och gör förändringar i verksamheten för att 

förhindra att händelsen uppstår återigen. Å andra sidan kan företaget framträda som den utsatta 

och söka sympati hos allmänheten (Coombs, 2007). 

 

Suchman (1995) instämmer med Coombs (2007) att allmänhetens negativa uppfattningar om 

företaget kan reduceras genom bortförklaring, förnekelse eller ursäkter. En annan reparerande 

strategi kan vara omstrukturering i företaget då företagsledningen oftast bär skulden för 

incidenten ur allmänhetens synpunkt, oavsett om den var skyldiga eller inte. Suchman (1995) 

hävdar också att skuld kan läggas på en enskild individ eller utomstående faktor, men anses som 

en svaghet i företagsledningen.  
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De ovanstående åtgärderna kan i samarbete med företagets aktiva engagemang kan förebygga 

kommande skandaler (Coombs, 2007). Samma process som krävs för att skapa legitimitet behövs 

för att reparera den (O’Donovan, 2002).  

 

Sammanfattningsvis tillämpas legitimitetsteorin i denna studie för att belysa vikten av företagens 

legitimitet och rykte inom hållbarhetsrapportering och vilka åtgärder företag tar för att skapa, 

bibehålla eller reparera sin legitimitet. 

 

3.3.4 Greenwashing 

Den vanligaste definitionen av greenwashing är ett gap mellan symboliska och materiella 

åtgärder. Praktiska åtgärder är de initiativ som är i linje med hållbarhetsstrategin (Prasad & 

Holzinger, 2013; Walker & Wan, 2012). Således har greenwashing förknippats med symboliska 

handlingar som tenderar att avleda uppmärksamhet mot mindre problem eller leda till att skapa 

”grönt samtal” genom uttalanden som syftar till att uppfylla intressenternas krav när det gäller 

hållbarhet, men utan konkreta åtgärder (Siano et al., 2016). Greenwashing används alltså för att 

beskriva skillnaden mellan vad som sägs och vad som ’’faktiskt görs’’ (Siano et al., 2016). Med 

”faktiskt görs” menar vi strategier som företag tillämpar för att uppnå de uppsatta hållbarhetsmål 

som redovisas i sina hållbarhetsrapporter. 

 

  

 

Lin-Hi och Muller (2013) behandlar den nuvarande debatten om greenwashing och på det 

kommunikationsfall som härrör från företagets hållbarhetdiskurs för att ”göra gott”. Siano et al., 

(2016) upptäckte två huvudtyper av greenwashing, nämligen decoupling och 

uppmärksamhetsavböjning.  

 

Decoupling sker när organisationer hävdar att de uppfyller intressenters förväntningar utan att 

faktiska förändringar sker i organisatoriska rutiner (Meyer & Rowan, 1977). Pope och Wæraas 
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(2015) nämner att den akademiska litteraturen har rapporterat metoder för decoupling relaterat 

till så gott som alla typer av CSR-initiativ och ger exempel som Carbon Disclosure Project, the 

Global Compact, the Global Reporting Initiative och ISO 14001. 

 

Uppmärksamhetsavböjning är ett nytt begrepp som forskarna förklarar som avledning av 

uppmärksamhet vid skandaler. Både decoupling och uppmärksamhetsavböjning är strategier 

baserade på att beskriva vad företagen inte gör för att möta intressenternas förväntningar i termer 

av hållbarhetspraxis (Siano et al., 2016). Denna traditionella strategi betraktar kommunikation 

som något sekundärt mot handlingar (Christensen et al., 2013). 

 

Förutom dessa två kända typer av greenwashing utforskar Siano et al (2016) en annan typ av 

greenwashing där kommunikation spelar en viktig roll för att påverka hur vissa typer av 

oansvariga beteenden kan hända. Forskarna utökar greenwashing-taxonomin genom att 

identifiera ”bedräglig manipulation” som är en ny typ av oansvarigt beteende. Detta beteende 

definieras som hållbarhetskommunikation som medför en avsiktlig manipulation av 

affärsmetoder och syftar till att göra konkreta uttalanden om företagens hållbarhet (Siano et al., 

2016; Michelon et al., 2015) 

 

Slutligen valdes greenwashing-taxonomin i denna studie för att förstå till vilken utsträckning 

företag går för att skapa, bibehålla och reparera sin legitimitet. Då studiens syfte är att jämföra 

hållbarhetsrapportering av SDG i tre bilföretag och jämföra rapporteringens utveckling mellan 

företagen, valde vi att använda teorin greenwashing för att förklara företagens beteende. 

 

3.5 Intressentteorin 

Intressentteorin fokuserar på hur organisationer interagerar med specifika intressenter och 

förgrenar sig i två riktningar: den etiska (moraliska) grenen och ledningsgrenen (Deegan & 

Unerman, 2011). Teorin liknar legitimitetsteorin men skiljer sig i det avseende att 

legitimitetsteorin betraktar organisationen som en del av samhället (Fernando & Lawrence, 2014) 
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medan intressentteorin betraktar intressenter som en grupp (Deegan & Unerman, 2011). 

McWiliams och Siegel (2001) beskriver att det finns två olika intressegrupper som ställer krav 

inom hållbarhetsrapportering. Konsumenter är den första intressegruppen och investerare, 

anställda och samhället tillhör den andra intressegruppen (McWiliams & Siegel, 2001). 

  

Tanken bakom intressentteorin är hur företaget skapar likvärdigt värde och transparens för alla 

sina intressenter (Freeman, 2001), vilket leder till ökat krav på öppenhet samt socialt- och 

miljömässigt ansvar. Dessa ökade krav kan leda till ökad risk för organisationens legitimitet och 

förtroende, då verksamhetens handlingar får ökad uppmärksamhet (Grafström et al., 2008). 

 

Fernando & Lawrence (2014) anser att det är otillräckligt att förklara organisationers beteende 

kring CSR-arbete, med endast en teori. De anser att legitimitetsteorin och intressentteorin är i 

linje med varandra samt mellan företag och samhället. Teorierna bör anses som komplement till 

varandra, snarare än som två separata teorier (Fernando & Lawrence, 2014). 

 

Företags sociala ansvarstagande är ett frivilligt arbete och har blivit ett mer centralt ämne mellan 

företag och dess intressenter. Hållbarhetsrapporterna som företag ger ut visar det faktiska CSR-

arbetet och fungerar som en kommunikation mellan företaget och intressenterna samt säkrar 

företagets legitimitet inför samhället (Farache & Keith, 2010). 

 

3.5.1 Den etiska (moraliska) grenen 

Inom den etiska förgreningen av intressentteorin behandlas intressenter likvärdigt och den skiljer 

inte på primära eller sekundära intressenter. Intressenter har inte en direkt påverkan på 

organisationen utan ansvar läggs på cheferna som har ett förtroendeförhållande med 

intressenterna. Rapporteringen är ansvarsdriven istället för efterfrågedriven (Deegan & 

Unerman, 2011). 
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3.5.2 Ledningsgrenen 

Den andra förgreningen av intressentteorin är ledningsgrenen. Teorin förklarar när det är 

sannolikt att ledningen kommer att uppfylla förväntningar hos vissa specifika intressenter. 

Intressenterna är inte likvärdiga och chefer försöker behaga de mest inflytelserika intressenterna 

Teorin är inte normativ utan förklarande. Till skillnad från den etiska (moraliska) grenen, har 

intressenter en direkt påverkan på företagets sociala ansvar. Ju större inflytande intressenterna 

har, desto mer anstränger cheferna sig för att kontinuerligt anpassa verksamhet- och 

informationsstrategier (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Sammanfattningsvis valde vi att använda intressentteorin eftersom företag skapar 

hållbarhetsrapportering utifrån intressenternas krav och genom att uppfylla dessa krav skapas ett 

förtroende och goda attityder hos intressenterna.  

 

3.6 Institutionell teori 

Institutionell teori utforskar hur särskilda organisatoriska former och metoder (till exempel. 

redovisning och företagsrapportering) antas för att få legitimitet, resurser och 

överlevnadsförmåga. Teorin förklarar även varför organisationer inom ett visst område tenderar 

att bli likartade. Organisationer blir likartade för att få legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). 

DiMaggio & Powell (1983) förklarar att organisationer har egna traditioner och arbetssätt. När 

en organisation blir etablerad inom en industri, uppstår press mot homogenisering från samhällets 

förväntningar, som leder till att organisationerna blir allt mer likartade.  

 

Institutionell teori har, likt intressentteorin, två förgreningar: isomorfism och decoupling 

(Deegan & Unerman, 2011).  
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3.6.1 Isomorfism 

Isomorfism är en process som medför att en enhet i samhället liknar andra enheter som står inför 

samma miljöförhållanden. På grund av denna process kommer organisationer bli allt mer 

homogena inom givna områden och överensstämma med förväntningarna om den breda 

institutionella miljön (Deegan & Unerman, 2011). Det finns tre olika typer av isomorfism: 

tvingande, mimetisk och normativ isomorfism.  

 

Sammanfattningsvis har institutionell teori använts i denna studie för att belysa hur strävan efter 

legitimitet tenderar att få företag att efterlikna varandra.  

 

3.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi valt att använda oss av teorierna och begreppen Corporate Social 

Responsibility, legitimitetsteorin, greenwashing intressentteorin och institutionell teori. Utifrån 

nämnda teorier och begrepp ska vi koppla samman dessa för att studera hur de i samarbete med 

varandra kan fungera som analysverktyg för studien.  

 

CSR är vårt ämnesfält och begreppet definieras som socialt ansvarstagande kring hur företagets 

verksamhet påverkar samhället. För att gå över till teorierna är sambandet mellan 

legitimitetsteorin och intressentteorin strävan efter att skapa legitimitet hos intressenterna. 

Legitimitetsteorin valdes för att kunna tolka och förstå varför företagen rapporterar vissa typer 

av SDG.  För att förstå till vilken utsträckning företag går för att skapa, bibehålla eller reparera 

sin legitimitet tillämpas greenwashing-taxonomin i analysen. 

 

Dessutom valde vi att använda oss av intressentteorin då företag försöker uppnå legitimitet inför 

sina intressenter genom sina hållbarhetsrapporteringar. Skillnaden mellan intressentteorin och 

legitimitetsteorin är att legitimitetsteorins strategi ligger i företagets behov att säkra sin 

verksamhets legitimitet i samhället. Däremot fokuserar intressentteorins strategi på hur 

verksamheten hanterar kraven från olika intressenter och tvingar företaget att ge konkreta bevis 
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på sitt engagemang och stöd genom hållbarhetsrapportering i syfte att vinna intressenternas 

förtroende (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Slutligen används institutionell teori för att visa att företag som strävar efter legitimitet i en 

bransch, tenderar att efterlikna varandra. Dessa begrepp och teorier kommer att användas i 

analysen för att tolka samt jämföra hållbarhetsrapportering av SDG i tre europeiska företag inom 

bilindustrin och utveckling mellan företagen. 
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4. Institutionalia 

Detta kapitel kommer att behandla lagar, standarder och ramverk inom hålbarhetsrapportering. 

Först presenteras internationella lagar, standarder och ramverk, EU-direktiv och förordningar och 

slutligen nationella lagar, standarder och ramverk. Detta för att underbygga studiens förståelse 

för företagens rapportering inom hållbarhet. 

 

4.1 Internationella lagar, standarder och ramverk 

I detta avsnitt kommer internationella aktuella och relevanta regelverk att presenteras för att öka 

förståelsen för företagens regelverk kring hållbarhetsrapportering. 

 

4.1.1 Sustainable Development Goals (SDG) 

Alla FN-medlemsstater antog 2030-agendan för hållbar utveckling år 2015 och den ger en 

gemensam plan för fred och välstånd för både människor och för planeten både i nutiden och i 

framtiden. Agendan består av 17 hållbara utvecklingsmål som kallas Sustainable Development 

Goals (SDG) och är ett brådskande krav på åtgärder från alla länder för att utveckla ett globalt 

partnerskap. SDG tillkännager att misärförhållanden motverkas genom samverkan mellan 

strategier och globala gemensamma mål som förbättrar hälsa och utbildning, minskar 

ojämlikheten och stimulerar ekonomisk tillväxt, samtidigt som klimatförändringar hanteras och 

hav och skog bevaras. För att 2030-agendan ska uppfyllas måste SDG få ett starkt stöd från alla 

intressenter i företagen för att kunna uppnå dessa globala mål (UN, 2016). 
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Figur 4.1 Sustainable Development Goals 

 (UN, 2016. Progress towards the Sustainable Development Goals, Report of the Secretary-General, E/2016/75) 

 

Sustainable Development Goals 

1. No poverty: Kräver att fattigdomen upphör till år 2030. Målet syftar till att garantera socialt 

skydd för de fattiga och sårbara, öka tillgången till grundläggande tjänster och stödja människor 

som drabbas av klimatrelaterade extrema händelser och andra ekonomiska, sociala och 

miljömässiga oförutsedda händelser och katastrofer . 

 

2. Zero hunger: Syftar till att avsluta hunger och alla former av undernäring till år 2030. Målet 

förbinder sig även till allmän tillgång till säker, näringsrik och tillräcklig mat året om. För att 

uppnå detta mål kommer det att krävas hållbara livsmedelsproduktionssystem, hållbart jordbruk, 

lika tillgång till mark, teknologi, marknader och internationellt samarbete om investeringar i 

infrastruktur och teknik för att öka jordbruksproduktivitet.  

 

3. Good health and well-being: Detta mål strävar efter att säkerställa hälsa och välbefinnande för 

alla, i alla skeden av livet. De viktigaste hälsoprioriteringarna som tas upp är reproduktiv hälsa 

och barnhälsa; smitsamma, icke-smitsamma och miljömässiga sjukdomar; universell 

hälsotäckning och allas tillgång till säkra, effektiva, kvalitet och prisvärda läkemedel och 

vacciner. Dessutom kräver målet en ökning av forskning och utveckling, ökad häslofinansierng 

och ökad kapacitet för minskning och hantering av hälsorisker, i alla länder.  
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4. Quality education: Syftar till att säkerställa en heltäckande och rättvis utbildning och 

förespråkar livslånga möjligheter för alla. Detta SDG vill minska antalet barn i världen som inte 

har tillgång till och hoppar av grundskolan.  

 

5.Gender equality:  Handlar om att uppnå jämställdhet och rättigheter till alla kvinnor och tjejer. 

Kvinnors rättigheter och jämställdheten har utvecklats under de senaste årtiondena bland annat 

genom flickors tillgång till utbildning, minskning av barngiftermål och framsteg inom sexuell- 

och reproduktiv hälsa. Trots detta är jämställdhet en utmaning för flera länder världen över och 

bristen på denna jämställdhet är ett stort hinder för hållbar utveckling.  

 

6. Clean water and sanitation: Säkerställa tillgänglig och hållbar förvaltning av vatten och sanitet 

för alla. Kärnan för en hållbar utveckling är vatten och sanitet, som är kritisk för människors och 

planetens överlevnad. Detta mål berör inte enbart problem som rör dricksvatten, sanitet och 

hygien, men även kvaliteten och hållbarheten hos världens vattenresurser.  

 

7. Affordable and clean energy: Mål 7 är att garantera tillgång till överkomlig, tillförlitlig, hållbar 

och modern energi för alla. Energi är avgörande för att uppnå nästan alla SDG, från dess roll i 

utrotning av fattigdom genom framsteg inom hälsa och utbildning, vattenförsörjning och 

industrialisering, till att bekämpa klimatförändringar. 

 

8. Decent work and economic growth: Främja heltäckande och hållbar ekonomisk tillväxt, 

produktiv anställning och tillfredställande arbete för alla. Bevarad och heltäckande ekonomisk 

tillväxt är nödvändig för att uppnå en hållbar utveckling.  

 

9. Industry, innovation and infrastructure: Den nionde SDGn syftar till att bygga en växande 

infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. För att 

förtydliga omfattar målet tre viktiga aspekter av hållbar utveckling: infrastruktur, 

industrialisering och innovation. Infrastruktur ger grundläggande fysiska system och strukturer 
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som är nödvändiga för driften av ett samhälle eller företag. Industrialisering driver ekonomisk 

tillväxt, skapar arbetsmöjligheter och minskar därmed inkomstfattigdom. Den tredje aspekten 

som är innovation främjar den tekniska kompetensen inom industrisektorerna och uppmanar 

utvecklingen av nya färdigheter. 

 

10. Reduced inequalities: Detta mål kräver minskning av ojämlikheten i inkomst inom och 

mellan länder, samt ojämlikheter som grundar sig på ålder, kön, funktionshinder, ras, etnicitet, 

ursprung, religion eller ekonomisk status m.m. inom ett land. Målet riktar sig också mot 

ojämlikheter mellan länder, inklusive de som rör representation, migration och 

utvecklingsbistånd.  

 

11. Sustainable cities and communities: Handlar om att göra städer och mänskliga bosättningar  

inkluderande, säkra, fjädrande och hållbara. Detta mål grundar sig i det faktum att mer än hälften 

av världens befolkning bor i städer och till år 2030 prognostiseras att 6 av 10 personer kommer 

att vara stadsbor. Trots många planeringsutmaningar kan välskötta städer och andra mänskliga 

bosättningar vara inkubatorer för innovation, uppfinningsrikedom och drivkrafter för en hållbar 

utveckling.  

 

12. Responsible consumption and production: Syftar till att säkerställa hållbar konsumtions- och 

produktionsmönster. Ekonomisk tillväxt och utveckling kräver produktion av varor och tjänster 

som förbättrar livskvaliteten. Hållbar framväxt och utveckling kräver minskning av de naturliga 

resurserna och de giftiga materialen som används, samt avfallet och föroreningar som genereras 

under hela produktions- och konsumtionsprocessen.  

 

13. Climate action: Ta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess 

konsekvenser. Klimatförändringar utgör det enskilt största hotet mot utveckling, och dess 

utbredda, oförutsedda konsekvenser som oproportionerligt belastar de fattigaste och mest utsatta. 

En integrerad del av framgångsrikt realisera genomförandet av SDG är att inta brådskande 

insatser för att bekämpa klimatförändringar och minimera dess effekter.  
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14. Life below water: Mål 14 handlar om att behålla och hållbart använda hav, sjöar och marina 

resurser för en hållbar utveckling. Hav tillsammans med kust- och marina resurser spelar en 

viktig roll i människors välbefinnande samt sociala och ekonomiska utveckling världen över. 

Hav ger försörjning och turistförmåner, såväl som uppehälle och inkomst.  Dessutom reglerar 

hav det globala ekosystemet genom att absorbera värme och koldioxid från atmosfären och 

skydda kustområden mot översvämningar och erosion. Dessa resurser bidrar till världsekonomin, 

men är emellertid extremt utsatta för miljöförstöring, överfiske, klimatförändringar och 

föroreningar. För en hållbar användning och bevarande av marina och kustnära ekosystem och 

deras biologiska mångfald är det avgörande steg till att uppnå 2030-agendan.  

 

15. Life on land: Skydda, återställa och främja hållbar användning av markbaserade ekosystem, 

hållbart hantera skogar, bekämpa ökenspridning och minska nedbrytning av naturliga livsmiljöer 

och soppa förlusten av biologisk mångfald.  

 

16. Peace, justice and strong institutions: Detta mål vill främja fredliga och inkluderande 

samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga 

och inkluderande institutioner på alla nivåer. Fred, rättvisa, effektiva och inkluderande 

institutioner är kärnan i hållbar utveckling. Trots att flera länder har haft en ökad och hållbar nivå 

av fred under de senaste decennierna, står många länder fortfarande under väpnade konflikter 

och våld, där allt för många människor kämpar till följd av svaga institutioner och bristen på 

tillgång till rättvisa, information och andra fundamentala friheter. 

 

17. Partnerships for the goals: Den sista SDG handlar om att stärka genomförande av 

bestämmelserna och återuppliva det globala partnerskapet för hållbar utveckling. För att uppnå 

de ambitiösa målen i 2030-agendan krävs ett återbyggt och förstärkt globalt partnerskap som 

samlar regeringar, det civila samhället, den privata sektorn, FN-systemet och andra aktörer till 

att mobilisera alla tillgängliga resurser. Särskilt viktigt är det att förbättra stödet till 

utvecklingsländerna är grundläggande för rättvisa framsteg för alla (UN, 2016).  
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4.1.2 AA1000AS 

AccountAbility 1000 standarden representerar en enkel, praktisk och lättanvänd ram för företag 

att tillämpa de principer för AccountAbility tillsammans med stor hålberhetssäkring och 

integrerat intressentansvar. För att öka trovärdighet i hållbarhetsrapporten är det viktigt att 

granskningen sker av en oberoende part (Carrington, 2014), därför är AccountAbility 1000 

standarden (AccountAbility, 2019) relevant då den bestyrker oberoende granskning av 

hållbarhetsrapporten. AA1000AS utgår från tre principer: väsentlighet, fullständighet, lyhördhet 

och återkoppling.  

 

Väsentlighet är information som är relevant för intressenter (Carrington, 2014). Med detta ska 

även den presenterande hålbarhetsrapporten vara fullständig enligt revisorn och ska därmed 

jämföra resultat med intressenternas önskemål. Lyhördhet och återkoppling handlar om att 

företagen ska ha möjlighet att kunna åtgärda bristfälliga områden inom hållbarhetsrapportering 

(AccountAbility, 2019).  

 

4.1.3 Global Reporting Initiative  

Vid upprättande av hållbarhetsrapporter har företag hjälp av existerande ramverk som 

exempelvis Global Reporting Initative (GRI). GRI:s ramverk är ett av det mest använda inom 

Sverige vid utförandet av hållbarhetsrapportering (Prop. 2015/16:193) och som företagen i 

studien använt sig av.  

 

GRI är en internationellt oberoende organisation som tillhandahåller riktlinjer för företag om hur 

hållbarhetsrapporter bör utföras. Ramverket innehåller standarder som gör 

hållbarhetsrapporteringen jämförbar mellan företag (GRI, 2019). Riktlinjerna för 

hållbarhetsrapporteringen kan vara ett verktyg i arbetet med väsentlighetsanalysen4 och 

 
4 Väsentlighetsanalys hjälper företag att avgränsa sin rapportering till det som anses vara väsentligt för företaget (GRI, 2019). 
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hållbarhetsrapporten (PwC, 2016). I oktober 2016 introducerades ett av GRI ramverken, GRI 

standards, och blev de första globala standarderna inom hållbarhetsrapportering. Enligt GRI 

(2019) är syftet med hållbarhetsrapportering att mäta, presentera och ta ansvar för vad 

organisationen åstadkommit i sitt CSR-arbete för en hållbar utveckling gentemot organisationens 

intressenter.  

 

4.1.4 Organisation for Economic Co-operation and Development 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) är en internationell 

organisation som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan I-länder5 med 

marknadsekonomi och demokrati. Syftet med verksamheten är att granska och analysera de 35 

medlemsländernas politik och policyer för att främja det ekonomiska och sociala välmående för 

människor världen över. OECD har skapat en plattform för regeringar att samarbeta och dela 

lösningar på gemensamma problem. Plattformen arbetar för att förstå vad som driver 

ekonomiska, sociala och miljömässiga förändringar. Utgångspunkten för OECD:s verksamhet är 

att rekommendera policys som syftar till att förbättra kvaliteten på människors liv (OECD, 2019). 

  

4.1.5 US Sustainability Accounting Standards Board 

US Sustainability Accounting Standards Board (SASB) har utfärdat världens första uppsättning 

branschspecifika standarder för hållbarhetsrapportering som täcker väsentliga finansiella frågor 

i 77 industrier. Syftet med standarderna är att ge investerare en djupgående information om 

effekterna av ett företags verksamhet på samhället och miljön. Det som gör standarderna unika 

på marknaden är deras fokus på industrispecificitet och ekonomisk väsentlighet. SASB:s 

branschspecifika standarder hjälper investerare och företag att fatta mer informerade beslut. De 

är globala och innehåller begrepp som är viktiga för investerare och företag runt om i världen. 

SASB-standarderna kan användas tillsammans med andra hållbarhetsramar och kompletterar 

GRI (IASPlus, 2018).  

 

 
5 I-länder är industriella länder som är högt industrialiserade och ekonomiskt utvecklade stater (NE. 2019). 
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4.2 EU-direktiv och förordningar 

Syftet med EU-direktiv är att samordna medlemsländernas nationella lagstiftning på ett område 

exempelvis hållbarhet. Direktivet reglerar vilket resultat som ska uppnås och när, men med ett 

frivilligt tillvägagångssätt.  

 

Till skillnad från EU-direktiv är EU-förordningar tvingande lagstiftning när de trätt i kraft, utan 

att omvandlas till nationella rättsregler och blir en del av den nationella lagstiftningen. 

Medlemsländerna som inte följer de tvingande lagarna kan få rättsliga konsekvenser 

(Naturvårdsverket, 2019). 

  

4.3 Nationella lagar, standarder och ramverk 

I detta avsnitt presenteras svenska aktuella och relevanta lagar, standarder och ramverk, för att 

djupare kunna förklara hur Sverige uträttar hållbarhetsrapporter.  

 

4.3.1 Årsredovisningslagen 

Årsredovisningslagen (ÅRL) är den mest aktuella lagen i Sverige då den bestämmer hur en 

årsredovisning ska upprättas. Från och med år 2016 finns numera bestämmelser om vad som ska 

ingå i hållbarhetsrapporterna och vilka företag som är tvingade att utfärda hållbarhetsrapporter. 

För att lagen ska tillämpas i ett företag behöver företaget uppfylla mer än ett av följande villkor 

(6:10):  

• fler än 250 anställda,  

• en omsättning på 350 miljoner svenska kronor och 

• en balansomslutning på över 175 miljoner svenska kronor.  

I nästkommande kapitel (6:11) finner man bestämmelserna om vad ska ingå i 

hållbarhetsrapporterna om företag uppfyller kraven i 6:10 (SFS 1995:1554). 
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Sammanfattningsvis, innebär förändringen att stora företag ska tillhandahålla 

hållbarhetsrapporter antingen som ett separat dokument eller som en del av 

förvaltningsberättelsen. Denna lagändring innebär att vissa företag kommer att upprätta 

hållbarhetsrapporter för första gången (PwC, 2016).  

 

4.3.2 Föreningen Auktoriserade Revisorer 

Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) framställer rekommendationer och 

sammanställningar för revisorer att arbeta utifrån. RevR6 är den mest användbara 

rekommendationen när det gäller hållbarhetsrapporter.  

 

4.4 Sammanfattning 

Detta kapitlet skapar en viktig bild av den ganska stora mängden av standarder och ramverk som 

företag kan använda sig av till att utforma sin hållbarhetsrapportering. Vidare har detta kapitlet 

visat de krav som ställs via EU direktivet 2014/95/EU. Dessa krav är implementerad i svensk 

lagstiftning kring hållbarhetsrapportering. De internationella hållbarhetsramar som vi refererar 

till i denna studie är SDG, AA1000Sl, GRI, riktlinjer från OECD och SASB. EU skriver specifikt 

att företag gärna, utöver de krav som är specificerade i direktivet kan använda sig av  (European 

Commission, 2018) UN Global Compact, OECD guidelines för multinationella företag och ISO 

26000.  

 

Därmed valde vi att ha med OECDs guideline då dess riktlinjer uppmanas ur EU-direktiv och 

förordningar (OECD, 2019). Fortsättningsvis användes även nationella lagar, standarder och 

ramverk så som ÅRL, för att kunna förstå hur Sverige upprättar hållbarhetsrapporteringar utöver 

de internationella lagar, standarder och ramverk.  

 

Figur 4.1 visar de mest använda ramverken i världen inom verkställande av 

hållbarhetsrapportering (PWC, 2018). Som vi kan utläsa ur figuren är till exempel GRI och 
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OECDs riktlinjer några av de ramverk som används mest. Avslutningsvis användes både de 

internationella och nationella lagar, standarder och ramverk samt EU-direktiv och förordningar 

för att belysa olika tillvägagångssätt gällande upprättande av hållbarhetsrapporteringar, där ingen 

av dem har en specifik eller detaljerad vägledning på hur SDG implementeras i 

hållbarhetsrapporter (PWC, 2018). Detta kan främst bero på att SDG-rapportering är för 

nuvarande frivilligt.  

 

 

 

 

Figur 4.1 Internationella standarder och ramverk 
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5. Empirisk metod  

Utgångspunkten för studien är att jämföra bilföretags hållbarhetsrapporter gällande rapportering 

av SDG under perioden 2014-2017 för att påvisa en utveckling mellan respektive bilföretag. I 

detta avsnitt redogör vi för vilka metoder vi använt oss av för att samla in studiens empiri. Först 

presenteras studiens övergripande forskningsstrategi, därefter behandlas val av företag, 

insamling av empiri, sedan textanalys och kodning, som slutligen mynnar ut i en metodreflektion. 

 

5.1 Övergripande forskningsstrategi  

Fallstudie och tvärsnittsdesign är två forskningsdesigner inom kvalitativ forskningsstrategi 

(Bryman & Bell, 2011). Den forskningsdesign som valts i denna uppsats är tvärsnittsdesign 

eftersom att insamling av data sker utifrån flera fall och var det lämpligaste alternativet för att 

uppnå studiens syfte som är att jämföra hållbarhetsrapportering av SDG inom bilindustrin mellan 

2014–2017. I denna studie har Russo-Spena et al (2016) använts som utgångspunkt för att förstå 

vikten av CSR-rapporteringen i de tre studerade företagen. Likt Russo-Spena et al (2016) 

studerar även vi företag inom bilbranschen och vi antar att i en särskild bransch uppför sig 

organisationer på ett liknande sätt.  

 

5.2 Urval – Val av företag 

I detta avsnitt behandlas vilka företag inom bilindustrin som har valts i rapporten. Företagen är 

verksamma inom EU och följer därför EU-direktiv och även frivilligt olika internationella 

standarder (Volkswagen Group, 2015; Volvo årsredovisning, 2015; Peugeot årsredovisning, 

2015). Främst grundar sig vårt val av företag på att företagen använder sig av GRI som ramverk 

vid upprättande av sin hållbarhetsrapport under de valda åren.  Anledningen till varför vi valde 

företag som utgår ifrån samma ramverk var för att underlätta analysen då verksamheterna blir 

mer jämförbara samt förhindra att olika faktorer kopplade till ramverket utgör någon skillnad i 

de eventuella förändringar som studeras. GRI valdes som ramverk då det har en dominerande 

roll inom hållbarhetsrapportering (Frostenson, Helin, & Sandström, 2015). Dessutom väljer 

företag att använda sig av GRI eftersom att det förväntas ge en ökad tillförlitlighet för sin 
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hållbarhetsrapportering (Hedberg & Malmborg, 2003).  Volkswagen, Volvo och Peugeot 

tillämpar GRI och är därmed jämförbara i denna studie. Nedan presenteras ytterligare 

anledningar till varför vi valde just dessa företag ur bilbranschen att medverka i denna studie.  

 

5.2.1 Volkswagen 

Volkswagen är en av världens största biltillverkare med en genomsnittlig produktion på 41 000 

bilar per dag, 600 000 anställda samt ett produktionsnätverk med 118 produktionsanläggningar. 

De senaste åren har det tyska företaget Volkswagen utvecklat allt miljövänlig och bränslesnåla 

bilar (Volkswagen Group, 2016).  

 

Eftersom företaget är geografiskt nära och har som tidigare nämnts arbetat med utvecklingen av 

miljövänligare fordon, har vi valt att studera Volkswagen som en av de tre företag. Volkswagen 

har etablerat nya sätt att minska sitt miljöutsläpp och sin miljöpåverkan, som redovisats flitigt i 

hållbarhetsrapporterna genom åren (Volkswagen Group, 2016).  

 

Volkswagens utveckling av hållbarhetsarbete och upprättande av hållbarhetsredovisningar är 

särskilt intresseväckande då företaget blev utsatt för en oerhört uppmärksammad utsläpps-

skandal under 2015. US Environmental Protection Agency (EPA) upptäckte att Volkswagen hade 

manipulerat sina dieselbilar under en dryg tioårsperiod. Manipulationen bestod av att dieselbilar 

hade 40 gånger mer utsläpp av det tillåtna värdet av kväveoxider, från 2009 till 2015 (Krall & 

Peng, 2015; Rabe, 2015). 

  

5.2.2 Volvo  

Det andra företaget som vi valt att studera är Volvo. Volvo är en känd svensk tillverkare av 

lastbilar, bussar och byggutrustning. Företaget tillhandahåller även industriella drivsystem såväl 

som ekonomiska tjänster. Volvos huvudkontor ligger i Göteborg, Sverige och företaget är den 

största industrikoncernen i landet med en produktion i mer än 20 länder och regioner runt om i 
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världen. Företaget har även affärstransaktioner på mer än 190 marknader och kundkretsen 

distribueras över hela världen (Volvo, 2014).  

 

Anledningen till att Volvo studeras är att det är ett svenskt företag i grunden till skillnad från 

Volkswagen och Peugeot. Då Volvo är ett svenskt företag är det intressant att analysera dess 

hållbarhetsrapporter som en representant för svenska bilföretags miljöpåverkan.  

 

5.2.3 Peugeot 

Det tredje företaget som valts är Peugeot som består av två olika märken: Peugeot och Citroën. 

Var och en har sin egen identitet och marknad. Peugeot är den näst största bilproducenten efter 

Volkswagen, vilket gör att det verkar naturligt att studera ett sådant stort företag inom 

bilbranschen. Vi har valt att fokusera på Peugeot som har en väletablerad erfarenhet inom 

bilbranschen. Företaget är verksamt i 150 länder och har en snabbväxande försäljning på världens 

marknader där nästan en tredjedel av försäljningen genereras utanför Västeuropa. 60 % av 

arbetskraften finns i Frankrike medan 30 % ligger i Europa och andra områden som Asien, 

Sydafrika och Nordamerika delar de resterande 10 % av arbetskraften. Marknaden i Europa 

bidrar med 70 % av Peugeots försäljningsintäkter (Peugeot, 2017). 

 

5.3 Insamling av empiri – Dokument och tidsperiod för studien 

Insamling av empiri har skett för räkenskapsår 2014, 2015, 2016 och 2017. Studien utgår från 

årsredovisningar som inkluderar företagets CSR-arbete samt avskilda hållbarhetsrapporter, 

beroende på hur företagen har valt att redovisa den icke-finansiella informationen. Anledningen 

till att studien utgår från dessa rapporter är att företagen i första hand redovisar sitt CSR-arbete 

kring SDG här.  
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5.3.1 Volkswagen 

Volkswagen har under åren 2014, 2016 och 2017 sin hållbarhetsrapport som ett separat dokument 

istället för att ha den infogad i sin årsredovisning, men inte år 2015. Vi mejlade Volkswagen för 

att fråga om detta och fick svar att det inte fanns någon hållbarhetsrapport 2015 och hänvisade 

till deras årsredovisning som fanns både online på Volkswagen Group och som pdf-fil. Mejlet 

finns i Bilaga 1. Därav valde vi årsredovisningen för studien.  

 

5.3.2 Volvo 

Volvokoncernen har sedan 2015 inkluderat hållbarhetsrapporteringen i årsredovisningen 

upprättad enligt årsredovisningslagen. Volvo har även framställt en rapport som kallas GRI G4-

index till årsredovisningen och hållbarhetsrapporten.  Indexet riktar sig mot intressenter med 

intresse för företagets CSR-arbete och den ekonomiska, sociala och miljömässiga 

hållbarhetsstrategi och prestanda. Indexet bygger på Global Reporting Index (GRI) G4 riktlinjer 

och Volvo uppmanar att denna läses i samband med årsredovisningen. Därav har studien utgått 

inte enbart från årsredovisningen men även denna rapport.  

 

5.3.3 Peugeot 

Under perioden 2014–2017 har Peugeot sitt CSR-arbete i en separat hållbarhetsrapport. Peugeots 

hållbarhetsrapportering utgår från hela koncernen som heter PSA och står för Peugeot Citroën 

koncernen. Studien har utgått från hållbarhetsrapporten för hela koncernen.  

 

5.3.4 Tidsperiod 

De studerande åren valdes för att få en blick både före och efter införandet av SDG i rapporterna, 

samt för att få tillräckligt med data för att kunna påvisa på en utveckling. Då SDG 

implementerades officiellt år 2015 så valde vi att studera året innan det vill säga år 2014. 

Dessutom för att kunna utläsa en förändring och utveckling av SDG-rapporteringen för de tre 

företagen i studien valde vi att studera även åren 2015-2017 för att skapa ett mer jämfört material. 

Studien utgår från årsredovisningar som inkluderar företagets CSR-arbete samt avskilda 
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hållbarhetsrapporter, beroende på hur företagen har valt att redovisa den icke-finansiella 

informationen. Anledningen till att studien utgår från dessa rapporter är att företagen i första hand 

redovisar sitt CSR-arbete kring SDG här.  

 

5.4 Textanalys och kodning 

I detta avsnitt förklaras studiens metod ingående där studiens textanalys presenteras först och 

sedan följer en förklaring på hur kodningen gått till väga.  

 

5.4.1 Textanalys 

Textanalys tillämpades på data som samlades in från årsredovisningar och hållbarhetsrapporter 

över en fyraårsperiod. Enligt Branco & Rodrigues (2006) är textanalys en tillförlitlig metod som 

görs i olika former och används vid CSR-studier. För att göra en kvalitativ textanalys tas det 

väsentliga innehållet ut ur en text vilket görs genom att läsa både helheten och delar av texten 

upprepade gånger (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

 

En fördel med textanalys är att den tillåter oss att kvantifiera innehållet i företagens rapporter 

(Denscombe, 2016). En viktig diskussion enligt Milne och Adler (1999) är att välja vilken del av 

texten som ska analyseras. Olika aspekter som kan tas hänsyn till vid denna metod är att analysera 

antal sidor, ord, meningar och texter. Att analysera meningar är dock mer pålitligt då majoriteten 

av CSR-studier har analys av meningar och texter som metodologi, samt är det lättare att sätta 

meningar i kontexter än enskilda ord (Milne & Adler, 1999). Deegan och Gordon (1996) 

motsätter sig detta resonemang och tycker att räkna ord är en bättre metod för sådana omfattande 

rapporter.  

 

Esaiasson et al (2012) skriver att en nackdel med kvalitativ textanalys är att läsare kan tolka 

texten på ett annat sätt än forskaren. Två forskare med olika erfarenheter kan ha olika tolkningar 

av texten och därmed dra skilda slutsatser av samma text. En ytterligare nackdel är risken för att 
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utelämna väsentligt innehåll för studien då forskaren väljer vilken del av empirin som ska 

analyseras (Esaiasson et al., 2012). 

 

I denna uppsats valdes Milne och Adlers (1990) tillvägagångssätt för att få en djupare förståelse 

av textens innehåll snarare än att jämföra antal ord och sidor i rapporterna. Utifrån detta anser vi 

att en textanalys är passande för studien då relevant innehåll ur rapporter från företaget ska 

analyseras då studien följer Russo-Spena et al (2016) tillvägagångssätt. 

 

Russo-Spena et al (2016) valde att göra en textanalys och kvantifiera den med hjälp av ett 

kodningsschema för att undersöka utvecklingen av CSR-rapportering i olika företag under en 

femårsperiod. I likhet med Russo-Spena et al (2016) använde vi utdrag från företagens 

hållbarhetsrapporter vilket gav oss en överblick av vilka SDG företagen följde upp. Anledningen 

till varför vi valt att utgå ifrån denna metod är att textanalys är en metod för att klassificera 

textmaterial och reducera den till relevant hanterbara data genom kodning.  

 

 Likt Russo-Spena et al (2016) använde vi oss av satsvis bearbetning där vi sökte på nyckelord 

så som no poverty, zero hunger med mera i hållbarhetsrapporterna för att få en allmän översikt 

över vilka SDG som tillämpades. Därefter skapade vi ett urval av texten som finns i Bilaga 2 och 

som sedan analyserades. Vi utvidgade modellen genom att lägga till ännu ett värde kallat 

’’mätbara mål’’, medan Russo-Spena (2016) enbart hade en modell som plottade tidsperiod och 

mål. Dessa mål benämns i denna studie som ’’nämner’’.  Därtill har vi identifierat för vilka av 

de rapporterade målen företagen redovisar mätbara mål.  

 

5.4.2 Kodning 

Kodning är enligt Recker (2013) en av de mest omtyckta och hanterbara tekniker för överföring 

av data till väsentlig information. Dessutom kan data som exempelvis begrepp, teman och idéer 

organiseras under olika kategorier. Textanalysen gav oss möjlighet att på ett enkelt vi fastställa 

förändringen av rapporterna både mellan och inom företagen (Bryman & Bell, 2013).  
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De tre mest förekommande tekniker av kodning är öppen, axial och selektiv kodning. Öppen 

kodning bryter ner, analyserar, jämför och kategoriserar data, som skapar begrepp som sedan 

jämförs med varandra (Recker, 2013; Bryman & Bell, 2011; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

Öppen kodning är mest lämplig för denna studie. (Russo-Spena et al., 2016). Data behöver 

reduceras till mindre segment som sedan analyseras och gör det möjligt att se orsakssamband 

och komma fram till slutsatser med hjälp av insamlade teorier. Orsakssamband kan vara 

sambandet mellan utveckling och förändring av SDG-rapporteringen inom eller mellan företag 

(Recker, 2013; Bryman & Bell, 2011). 

 

För att samla in empirin gjordes en tvärsnittsdesign av Volkswagen, Volvo och Peugeot. Studien 

består av en textanalys som forskningsmetod samt analyseras företagens hållbarhetsrapporter 

utifrån en checklista som sedan kodades i Excel, se Bilaga 3. Checklista skapades utifrån 

information ur textanalysen som gjorde det enkelt för oss att påvisa förändringen av rapporterna. 

Med enkelt menar vi att förändringar över åren översiktligt kunde utläsas ur kodningssystemet 

då kodningen bestod av numeriska värdena 0 och 1. Kodningen bidrog i sin tur med en 

presentation av hur hållbarhetsrapporteringens utveckling har skett (Russo-Spena et al., 2016). 

Det empiriska materialet kategoriserades under de olika företagen, SDGerna och årtal mellan 

2014–2017 i en kodningsmall. Kodningsmallen i Bilaga 3 underlättade jämförelsen av den 

insamlade empirin då vi fick en tydligare och mer överskådlig bild över förändringen av SDG 

rapporteringen. 

 

I Bilaga 3 har vi enbart presenterat ett urval av kodningsschemat (fram till SDG 5) för att göra 

kodningsmallen läsbar, men kodningen har skett på liknande sätt för resterande SDG. Vi har valt 

att följa Russo-Spena et al (2016) metod för att kvantifiera en kvalitativ textanalys. Vi valde att 

utvidga Russo-Spenas et al (2016) modell med PwC:s kodningssystem (PwC, 2018) där vi 

kodade den kvantifierade data för varje SDG för att förstå rollen av SDG, se Bilaga 5. Likt Bilaga 

3 och 4, framkommer enbart kodningsschema fram till SDG 5 för att göra mallen mer läsbar, 

men kodningen har även skett för resterande SDG.  Tilläggsvis, har vi även valt att översiktligt 
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granska om företaget har mätbara mål för att ytterligare implementera SDG i den praktiska 

verksamheten och om dessa mål förändras över tid.  

 

Om ett företag rapporterade en viss SDG skrevs värdet 1 in respektive 0 om företaget inte 

rapporterade SDGn. Detta gav en överblick på förändringarna som skett under en viss tid. 

Inspiration till denna metod härstammar från PwC:s kodningssystem där PwC också använder 

sig av värdena 1 och 0. Anledningen till att vi utvidgar Russo-Spenas et al (2016) 

kodningsschema beror på att forskarna enbart undersökte begreppet CSR i sin studie, medan 

denna uppsats avser att analysera utvecklingen av SDG-rapportering i olika företag inom 

bilbranschen.  

 

Kodningen kategoriserades på samma vis som Bilaga 3 och PwC:s kodningssystem men hade 

två underrubriker per SDG, ”Nämner” och ”Mätbara mål”. Med kategorin ”Nämner” har värde 

1 betytt att företaget har tagit upp, nämnt och diskuterat SDGn. Kategorin ”Mätbara mål”  innebar 

att företag har använt konkreta mål och strategier för att uppnå SDG-målet. Exempelvis om ett 

företag enbart tagit upp problemet med fattigdom i världen men inte har implementerat en strategi 

eller satt upp ett mål inom företaget så som att fattigdom ska minska inom 10 år, så kodas datan 

under ”Nämner” som 1 och under ”Mätbara mål” som 0.  Med bilaga 4 kunde vi studera om 

företagen rapporterade nya SDG jämfört med tidigare år samt om företagen hade mätbara mål 

som ytterligare implementerade SDG och om dessa mål förändrades över tid. Därefter utfördes 

en tolkning av det insamlade materialet. Bilaga 4 visar enbart ett utdrag ur kodningsmallen för 

att göra den mer läsbar, men kodningen har skett även för resterande SDG på ett likadant vis. För 

att förtydliga har vi i Bilaga 4 enbart visat ett utdrag på kodningsmall fram till SDG 5 men 

kodningsmallen har sett ut på samma vis för resterande SDG:n.  

 

Dessutom använde vi oss av ett mer färgglatt Excel-ark som kan ses nedan i Bilaga 5 som syftar 

till att ge läsaren en klar bild över företagens utveckling av SDG mellan 2014 och 2017 

(CorporateReportingDialogue, 2019). Likt Bilaga 4 har vi gjort ett utdrag på Bilaga 5 som visar 

ett utdrag av Excel-arket som användes vid kodning. Utdraget visar till och med SDG 5 men 
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kodningen ser likadan ut för resterande SDG. Vi har valt att skapa ett sådant utdrag då det gör 

kodningsmallen mer läsbar. Tabell 6.1, 6.2 och 6.3 visar Excel-arket i sin helhet.   

 

Den största utmaningen med kodningen var att konsekvent tolka materialet då tolkning är 

subjektiv. För att effektivisera arbetet delades materialet upp och kodades individuellt, men 

diskuterades och jämfördes tillsammans. Ur diskussionen kunde eventuella likheter och 

skillnader belysas. Med hjälp av kodningen och textanalysen kunde vi transformera numeriska 

data till skriftlig information, och beskriva hur SDG-rapporterings utveckling över tid har 

förändrats, likt Russo-Spena et al (2016). 

 

5.5 Metodreflektion 

Textanalys är enbart lika bra som dokumenten som förekommer i analysen enligt Bryman & Bell 

(2015). Eftersom hållbarhetsrapporter är dokument som produceras av företaget, innebär detta 

att de är sekundärdata, vilket kan vara ett problem. Detta innebär att informationen som finns i 

hållbarhetsrapporterna kan vara snedvriden, irrelevant och av sämre kvalité (Boiral, 2013; Gray, 

2010; Hahn & Lülfs, 2014). Informationen i rapporterna kan vara inkorrekta baserat på Boiral 

(2013), Gray (2010) och Hahn & Lülfs (2014) uttalanden om att hållbarhetsrapporter kan vara 

vinklade till företagens fördel, vilket kan resultera i att studien grundas på felaktig information 

som inte gynnar forskningen inom bilbranschen i praktiken. Trots att hållbarhetsrapporterna 

skiljer från det faktiska handlandet så väljer företag att offentligt publicera dessa rapporter för 

allmänheten för att synliggöra deras ansvarstagande för ett hållbart samhälle.  

 

5.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är studiens och mätinstrumentens pålitlighet, stabilitet och tillförlitlighet. Denna 

aspekt avser främst kvaliteten på undersökaren och om undersökningen genomförts på ett 

neutralt sätt i en kvalitativ undersökning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Den största 

nackdelen med textanalys som metod är att den består mycket av tolkande. Det är svårt att 

undvika tolkningselementet vid kodning, vilket kan medföra att undersökningens yttre och inre 



 

38 

 

reliabilitet blir skadad. Den yttre reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning undersökningen 

kan göras om. Inre reliabilitet handlar däremot om att observatören måste vara konsekvent i sina 

tolkningar (Bryman & Bell, 2015). För att öka den totala reliabiliteten har vi redogjort steg för 

steg hur vi utfört studien avseende våra val, avgränsningar, avvägningar och urval, men även 

tolkat materialet. På så sätt kan studien upprepas och prövas för liknande resultat.  

 

5.5.2 Validitet 

Validitet är undersökningens tillförlighet och generaliserbarhet. Likt reliabilitet kategoriseras 

även validitet i en inre och yttre del. Bryman & Bell (2015) definierar inre validitet som en 

skicklig koppling mellan undersökningens teoretiska idéer och observationer. Den yttre valideten 

däremot handlar om studiens möjlighet till generalisering (Bryman & Bell, 2015).  

 

Denna studie bygger på Volkswagens, Volvos och Peugeots hållbarhetsrapporter. 

Hållbarhetsrapporter är frivilliga som tidigare nämnt och därför behöver företag inte publicera 

all information om företaget, utan kan istället välja vilken information som ska bli offentlig eller 

inte. Till följd av detta är informationen i rapporterna förmodligen inte så fullständig som 

intressenterna önskar. Emellertid anser Bryman & Bell (2015) att hållbarhetsrapporter ger en 

tillfredställande bild av företagets ställningstagande och därmed kan relevanta observationer 

erhållas för studien.  

 

Vår studie har inte utförts i en så omfattande form så att vi kan hävda att resultatet är 

generaliserbart, men det har dock inte varit vår avsikt. Avsikten med undersökningen har varit 

att uppnå en högre inre validitet och reliabilitet i studien för att kunna indikera på kontraster, 

mönster och avvikelser, som därigenom kan ligga som grund för fortsatt forskning och 

teoribildning inom området.  

 

Enligt Bryman & Bell (2015) är den inre validiteten hög då mer än ett företag beaktas i 

undersökningen, och därmed finns underlag för att generalisera branschen samt finns en koppling 
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mellan teoretiska idéer och observationer. Den yttre validiteten är högre om studien observerar 

flera branscher för att mer tillförlitligt kunna generalisera resultatet. Dessutom kan den yttre 

validiteten stärkas genom att empirin utgår från fler källor, det vill säga kombinera textanalys 

med intervjuer. För att upprätthålla den inre validiteten har vi redovisat alla processer och beslut 

som tagits gällande studiens inriktning, område och urval. Läsaren kan därmed följa våra 

tankegångar och arbete genom undersökningen och det upprättas tillförlitlighet på materialet som 

presenteras.  
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6. Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras resultat som framkommit av den kvalitativa kodningen för 

Volkswagen, Volvo och Peugeot. Förändringen av företagens hållbarhetsrapportering under 

perioden 2014–2017 med fokus på de uppsatta målen från FN analyseras och diskuteras med 

koppling till teori ur det teoretiska ramverket samt lagkrav presenterade i kapitel 4.  

 

6.1 Volkswagen 

I detta avsnitt presenteras empirin från den textanalys som genomfördes av Volkswagens 

hållbarhetsrapportering. Först presenteras empirin i form av tabell, därefter följer utdrag ur 

hållbarhetsrapporterna. Till sist analyseras den presenterade data.  

 

6.1.1 Utdrag ur hållbarhetsrapporterna 

I detta avsnitt presenteras utdrag ur företagens hållbarhetsrapporter för att visa hur vi har kodat 

0 och 1, dvs om företaget inte har information gällande ett visst mål eller har informationen 

gällande samma mål. Avsnittet kommer att läggas upp på så sätt att det kommer att finnas utdrag 

och eventuella mätbara mål ur företagens hållbarhetsrapporter under varje SDG och för varje år 

som företaget rapporterar detta mål, dvs de mål som är kodade med 1, se Bilaga 2. All information 

utgår från Volkswagens hållbarhetsrapporter samt årsredovisningar.  

 

6.1.2 Data 

Nedan presenteras resultat för undersökningen i form av tabell enligt Russo-Spena et al (2016) 

och PwC:s kodningssystem (PwC, 2018). Tabell 6.1 som redovisas är kategoriserad i 

färgkombinationer istället för 0 och 1. I denna tabell representerar en färg den numeriska siffran 

1 och därmed innebär att Volkswagen nämner samtliga SDG för ett visst år. Detsamma gäller för 

kolumn ’’mätbar’’. Om företaget har mätbara mål för respektive SDG, så är kolumnen ifylld med 
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en färg som representerar siffran 1.  Om det saknas en färg på respektive SDG betyder detta att 

Volkswagen inte redovisat denna SDG, därmed representerar vit färg siffran 0 ur 

kodningsschemat. För att förtydliga så har exempelvis Volkswagen nämnt good health and well-

being (3) för åren 2014, 2015 och 2016, men inte för år 2017. Eftersom good health and well-

being (3) har vit färg under kolumnen ’’mätbar’’ så saknas mätbara mål för denna SDG.  Vidare 

har tabellerna delats upp i tre delar för att tydligare kunna utläsa tabellen.  

 

Tabell 6.1 Volkswagens SDG-rapportering i färgschema 
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6.1.3 Analys av data 

Som utläses ur tabell 6.1 rapporterar Volkswagen inte CSR-arbete under perioden 2014-2017 

inom no poverty (1), zero hunger (2), reduced inequalities (10) och peace, justice and strong 

institutions (16). Bilindustrin har ett stort inflytande på miljöfrågor och debatter med tanke på 

företagens miljöutsläpp vid produktion och konsumtion av varorna.  

 

Däremot rapporterar Volkswagen konsekvent CSR-arbete inom nio mål under perioden 2014-

2017. Dessa mål utläses ur tabell 6.1 och är mål quality education (4), affordable and clean 

energy (7), decent work and economic growth (8), industry, innovation and infrastructure (9), 

sustainable cities and communities (11), responsible consumption and production (12), climate 

action (13), life on land (15) och partnerships for the goals (17). Företaget nämner målen men 

har enbart mätbara mål under vissa år för sustainable cities and communities (11)6, responsible 

consumption and production (12), climate action (13), life on land (15) och partnerships for the 

goals (17) har mätbara mål för alla år, som vi kan se i Bilaga 2. Detta kan bero på att dessa mål 

berör organisationens direkta miljöpåverkan som företaget kan reglera. Som nämnts var 

Volkswagen med om en utsläppsskandal och företagets legitimitet skadades. Samkin, Allen och 

Wallance (2010) talar om när ett företag utsätts för en legitimitetskris är den första åtgärden som 

företaget använder ett legitimitetsreparerande beteende. Företaget behöver återskapa sin image 

och identitet vilket Volkswagen har gjort genom ett ’’grönt samtal’’ (Coombs, 2007). Detta 

återskapande kan indikera på ett greenwashing-beteende då företaget utifrån empirin inte har 

konkreta åtgärder för målen quality education (4)7, affordable and clean energy (7), decent work 

and economic growth (8) och industry, innovation and infrastructure (9).  

 

Slutligen visar tabell 6.1 att fyra SDG inte rapporteras konsekvent mellan 2014 och 2017. Den 

första är good health and well-being (3) då CSR-arbete nämns under perioden 2014–2016 och 

har inga mätbara mål för perioden. Nästa mål är gender equality (5) som enbart rapporteras år 

 
6 Ett exempel på ett mätbart mål för målet sustainable cities and communities (11) är Volkswagens ”Volkswagen Slovakia” där 

företaget engagerat sig i ett samarbete med Commenius Univeristy i Bratislava där uppfödning av en utrotningshotad fiskart i 

syfte att återföra fiskarten till Slovakiens sjöar och floder. Detta kan utläsas ur Bilaga 2.  
7 Ett exempel på ett icke-mätbart mål inom quality education (4) är att Volkswagen i sin hållbarhetsrapport stödjer externa projekt 

men beskriver inte vilket konkret mål företaget vill uppnå med projektet. Detta kan utläsas ur Bilaga 2.  
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2016 och 2017 och där mätbara mål går att finna. Det tredje målet som inte rapporteras 

konsekvent är clean water and sanitation (6). Rapportering fattas år 2015 på grund av att 

Volkswagen inte hade en separat hållbarhetsrapport utan var sammanvävd i årsredovisningen, 

och därav kan detta mål ha förbisetts. Målet har mätbara mål för rapporterad period. Det sista 

målet är life below water (14) som inte togs hänsyn till år 2017. Anledningen till att företaget inte 

är konsekvent i sin rapportering kan ha att göra med företagets fokus och strategi samt trender i 

samhället. Volkswagen försöker arbeta inom de gränser och normer som finns i respektive 

samhälle (Deegan & Unerman, 2011). Utöver legitimitetsteorin kan även intressentteorin 

appliceras då Volkswagen försöker skapa likvärdigt värde och transparens för alla sina 

intressenter (Freeman, 2001), vilket leder till ökade krav på social- och miljömässigt ansvar. 

Detta leder även till ökad risk för Volkswagens legitimitet och förtroende (Grafström et al., 

2008). 

 

6.2 Volvo 

Avsnittet presenterar resultat av insamlad empiri från Volvos hållbarhetsrapporter och G4-index 

i form av tabeller, utdrag ur textanalysen samt analys av data.  

 

6.2.1 Utdrag ur hållbarhetsrapporter 

Likt Volkswagen behandlar detta avsnitt utdrag ur hållbarhetsrapporter och de mätbara mål som 

finns för att implementera varje SDG från Volvos hållbarhetsrapporter under perioden 2014-

2017. För att uppsatsen skulle bli mer läsvänlig har vi valt att presentera detta avsnitt i Bilaga 2. 

Även här utgår informationen från Volvos hållbarhetsrapporter och det separata dokumentet som 

innehåller och kallas för G4-index. 

 

6.2.2 Data 

Likt Volkswagen är även Volvos tabell kategoriserad i färgkombinationer som representerar 

siffran 0 och 1 i kodningsschemat. Ett exempel ur tabell 6.2 är att Volvo nämner SDG good 
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health and well-being (3) kontinuerligt under perioden 2014-2017 då det under varje år finns en 

färg. Detta SDG har även ifylld färg för åren 2015 och 2017 under kolumnen ’’mätbar’’, vilket 

innebär att Volvo rapporterar mätbara mål för good health and well-being (3) för dessa år. 

 

Tabell 6.2 Volvos SDG-rapportering i färgschema 

 

 

 

 

6.2.3 Analys av data 

Ur tabell 6.2 går det att utläsa att Volvo har varit konsekvent i sin hållbarhetsrapportering. De 

mål Volvo inte nämnt är no poverty (1), zero hunger (2), gender equality (5), affordable and 

clean energy (7), decent work and economic growth (8), reduced inequality (10), life below water 

(14), life on land (15)  och peace and justice and strong institutions (16). Varför dessa mål inte 
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nämnts kan bero på Volvos fokus på de mål som Volvo redan rapporterar om ovan som visas  

tabell 6.2. 

 

De mål som Volvo konsekvent nämner är good health and well-being (3), quality education (4), 

clean water and sanitation (6), industry, innovation and infrastructure (9), sustainable citites 

and communities (11), responsible consumption and production (12), climate action (13) och 

partnerships for the goals (17). Volvos strategi för att bibehålla den redan upprättade 

legitimiteten är att skydda tidigare prestationer vilket härstammar från legitimitetsteorin. Volvo 

förstärker sin befintliga legitimitet genom att hitta stöd i tidigare erhållen legitimitet, närmare 

bestämt genom att utveckla förtroende och attityder från intressenterna. Specifikt avviker Volvo 

inte från standarder och normer vid bibehållande av legitimitet (Suchman, 1995; Deegan & 

Unerman, 2011).  

 

Likt legitimitetsteorin kan intressentteorin förklara varför Volvo väljer att rapportera samma mål 

genom åren som vi kan se i tabell 6.2. Genom Volvos konsekvens skapas ett likvärdigt värde och 

transparens för alla intressenter (Freeman, 2001) vilket leder till en ökad tillit för Volvos 

verksamhet och säkrar företagets legitimitet inför samhället (Faranche & Keith, 2010). Som 

tidigare nämnt finns två grenar av intressentteorin: den etiska grenen och ledningsgrenen. På 

grund av att otillräckligt material i studien kan vi inte tillämpa någon av dessa grenar då vi inte 

studerat intressenterna utan bara analyserat utvecklingen av SDG-rapporteringen.  

 

Vidare rapporterar Volvo mätbara mål under vissa år för perioden 2014-2017: good health and 

well-being (3), industry, innovation and infrastructure (9), responsible consumption and 

production (12) och climate action (13). Volvo rapporterar mätbara mål för alla år för sustainable 

cities and communities (11) och partnerships for the goals (17). Anledningen till att företaget har 

konsekvent mätbara mål för mål sustainable cities and communities (11) och partnerships for 

the goals (17) kan vara att Volvo försöker säkerställa att de arbetar inom de gränser och normer 

som råder i lokala samhällen (Deegan & Unerman, 2011).  
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Till skillnad från SDG good health and well-being (3), industry, innovation and infrastructure 

(9), sustainable cities and communities (11)8, responsible consumption and production (12), 

climate action (13) och partnerships for the goals (17). rapporterar Volvo inte några mätbara mål 

under någon del av perioden 2014-2017 för  quality education (4) och clean water and sanitation 

(6)9, se tabell 6.2. 

 

Till att börja med rapporterar Volvo enbart mätbara mål för good health and well-being (3) under 

perioden 2015 och 2017, se tabell 6.2. Anledningen till att det saknas mätbara mål för 2014 kan 

bero på att milleniemålen integrerades år 2015 och företaget följde istället GRI. Volvo nämner 

målet industry, innovation and infrastructure (9) år 2014–2017 men har enbart mätbara mål 2016 

och 2017, vilket kan bero på faktorer som inte kan utläsas ur empirin. När det kommer till 

responsible consumption and production (12) nämner Volvo målet under studerad period men 

saknar mätbara mål år 2015. Orsaken till detta är svårt att finna ur empirin och behöver en 

närmare titt på företaget strategi år 2015. Slutligen har Volvo nämnt climate action (13) varje år 

men saknar mätbara mål 2014 och 2015 som ännu en gång kan förklaras med SDG:s integration 

år 2015 (UN, 2016).  

 

Sammanfattningsvis tyder Volvos hållbarhetsrapportering på viss greenwashing då företaget 

nämner åtta mål ur tabell 6.2 men följer inte upp dessa SDG med mätbara mål för vissa år enligt 

resultatet av denna studie. Samma slutsats kunde konkluderas ur Michelon et al (2015) 

undersökning. Företaget skapar ett så kallat ”grönt samtal” genom sin hållbarhetsrapportering för 

att uppfylla intressenternas krav gällande hållbarhet, men kan inte utläsas ha konkreta åtgärder 

för att stödja verksamhetens arbete för dessa mål (Siano et al., 2016).  

 

 
8 Ett exempel på ett mätbart mål inom sustainable cities and communities (11) som Volvo har är företagets strävan efter ett 

hållbart och prisvärt transportsystem inför år 2020. Aktiviteter som Volvo infört för att uppnå målet är ElectriCity och försäljning 

av hybridbussar, se Bilaga 2.  
9 Ett exempel på att Volvo inte har något mätbart mål för clean water and sanitation (6) är att Volvo i sin hållbarhetsrapport talar 

om att de följer standarder gällande SDG good health and well-being (3), men inte hur de tänkt följa standarden. Detta utläses ur 

Bilaga 2.  
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6.3 Peugeot 

Likt Volkswagen och Volvo avser detta avsnitt att presentera resultat ur den kvalitativa 

textanalysen genom tabell och utdrag ur hållbarhetsrapporterna som sedan analyseras.  

 

6.3.1 Utdrag ur hållbarhetsrapporter 

Detta avsnitt behandlar utdrag ur Peugeots hållbarhetsrapporter för rapporteringen av SDG och 

eventuella mätbara mål under perioden 2014–2017. Likt Volkswagen och Volvo presenteras 

avsnittet i Bilaga 2.  

 

6.3.2 Data 

Peugeots resultat presenteras nedan på samma vis som för Volkswagen och Volvo, det vill säga 

är datan uppdelad i färger och representerar om företaget nämnt ett mål i sin redovisning eller 

inte. Även här är tabellen uppdelad i tre delar för att tydligare kunna utläsa resultatet. Ett exempel 

på hur tabellen ska utläsas är att SDG good health and well-being (3) har nämnts i Peugeots 

hållbarhetsrapportering alla fyra år, vilket vi kan se eftersom grön färg är ifylld på varje rad för 

good health and well-being (3). Däremot saknas grön färg under kolumnen ’’mätbar’’ vilket 

innebär att Peugeot inte rapporterat några mätbara mål för detta SDG under studerad period.  

 

Tabell 6.3 Peugeots SDG-rapportering i färgschema 
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6.3.4 Analys av Data 

Om vi tittar översiktligt på Peugeots hållbarhetsrapportering utifrån FN:s 17 mål, ser vi att 

företaget i princip rapporterar samma mål nästan varje år under perioden 2014–2017. Peugeot 

kommer att uppnå legitimitet beroende på vilken uppfattning omgivningen har på företaget 

(Suchman, 1995). De mål som överhuvudtaget inte rapporteras inom PSA-koncernen är SDG no 

poverty (1), zero hunger (2) och peace, justice and strong institutions (16).  

 

Bilindustrin har en påverkan på miljöfrågor, och vi kan ur tabell 6.3 urskilja att målen good health 

and well-being (3), gender equality (5), clean water and sanitation (6), affordable and clean 

energy (7), decent work and economic growth (8), industry, innovation and infrastructure (9), 

sustainable cities and communities (11), responsible consumption and production (12), climate 

action (13), life on land (15) och partnerships for the goals (17) rapporteras konsekvent under 

studerad period. Företaget rapporterar mätbara mål alla år för affordable and clean energy (7) 10 

 
10 Ett exempel på ett mätbart mål för affordable and clean energy (7) är att företagen har ett mål att reducera bränsleförbrukning 

med 30 %, som kan utläsas ur Bilaga 2. 
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och sustainable cities and communities (11) men SDG gender equality (5), clean water and 

sanitation (6), decent work and economic growth (8), industry, innovation and infrastructure (9), 

responsible consumption and production (12), life on land (15) och partnerships for the goals 

(17) har enbart mätbara mål för vissa år, se tabell 6.3 och Bilaga 2.  

 

Anledningen till att dessa 11 mål rapporteras kontinuerligt, kan vara att Peugeot vill bibehålla 

sin legitimitet genom att hitta stöd i tidigare erhållen legitimitet och därmed förstärker den 

befintliga legitimiteten, vilket enligt Suchman (1995) och Deegan & Underman (2011) sker 

genom att organisationer inte avviker från uppsatta standarder och normer vid bibehållande av 

legitimiteten. Peugeot är likt andra företag inom branschen drabbade av ökade förväntningar från 

intressenter att engagera sig i CSR-aktiviteter och kontinuerligt redogöra för sitt hållbarhetsarbete 

för inblandade aktörer, i syfte att inte äventyra legitimiteten (Suchman, 1995).  

 

Vidare nämner Peugeot mål quality education (4), reduced inequalities (10) och life below water 

(14)11, alla år utom 2015 men enbart quality education (4) har mätbara mål vissa år under 

perioden 2014-2017. Som tidigare nämnts skapades SDG 2015 och därmed kan detta ha påverkat 

att rapportering saknades 2015. Istället använde Peugeot sig av riktlinjer från GRI för att utforma 

hållbarhetsrapporterna år 2014, som även påvisades i Volvos hållbarhetsrapportering.  

 

6.4 Sammanfattande analys 

Som tidigare upplysts skapades 2030-agendan för hållbar utveckling år 2015 då alla FN-

medlemsstater utlovade om att upprätta en plan för fred och välstånd i beaktande till både 

människor och planeten. Planen innehöll 17 globala mål för främjande av en hållbar framtid (UN, 

2016).  

 
11 Ett exempel på ett icke-mätbart mål för life below water (14) är att företaget skrivit om sitt engagemang kring ansvarsfull 

bränsleförbrukning men har inte tagit upp några konkreta åtgärder som stödjer detta engagemang, se Bilaga 2. 
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6.4.1 Likheter 

Till att börja med rapporterar varken Volkswagen, Volvo och Peugeot om ett CSR-arbete för no 

poverty (1), zero hunger (2), peace, justice and strong institutions (16). Bilindustrin bidrar till 

miljöutsläpp och kan därför påverka miljöfrågor och debatter.  

 

En annan likhet är att varje år nämner företagen industry, innovation and infrastructure (9), 

sustainable cities and communities (11), responsible consumption and production (12), climate 

action (13) och partnerships for the goals (17),. Detta kan förklaras å ena sidan med institutionell 

teori inom grenen isomorfism där enheter i samhället försöker efterlikna andra enheter som står 

inför samma miljöförhållanden. Å andra sidan kan detta fenomen förklaras med legitimitetsteorin 

som säger att organisationer arbetar inom de gränser och normer som finns i sina respektive 

samhällen (Deegan & Unerman, 2011).  

 

Fler likheter finner vi mellan Volkswagen och Volvo då båda företagen nämner översiktligt målet 

quality education (4) under perioden 2014-2017 men har inga konkreta mätbara mål som vi 

kunnat utläsa ur studien. Vad gäller responsible consumption nand production (12) så nämner 

båda företagen målet men skiljer sig åt vad gäller de mätbara målen. Volvo rapporterar inga 

mätbara mål år 2015 vilket kan bero på att  FN:s globala mål implementeras 2015 (UN, 2016). 

Volkswagen däremot rapporterar inga mätbara mål år 2017. Tilläggas kan att mål som inte 

nämnts av varken Volvo eller Volkswagen för de fyra åren är SDG reduced inequalities (10), 

som kan bero på att bilindustrin inte har inflytande gällande sociala aspekter.  

 

Samtidigt förekommer likheter mellan Volkswagen och Peugeot då båda företagen nämner målen 

affordable and clean energy (7), responsible consumption and production (12) och life on land 

(15) för alla år 2014-2017. Det som skiljer företagen åt vad gäller affordable and clean energy 

(7) är att Peugeot rapporterar mätbara mål för hela perioden medan Volkswagen saknar mätbara 

mål för hela perioden. Även för responsible consumption and production (12) skiljer sig de 

mätbara målen åt. Volkswagen saknar rapportering för mätbara mål år 2017 och Peugeot saknar 

för 2017 och 2014. Dessutom nämns målet life on land (15) alla år men de mätbara målen skiljer 
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sig åt där Volkswagen rapporterar mätbara mål för år 2015 och 2017 medan Peugeot rapporterar 

mätbara mål för år 2015 och 2016.  

 

Volvo och Peugeot har likheter i form av att de båda nämner industry, innovation and 

infrastructure (9) men skiljer sig åt gällande under vilka år som företagen rapporterar mätbara 

mål. Volvo har mätbara mål år 2016 och 2017, medan Peugeot har mål 2015 och 2016. Dessutom 

nämner och rapporterar företagen mätbara mål för hela perioden 2014-2017 för målet sustainable 

citites and communitites (11). Vad gäller målet responsible consumption and production (12) 

nämner företagen målet 2014-2017, men likt industry, innovation and infrastructure (9) skiljer 

sig även här under vilken period de mätbara målen rapporteras. Volvo saknar rapportering för 

mätbara mål år 2015, medan Peugeot saknar mätbara mål 2014 och 2017.  

 

Teorin som kan appliceras är institutionell teori med grenen isomorfism där enheter i samhället 

försöker efterlikna andra enheter som står inför samma miljöförhållanden (Deegan & Unerman, 

2011). Företagen benämner bekämpning av klimatförändringar men har inga konkreta mätbara 

mål som kunnat utläsas ur denna studie för att uppfylla målet. Detta kan indikerar på 

greenwashing teorin som talar om gapet som finns mellan symboliska och materiella åtgärder 

(Prasad & Holzinger, 2013; Walker & Wan, 2012; Michelon et al., 2015). Både Volkswagen och 

Peugeot beskriver i sin hållbarhetsrapportering att det finns ett mål inom organisationerna som 

vill främja hållbara handlingar inför framtiden, men där vi inte kunnat finna några konkreta 

åtgärder. Företagen försöker skapa legitimitet med ett ”grönt samtal” genom sina respektive 

hållbarhetsrapporter för att tillfredsställa intressenternas krav kring hållbarhet (Siano et al., 

2016).  

6.4.2 Skillnader 

Volkswagen, Volvo och Peugeot har samarbeten med organisationer för att uppnå FN-målet 

partnerships for the goals (17). Det som skiljer företagen åt är att de har olika samarbeten med 

olika organisationer. Volkswagen har ett samarbete med German Red Cross mellan 2014–2017, 

Volvo har samarbete med WWF under samma period, medan Peugeot ändrar sitt samarbete 

beroende på trender i samhället och har dessutom inte samarbeten alla år. Som exempel på detta 
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hade Peugeot år 2015 ett samarbete som var riktat mot genombrottsteknologins bidrag medan år 

2016 hade de ett samarbete med specialiserade återvinningsföretag. Med detta sagt indikerar 

Peugeot på att ha ett greenwashing beteende där företagets handlingar tenderar att skapa 

uttalanden som syftar till att uppfylla intressenternas krav när det gäller hållbarhet, men utan 

konkreta åtgärder (Siano, et al., 2016; Michelon et al., 2015). Detta resonemang kan dessutom 

förklaras med decoupling (Deegan & Unerman, 2011) där Peugeot främjar hållbara projekt utan 

stöd av en korrekt hållbarhetsavdelning (Meyer & Rowan, 1977).  

 

Till att börja med nämner Volvo och Peugeot good health and well-being (3) under 2014-2017. 

Volkswagen nämner enbart målet 2014-2016. När det kommer till de mätbara målen rapporterar 

varken Volkswagen eller Peugeot några mätbara mål under den studerade perioden, men Volvo 

rapporterar mätbara mål under 2015 och 2017.  

 

Vidare, vad gäller quality education (4) har Peugeot mätbara mål år 2014 och 2016 i form av 

samarbeten och donationer, vilket skiljer sig från Volkswagen och Volvo då de inte har några 

mätbara mål utan enbart uttalar sig om målet utan faktiska strategier för att implementera dem, 

som vi kunnat utläsa ur denna studie. Detta kan i fallen med Volkswagen och Volvo återigen 

indikera på greenwashing och på det kommunikationsfall som kommer från företagens 

hållbarhetsrapportering för att ”göra gott” (Siano, et al., 2016). Volkswagens beteende kan 

förklaras med typen uppmärksamhetsavböjning där begreppet förklaras som avledning av 

uppmärksamhet vid skandaler som ju företaget var med om år 2015 (Volkswagen, 2016).  

 

Beträffande clean water and sanitation (6) har Peugeot mätbart mål år 2015 i form av donationer 

till de organisationer som företagen samarbetar med, se bilaga 2. Volkswagen har däremot 

rapporterat mätbara mål för denna SDG alla år förutom år 2015 där företaget genomgick en 

utsläppsskandal. Sedan skandalen har Volkswagen arbetat för att reparera sin skadade legitimitet 

genom ursäkter där företaget ångrar händelsen och gör förändringar i verksamheten för att 

förhindra att situation uppstår (Coombs, 2007), därav har Volkswagen generellt sätt arbetat mer 
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med sin hållbarhetsrapportering åren därefter. Vad gäller Volvo så saknar företaget mätbara mål 

under hela perioden 2014-2017 trots att målet nämns.  

 

Ur tabell 6.1, 6.2 och 6.3 kan vi urskilja att affordable and clean energy (7) nämns av 

Volkswagen och Peugeot under alla år för den studerade  perioden, medan Volvo inte alls nämner 

detta mål. Skillnaden mellan Volkswagen och Peugeot är att Peugeot har mätbara mål för hela 

perioden, medan Volkswagen saknar något mätbart mål. Ytterligare mål som Volvo inte alls 

nämner under hela perioden är decent work and economic growth (8), medan Volkswagen och 

Peugeot nämner det alla år. Det enda företag som har mätbara mål är Peugeot och då har de 

mätbara mål alla år utom 2016.  

 

Målet reduced inequalities (10) är ett mål där alla tre företag saknar mätbara mål och Peugeot är 

det enda företag som nämner det i sin rapportering alla år utom 2015. Bilindustrin strategi 

fokuserar främst på teknologisk utveckling och miljöpåverkan till skillnad från sociala frågor, 

vilket kan vara en anledning till att inga konkreta åtgärder kunnat återfinnas i denna studie. Nästa 

mål handlar om climate action (13) där företagen frekvent nämner klimatförändringar under 

perioden 2014–2017 men där Peugeot saknar rapportering om mätbara mål, det vill säga faktiska 

ingripanden för att förebygga naturkatastrofer, även detta kan tyda på ett greenwashing-beteende 

(Michelon et al., 2015). Dock rapporterade Volkswagen The together strategy 2025 som ett 

mätbart mål år 2016. Utsläppsskandalen inträffade år 2015, vilket kan vara en anledning till att 

företaget skapade en ersättning till de påverkade för att erhålla intressenternas förlåtelse och 

acceptans (Coombs, 2007) genom denna strategi och reparera sin skadade legitimitet. 

Volkswagen rapporterar även mätbara mål år 2014. Volvo däremot rapporterar mätbara mål år 

2016 och 2017.  

Slutligen skiljer sig Volkswagen, Volvo och Peugeot åt av gäller life below water (14). Ingen av 

företagen har mätbara mål för perioden 2014-2017, men Volkswagen nämner målet mellan 2014-

2016. Peugeot däremot nämner målet alla år förutom 2015, till skillnad från Volvo som inte 

nämner målet under något år av perioden, se tabell 6.1, 6.2 och 6.3. 
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Sammanfattningsvis, rapporterar Volkswagen, Volvo och Peugeot frivillig SDG i sin 

rapportering vilket kan förklaras med institutionell teori (Deegan & Unerman, 2011). Teorin 

förklarar varför vissa företag inom samma bransch tenderar att bli likartade fcall me cool ör att 

uppnå legitimitet. Inom bilbranschen har det uppstått allt mer krav från intressenterna, vilket 

sätter press mot homogenisering av samhällets förväntningar som riktar sig mot etablerade 

företag inom industrin (Deegan & Unerman, 2011). Detta i sin tur leder till att organisationer 

tvingas bli mer likartade och därav väljer att frivilligt implementera SDG i sin rapportering. 

Fenomenet kan förklaras även förklaras med förgreningen isomorfism där en enhet i samhället 

liknar andra enheter som står inför samma miljöförhållanden för att uppnå legitimitet (Deegan & 

Unerman, 2011). Då företag vill skapa en bild av att vara legitima och upprätthålla ett gott rykte 

kan detta ibland leda till ett greenwashing-beteende som uppstår genom att företag gör hoppfulla 

uttalanden genom sina respektive hållbarhetsrapporter utan faktiska ingripanden för att fullfölja 

intressenternas krav på verksamheten. Samma resultat erhålls av Michelon et al (2015) där 

forskarna kommer fram till att en ökad skepsis över användningen av CSR-rapportering som 

används som verktyg för att förbättra uppfattad ansvarsskyldighet. Eftersom att denna studie inte 

har fokuserat på företagens strategier kan vi inte uttala oss om vilka faktiska ingripande företagen 

har för att implementera samtliga SDG:er. Däremot har vi kunnat urskilja om företaget har 

mätbara mål för att driva implementeringen av SDG och därmed om företaget har 

uppmärksammat någon form av åtgärd för att uppnå detta mål.  
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7. Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att jämföra hållbarhetsrapportering av SDG i tre europeiska företag 

inom bilindustrin under perioden 2014–2017 samt analysera rapporteringens utveckling mellan 

respektive bilföretag. Det genomfördes en kvalitativ textanalys som sedan kodades i ett 

kodningsschema för att få en uppfattning kring företagens trender inom rapportering av SDG. 

Utifrån analysen har vi identifierat att företagen tenderar att redovisa de milleniemål inom vilka 

företagen främst kan påverka, det vill säga mål som rör exempelvis miljön och inte sociala mål 

så som hunger och fattigdom.  

 

Likheter mellan företagen var att varken Volkswagen, Volvo och Peugeot rapporterade om no 

poverty (1), zero hunger (2) och peace, justice and strong institutions (16). Resterande SDG:er 

rapporteras av företagen. Dessa tre företag bidrar till miljöutsläpp och kan därför påverka 

miljöfrågor och debatter. Anledningen till att företagen rapporterar i stort sätt samma SDG kan 

förklaras utifrån institutionell teori inom grenen isomorfism (Deegan & Unerman, 2011) där 

enheter i samhället (så som exempelvis företag inom samma bransch) försöker efterlikna andra 

enheter för att uppnå legitimitet. En annan likhet är att Volkswagen, Volvo och Peugeot talar om 

climate action (13) dock skiljer sig företagen åt gällande rapportering av faktiska mätbara mål 

och verkliga verktyg för att uppfylla målet (Volkswagen Group, 2017; Volvo, 2017; Peugeot, 

2017). Detta kan vara en indikation på greenwashing-taxonomin (Russo-Spena et al., 2016) då 

företagen gör uttalanden om hållbarhet men har inga konkreta åtgärder som stödjer CSR-arbetet.  

 

Skillnader mellan företagens SDG-rapportering är att företagen har samarbeten med olika 

organisationer för att uppnå SDG-målet partnerships for the goals (17). Både Volkswagen och 

Volvo har ett fortlöpande samarbete med samma organisationer (Volkswagen Group, 2017; 

Volvo, 2017), medan Peugeot (Peugeot, 2017) skiftar samarbeten beroende på vilka trender som 

råder i samhället samt att Peugeot enbart har samarbete år 2015 och 2016. Även detta kan tyda 

på greenwashing (Siano et al., 2016). 
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När det gäller utvecklingen av SDG-rapportering för respektive företag under perioden 2014-

2017 kan följande konstateras: studien visar att efter implementering av SDG år 2015 började 

företagen rapportera ett antal SDG:er och fortsatte kontinuerligt att rapportera dessa. Däremot 

kunde vi utläsa att företagen inte valde att implementera ytterligare SDG:er utöver de redan 

rapporterade. Ett exempel på detta kan utläsas ur tabell 6.2 där Volvo varit konsekvent i sin 

hållbarhetsrapportering under perioden 2014-2015 där företaget kontinuerligt rapporterat för 

SDG good health and well-being (3), quality education (4), clean water and sanitation (6), 

industry, innovation and infrastructure (9), sustainable cities and communitites (11), responsible 

consumption and production (12), climate action (13) och partnerships for the goals (17) men 

inte för resterande SDG:er. Däremot kunde studien inte påvisa huruvida Volkswagen, Volvo och 

Peugeot har börjat använda sig av fler mätbara mål under perioden.  

 

Det första företaget som studerades var Volkswagen som saknade SDG-rapportering för no 

poverty (1), zero hunger (2), reduced inequalities (10) och peace, justice and strong institutions 

(16) mellan år 2014–2017. Detta kan bero på argumentet om att företaget inte har något 

inflytande på sociala debatter, utan framför allt kan influera företagets miljöpåverkan. 

Volkswagen rapporterar konsekvent för målen quality education (4), affordable and clean energy 

(7), decent work and economic growth (8), industry, innovation and infrastructure (9), 

sustainable cities and communities (11), responsible consumption and production (12), climate 

action (13), life on land (15) och partnerships for the goals (17) (Volkswagen Group, 2014; 

Volkswagen Group, 2015; Volkswagen Group, 2016; Volkswagen Group, 2017). Dock hade 

företaget enbart mätbara mål vissa år av dessa mål som kan förklaras nedan av greenwashing-

taxonomin. Då Volkswagen var med om en utsläppsskandal som skadade företagets legitimitet 

har företaget sedan år 2015 försökt reparera och återskapa sin image och identitet genom dessa 

”gröna samtal” (Siano et al., 2016).  

 

Det andra företaget var Volvo som till skillnad från Volkswagen varit konsekvent i sin 

hållbarhetsrapportering av SDG. Likt Volkswagen rapporterar Volvo inte no poverty (1), zero 

hunger (2) och peace, justice and strong institutions (16), till samma anledning som ovan.  Volvo 

rapporterar inte heller mål för gender equality (5), affordable and clean energy (7), decent work 
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and economic growth (8), reduced inequalitites (10), life below water (14) och life on land (15). 

De mål som rapporterats under perioden 2014-2017 var good health and well-being (3), quality 

education (4), clean water and sanitation (6), industry, innovation and infrastructure (9), 

sustainable cities and communities (11), responsible consumption and production (12), climate 

action (13) och partnerships for the goals (17) (Volvo Group, 2014; Volvo Group, 2015; Volvo 

Group, 2016; Volvo Group, 2017). Anledningen till detta kan vara att Volvo redan har en 

väletablerad legitimitet (Deegan & Unerman, 2011) i bilbranschen och därav försöker företaget 

upprätthålla den befintliga legitimiteten. Genom att rapportera samma mål utvecklar Volvo 

förtroende och attityder från intressenterna och genom detta skapar företaget ett likvärdigt värde 

och transparens för alla intressenter. Volvo hade dessutom mätbara mål för de SDG som 

rapporteras, men skiljer sig vissa år.  

 

Det tredje och sista företaget var Peugeot som också saknade SDG-rapportering för no poverty 

(1), zero hunger (2) och peace, justice and strong institutions (16). Företaget rapporterade 

konsekvent om good health and well-being (3), gender equality (5), clean water and sanitation 

(6), affordable and clean energy (7), decent work and economic growth (8), industry, innovation 

and infrastructure (9), sustainable cities and communities (11), responsible consumption and 

production (12), climate action (13), life on land (15) och partnerships for the goals (17) (PSA 

Group, 2014; PSA Group, 2015; PSA Group, 2016; PSA Group, 2017). Likt Volvo kan det 

utläsas att även Peugeot försöker bibehålla sin befintliga legitimitet genom att utveckla redan 

rapporterade mål. Verksamheten avviker inte från samhällets standarder och normer vid 

bibehållande av legitimiteten. Med en etablerad legitimitet följer ökade förväntningar från 

intressenter att Peugeot ska kontinuerligt engagera sig i CSR-aktiviteter och redogöra detta för 

inblandade aktörer (Suchman, 1995).  

 

Vi kan urskilja att Volkswagen, Volvo och Peugeot frivilligt rapporterar SDG i sin 

hållbarhetsrapportering och detta kan förklaras med isomorfism då vissa företag inom samma 

bransch tenderar att bli likartade för att uppnå legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). På grund 

av samhället ökade förväntningar inom bilbranschen och dess miljöpåverkan, tvingas 

organisationer att bli mer likartade och därav kan välja att frivilligt implementera SDG i sin 
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rapportering. Företagen vill skapa legitimitet (Deegan & Unerman, 2011) och ett gott rykte men 

detta kan ibland leda till ett greenwashing-beteende (Siano et al., 2016) då företagen skapar 

hoppfulla uttalanden genom sina respektive hållbarhetsrapporter utan faktiska ingripanden för att 

fullfölja intressenternas krav på verksamheten.  

 

Slutligen för att svara på problemformuleringen så har den europeiska bilindustrins 

hållbarhetsrapportering av SDG utvecklats under perioden 2014–2017 på så vis att företag i 

samma bransch tenderar att rapportera samma typ av SDG för att skapa, bibehålla eller upprätta 

sin legitimitet.  Detta gör Volkswagen, Volvo och Peugeot genom att rapportera samma SDG:er 

kontinuerligt under perioden 2014-2017. Studien indikerar även på att företag kan falla för för 

greenwashing-taxonomin och kan göra uttalanden om sitt CSR-arbete utan faktiska konkreta 

åtgärder.  

 

7.1 Studiens bidrag, begränsningar och förslag på fortsatt forskning 

Studien har studerat utvecklingen av SDG-rapportering i Volkswagen, Volvo och Peugeot under 

perioden 2014–2017 och eftersom det inte funnits tidigare forskning kring ämnesområdet, bidrar 

denna studie med ett nytt perspektiv inom området. Studien kan vara en grund för fortsatta studier 

som kan ge en ökad förståelse för hur FN:s 17 frivilliga milleniemål påverkat bilindustrin och 

dess hållbarhetsrapportering. Med detta sagt indikerar vår forskning att det även kan förekomma 

ett greenwashing-beteende som härstammar från att företag tenderar att bli mer likartade i sin 

rapportering för att upprätthålla legitimitet (Suchman, 1995). Vår studie belyser även att 

intressenter kan ha haft en påverkan på bilindustrin genom krav och förväntningar på företagen 

där företagen möter dessa krav och förväntningar med ett greenwashing-beteende (Siano et al., 

2016). Därav hoppas vi på att denna forskning leder till en ökad transparens av bilindustrins 

CSR-arbete.  

 

Den största begränsningen i denna studie har varit tidsramen, därav har vi enbart studerat tre 

euroepiska bilföretag. På grund av otillräckligt material i studien har vi inte kunnat studera 

intressenterna närmare utan bara analyserat utvecklingen av SDG-rapporteringen.  
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För att få en djupare förståelse och tillförlitlighet till studien hade fler företag kunnat studeras 

samt djupgående analyser av företagens strategi, marknadsföring och projekt. Samtidigt hade 

även intervjuer bidragit till ett ökat perspektiv och insikt för SDG-rapporteringens utveckling. 

Genom en sådan studie hade teorin decoupling kunnat utforskas inom detta ämnesområde för att 

finna avskiljning mellan de offentliga tillkännagivna metoderna och de faktiska rutinerna som 

råder i organisationen.  
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