
 
 

KULTURENS INFLYTANDE 
PÅ CSR  

– EN UNDERSÖKNING AV AMERIKANSK OCH 
JAPANSK HÅLLBARHETSRAPPORTERING 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2018: VT2018CE03 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete – Civilekonom 

Företagsekonomi 
 

Malin Brodin 
Amra Cosic 

 
 

 

 
Examensarbete – Civilekonom 

Företagsekonomi 
 

Malin Brodin 
Amra Cosic 

 
 



 

 II 

Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Kjell Johansson, jur. dr och universitetslektor i företagsekonomi, 
för det engagemang, den kunskap och det stöd vi fått under hela processen. Vi vill även rikta 
ett tack till de opponenter som försett oss med värdefulla synpunkter.  
 
Borås, juni 2018 
 
 
 
 
 
___________________      ___________________ 
Malin Brodin        Amra Cosic 
 
 



 

 II 

Svensk titel: Kulturens inflytande på CSR – en undersökning av amerikansk och japansk 
hållbarhetsrapportering 
 
Engelsk titel: The influence of culture on CSR – a study of American and Japanese 
sustainability reporting 
 
Utgivningsår: 2018 
 
Författare: Malin Brodin och Amra Cosic 
 
Handledare: Kjell Johansson 
 



 

 II 

Abstract 
Globalization and the recent evolution of CSR has led to the need for harmonization of 
sustainability reporting, similar to the harmonization of financial reporting. This would both 
encourage the engagement for CSR and also facilitate decision making for investors. The idea 
of CSR is strongly influenced by the Anglo-Saxon and European views of justice, democracy 
and social structures. Regarding sustainability reporting, there are several internationally 
accepted standards and guidelines, one of which is GRI. Despite the existence of these 
guidelines, the dilemma of harmonization remains as sustainability reporting differs between 
countries due to differences in cultural values.  
 
In this study two countries with different corporate cultures will be examined, United States 
and Japan. The development of CSR has been led by western countries and organizations and 
is mainly influenced by the Anglo-Saxon view of social structures. Japan, on the other hand, 
started practising CSR as late as 2003 and with these differences in mind it is relevant to 
assume that a global course of action does not exist.  
 
With this background, the purpose of this study is to examine whether there are differences in 
sustainability reporting among the countries and if these differences can be explained by their 
cultural characteristics. The methods used for the study are a quantitative content analysis 
followed by a discourse analysis.  
 
The results from the study show that both companies examined are compliant with the G4 
guidelines. The differences that could be found was that the Japanese organization reports 
more on the subject of social sustainability compared to the American one. Conversely the 
American organization reports more on the subject of economic sustainability than what could 
be read from the Japanese CSR-report. An attempt to connect these differences to cultural 
inequalities was made through an analysis of the rhetoric of the CSR-reports. The conclusion 
of this discourse analysis was that the strong cultural characteristics might have disappeared 
due to the fact that large companies become more and more global. 
 
This paper is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
Globalisering och den senaste tidens utveckling av CSR har föranlett ett behov av 
harmonisering av hållbarhetsrapportering likt rapporter av finansiell karaktär, för att på så sätt 
främja CSR-arbetet och underlätta vid investeringsbeslut. Idén bakom CSR är till stor del 
influerad av den anglosaxiska och europeiska syn på rättvisa, demokrati och sociala 
strukturer. Vad gäller rapportering kring hållbarhet finns ett flertal internationellt accepterade 
standarder och riktlinjer varav en är GRI. Trots allmänna riktlinjer så kvarstår dilemmat om 
harmoni då hållbarhetsrapporteringen i grunden skiljer sig åt länder emellan till följd av 
olikheter i kulturella värderingar.  
 
I studien undersöks två länder med olika företagskulturer, närmare bestämt USA och Japan. 
Utvecklingen av CSR har letts av västerländska länder och företag och är till stor del influerad 
av den anglosaxiska synen på sociala strukturer. Japan däremot började tillämpa CSR så sent 
som år 2003 och med dessa olikheter i åtanke är det rimligt att anta att ett universellt 
tillvägagångssätt av CSR inte existerar. Mot denna bakgrund resulterar studiens syfte i att 
undersöka om skillnader finns i hur hållbarhetsrapporteringen ser ut länderna emellan och om 
de i sin tur kan förklaras av de kulturella skillnaderna. I studien tillämpas först en kvantitativ 
innehållsanalys och därefter en diskursanalys.  
 
Utifrån studiens resultat kan det konstateras att båda företagen följer G4:s riktlinjer men de 
skillnader som framgick var att det japanska företaget rapporterar mer kring social hållbarhet 
än vad det amerikanska gör. Omvänt rapporterar det amerikanska företaget mer kring 
ekonomisk hållbarhet än vad som kunde tydas från den japanska hållbarhetsrapporten. Ett 
försök gjordes sedan att koppla dessa skillnader till kulturella dimensioner genom att 
analysera retoriken i CSR-rapporterna. Slutsatserna som kan dras av denna analys är att de 
starka kulturella dragen troligtvis suddas ut till följd av att stora företag blir mer och mer 
globala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: CSR, G4, hållbarhetrapportering, USA, Japan, Hofstede, kulturella dimensioner, 
globalisering, legitimitetsteorin, intressentteorin 
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1 Inledning 
Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning av ämnet vilket ger läsaren en inblick i det vi 
valt att studera. Problemdiskussion som följer leder fram till de två forskningsfrågor som 
studien ska söka svar på. Därefter presenteras syfte samt avgränsningar och slutligen 
uppsatsens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 

Globalisering har lett till en interaktion mellan olika ekonomier och ett ömsesidigt beroende 
gällande resurser. Det har även inneburit att makt inte begränsas enbart till nationell nivå. 
Samarbeten och relationer över nationer samt tillgång till resurser utanför det egna landets 
gränser skapar ett behov av gemensamma regler och riktlinjer. Över- och mellanstatliga organ 
spelar ofta en stor roll i detta vad gäller bestämmelser om rättigheter, skyldigheter och lagar. 
Stora aktörer i en global miljö är företag som bidrar både till utveckling och tillväxt. 
Samtidigt är företag de som har störst påverkan på samhället vad gäller sociala aspekter, miljö 
och ekonomi. Följaktligen har ansvaret vuxit för företag att redovisa för sitt agerande i dessa 
frågor och utvecklingen av Corporate Social Responsibility (CSR) har under de senaste åren 
varit framträdande. Trots att utvecklingen av CSR är i sin begynnelse har utvecklingen 
kommit så pass långt att begreppet inte kommer att försvinna, utan snarare bli en obligatorisk 
del av ramverken för redovisning (Tschopp & Huefner 2015, s. 565). 
  
Närvaro på en global arena har bidragit till ett behov av harmonisering av finansiella 
rapporter. De har i många avseenden harmoniserats mellan länder där allt större 
internationella företag tillämpar IFRS (International Financial Reporting Standards) eller så 
har den nationella redovisningsstandarden anpassats till att närma sig globala standarder. I 
samband med utvecklingen av CSR väcks frågan om gemensamma riktlinjer behövs även för 
den icke-finansiella rapporteringen. När det gäller den icke-finansiella rapporteringen, såsom 
CSR, skiljer det fortfarande på var, hur och vad som tas upp vilket gör att det är svårt att 
uppnå jämförbarhet företag emellan. Flera ansatser till globala riktlinjer görs, både på 
nationell och också övernationell nivå, varav Global Reporting Initiative (GRI), The 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) och Förenta nationerna 
(FN) har väletablerade riktlinjer som har bidragit till ett stort främjande för organisationers 
arbete med CSR (Doupnik & Perera 2015, ss. 765–766). Även Kyotoprotokollet främjar 
arbetet med CSR. Den internationella överenskommelsen tog sin form 1997 i Kyoto i Japan 
och avtalet trädde i kraft 2005 där fler än 165 länder signerade. Avtalet innefattar bland annat 
att atmosfären är en världsgemensam resurs och att länder har en “gemensamt men 
differentierat ansvar” att kontrollera sina utsläpp. Industrialiserade länder har främsta ansvaret 
där de förväntas vidta åtgärder för att vara ledande i processen till en mer hållbar värld. De 
undertecknande länderna, varav ett av dem var Japan, förväntades minska sina utsläpp av 
växthusgas med fem procent mellan 1999 och 2011. USA däremot valde att inte ratificera 
avtalet och saknade därmed utsläppskrav (Doupnik & Perera 2015, ss. 748–749). 
 
Vid hänsynstagandet av både business och samhälle infinner sig en konflikt rörande 
maximering för både aktieägare och övriga intressenter. Med sitt Global Compact-initiativ 
(GC) strävar FN efter att CSR ska vara frivilliga handlingar gällande de ekonomiska, sociala 
och miljömässiga konsekvenserna av verksamheten. Det handlar om hur långfristig vinst kan 
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gynna aktieägarna samt att tillfredsställa omgivningen i sin helhet genom etiskt korrekt 
agerande (Arevalo & Aravind 2010, s. 406). 
  
Trots välutvecklade globala riktlinjer, exempelvis GRI, är det fortfarande enligt KPMG en 
tredjedel av alla rapporterande företag som inte tillämpar denna standard (Tschopp & Huefner 
2015, s. 574). Arbetet med CSR har länge varit frivilligt och företagens motiv till att 
rapportera CSR har främst varit för att skaffa sig legitimitet och att bibehålla goda relationer 
till sina intressenter (Fukukawa & Teramoto 2008; O'Donovan 2002; Orij 2010; Laine 2009; 
Camilleri 2017). Senare studier berör allt mer huruvida CSR bör institutionaliseras och vara 
obligatoriskt för verksamheter (Garcia-Sanchez, Luque-Vilchez & Larrinaga 2016; Hörisch, 
Burritt, Christ & Schaltegger 2017; Thanetsunthorn 2014; Venturelli et. al. 2016; Deegan & 
Shelly 2014). 
  
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 är infört som ett 
försök till att harmonisera hållbarhetsrapporteringen för medlemsländerna. Direktivet innebär 
att större företag ska framställa en icke-finansiell rapport om arbetet som behandlar miljö, 
sociala aspekter, respekt för mänskliga rättigheter och antikorruption. Företagen är även 
skyldiga att lämna upplysning om avsaknad av dessa aspekter (GRI & CSR Europe 2017). 
Eftersom detta endast är ett direktiv så har medlemsländerna myndigheter ansvar att utforma 
nödvändiga lagar utefter de olika nationella jurisdiktionerna för att uppnå direktivets 
bestämmelser. 
 

1.2  Problemdiskussion  

De olika EU-direktiven och riktlinjerna som på senare tid tagits fram tyder på ett försök till 
harmonisering av företags hållbarhetsrapporter för att på så sätt främja CSR-arbetet världen 
runt. Regleringen skiljer sig dock fortfarande åt världen över. För att CSR ska bli tillförlitligt 
och jämförbart krävs upprättande av en institutionaliserad CSR. En harmonisering av CSR 
kan inte följa den utveckling som harmonisering av finansiell rapportering har inneburit, 
främst på grund av att CSR riktar sig till ett bredare spann intressenter (Tschopp & Huefner 
2015, s. 570). Det råder dessutom meningsskiljaktigheter huruvida harmonisering 
överhuvudtaget krävs för globalisering eller om globalisering sker ändå och att det finns ett 
syfte med att olika länder har olika lagar och standarder (Doupnik & Perera 2015, s. 109). 
  
Skillnaderna i rapporteringen av hållbarhet innebär att det uppstår problem i form av 
jämförbarhet företag emellan sett från ett investerarperspektiv. Flertal studier visar att både 
intressent- och legitimitetsteorin är aktuella i diskussionen kring CSR (Orij 2010; O’Donovan 
2002; Laine 2009). Därmed bidrar även inkonsekvens inom hållbarhetsrapporteringen till 
legitimitetsproblem när omgivningens förväntningar inte stämmer överens med företagens 
agerande. Det leder till att företag blir mer benägna att frikoppla rapporteringen från själva 
CSR-arbetet och då blir inte rapporteringen representativ (Laine 2009, s. 1048).  
  
Dilemmat med hållbarhetsrapportering är att den skiljer sig nationer emellan vilket till stor del 
beror på olikheter i kulturella värderingar. Den särskiljande naturen av en viss kultur kan ha 
alternativa lösningar på allmängiltiga problem vilket kan förklara mångfalden inom CSR. Ett 
annat viktigt dilemma är att hållbarhetsrapporteringen fortfarande är frivillig i många länder. 
Om företagen undanhåller vad de inte har rapporterat leder det till att det blir svårt att lita på 
vad de faktiskt har rapporterat. CSR möter därför inte alltid intressenternas förväntningar även 
om de är kontrollerade enligt GRI. Gapen handlar bland annat om rapportering för 
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rapporteringen skull, d.v.s. slarvigt eller oprofessionellt upprättande eller att rapporteringen 
görs i syfte att ha något att publicera (Doupnik & Perera 2015, ss. 764–765).  
  
Tidigare studier visar att det finns ett samband mellan Corporate Social Disclosure (CSD) 
och nationella kulturer där vissa kulturella drag har ett positivt förhållande till 
hållbarhetsrapportering och andra kulturella drag har en negativ koppling (Orij 2010, s. 885; 
Thanetsunthorn 2014). Även organisatoriska faktorer som ägarstruktur, bransch och resurser 
påverkar huruvida företag väljer att tillämpa en diskretionär hållbarhetsrapportering. 
Ledningar som består av utländska investerare samt etablerade inhemska ägare tenderar 
exempelvis att främja hållbarhetsrapportering och bidrar till en utveckling av bättre 
rapporteringsmetoder (Nagata & Nguyen 2017; Nakamura 2006). Det gör det intressant att 
studera länder vars nationella kulturer samt företagskulturer märkbart skiljer sig åt och 
huruvida det influerat deras arbete och rapportering kring CSR. Nationella kulturen och 
företagskulturen i USA är på många sätt olik den i Japan.  
 
Japan är en av de tre rikaste länderna i världen och ökningen av utländska investeringar i 
Japan har ökat från en andel på fem procent på den japanska börsmarknaden år 1990 till 30 
procent år 2010 (Suzuki, Tanimoto & Kokko 2010, s. 382). Japanska företag blir mer och mer 
globaliserade men har fortfarande starka kulturella drag kvar (Fukukawa & Teramoto 2008, s. 
133). Följderna av globaliseringen blir ett oundvikligt behov av kommunikation kring CSR. 
De utländska investeringarna i Japan har bidragit till att japanska företag ändrar inställning till 
CSR. Tillämpningen av CSR i Japan började inte förrän år 2003 och när begreppet etablerades 
i Japan blev det kontroverser. Detta på grund av att Japan i vissa avseenden av CSR ansågs 
vara världsledande och samtidigt i andra avseenden bryta mot minimikraven i den 
internationella uppfattningen av CSR (Suzuki, Tanimoto & Kokko 2010, ss. 381–382). I en 
studie där japanska chefer för multinationella företag intervjuades, framgick det dock att 
benämningen CSR endast är ett uttryck för en redan befintlig praxis i japanska företag. 
Japansk företagshistoria och företagsprinciper speglar redan de aspekter som CSR innebär. De 
japanska cheferna talar om compliance som något mer än bara efterlevnad av lagar och regler. 
De anser att de lagliga implikationerna endast är ett minimum och att compliance snarare 
handlar om en ”anda” att vara etisk. Det är även den inställningen som gör att japanska 
företag ser CSR som ett för deskriptivt begrepp. Där skiljer de sig från den anglosaxiska 
synen, som försöker göra CSR så transparent och identifierbart som möjligt (Fukukawa & 
Teramoto 2008, ss. 133–140). 
 
Ytterligare en skillnad mellan den japanska och amerikanska företagskulturen är 
ägarstrukturen. Det som utmärker japanska företag är keiretsu-organisationer, vilket innebär 
en ömsesidig relation mellan olika företaget. Dessa företagsgrupper äger ofta andelar i 
varandras företag och det är inte ovanligt att banker är en del av keiretsu-organisationen 
(Doupnik & Perera 2015, ss. 277–278). Fördelen med en ägarstruktur som ser ut på detta sätt 
är att det skapar ett incitament att stärka relationen mellan investerare och företaget, vilket kan 
förklara varför japanska företag fokuserar mer på långsiktiga relationer. Nakamura (2006, s. 
 283) har visat att en av de viktigaste faktorerna som påverkar ett företags inställning till CSR 
är just ägarstruktur. Organisationer med en stark keiretsu-kultur har oftast en högre nåbar 
CSR-nivå. Det innebär att dessa organisationer behöver arbeta mer med CSR än företag med 
andra ägarstrukturer eftersom det är ett större gap mellan det faktiska CSR-arbetet och det 
potentiella, vilket leder till ineffektivitet. I keiretsu-organisationer är det viktigt att bibehålla 
ett bra rykte då ett dåligt rykte påverkar alla som ingår i organisationen, inkluderat banker och 
andra företag. 
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Idén bakom CSR är till stor del influerad av en anglosaxisk och europeisk syn på rättvisa, 
demokrati och sociala strukturer. Utvecklingen av CSR har även letts av västerländska länder 
och företag. USA är en liberal marknadsekonomi där fokus främst läggs på aktieägare och 
företagsetik handlar om att följa den gällande lagstiftningen som finns och att skydda 
investerarnas rättigheter och tillgodose deras vinstmaximeringsintresse. Därför kan 
amerikanska investeringar anses vara kortsiktiga, speciellt de utländska investeringarna 
(Suzuki, Tanimoto & Kokko 2010, ss. 382). Japan däremot bygger företagsetik på 
gemensamma värden som företaget och dess olika intressenter har (Fukukawa & Teramoto 
2008, s. 134).  
 
Med dessa olikheter i åtanke är det rimligt att åsikten om ett universellt begrepp och 
tillämpning av CSR är splittrad. Studier som har undersökt laglig reglering av 
hållbarhetsrapportering (Luque-Vilchez & Larrinaga 2016; Deegan & Shelly 2014) visar att 
det finns ett motstånd för en global reglering av CSR. Deegan & Shelly (2014, s. 519–521) 
menar att företag individuellt bör avgöra hur CSR-arbetet och rapporteringen ska ske. 
Argumentationen är att hållbarhetsaktiviteter inte kan ignoreras eftersom avsaknaden skadar 
företaget och ägare, vilket i slutändan leder till att företag på egen hand kommer att göra 
korrekt hållbarhetsbeslut. Därmed tillämpar de en hållbarhetsrapportering utifrån ett “upplyst 
egenintresse”. Ett alternativt synsätt mellan reglering och självbestämmande lyfts fram med 
begreppet ”glocalization”, vilket används för att beskriva en tillämpning av det vedertagna 
CSR-begreppet som sedan tolkas och formas efter lokala värderingar och principer 
(Fukukawa & Teramoto 2008, ss. 134–144). 
  
GRI:s riktlinjer, G4, togs fram år 2013 för att skapa krav på en bredare rapportering än den 
som G3 tidigare innehöll. Målet med G3 var att assistera organisationerna i sin 
kommunikation och transparens men det krävdes ändå mer specifika kontroller för att 
säkerställa att rapporterna gjordes på ett korrekt och fullbordat sätt vilket G4 i sin tur är på 
närmare väg att åstadkomma. För att GRI:s verktyg i dagsläget ska kunna globaliseras krävs 
just ett mer decentraliserat åtagande med fler myndigheter och andra intressenters inblandning 
(Doupnik & Perera 2015, ss. 765–767). 
 
Med bakgrund av de kulturella olikheter som råder mellan Japan och USA så är det relevant 
att undersöka hur hållbarhetsrapporteringen skiljer sig åt i de nämnda länderna, både gällande 
vad som rapporteras och hur det rapporteras. Då GRI Sustainability Reporting Standards är 
den första och globalt bredaste införda standarden för hållbarhetsrapportering (GRI u.å.) är 
det även intressant att ha den som utgångspunkt vid analysen av den japanska och 
amerikanska rapporteringen. 
 

1.3 Forskningsfrågor 

Problemdiskussionen utmynnar i följande frågor:  
 

1. Hur skiljer sig amerikanska respektive japanska hållbarhetsrapporter utifrån G4:s tre 
dimensioner - economic, environmental och social som utgångspunkt? 
 

2. Hur skiljer sig retoriken i hållbarhetsrapporterna mellan det amerikanska företaget 
IBM och det japanska företaget Sony? 
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1.4 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka likheter och skillnader i amerikansk respektive 
japansk hållbarhetsrapportering inom elektronikbranschen. Vi vill även undersöka om dessa 
skillnader kan förklaras av de (företags)kulturella skillnaderna som råder länderna emellan. 
 

1.5 Avgränsning 

Studiens syfte avgränsas till hållbarhetsrapporter från 2016 för IBM respektive 2017 för Sony, 
vilka är de senaste tillgängliga rapporterna från företagen. Vi har valt att endast behandla 
hållbarhetsrapporterna (CSR reports) som företagen har utfärdat och inga andra dokument 
eller delrapporter som berör hållbarhet i något avseende. Detta på grund av att 
hållbarhetsrapporterna är mest omfattande och inkluderar alla aspekter inom hållbarhet. 
 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är fortsättningsvis disponerad på följande sätt. I kapitel 2 redogörs för studiens 
metodval och genomförande samt kodbok. Sedan följer ett avsnitt om studiens trovärdighet, 
etisk reflektion och källkritik och avslutningsvis terminologiska frågor. I kapitel 3 presenteras 
en referensram där vi beskriver begrepp som är relevanta för studien och ger läsaren förståelse 
för de områden som studeras. Sedan följer en genomgång av de teorier som tillämpas i 
studien. Därefter presenteras resultatet av undersökningen i kapitel 4. Kapitlet inleds med en 
kort beskrivning av de företag vi valt att studera. Sedan följer resultatet som sammanfattar de 
viktigaste fynden både från vår kvantitativa och kvalitativa undersökning. I det femte och 
avslutande kapitlet presenteras de slutsatser vi dragit tillsammans med en diskussion av 
resultatet. Slutligen lämnas förslag till vidare forskning.  
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2 Metod  
I kommande kapitel beskrivs våra metodval. Det följs av en beskrivning av urval och dess 
datainsamling samt studiens design. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens 
trovärdighet och källkritik samt en etisk reflektion kring studien. 
 

2.1 Metodval        

Studien ämnar relatera hållbarhetsrapportering till kulturella dimensioner genom att utgå från 
befintlig teori om kultur och därefter observerar empiriska fenomen för att sedan finna vad 
som bäst förklarar detta fenomen. Detta tillvägagångssätt implicerar en abduktiv ansats 
(Alvesson & Kärreman 2007, s. 1269). 
 
I denna studie tillämpades innehållsanalys som är en systematisk metod för att kategorisera 
och analysera innehållet från olika slag av kommunikation (Steenkamp & Northcott 2007, s. 
12). Metoden används ofta för att analysera rapporter inom redovisningslitteraturen men även 
inom studier av CSR (Gray, Kouhy & Lavers 1995; Deegan & Shelly 2014; Laine 2009). Det 
finns två typer av innehållsanalys: mekanisk (kvantitativ) som innebär en rutinmässig 
beräkning av ord, fraser eller konkreta referenser, och tolkande (kvalitativ) som fokuserar på 
att dra slutsatser om en texts underliggande mening. Mekaniska studier förser forskaren med 
information om volymer och frekvenser vilket gör metoden lämplig vid en jämförelse med 
förutbestämda redovisningsramverk, däribland GRI som denna studie behandlade (Beck, 
Campbell & Shrives 2010, ss. 207–208). Därmed tillämpades en kvantitativ innehållsanalys 
för att studera förekomsten av G4:s aspekter i respektive företag (Beck, Campbell & Shrives 
2010, ss. 207–208).  
  
Innehållsanalys är en teknik för att kunna dra slutsatser som är replikerbara och giltiga om en 
text i det sammanhang som den används. Metodens styrka anses vara just möjligheten att 
kunna tolka och förstå sociala fenomen. Fördelarna med att metoden har tolkande inslag leder 
dock till praktiska problem som forskare ständigt reflekterar kring (Steenkamp & Northcott 
2008; Gray et al. 1995). Först behöver man avgöra vilken enhet som är lämplig att mäta, det 
kan vara ord, meningar, stycken eller teman. Beslutet kan vara problematiskt då det bör vara 
en avvägning mellan att fånga upp kontextuella sammanhang och ömsesidig uteslutande1 av 
kategorierna i ett kodningsschema (Steenkamp & Northcott 2008, s. 17; Bryman & Bell 2015, 
s. 311). Ytterligare utmaningar med metoden är att hantera repetitiva meddelanden. Eftersom 
innehållsanalys till stor del handlar om att kvantifiera sökord så uppstår frågan kring om ett 
repetitivt meddelande ska beräknas endast en gång eller vid varje tillfälle. Steenkamp och 
Northcott menar att det valet beror på om man har syfte att mäta förekomsten av ett sökord 
eller frekvensen av ett sökord. Den tredje problematiken med innehållsanalys handlar om 
subjektiva bedömningar av underliggande meningar av texter och vilka kategorier som är 
lämpliga att använda. Eftersom texter inte har en självständig betydelse utan är beroende av 
läsaren för att få ett sammanhang, så är det rimligt att anta att en text kan uppfattas olika 
beroende på vem som läser (2008, s. 18–19).  
  
                                                 
1 Ömsesidigt uteslutande kategorier innebär att kategorierna för respektive dimension inte överlappar så att ett 
sökord inte kan klassificeras under flera kategorier. På så vis utesluter man som kodare att inte veta hur ett 
sökord ska kategoriseras. 
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Innehållsanalys kräver att kategorierna som används är skapade utifrån datainsamling och 
analys som är replikerbar (Gray et al. 1995, s. 85) och det kräver således objektivitet. 
Objektiviteten syftar till att tillvägagångssättet ska vara transparent och därför utgår metoden 
från ett förbestämt analysverktyg, en kodbok, så att studien blir konsekvent och opartisk 
(Bryman & Bell 2015, s. 298).  
 
Vidare inkluderade studien en diskursanalys som är ett teoretiskt och metodologiskt ramverk 
som tillämpas för att studera olika former av kommunikation, såsom texter, som används för 
att skapa en social verklighet (Hytti, Heinonen & Paasio 2008, s. 3). Diskursanalys utgår 
vanligtvis från en epistemologi av anti-realism, vilket innebär en förnekelse av att det finns en 
extern verklighet skild från vår beskrivning av den som ska avbildas. Metoden utgår även från 
en konstruktivistisk syn där versioner av verkligheten skapas genom deltagarna i den sociala 
miljön. På så vis är inte diskursanalys en neutral metod för att studera ett syfte. Istället 
försöker diskursanalysen analysera de strategier som tillämpas för att skapa olika effekter hos 
mottagaren av kommunikationen. Diskursanalytiker motstår användningen av förkonstruerad 
kodning då de argumenterar för att en sådan kodning är omöjlig att utforma. Istället tillämpar 
de en ”analytisk mentalitet”, vilket kan tolkas som en yrkeskunskap som inte kräver manualer. 
Även tillämpning av ”skeptisk läsning” sker i syfte att leta efter en underliggande mening 
med det som sägs (Bryman & Bell 2015, ss. 535–536). Tolkandet av datamaterialet är en 
iterativ process som kräver läsning och omläsning av materialet för att utforma 
diskurskategorier som representerar det som studeras (Hytti et al. 2008, s. 3). Därmed 
användes diskursanalys i denna studie för att analysera skillnader i retoriken för respektive 
företag. 
 

2.2 Urval 

I vår studie har vi ett internationellt fokus och valde således att analysera två globala företag. 
En av anledningarna till valet av stora företag är att deras rapporter är offentliga och på så sätt 
lätta att ta del av. Enligt O'Donovan (2002, s. 344) är legitimitetsteorin en förklarande faktor 
till hållbarhetsrapportering varpå det är rimligt att antaga att större företag, får mer 
uppmärksamhet från omvärlden vilket i sin tur resulterar i att företagen med säkerhet 
presenterar CSR-rapporter varje år. Dessutom ligger multinationella företag i framkant 
gällande rapportering av social- och miljörelaterad information, främst beroende av deras 
storlek (Joshi & Gao 2009, s. 38). Både IBM och Sony är multinationella företag som även 
uppger att de tillämpar GRI:s riktlinjer i sin rapportering av hållbarhet, vilket gör dem till 
lämpliga företag att jämföra. 
 
IBM och Sony representerar USA respektive Japan och anledningen till valet av dessa länder 
är deras olika företagskulturer. Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan CSD 
och nationella kulturer (Orij 2010, s. 885) vilket alltså gör det intressant att studera länder vars 
företagskulturer skiljer sig märkbart åt och huruvida det influerat deras rapportering kring 
CSR.  
 
För att begränsa undersökningen samt kunna göra en mer rättvisande jämförelse har vi valt att 
studera två företag inom en och samma bransch, elektronikbranschen. Valet av bransch 
grundar sig dels i att den är stor inom båda de länder vi valt att studera. I USA utgör 
produktion inom elektronikbranschen 1,5 % av landets BNP och är den tredje största 
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branschen inom tillverkningsindustrin2. Även i Japan är elektronikbranschen stor och utgör 
den tredje största exportvaran3. Dessutom är det en industri med stor miljöpåverkan till följd 
av omfattande produktion och export. 
 
Då rapportering kring CSR blivit allt större med tiden enligt Tschopp och Huefner (2015, s. 
565) har vi valt att studera de senast utgivna hållbarhetsrapporterna, 2016 för IBM och 2017 
för Sony, för bästa möjliga relevans och aktualitet i analysen. 
 

2.3 Undersökningens design 

Vi inledde vår studie med att göra en innehållsanalys för att studera förekomsten av G4:s 
aspekter i respektive företag. Utifrån vårt kodschema (se bilaga 1) sökte på de ord som är 
genererade från G4:s tre dimensioner: economic, environmental och social. Dessa begrepp 
beskrivs utförligt i avsnitt 3.2. Innehållsanalysen är kvantitativ på så vis att resultatet 
presenteras i ett polärdiagram för att synliggöra vilka aspekter respektive företag rapporterar 
om och vilken informationsgrad de har. Tillvägagångssättet har dock kvalitativa inslag då 
kodmanualen för att tyda kodschemat är baserat på den matris som Beck et al. (2010, s. 213) 
tillämpar för att kategorisera omfattningen och mängden detaljer som informationen ger. I 
matrisen (se Tabell 1) betyder Nivå 1 att företaget nämner ämnet men endast generellt utan 
större detaljer och med en minimal omfattning. Nivå 5 innebär att företaget adresserar ämnet 
numeriskt och deskriptivt samt jämför med trender, mål eller bransch. Nivå 3–5 innehar 
numerisk information, vilket har en högre informationsgrad än endast deskriptiv information. 

                                                 
2 U.S Bureau of Economic Analysis 
 https://bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=51&step=51&isuri=1&5114=a&5102=1#reqid=51&step=51&isuri=1
&5114=a&5102=5 
3 https://tradingeconomics.com/japan/exports-by-category 
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Nivå Definition Exempel 

0 Hållbarhetsrapporten nämner inte 
kategorin 

- 

1 Hållbarhetsrapporten nämner 
kategorin generellt 

“Sony has established the Sony Supplier Code of 
Conduct, which covers human rights issues (...) (e.g. 
discrimination, child labor, and work hours, and freedom 
of association)” (Sony 2017, s. 109) 
 

2 Hållbarhetsrapporten nämner 
kategorin och tillhandahåller 
detaljer 

“To measure the effectiveness of the risk management 
program and provide a guidepost to prioritization of 
activities, IBM continuously evaluates its ERM 
practices.” (IBM 2016, s. 102) 
 

3 Hållbarhetsrapporten nämner 
kategorin numeriskt 

“In 2016, IBM received 61 agency inspections at facilities 
worldwide with no resulting in fines or penalties. Over 
the past five years, IBM has paid seven fines totaling 
$81,939.” (IBM 2016, s. 83) 
 

4 Hållbarhetsrapporten nämner 
kategorin numeriskt med en 
deskriptiv förklaring till den 
numeriska informationen 

“Of the total 1,360 metric tons of hazardous waste IBM 
generated worldwide in 2016, 65 percent (by weight) was 
recycled, 18 percent was sent directly by IBM to suitably 
regulated landfills, 14 percent was sent for incineration, 
and 3 percent was sent off-site for treatment.” (IBM 2016, 
s.72) 

5 Hållbarhetsrapporten nämner 
kategorin numeriskt samt är 
jämförbar 

“Targets (base year 2015): Reduce absolute waste 
generated by 5% (...) Progress in FY2015: Approx. 17% 
reduction.” (Sony 2017, s. 273) 
 

Tabell 1 Exempel på informationsnivå 0–5 
 
Vi kodade därmed teman (nivå) i datamaterialet. Valet av att beräkna tema istället för ord, 
meningar eller stycken motiveras av ömsesidigt uteslutande (Steenkamp & Northcott 2008, s. 
21). På så vis eliminerade vi problematiken som kan uppstå vid kodning av ord eller meningar 
d.v.s. att flera teman förekommer i ett ord eller en mening men att endast ett tema beräknas. 
Beräkning av ett tema gjordes en gång per kontext (economic, environmental och social) 
eftersom vi inte är intresserade av frekvensen av nivån utan endast förekomsten av nivån. Ett 
kodord kodades därför slutligen med den högst förekommande nivån och för att bedöma 
vilken nivå hela aspekten fick så beräknade vi ett medelvärde av alla de sökord som ingår i 
aspekten. 
  
Likt Beck et al. (2010, s. 208) som förutsätter att ju högre frekvens på ett ord desto större 
betydelse av begreppet så utgick även vår studie från att ju högre nivå (informationsgrad) på 
ett tema desto mer vikt läggs på specifik G4-aspekt av företaget i hållbarhetsrapporteringen. 
Omvänt var det även intressant att studera de aspekterna med lägst nivå. Det möjliggjorde en 
jämförelse mellan företagen för att se hur de efterlever GRI:s riktlinjer samt vilka aspekter de 
lägger störst fokus på. 
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Innehållsanalysen kartlade vilka aspekter som är relevanta att studera närmare genom en 
kvalitativ analys. Vid den kvalitativa undersökningen tillämpades diskursanalys för att studera 
den retorik som respektive företag använder i sin hållbarhetsrapport gällande G4-aspekterna. 
Vid analysen av retoriken så kodade vi texten utifrån återkommande teman. 
 

2.4 Kodbok innehållsanalys  

Vid utformandet av vår kodbok utgick vi ifrån, som tidigare nämnt, G4:s specific standard 
disclosure. De aspekter som ingår i dessa standarder förklaras genom ett flertal indikatorer 
som mer detaljerat ger information om vilka uppgifter som företag bör rapportera (GRI 2015, 
s. 47). Med avstamp i G4 aspekterna genomföra vi först en förstudie för att på så vis fånga 
upp alternativa begrepp som företagen använder men som syftar till samma aspekt i G4. Ett 
exempel är begreppet risk mitigation som används i G4 men som båda företagen benämner 
som risk management. Vi modifierade även vissa aspekter i vår kodbok genom att gruppera 
liknande aspekter som omfattar samma ämne.  
  
I undersökningen sökte vi på hela kodordet samt varianter av kodordet, ex. om sökordet är 
retirement så söker vi även efter retire. Det tillät oss att med större sannolikhet identifiera 
aspekten. Vår studie omfattade endast företagens hållbarhetsrapporter så eventuella länkar i 
rapporterna eller vidare hänvisningar kommer exkluderades från analysen. 
 

2.5 Datainsamling  

I studien använde vi oss av sekundärdata i form av hållbarhetsrapporter som vi laddade ner 
från företagens hemsidor. Vid datainsamlingen finns det två vägar att gå enligt Gray et al. 
(1995, s. 83). Den ena är ett stort antal hållbarhetsredovisningar och den andra ett mindre 
antal men mer omfattande rapporter. Båda fyller sitt syfte men den senare var bättre lämpad 
för studien eftersom vi främst var ute efter att analysera hur företagen rapporterar om 
hållbarhet och inte vad som rapporteras.  
 

2.6 Trovärdighet 

2.6.1 Reliabilitet  

Eftersom att båda företagen vi valde att studera utgår från G4 i sin hållbarhetsrapportering 
valde vi att utforma en kodbok baserad på G4:s riktlinjer. På så vis använde vi oss av ett mått 
som är relevant för båda företagen då de talar liknande språk i deras rapportering och det 
förstärker i sin tur studiens reliabilitet. Då vi utgick från en internationellt accepterad riktlinje 
gör det även att studien blev applicerbar på andra länder vilket är intressant vid fler 
jämförelser. Det gjorde i sin tur studien replikerbar med undantag för den subjektivitet som 
infunnit sig i hur vi tolkade G4:s kriterier samt hur vi valde ut de aspekter vi beslutade oss för 
att använda. För att säkerställa internbedömarreliabilitet i innehållsanalysen genomförde vi 
kodningen separat från varandra. Därefter följde en avstämning där vi gemensamt enades om 
den mest trovärdiga tolkningen av vilken nivå informationen i fråga skulle kategoriseras i. 
Tolkningen gjordes genom att börja med att avgöra vilken dimension informationen var 
relaterad till. Dessutom bedömdes om huruvida sökträffen verkligen fångade upp det G4:s 
aspekt syftade på och därefter vilken nivå i matrisen den slutligen skulle hamna på. 
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2.6.2 Validitet  

Validitet syftar till huruvida en studie mäter det som den verkligen är ämnad att mäta och om 
resultatet går att generaliseras (Johannessen & Tufte 2003, s. 240). För att uppnå högre 
validitet skulle urvalet vara bredare och inkludera fler företag inom respektive land. Vår 
studie utgjorde dock en grund för att ta reda på om det är relevant att göra en studie med ett 
mer omfattande urval. 
 
För att säkerställa validitet så ska även informationen som tillhandahålls kunna verifieras av 
andra (Denscombe 2010, s. 147). Det möjliggörs genom att datamaterialet är offentligt och 
således tillgängligt för allmänheten. Validiteten stärks ytterligare genom att kodningen 
presenteras i bilaga (se bilaga 1). Scapens (2004, s. 274) menar att validitet uppnås endast om 
texten i sig är enkel och välskriven. Den ska även vara transparent och grundad i allmänt i 
accepterad litteratur (ibid.). 
 

2.7 Källkritik 

Användandet av de senast publicerade hållbarhetsrapporterna ger oss aktuell och pålitlig 
information om företagen i fråga. Vi anser att de uppdaterade rapporterna kommer ge oss ett 
önskvärt resultat som ligger i tiden. För att säkerställa att de vetenskapliga artiklarna är 
trovärdiga har vi använt oss av sådana som är peer reviewed och dessutom hämtades övrig 
information direkt från utgivaren. Det innebär att hållbarhetsrapporterna är hämtade från 
respektive företags hemsida och G4:s riktlinjer likaså.  
 
De vetenskapliga artiklar som användes i studien läste vi kritiskt för att säkerställa att 
innehållet var av sådan karaktär som kunde relateras till hållbarhet och kultur i samband med 
företagssituationer. På så vis eliminerade vi aktivt information som exempelvis handlade om 
kultur men inte var kopplat till organisationskultur. Vi använde en källmatris där vi förde 
anteckningar om viktiga delar av en källa. På så vis säkerställde vi att artiklarna vi använde 
handlade om ämnet och således var relevanta för vår studie. Vi kunde även relatera källorna 
till annat vi har läst vilket förstärker källornas tillförlitlighet. För att garantera att information 
som vi använde inte var förvrängd eller feltolkad av tredje part så gick vi till 
förstahandskällor. 
 

2.8 Etisk reflektion  

Då vi endast använde oss av material som publicerats offentligt så krävdes inget medgivande 
från företaget då uppgifterna är tillgängliga för allmänheten. En viktig reflektion kring studien 
var dock att förkunskapen om de kulturella dimensionerna kunde ha färgat oss på så sätt att vi 
redan innan studien genomfördes hade en uppfattning av hur länderna skulle skilja sig åt. 
Reflektion har även skett kring Hofstedes studie. Den gjordes först på 70-talet vilket kan 
innebära att kulturerna har förändrats och länderna kan ha kategoriserats under en viss 
kulturell dimension som inte längre stämmer. Då vi endast undersökte företagens CSR-
rapporter och inte hemsida eller bifogade dokument fanns det risk för att viss information 
kring deras hållbarhetsarbete har exkluderats från analysen och således påverkat resultatet och 
gett en felaktig bild av företagen. 
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2.9 Terminologiska frågor 

I denna uppsats kommer engelska begrepp att kursiveras. Orsaken till att de inte är översatta 
till svenska är för att inte riskera att felaktigt översätta begreppen och således förlora dess 
innebörd. Det rör sig främst om ord och begrepp som är tagna direkt från GRI:s G4 som i sin 
tur är publicerad på engelska. Det skulle dessutom vara ofördelaktigt att översätta vår kodbok 
då undersökningen gjorts på engelska CSR-rapporter. 
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3 Referensram 
Detta kapitel belyser de begrepp och teorier som är relevanta för studien. Syftet med avsnitt 
3.1 och 3.2 är att ge läsaren övergripande förståelse för grundstenarna i vår studie. Resterande 
avsnitt, 3.3–3.7, kommer att användas som underlag för analys i kapitel 4. 
 

3.1 CSR 

Aguinis (2011, s. 855) beskriver CSR som “context-specific actions and policies that take into 
account stakeholders’ expectations and the triple bottom line of economic, social and 
environmental performance”. Ytterligare en definition av CSR är de volontära handlingar som 
genomförs för att bemöta den ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan som företaget 
har och för att bemöta de primära intressenternas behov. Allt detta för att uppnå de objektiv 
som möjliggör en långsiktig lönsamhet (Arevalo & Aravind 2010, s. 406).  
 
Utvecklingen av corporate social disclosure (CSD) skiljer sig från utvecklingen av finansiell 
rapportering med anledning av att den involverar ett större spann av intressenter, och CSR är 
fortfarande i startgropen av sin progression jämfört med finansiell rapportering (Tschopp & 
Heufner, s. 565). Däremot menar de att utvecklingen har kommit såpass långt att det är 
osannolikt att begreppet skulle försvinna och att det snarare kommer att bli en huvuddel av 
helhetsrapporteringen. CSR har blivit en allt viktigare fråga för intressenter i deras 
investerings- och affärsbeslut (Nakamura 2006, s. 272). De tre mest kända 
rapporteringsstandarderna rörande hållbarhetsrapportering är Global Reporting Initiative 
(GRI) G3 och G4, AccountAbility’s AA1000 Series och the United Nations (UN) Global 
Compact’s Communication on Progress (COP). Vid sidan av finns även flertalet inhemska 
riktlinjer, principer, lagar och standarder (Tschopp & Heufner, s. 566). CSR som ämne har 
varit föremål för forskning i mer än 35 år i hopp om att samhället skulle gynnas (Orij 2010, s. 
868).  
 
I september 2015 presenterade Förenta Nationerna 17 nya Sustainable Development Goals 
(SDG) där målet var att de skulle uppnås inom 15 år. Målen innefattar bland annat hälsa och 
välmående, jämställdhet, ansvarsfull konsumtion, klimatfokus, fred och rättvisa och 
bekämpande av fattigdom och hunger. För att de globala målen för hållbar utveckling ska 
kunna uppnås krävs engagemang från myndigheter, den privata sektorn och det civila 
samhället (FN u.å.). 
 
Ju starkare socio-ekonomiska-, legala- och företagssystem ett land har desto större är 
rapporteringen av CSR. Denna institutionella pressen har främst en påverkan på större företag 
som även har en hög lönsamhet (Garcia-Sanchez et al. 2016, s. 31) 
 
Nakamura (2006, s. 289) menar att den teoretiska nåbara nivån av CSR är olika från företag 
till företag och att det bestäms av faktorer som berör ägarstruktur, bransch och resurser. Det 
innebär att även om olika företag tillämpar samma CSR-praxis så kan CSR-arbetets 
effektivitet variera, beroende på hur långt respektive företag har till den nåbara nivån. Företag 
i känsliga branscher och med organisationsstrukturer som försvårar transparens har oftast en 
högre nåbar nivå och behöver därmed arbeta och rapportera om sitt hållbarhetsarbete mer 
omfattande.  
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3.2 GRI och G4  

GRI är en oberoende internationell organisation som arbetat för utveckling av 
hållbarhetsrapportering sedan 1997 (GRI u.å.). Organisationen är baserad i Nederländerna och 
förser företag världen över med ett omfattande rapporteringsramverk vad gäller CSR. Vad 
som räknas som “materiellt” och därmed värdefull information som ska ingå i en CSR-rapport 
är inte endast de som har en signifikant finansiell inverkan på organisationen utan behandlar 
såväl miljömässiga och sociala poster som kan komma att påverka framtida generationer 
(Boerner 2013, ss. 26–27).  
 
År 2013 togs GRI:s G4 fram med syfte att skapa krav på bredare rapportering än vad 
föregångaren G3 gjorde. G4 innehåller alltså mer specifika riktlinjer och kontrollparametrar 
för att ännu bättre kunna säkerställa att hållbarhetsrapporterna upprättas på korrekt och 
fullbordat sätt (Doupnik & Perera 2015, ss. 764–765). G4 innebär två alternativ för de 
rapporterande företagen, core och comprehensive. Core innebär att rapporten är i linje med de 
viktigaste elementen för hållbarhetsrapporten medan comprehensive är ytterligare 
rapportering kring poster rörande strategi, ledning, etik och integritet. I korta drag innefattar 
G4:s ramverk riktlinjer gällande organisationers signifikanta ekonomiska, sociala och 
miljömässiga påverkan på omvärlden. Vad gäller kvaliteten på rapporterna strävar G4 efter 
jämförbarhet företag och sektorer emellan, trovärdighet, tydlighet och balans (Boerner 2013, 
s. 28).  
 
G4 innehåller tre dimensioner: economic, environmental och social. Dimensionerna innehåller 
en rad aspekter som ska reflektera organisationens signifikanta ekonomiska, miljömässiga och 
sociala inverkan. Den ekonomiska dimensionen fokuserar på organisationens påverkan på 
intressenters ekonomiska förhållanden och de ekonomiska systemen på lokal, nationell och 
global nivå. Därmed behandlar inte den ekonomiska dimensionen organisationens finansiella 
ställning (GRI 2015).  
 
De fyra aspekterna under dimensionen economic är economic performance, market presences, 
indirect economic impact och procurement practices. Economic performance innefattar bland 
annat fördelning av löner, risk management, pensionsplan och statliga bidrag. Market 
presence handlar om minimilöner och huruvida ledande befattningshavare är lokalt 
rekryterade. Aspekten indirect economic impact berör påverkan på internationella standarder 
och hur utvecklingen av t.ex. infrastruktur indirekt påverkat ekonomiskt. Vad gäller 
procurement practices handlar aspekten om hur stor del av budget som används till lokala 
investeringar och inköp (GRI 2015).  
 
När det kommer till den miljömässiga aspekten, environmental, handlar G4:s riktlinjer om 
vad som ska rapporteras främst om vatten- och energikonsumtion samt utsläpp och 
återvinning. Den handlar också om återanvändning av material, transporter och bevarande av 
mångfald (GRI 2015). 
 
G4:s sociala dimension har fyra subkategorier: labor practices and decent work, human 
rights, society och product responsibility. Under labor practices behandlas aspekter så som 
utbildning och hälsa för de anställda, jämställdhet och lika ersättning för kvinnor och män 
samt hantering av interna klagomål. Gällande subkategorin human rights ska det rapporteras 
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kring bland annat icke-diskriminering, barnarbete och eliminering av arbete under tvång. Den 
tredje underkategorin, society, behandlar samhället i stort och enligt G4 ska organisationen 
rapportera bland annat kring arbetet för antikorruption och kring sitt samhällsengagemang i 
form av t.ex. utformning av utvecklingsprogram speciellt anpassade efter ett visst 
samhällsbehov. Vad gäller product responsibility handlar subkategorin bland annat om 
produktsäkerhet och kundintegritet (GRI 2015). 
 

3.3 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin utgår från att det finns ett socialt kontrakt mellan samhälle och företag, som 
innehåller de förväntningar som samhället har på organisationerna. Förväntningarna kan vara 
explicita, i form av lagstiftning, eller implicita, genom sociala värderingar. Företag 
eftersträvar att få legitimitet eftersom de inte har rätt till att förbruka resurser utan de behöver 
license to operate4 från omgivningen (Mathews 1995, s. 667). Genom legitimitet rättfärdigar 
organisationer sin existens och verksamhet för jämlika och överordnade (Dowling & Pfeffer 
1975, s. 123) och organisatorisk legitimitet bidrar även till ett kontinuerligt inflöde av kapital, 
arbetskraft och konsumenter, som är vitala för företagets överlevnad (Neu, Warsame & 
Pedwell 1998, s. 265). Legitimitet är en social uppfattning om att företag agerar på ett 
tillräckligt accepterat sätt inom ramen för de normer som skapas av samhället. Dessa normer 
och förväntningar är dynamiska och företag behöver därför kunna anpassa sig efter 
förändringar för att inte förlora legitimitet (Suchman 1995, s. 574). Tidigare var vinst och 
lönsamhet för investerare största förväntningarna på företag, men med tiden har det utvecklats 
till att inkludera hänsyn till miljö och vilka sociala konsekvenser som företagens verksamhet 
leder till (Deegan & Unerman 2011, ss. 323–328). 
 
När samhällets förväntningar inte korresponderar med hur företagets handlingar upplevs 
uppstår legitimitetsgap. En anledning till skillnaden är att samhällets förväntningar förändrats 
men företagets prestation fortsätter som tidigare eller vice versa. Det kan även vara så att både 
samhällets förväntningar och företagets handlingar förändras, men åt olika håll eller med 
tidsfördröjning så att de inte korrelerar (Sethi 1978, s. 58). När samhällets förväntningar 
skiftar kan det vara en följd av att de intressegrupper som är i position att ge och frånta 
legitimitet har förändrats strukturellt, det vill säga att de grupper som tidigare hade makt att ge 
legitimitet har ersatts av andra intressegrupper. Företag kan även förlora legitimitet om 
samhällets värderingar förändras, vilket kan ske på grund av ökad social medvetenhet, 
institutionell press, influenser från media, press från andra intressegrupper eller företagskriser 
(O´Donovan 2002, ss. 347–348). 
 
Legitimitetsgap kan uppstå trots det att samhällets förväntningar överensstämmer med 
företagets insatser. Det sker när företaget inte rapporterar tillräckligt om sina aktiviteter för att 
upplysa om att de uppfyller de förväntningar som finns. Legitimitet ses som en resurs som är 
viktig för ett företags överlevnad. Det är genom rapportering som resursen kan kontrolleras, 
således försöker företagen genom olika rapporteringsstrategier påverka organisationens 
relation till de parter som de interagerar med (Sethi 1978, s. 58).  
 
Beroende på situation så kan företag ha olika strategier. Antingen att skapa legitimitet, 
bibehålla den legitimitet de har, eller att återskapa förlorad legitimitet. Oavsett strategi så är 
det rapporteringen som är viktigast för att åstadkomma det önskade resultatet. Rapporteringen 

                                                 
4 Legitimitet från samhället som möjliggör tillgång till resurser som företaget behöver.  
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kan också vara symbolisk, alltså att ingen förändring sker i hur företaget arbetar och att det 
därav inte heller sker någon förändring rent materiellt (Dowling & Pfeffer 1975, s. 132).  
 
Att bibehålla legitimitet är lättare än att återskapa eller skapa legitimitet. För att få legitimitet 
kan en organisation anpassa sina aktiviteter, metoder och mål till den vedertagna definitionen 
av legitimitet. Alternativt kan företag genom kommunikation förändra definitionen av social 
legitimitet så att den anpassas till företagets nuvarande aktiviteter eller genom kommunikation 
bli identifierad med symboler, värderingar och institutioner som har en stark social legitimitet 
(O´Donovan 2002, s. 349). 
 

3.4 Intressentteorin 

Intressentteorin och legitimitetsteorin är inte helt isolerade från varandra och det finns därmed 
likheter som överlappar. Precis som inom legitimitetsteorin är rapportering en grundläggande 
funktion inom intressentteorin för att hantera intressenter. Båda teorierna utgår ifrån att 
organisationer är en del av ett större socialt system vilket påverkar företagsledningens 
agerande och CSD (Orij 2010, s. 885). Skillnaden är att legitimitetsteorin behandlar generella 
sociala förväntningar som skapas genom allmänna normer och värderingar i samhället. 
Intressentteorin fokuserar däremot på de olika intressenterna var för sig och deras specifika 
behov och viljor. Företag har således olika ”sociala kontrakt” med de olika intressenterna. 
Intressenter är alla identifierade grupper eller individer som kan påverka företagets prestation 
eller som påverkas av företagets prestation (Deegan 2002, s. 295). 
  
Det finns två inriktningar inom intressentteorin, en normativ (även kallad etisk eller moralisk) 
och en positiv (managerial). Den normativa uppfattningen utgår ifrån att företag har en 
skyldighet att anamma ett socialt ansvar. Alla intressenter har en fundamental rätt att 
behandlas korrekt av organisationer (gällande främst humana förhållanden och mänskliga 
rättigheter) och att intressenters influens i företaget inte ska påverka till vilken grad deras 
behov tillgodoses (Donaldson & Preston 1995, s. 66). Bara för att investerare bidrar finansiellt 
till företaget så innebär det inte att deras krav ska beaktas framför andra intressenter. 
Intressenterna har dessutom rätt att få information om hur organisationen påverkar dem, även 
om den informationen inte har efterfrågats aktivt av intressenterna (Deegan & Unerman 2011, 
s. 350). 
  
Det finns även en positiv inriktning inom intressentteorin som, till skillnad från den 
normativa, skiljer på primära och sekundära intressenter. Primära intressenter är de som 
kontinuerligt deltar i ett utbyte med företaget och vars inflytande är kritiskt för företagets 
överlevnad. Sekundära intressenter är de som influerar och påverkas av företaget men som 
inte är nödvändiga för företagets överlevnad (Clarkson 1995, s. 106). De som tillämpar det 
positiva synsättet menar att när de primära intressenternas behov uppfylls så gynnar det 
slutligen även de sekundära intressenterna. Den positiva inriktningen är mer 
organisationscentrerad eftersom intressenterna rangordnas utefter betydelse för 
organisationen. Det betyder dock inte nödvändigtvis att det endast är begränsade till 
intressenter vars främsta bekymmer är avkastning och vinst (Deegan & Unerman 2011, s. 
353). 
  
Vilka intressenter som är viktigast beror på faktorer som makt, legitimitet och brådskande 
karaktär. Om en intressent har makt innebär det att de har inflytande över att få företaget att 
agera på önskat sätt. Intressenter har legitimitet när deras krav matchar normer och 
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värderingar hos en bredare social grupp. Den tredje faktorn som påverkar hur företag bemöter 
intressenter är om intressentens behov är av brådskande karaktär, vilket innebär att företaget 
behöver tillgodose intressenternas behov omgående. Dessa faktorer förändras kontinuerligt 
för intressenterna och därför är det viktigt för företag att beakta och anpassa sig efter dem. Ju 
mer makt, legitimitet eller brådskande behov en intressent har desto viktigare är det och desto 
mer kommer företaget att lägga energi på att vårda relationen (Orij 2010, s. 871). 

3.5 Kulturella dimensioner 

Enligt Orij (2010, s. 885) finns det ett samband mellan hållbarhetsrapportering och nationell 
kultur, vilket gör det lämpligt för studien att utgå från Hofstede (1997) som har identifierat 
fem kulturella dimensioner för att beskriva skillnader i olika nationella kulturer: 
individualism, maktdistans, osäkerhetsundvikande, maskulinitet och långtidsorientering. 
 

3.5.1 Maktdistans 

Den kulturella dimensionen maktdistans syftar till det emotionella avstånd som råder mellan 
en chef och en underordnad, det vill säga acceptansen av hierarkier och en ojämn 
maktfördelning i institutioner. Dimensionen mäts från liten till stor (Hofstede 1997, s. 14).  
 
Frågor som Hofstede ställde till de anställda för att kunna mäta storleken på maktdistans inom 
ett företag var bland annat hur ofta det inträffar att de anställda uttrycker oenighet med sina 
chefer, och hur pass enväldig eller paternalistisk ledaren var i sitt beslutsfattande. Han 
kompletterade även med en fråga rörande respondentens egen preferens om hur arbetsmiljön 
bör vara (Hofstede 1997, ss. 24–27). I länder med liten maktdistans råder det ett ömsesidigt 
beroende mellan ledare och underordnad, medan det i länder med stor maktdistans föreligger 
en stor emotionell distans där de underordnade osannolikt skulle motsätta sig ledaren. Den 
kulturella dimensionen maktdistans skiljer sig länder emellan genom faktorer som bland annat 
social status som i sin tur styrs av utbildningsnivå och yrke (Hofstede 1997, ss. 27–28). Det 
Hofstede beskriver som utmärkande egenskaper hos en konstellation med stor maktdistans är 
ett centraliserat beslutsfattande, brett lönespann mellan chefer och underordnade, att 
underordnade förväntar sig att bli tillsagda vad de ska göra och att de med makt har speciella 
privilegier. Liten maktdistans har i kontrast ofta ett decentraliserat beslutsfattande, smalare 
spann av lönefördelning, underordnade förväntar sig att bli konsulterade i vad som ska göras 
och att alla ska ha samma rättigheter (1997, ss. 37–43).  
 
Både USA och Japan rankas som kulturer med måttlig maktdistans, USA lägre och Japan övre 
medium. I Japan accepterar och uppskattar man således hierarki men anser makt borde 
modereras genom viss grad av engagemang och skyldighet från underordnade. USA å andra 
sidan karaktäriseras av så kallat participative management där underordnade på olika nivåer 
är en del i beslutsfattandet vad gäller organisationsmål, problemlösning och andra beslut som 
direkt rör de anställda (Hofstede et al. 2010, s. 59; Hofstede et al. 2010, ss. 80–82). En vanlig 
uppfattning från utomstående i företagssituationer med Japan är att de är ett land med stor 
maktdistans på grund av deras långsamma beslutsfattningsprocess, att beslut måste godkännas 
av varje hierarkisk nivå innan det når topp management för slutlig bekräftelse. I själva verket 
finns det ofta ingen överste ledare som frågor går genom, till skillnad från i kulturer med 
större maktdistans. I Japan råder även idén om att alla föds jämlika och att alla människor kan 
bli något om man arbetar hårt nog (Hofstede et al. 2010, s. 80). 
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3.5.2 Individualism 

Majoriteten av människorna i världen lever i ett samhälle där gruppens intresse råder över 
individens intresse vilket Hofstede benämner som kollektivistiska samhällen. Personer, eller 
organisationer som refererar till sig själv i termer av ”jag” istället för “vi” särskiljer sig från 
andra personers “jag” och är därmed individualistiskt orienterade. Frågor som Hofstede 
avhandlade med de anställda på ett företag för att kunna definiera hur en organisation var 
orienterad handlade om de arbetsrelaterade målen. En individualistisk person skulle säga att 
hen har mål i form av ett arbete som ger utrymme för mycket fritid, frihet i att anta ditt eget 
tillvägagångssätt och ett utmanande arbete där du förbättrar din egen prestation. Den 
kollektivistiska målsättningen skulle i kontrast värdera utbildningsmöjligheter, en fysiskt bra 
arbetsmiljö och fullt utnyttjande av dennes förmågor i arbetet (1997, ss. 50–52).  
 
Anställda i en individualistisk organisation kan kopplas till economic man5 och man förväntas 
alltså agera enligt egenintresse vilket i sin tur ska överensstämma med arbetsgivarens 
egenintresse. I en kollektiv organisation anställs i motsats inte en individ, utan någon som 
tillhör gruppen och således kommer agera för gruppen bästa, även om det innebär att 
åsidosätta sina egna behov (Hofstede 1997, s. 63). Det som karaktäriserar individualism enligt 
Hofstede är att alla har rätt till sin privata åsikt, uppgifter prioriteras över relationer och 
förhållandet arbetsgivare-anställd är baserat på ömsesidig fördel. Kollektivism karaktäriseras i 
kontrast genom att gruppen är involverad i privatliv, relationer prioriteras över uppgifter och 
förhållandet arbetsgivare-anställd urskiljs i moraliska termer, liknande en familj (1997, ss. 
67–73).   
  
Japan rankas lågt vad gäller den kulturella dimensionen individualism. Landet har istället 
många drag av kollektivism på så vis att man prioriterar gruppen före jaget. Det faktum råder 
främst inom familjen och närmsta anhöriga då deras lojalitet gentemot sin organisation och 
arbetsgivare är något man själv väljer och ses därför som ett individualistiskt drag (Hofstede 
et al. 2010, ss. 106–112). USA är en av världens mest individualistiska nationer. Hierarkier 
finns till för att underlätta, managers förlitar sig på underordnades expertis och 
kommunikationen sker informellt. Människor tar hand om sig själva samt närmaste familjen 
och man förlitar sig alltså inte på stöd från myndigheter (Hofstede et al. 2010, ss. 112–120).  
 

3.5.3 Maskulinitet 

Hofstedes tredje kulturella dimension är maskulinitet. De beteenden som anses anta “klassisk” 
maskulin och feminin könsroll varierar med tradition men också bland moderna samhällen, 
och utvecklingen fortsätter (Hofstede 1997, ss. 80–81). En typiskt maskulin orientering hos en 
individ, i ett samhälle eller i en organisation är fokus på resultat, bekräftelse för utförd 
prestation, befordran till högre position och preferens för utmanande uppgifter enligt 
Hofstede. I det feminina synsättet prioriteras istället en god relation med din överordnade, gott 
samarbete med andra, ett hem på en plats som är önskvärd för dig och din familj samt 
anställningstrygghet (Hofstede 1997, ss. 81–82).  Det som karaktäriserar den kulturella 
dimensionen maskulinitet är bestämdhet, ambition och tuffhet, att leva för att arbeta, 
konkurrens bland kollegor och prestanda. Feminina drag är istället blygsamhet, att arbeta för 
att leva, solidaritet och arbetslivskvalitet (Hofstede 1997, s. 96).  
                                                 
5 En teori som används inom nationalekonomi som förklarar människans beteende som rationellt, strängt 
kalkylerande och nyttomaximerande. 
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Japan hamnar högt på skalan för den kulturella dimensionen maskulinitet och kvinnliga chefer 
existerar knappt i landet (Hofstede et al. 2010, s. 137). I Japan publiceras varje år statistik 
över hur många som begår självmord till följd av misslyckad examinering i utbildning vilket 
kopplas till maskulinitet genom pressen av att prestera. Då den japanska kulturen är 
kollektivistisk råder dock inte konkurrens individer emellan utan mellan grupper. Även USA 
rankas högt på skalan vilket till skillnad från Japan kopplas till den individuella maskulina 
karaktären. I det amerikanska samhället är det inte prestationen i sig som är motivationen utan 
snarare att få berätta om framgången för andra (Hofstede et al. 2010, ss. 155–163). 

3.5.4 Osäkerhetsundvikande 

Den fjärde kulturella dimensionen är osäkerhetsundvikande vilken Hofstede (1997, s. 110) 
menar är en biprodukt till maktdistans. Han beskriver dimensionen som i vilken utsträckning 
samhällsmedborgare eller medlemmar i en organisation känner sig hotade av osäkra eller 
okända situationer. Känslan tar sig i uttryck genom nervös stress och i ett behov av 
förutsägbarhet: ett behov av skrivna och oskrivna regler (Hofstede 1997, ss. 111–113). I 
länder med svagt osäkerhetsundvikande tenderar ångest- och orosnivåer att vara relativt låga. 
I länder med stark grad av osäkerhetsundvikande framstår människor som upptagna, rastlösa, 
emotionella, aggressiva och aktiva medan motsatsen upplevs i länder med svag grad av 
osäkerhetsundvikande. Hofstede menar att man måste skilja på osäkerhetsundvikande och 
riskundvikande på så sätt att osäkerhet är kopplat till diffusa känslor som rädsla och ångest, 
medan risk uttrycks i en procentuell sannolikhet att någonting kommer att inträffa. Rädsla och 
osäkerhet är alltså en situation där vad som helst kan hända, där ingen statistisk sannolikhet 
går att utläsa (1997, s. 115). 
 
Osäkerhetsundvikande leder till reducering av tvetydighet och organisationer med stark grad 
av dimensionen strävar efter en organisationsstruktur där företeelserna är förutsägbara och 
tolkningsbara (Hofstede 1997, s. 116). Typiska karaktärsdrag för ett starkt 
osäkerhetsundvikande är enligt Hofstede att det som är annorlunda är farligt, precision och 
punktlighet är inbyggt i naturen samt många och precisa lagar. Svagt osäkerhetsundvikande är 
i kontrast att man är nyfiken på det som är annorlunda, precision och punktlighet måste läras 
in samt få och generella lagar (1997, ss. 124–134).  
 
När det kommer till Japan är deras starka osäkerhetsundvikande kopplat till den oron som 
råder över de naturkatastrofer de potentiellt står inför. I företagssituationer krävs detaljerad 
information innan managers tar beslut för att undvika osäkerhet. Den höga graden av 
osäkerhet inom den japanska kulturen är en av anledningarna till att man ställer sig skeptisk 
till förändringar (Hofstede et al. 2010, s. 196). Amerikansk kultur rankas under medel på 
skalen av osäkerhetsundvikande. De tenderade att ställa sig mer öppet för nya idéer, alla har 
rätt att uttrycka en åsikt och det råder inget vidare behov av omfattande regler (ibid.).  
 

3.5.5 Långtidsorientering 

Den femte kulturella dimensionen är långtidsorientering vilken Hofstede beskriver som 
främjandet av framtida belöningar, främst i form av uthållighet och sparsamhet. Kulturer som 
rankas med låg grad av långtidsorientering karaktäriseras av bibehållande av traditioner och 
normer samt ser misstänksamt på samhällsförändringar. De kulturer som istället rankas med 
hög långtidsorientering har ett mer pragmatiskt tillvägagångssätt i form av att de uppmuntrar 
till sparsamhet och ett engagemang i modern utbildning som ett sätt att förbereda sig inför 
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framtiden. (Hofstede et al. 2010, s. 239). Fler kännetecken som kategoriseras under långsiktigt 
fokus är bland annat ihärdiga ansträngningar mot långsamma resultat, en respekt för 
omständigheter, vinst och behållning tio år fram i tiden är viktig. Motsatsen kännetecknas 
istället av att ansträngning ska generera snabb avkastning, en större respekt för traditioner 
samt att det innevarande årets vinst är den viktiga (Hofstede et al. 2010, ss. 243–251).  
 
Japan är ett av de länder som enligt Hofstede et al. (2010, s. 240) har en långsiktigt orienterad 
kultur. De ser sin tid i livet som en kort period i historien och det är inte ovanligt att japanerna 
har en ödestro snarare än en tro på en gud. Den långsiktiga orienteringen yttras i japanska 
företag genom att de ofta har stora investeringar inom FoU, eget kapital är omfattande och 
stadig tillväxt prioriteras framför kvartalsresultat (Hofstede et al. 2010, ss. 251–258). Den 
amerikanska kulturen däremot representeras av en motsatt orientering, nämligen kortsiktighet. 
Amerikaner anses mindre pragmatiska främst för att de ofta har starka åsikter om vad som är 
rätt och fel dessutom är traditioner viktiga. Amerikanska företag har därmed ofta en kortsiktig 
bedömning av prestationer och lönsamhet mäts kvartalsvis. Individer på en arbetsplats 
uppmuntras dessutom till snabba resultat (Hofstede et al. 2010, s. 251).  
 
Nedan (figur 1) presenteras en sammanställning av USA respektive Japan utifrån Hofstedes 
klassificering av de kulturella dimensionerna.  
 

 
Figur 1 Sammanställning av Hofstedes kulturella dimensioner 
 

3.6 Japansk företagskultur 

Japan hade länge en isoleringspolitik men år 1868 övertogs styret av aristokrater och det ledde 
till en hastig förändring i ekonomin. Den japanska företagskulturen har sedan dess präglats av 
en ägarstruktur som består av familjeägda konglomerat som också ofta inkluderade en 
storbank som finansieringsresurs. Efter andra världskriget när Japan var ockuperat av 
allierade styrkor så infördes en anti-monopollag vilket gjorde att de japanska ägarstrukturerna 
försvann. Dock så återskapades konglomeraten, keiretsu, efter att ockupationen upphörde av 
ett initiativ från storbankerna som tidigare varit en del av dessa strukturer, men även det 
japanska ministeriet för internationell handel och industri uppmuntrade bildandet av keiretsu-
organisationer. Det vanligaste är finansiell keiretsu, även kallas horisontell keiretsu, som 
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består av disparata företag och en huvudbank som är integrerade sinsemellan genom 
ömsesidig aktieinnehav och bankrelationer (Douthett & Jung 2001, s. 136). Keiretsu-
organisationer kontrollerar runt hälften av japans Top 200 företag och således mer än 25 % av 
alla tillgångar i Japan (Jiang & Kim 2000, s. 96). 
  
Den säregna ägarstrukturen innebär att japanska företag till största del finansieras av banklån 
och investeringar från andra företag som ingår i konglomeraten. Fördelen med en ägarstruktur 
som ser ut på detta sätt är att effektiviteten förbättras på grund av en större möjlighet till intern 
kontroll. Dessutom ökar incitamentet att investera för att stärka relationen mellan investerare 
och företaget, vilket kan förklara varför japanska företag fokuserar mer på långsiktiga 
relationer (Suzuki, Tanimoto & Kokko 2010, s. 384). Den grupptillhörighet som keiretsu 
innebär leder även till en riskspridning mellan medlemmarna. Inte minst är relationen med 
banken som ingår i organisationen viktig för att hantera risk och stabilisera finansiell nedgång 
(Nagata & Nguyen 2017, s. 453). Eftersom interna investerare redan har god insyn i företaget 
så har det minskat behovet av finansiella rapporters omfattning och rapportering (Doupnik & 
Perera 2015, s. 278). 
  
Bolagsstyrelser har högst auktoritet i japanska företag eftersom aktieägarnas intresse i relation 
till företaget är svagt. Styrelsemedlemmarna är främst intresserade av operationella mål med 
kortsiktig effektivitet och marknadsandelar samt lönsamhet på lång sikt. En annan faktor som 
särskiljer japanska företag är att externa företagsledare är ovanligt. Snarare utses chefer som 
har varit i företaget en längre period. Däremot finns det även de situationer där 
företagsledaren är extern och då är det främst banker som ingår i keiretsu-organisationen som 
sänder en av sina chefer för att bli företagsledare. Detta tillåter att banken skapar starka 
förbindelser med företagspartners och kunder samtidigt som företaget får välinformerade 
ledare som har tillgång till finansiella medel (Roblyn 2001, ss. 6–7). En japansk 
företagsledare behåller sin position länge och som i andra asiatiska länder så ifrågasätts inte 
ofta chefer eller överordnade (Ho, Wang & Vitell 2012, s. 430).  
  
På senare tid har det varit svårare att få kapital från inhemska finansiärer, mycket på grund av 
lågkonjunkturen som drabbade den japanska ekonomin i början av 1990-talet. Förväntningar 
på bankernas förmåga att låna ut kapital minskade och börsmarknaderna sjönk. Det innebar 
att japanska företag var tvungna att öppna upp för kapitaltillförsel från utländska investerare. 
Det ledde även till att japanska företag och lagstiftare behövde anpassa sig efter de 
internationella marknadernas krav (Singleton & Globerman 2002, s. 95). Trots globalisering 
av japanska företag uppvisar de fortfarande starka kulturella drag (Fukukawa & Teramoto 
2008, s. 133).  
  
Förutom behoven att anpassa finansiering och redovisning utifrån internationella krav så leder 
globalisering till att japanska företagen förväntas tillämpa CSR. Arbete med CSR i japanska 
företag sker främst i separata enheter i företagen, vars syfte främst är att bemöta den globala 
efterfrågan (Fukukawa & Teramoto 2008, s. 144). Trots att CSR, som institutionaliserat 
begrepp, inte började att tillämpas i Japan förrän 2003 (Fukukawa & Teramoto 2009, s. 133) 
och att landet tenderar att ha mindre regulationer om miljö och arbetsförhållanden än andra 
asiatiska länder (Thanetsunthorn 2014, s. 104) så utmärker sig Japan idag som ett av de länder 
med hög rapportering av klimatförändring i sina företag (Doupnik & Perera 2015, s. 761).  
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3.7 Amerikansk företagskultur 

Efter andra världskriget handskades USA med frågan hur arbetssysselsättningen och 
produktiviteten i landet skulle kvarstå på en hög nivå. Nu var en tid förbi där staten under en 
längre period hade ansvarat för landets ekonomi och det ifrågasattes huruvida privata företag 
hade möjlighet att bidra till en fortsatt sysselsättning i fredstider. USA är en liberal 
marknadsekonomi (Suzuki, Tanimoto & Kokko 2010, s. 384) men trots detta så var det en 
stark relation mellan företag och stat som möjliggjorde att USA utvecklade en stark ekonomi 
även efter att andra världskriget var slut (Whitham 2013, s. 869). Den amerikanska kommittén 
för ekonomisk utveckling, The Committee for economic development (CED) ansvarade för 
övergången från krigstid till fredstid.  Den strategi som visade sig vara politiskt genomförbar 
samt undvek en stor statlig inblandning var för företag att expandera till utländska marknader 
(Whitham 2013, s. 849). Redan vid denna tiden ansåg amerikaner att USA:s ledarskap 
utomlands var nödvändigt för världsfred och välstånd.  
  
Det som främst kopplas till amerikansk företagskultur är orienteringen på aktieägare (Garcia-
Sanchez et al. 2016, s. 15) vilket till stor del beror på att amerikanska företag finansieras av 
externt kapital. Eftersom det innebär en större mängd intressenter inte har direkt insyn i 
företaget, till skillnad från japansk ägarstruktur, så är kravet på information och transparens 
från företaget stor från intressenter. Ägarstrukturen i amerikanska företag innebär således ett 
större fokus på kortsiktig lönsamhet då det efterfrågas av investerarna (Suzuki et al. 2010, s. 
384). I USA anses institutionella investerare vara mer kortsiktiga än individuella investerare 
och ha ett renodlat finansiellt fokus och därmed intresserar de sig främst för 
aktiekursförändringar. De deltar inte heller i styrelsen även om de innehar ett stort innehav. 
Således har de inget direkt inflytande och då de har ett kortsiktigt intresse så anses de inte 
heller ha legitim rätt det enligt företagsledare (Porter 1992, s. 70).  
  
Företagskulturer i USA varierar mer än i Japan eftersom de inte återspeglar landets kultur i 
lika stor utsträckning som i Japan. Det är snarare företagsledningens filosofi som färgar 
organisationens kultur. Inte sällan motiveras företagsledare av makt och ego (Burnaby, Powell 
& Strickland 1992, s. 40). Vidare uppger Burnaby et al. (1992, s. 40) att amerikanska företag 
ofta förlitar sig på domstolar vid tvister och de legala aspekterna i affärsuppgörelser är ytterst 
viktigt. 
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4 Resultat 
Kapitlet inleds med en kort beskrivs av Sony respektive IBM. Därefter presenteras resultatet 
av innehållsanalysen där G4 används som referensram. Slutligen redogörs för diskursanalysen 
med hjälp av den teoretiska referensramen.   
 

4.1 Sony 

Sony är ett japanskt multinationellt konglomerat inom elektronikbranschen. Grundaren 
Masaru Ibuka startade företaget år 1946 med en filosofi att skapa ett företag som andas frihet 
och öppensinnighet som kommer att bidra till japansk kultur genom teknologi. Sony fick 
tidigt internationell framgång när de etablerade Sony Corporation of America år 1960 (Sony 
2018) och blev året därpå det första japanska företag som erbjöd andelar i företaget på en 
amerikansk marknad (Doupnik & Perera 2015, s. 280). Under 90-talet upplevde Sony 
motgångar då de finansiella rapporterna visade förlust år efter år trots innovativa produkter 
såsom PlayStation. På grund av detta följde flera försök till omstrukturering inom företaget 
med olika företagsledare. År 2005 blev Howard Stringer VD för Sony och blev därmed den 
första icke-japanska ledare i Sonys historia (Johnson, Scholes & Whittington 2009, s. 805). 
Han vände den negativa trenden för företaget under sin period som VD. Idag leds företag 
återigen av en japansk företagsledare, Kenichiro Yoshida (Sony 2018).  
 
Sony ägs i majoritet (58 %) av utländska institutioner och individer och 21,8 % ägdes av 
japanska finansiella institut (Sony 2018). År 1994 utgav Sony sin första miljörapport men det 
var inte förrän 2003 som de ändrade namn till “CSR-rapport” och inkluderade mer 
information som var relaterad till alla aspekter inom CSR (Sony 2017, s. 2). 
 

4.2 IBM 

År 1911 tog Charles F. Flint initiativet för att sammanföra tre amerikanska företag som skulle 
komma till att bilda det elektroniska företaget IBM. Däremot är Thomas J. Watson bättre 
känd för företagets formande, då han år 1914 blev VD. IBM blev tidigt en av världens största 
tillverkare av datorer och år 1960 producerade det 70 % av alla datorer i världen (Britannica 
Academic 2018). Idag är Virginia M. Rometty IBM:s VD och är den första kvinnliga 
företagsledaren i företagets historia. I företagets årsredovisning (2017) betonar Rometty att 
IBM:s värderingar bygger på ett konstant tillstånd av innovation och genom historien så har 
IBM bidragit en hel del till den teknologiska utvecklingen. Watson var tidig med att göra IBM 
till ett internationellt företag och under det oroliga 1930-talet så förespråkade han världsfred 
genom världshandel (Haigh 2018, s. 33). Enligt 2016 års siffor ägs IBM till 57 % av 
institutionella investerare6. 

                                                 
6 Nasdaq (2018) https://www.nasdaq.com/symbol/ibm/institutional-holdings 
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4.3 Innehållsanalys 

4.3.1 Economic 

 

 
Figur 2 Företagens informationsgrad för dimensionen economic 

 
När det gäller economic performance når IBM nivå 2 vilket delvis förklaras av att företaget 
rapporterar om implikationerna av klimatförändringen både numeriskt och deskriptivt. Sony 
visar liknande tendenser i aspekten i sin hållbarhetsrapport gällande vilka områden som 
förekommer i rapporten men skiljer sig åt då informationen kring klimatförändringar är mer 
omfattande genom att de har en separat rubrik under miljöavsnittet i hållbarhetsrapporten som 
inkluderar särskilda policys som berör ämnet (2017, s. 258). Dessutom har de mål uppsatta 
fram till år 2050 som fokuserar på klimatförändringar (2017, s. 257). Sony uppnår en 
numerisk nivå på economic performance då för att företaget uppger en finansiell information 
kring hantering av framtida klimatförändringar. Risk management framgår som en punkt som 
båda företagen är måna om att inkludera i sina hållbarhetsrapporter, vilket framgår genom att 
båda företagen har avsnittet under en egen rubrik i rapporten. Respektive företag beskriver de 
ramverk som de har för att hantera och förebygga risker. De har detaljer kring vilka som 
ansvarar för risk management och hur övervakningen går till. Trots ett fokus på 
klimatförändring och risk management så får både IBM och Sony en låg nivå i economic 
performance och det beror främst på att hållbarhetsrapporterna saknar information om 
förmåns- och pensionsplaner samt upplysning om eventuella finansiella bidrag från regering. 
Under aspekten economic performance ingår även att rapportera om lönefördelning, vilket 
inte förekommer varken i IBM eller Sony på en större nivå.  
 
Inom market presence rapporterar båda företaget snarlikt på en låg nivå. De saknar uppgifter 
om hur stor del av arbetskraften som har minimilöner och hur spridningen av minimilöner är 
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jämfört med lokala lagar om minimilön. Sony har dock i sin hållbarhetsrapport hänvisat till en 
länk som ska beröra minimilöner, varpå företaget har fått en högre nivå på aspekten än IBM. 
De låga nivåerna på aspekten förklaras även av att de inte rapporterar om huruvida chefer i 
olika regioner kommer från det lokala samhället. 
 
Sony har en högre nivå än IBM i indirect economic impacts på grund av att de rapporterar om 
investeringar som har gjorts för att bygga och underhålla den infrastruktur som är till för att 
skydda miljön. Sony beskriver sitt arbete med att utveckla lokal infrastruktur genom att 
främja övergången från lastbilstransport till tåg- och båttransport i Japan. Vidare så 
rapporterar båda företagen om samhällsutveckling främst genom att nämna att de stödjer 
utbildning inom STEM7 i utvalda länder (IBM 2016, s. 19; Sony 2017, s. 4).  
 
Den största skillnaden mellan företagen kan vi se för procurement practices där IBM 
rapporterar huruvida de använder sig av lokala leverantörer genom tabeller som jämför 
regioner och produktionsenheter. De jämför andelen som spenderas på leverantörer mellan 
olika regioner och i olika delar av värdekedjan (2016, s. 17). Sony rapporterar också 
omfattande om procurement practices och hur de hanterar anskaffning av resurser och 
material i olika delar av värdekedjan, dock saknas numeriska uppgifter som visar fördelningen 
av lokala leverantörer. Sony har även här en länk som hänvisar vidare för ytterligare 
information kring deras policy i ämnet, en länk som inte behandlas i denna undersökning. 
Detta förklarar skillnaden som figur 2 visar gällande aspekten procurement practices.  
 
Resultatet visar att IBM rapporterar mer beskrivande om economic performance och 
procurement practices medan Sony har högre nivå på indirect economic impact och market 
presence. Anledningen att IBM fokuserar på de aspekter som lättare kopplas till verksamheten 
och finansiell lönsamhet kan förklaras av att amerikanska företag vanligtvis prioriterar 
aktieägare och finansiella intressenter (Garcica-Sanchez et al. 2016, s. 15). Likt O´Donovan 
(2002, ss. 363–364) har visat på så rapporterar företag om de problem och områden som är 
riskerar företagets legitimitet, vilket bestäms av intressenterna, främst primära intressenter. 
Därmed lägger IBM ett större fokus på att rapportera om de aspekter som de finansiella 
intressenterna påverkas mest av. Trots att Sony skiljer sig åt från IBM genom att de fokuserar 
mer på de aspekter som lättare kopplas till samhällsutveckling så är inte skillnaden markant, 
förutom i procurement practices. 
 

4.3.2 Environmental 

Figur 3 presenterar resultatet för G4:s dimension environmental. Utfallet skiljer sig i viss mån 
men är liknande beträffande de flesta av aspekterna. De avvikande punkterna är compliance 
och biodiversity. 

                                                 
7 Science, technology, engineering and mathematics 
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Figur 3 Företagens informationsgrad för dimensionen environmental 

 
 
Den största skillnaden uppstår i compliance där IBM ligger på nivå 3 medan Sony saknar 
rapportering kring aspekten. Avsaknaden av aspekten kan bero på att företaget inte har krävts 
på sanktioner eller böter som resulterat från legala överträdelser och därför inte känner något 
behov av att rapportera kring det. G4:s riktlinjer anger dock att även när inga sådana 
sanktioner har identifierats så bör företaget uttala sig kring aspekten (GRI 2015, s. 62). Enligt 
Boerner (2013, s. 25) är det svårt att definiera vilken typ av information som är av tillräckligt 
värde för att redogöras för i rapporten.  
 
När det kommer till aspekterna energy, water, emission, effluents and waste och materials har 
båda företagen en genomgående hög nivå. Det kan förklaras genom att både IBM och Sony 
redogör för engagemanget i dessa punkter deskriptivt och numeriskt. Förekomsten av 
jämförelse med långsiktiga mål, både på organisationsnivå och i förhållande till globala mål, 
gör att de båda når upp till den högst nåbara nivån, nivå 5. Båda företagen berättar även om 
utmärkelser och certifikat de erhållit för arbetet inom temat, samt radar upp NGO:s där de är 
medlemmar i.   
 
Vad gäller biodiversity visar analysen att Sony och IBM befinner sig på liknande nivåer. 
 Sony når upp till en högre nivå jämfört med IBM då de redovisar en deskriptiv och numerisk 
beskrivning till hur de arbetar för bevarandet av biologisk mångfald till skillnad från IBM. I 
Sonys hållbarhetsrapport återfinns en egen rubrik, Biodiversity Conservation med tillhörande 
länk för närmare beskrivning av arbetet (2017, s. 255). Orsaken till att innehållsanalysens 
resultat placerade IBM på nivå 3 är att de i viss mån redogör för hur de arbetar med aspekten, 
men inte med tillhörande numerisk information.  
 
Rapportering kring grievance mechanisms gällande miljöfrågor påträffas inte i någon av 
företagens hållbarhetsrapporter. Det är anledningen till att båda företagen ligger på nivå 0 i 
den här aspekten.  



 

 - 28 - 

 
Aspekten transport rapporteras det om på en hög nivå i båda företagens CSR-rapporter och 
resultatet visar på nivå 5 för både Sony och IBM. Orsaken är att de båda beskriver hur de 
arbetar med att minska koldioxidutsläpp från transporter och gör jämförelser över tid och med 
andra regioner (IBM 2016, s. 59; Sony 2017, s. 388). Japan är ett av de länder som 
undertecknade Kyotoprotokollet och trots att de idag inte längre har ett bindande utsläppsmål 
så har det tidigare åtagandet medfört att japanska företag allt mer börjat rapportera om 
reducering av koldioxidutsläpp (Lopin & Chen 2013, s. 1481). Även om USA inte har 
ratificerat Kyotoprotokollet så har landet egna federala lagar vars syfte är att kontrollera 
luftföroreningar, såsom The Clean Air Act (United States Environmental Protection Agency 
2017). 
 

4.3.3 Social 

I figur 4 presenteras dimensionen social och innehållsanalysen visar att det är den 
dimensionen som skiljer sig mest åt mellan företagen.  
 

 
Figur 4 Företagens informationsgrad för dimensionen social 

 
Under aspekten human rights skiljer sig resultatet såtillvida att Sony når till nivå 2 medan 
IBM nådde till 0,6. Det i sin tur beror delvis på att analysen visar att rapportering gällande 
barn- och tvångsarbete hos IBM inte mycket mer än nämns i deras CSR-rapport. Sony 
däremot behandlar frågan på flera ställen och har även bifogat dokument som innehåller 
ämnet, så kallade code of conducts. Då innehållsanalysen endast behandlar CSR-rapporten 
finns möjligheten att IBM publicerat liknande dokument på annat ställe.  
 
När det kommer till aspekten society skiljer det sig även där mellan företagen. IBM:s 
hållbarhetsrapport saknar helt redovisning av t.ex. hantering av klagomål gällande påverkan 
på samhället medan Sony framför att de har en grievance mechanism för den typen av frågor 



 

 - 29 - 

(Sony 2017, s. 97). G4 lyfter fram att företag ska redogöra för vilka mekanismer som finns för 
att hantera klagomål gällande aspekter inom både dimensionen environmental och social. 
IBM nämner alltså inga sådana mekanismer i sin hållbarhetsrapport oavsett dimension medan 
Sony däremot berättar om vilka mekanismer de har när det gäller klagomål om 
arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och påverkan på samhället.  
 
Beträffande aspekten product responsibility visar innehållsanalysen att Sony och IBM ligger 
på liknande nivåer (1,67 respektive 1,3). I Sonys CSR-rapport återfinns product safety på flera 
ställen och står dessutom under en rubrik med samma namn med tillhörande avsnitt (Sony 
2017, s. 234). IBM å andra sidan nämner ämnet men går inte in mer genomgripande på hur de 
arbetar med det. Både IBM och Sony redovisar kring kundens integritet som även den enligt 
G4:s riktlinjer ingår under aspekten product responsibility (2014, s. 80).  
 
Den fjärde aspekten under aspekten social är labour practices and decent work. Resultatet 
från innehållsanalysen visar att IBM nådde upp till nivå 2 medan Sony nådde upp till 3,4. Det 
som kategoriserar under aspekten är bland annat mångfald och jämställdhet. Sony har ett 
avsnitt de kallar diversity and equal opportunity. Där beskriver de dels sina mål i frågan samt 
presenterar en graf där de jämför utvecklingen av omfattningen kvinnor på ledande positioner 
från år 2010 och framåt, och dessutom i relation till Sony i andra länder (Sony 2017, s. 114). 
De hamnar således på en hög nivå. IBM gör även de en jämförelse, men endast över tid och 
inte med utomstående (IBM 2016, s. 14). Det som drar ner nivån på labour practices and 
decent work för båda företagen kan bland annat förklaras genom avsaknaden av G4:s riktlinje 
om att redovisa kring uppdelningen ersättning män och kvinnor emellan. 
 

4.4 Diskursanalys 

4.4.1 Economic 

Undersökningen har visat att skillnader i retoriken mellan företagen när det gäller 
klimatförändring och den ekonomiska inverkan som respektive företag har fokuserat på samt 
vilka intressenter som de vänder sig till. I IBM:s hållbarhetsrapport inkluderas samtliga 
intressenter. De nämner att de tar hänsyn till samhällets alla aktörer men fokus ligger till stor 
del på de intressenter som direkt eller indirekt påverkar företagets finansiella ställning, samt 
direkt eller indirekt påverkas av företagets finansiella ställning. Nedanstående utdrag är taget 
från ett avsnitt som behandlar risk management. Där beskriver IBM att de bidrar till att 
förbättra världen genom innovation och transformativt ledarskap och att det kan leda både till 
möjligheter och risker. Det som utdraget illustrerar är att IBM genomgående betonar 
finansiella intressenter som primära intressenter: 
 

“We have a responsibility to manage these risks since our actions affect our key stakeholders 
— shareholders, clients, business partners and employees — and the communities where we 
do business.” (IBM 2016, s. 101). 

 
Det finansiella fokus speglar en maskulin kultur där framgång oftast mäts materiellt 
(Hofstede, Hofstede & Minkov 2010, s. 170). Dessutom gör uppdelningen i primära och 
sekundära intressenter att sekundära intressenter tenderar att exkluderas i större omfattning i 
rapporteringen, vilket Orijs (2010, s. 885) studie visar. 
 
Av nedanstående utdrag framgår det att även Sony tar hänsyn till finansiella intressenter och 
hur en föränderlig marknad till följd av förändring i konsumenters uppfattningar påverkar 
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verksamheten. De nämner även hur dålig riskhantering kan få sociala konsekvenser men 
betonar att riskbedömning sker utifrån ett verksamhetsperspektiv.  
 

Sony realizes that flawed responses to such risks [market change] and changes could have 
major social and financial ramifications. Accordingly, Sony works constantly to assess 
underlying risks, as well as to ensure it is prepared to respond effectively to those risks that it 
judges likely to have an impact on its operations.” (Sony 2017, s. 261).  

 
Ytterligare ett uttryck för den maskulina kulturen inom IBM framgår i den retorik som 
företaget använder kring sin position och sitt inflytande på den globala utvecklingen av CSR. 
IBM nämner i sin hållbarhetsrapport att de program och verktyg som de använder är 
prisbelönta och att de innehar en ledande position inom arbetet med hållbarhet. 
 

“IBM has been a leader in addressing climate change through our energy conservation and 
climate protection programs for decades.” (IBM 2016, s. 36). 

 
“IBM is focused on applying technology, tools and analytics to support risk management. This 
past year we continued to build upon the success of the award-winning Country Financial Risk 
Scorecard, which leverages big-data automation to monitor trends and help develop intelligent 
and actionable insights.“ (IBM 2016, s. 102). 

 
En genomgående trend i Sonys hållbarhetsrapport är referering till internationella standarder 
och institutionella organisationer när de rapporterar kring sitt arbete med hållbarhet. Inte 
sällan legitimiseras företagets prestation i förhållande till de mål och rankingsystem som 
organisationerna har. 
 

In the CDP Japan 500 Climate Change Report 2016, a report by a UK non-profit organization, 
Carbon Disclosure Project (CDP), which evaluates environmental activities, Sony Corporation 
was given the highest rating for the second consecutive year. (Sony 2017, s. 449). 

 
Sony is being recognized by stakeholders for setting goals and taking action under the Green 
Management 2020 targets. Sony's climate change targets have been approved by the Science 
Based Targets initiative. (Sony 2017, s. 265). 

 
Sonys tillämpning av standarder och etablerade organisationers riktlinjer minimerar även 
riskerna att företaget skulle prestera sämre när det gäller hållbarhet och på så vis undviker de 
osäkerhet. Flertal studier (Laine 2009; Orij 2009; O’Donovan 2002) har visat att 
hållbarhetsredovisningar används i syfte att svara på sociala krav och förväntningar från 
omgivningen. Dessa förväntningar kan uppstå till följd av sociala värderingar men de kan 
även vara explicita i form av lagstiftning (Mathews 1993, s.26). Genom att följa accepterade 
riktlinjer så minskar Sony de risker som uppstår av att inte efterleva dessa, såsom 
legitimitetsproblem. Efterlevnad av standarder och riktlinjer underlättar därför även för 
företag att försäkra sig om att de efterlever lagliga krav. Den japanska kulturen förknippas 
ofta med osäkerhetsundvikande (Hofstede et al. 2010, s. 192) och de ovanstående utdragen 
visar även på en osäkerhetsundvikande kultur hos Sony. Sonys benägenhet att efterleva lagar 
och regler uttrycks under flera rubriker, inklusivt ett utdrag som presenteras nedan som berör 
risk management. 
  

Sony has, for example, established and continues to maintain a system for quickly collecting 
information on laws and regulations in force in countries around the world and to ensure that 
its business activities and products comply. (Sony 2017, ss. 261–262).  
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Även IBM nämner att branschstandarder och riktlinjer tillämpas i arbetet med hållbarhet, 
dock skiljer sig retoriken från den vi ser i Sony, eftersom de beskriver generellt att dessa 
efterlevs. Vad gäller efterlevnad av regler och lagar uppvisar IBM ett svagt 
osäkerhetsundvikande. Ett exempel som förklarar skillnaden ses i nedanstående utdrag.  
 

The IBM Risk Management Framework aligns to industry standards and good practices, 
focusing on leadership, programs and practices, enablement and effectiveness supported by a 
strong risk-aware culture. (IBM 2016, s. 101). 

 
För att hantera osäkerhet beskriver IBM att de istället fokuserar på att bygga en företagskultur 
som är riskmedveten och som inte är främmande för att rapportera felaktigheter.  
 

At IBM we believe that feedback should be immediate, frequent and flow both ways between 
leaders and team members. Learning to both give and receive feedback improves interactions 
with clients and colleagues and accelerates employee learning and company growth. (IBM 
2017, s. 34). 

 
Den amerikanska kulturen karaktäriseras främst av en hög grad av individualism (Hofstede et 
al. 2010, s. 95), som enligt Sims (2009, ss. 52–53) leder till individer som är mer benägna att 
rapportera felaktigheter och ifrågasätta den organisation som de är en del av. Dessutom tyder 
det på en liten maktdistans i företaget, där de anställda har tillräckligt stort inflytande för att 
ifrågasätta beslut som tas högre upp i organisationen.  
 
IBM lyfter fram i sin hållbarhetsrapport att även staten har ett ansvar i klimatfrågan. Statens 
inblandning kan innebära reglering av till exempel utsläppsvolymer, rapporteringskrav och 
miljöskatter.  
 

We believe all sectors of society and the economy, as well as governments worldwide, must 
participate in solutions to climate change. (IBM 2016, s. 48).  

 
Deegan och Shelly (2014, s. 499) menar att regeringens stöd är grundläggande i arbetet för en 
hållbar utveckling men att det är företag som har störst påverkan (både positiv och negativ) 
och att de därför axlar stort ansvar.  
 

4.4.2 Environmental 

I Sonys hållbarhetsrapport så är 173 av 549 sidor tillägnade åt miljö. Det går i linje med 
resultatet från innehållsanalysen (se Figur 2) där miljö är den mest omfattande dimensionen 
som det rapporteras om med en genomgående hög nivå. När de talar om miljö är det oftast 
kopplat till värdekedjan och deras produkter. Eftersom att hållbarhetsarbetet är integrerat med 
produktionen sker alltså en förändring rent materiellt och således blir inte rapportering enligt 
Dowling & Pfeffer (1975, s. 132) endast symbolisk.  
 

The chart below shows Sony's impact on the environment over the entire life cycle of its 
business activities, including energy and resources used in business activities, energy 
consumed by Sony products when used by customers, and the recycling and disposal of 
products after use. (Sony 2017, s. 287). 

 
Sony rapporterar om att minska miljöpåverkan både i tillverkningen av deras produkter, 
genom att tillämpa återvunnet material eller återanvända komponenter, men även i 
konsumenternas användning av produkten och slutligen även i återvinning av förbrukade 
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produkter. Även när Sony talar om miljö kopplat till samhällsutveckling så är produkterna i 
fokus.  
 

Climate Change Conference (Conference of the Parties 21: COP 21) held in December 2015 
has increased social awareness of climate change issues, which will raise consumer demand 
for energy-efficient products. Sony has been improving energy efficiency across a broad range 
of products. (Sony 2017, s. 262).  

 
Flertal gånger i Sonys hållbarhetsrapport skriver de om inställningen till att bevara miljön som 
en filosofi som influerar företaget och att det finns en tradition av att värna om kommande 
generationer.  
 

Sony recognizes the importance of preserving the natural environment that sustains all life on 
the earth for future generations and thereby ensuring that all humanity can attain a healthy and 
enriched life. In order to realize such sustainable society, Sony strives to achieve a zero 
environmental footprint throughout the lifecycle of our products and business activities. (Sony 
2017, s. 253).  

 
The philosophy of "For the Next Generation" goes all the way back to the vision of Sony co-
founder Masaru Ibuka. (Sony 2017, s. 432). 

 
Den inbyggda traditionen som framgår av utdraget kan kopplas till motsatsen av Hofstedes 
kulturella dimension maskulinitet, det vill säga femininitet. Femininitet definieras av ett fokus 
på relationer och omhändertagande samt ett samhälle som i stort är mer konsensusorienterat 
(Van der Laan Smith et al. 2005 se Orij 2010, s. 872).  Sony beskriver hur de arbetar efter en 
filosofi som värnar om framtida generationer som i tur funnits med sen medgrundaren Masaru 
Ibukas tid. Japans företagsetik bygger på gemensamma värden som företaget och dess olika 
intressenter har (Fukukawa & Teramoto 2008, s. 134) vilket går i linje med ett feminint 
synsätt. Målet om att bevara allt liv på jorden för kommande generationer är inbyggt i deras 
produktlivscykel och verksamhetsaktiviteter tyder även på ett framåtsträvande fokus och kan 
kopplas till den femte kulturella dimensionen långtidsorientering (Orij 2010, s.  873; Hofstede 
1991 ss. 81–85).  
 
I jämförelse med IBM framgår det att även de arbetar med ett långsiktigt fokus. I sektionen 
om miljömässig hållbarhet framkommer det genom deras fokus på framtida mål och det 
nämns att CSR har varit ett inslag i organisationens rapportering sedan 27 år tillbaka:  
 

IBM’s Corporate Policy on Environmental Affairs also calls for the company to publicly 
disclose information on our environmental programs and performance. This report marks 
IBM’s 27th consecutive year of annual corporate environmental reporting. (IBM 2016, s. 44).  

 
I likhet med Sony så utgör en stor del av IBM:s CSR-rapport miljömässig hållbarhet då 42 av 
104 sidor behandlar ämnet. Resultatet från innehållsanalysen gav även IBM en genomgående 
hög nivå för dimensionen environmental.    
 
På flera ställen i sin hållbarhetsrapport beskriver IBM sitt engagemang för hållbarhet och 
social utveckling genom frivilligt medlemskap i diverse organisationer, bland annat under ett 
avsnitt de kallar Voluntary partnerships and initiatives: 
 

In 2016, we joined the Business Renewables Center and the Renewable Energy Buyers 
Alliance. We also work with and support organizations such as The  
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Conservation Fund, the Environmental Law Institute, and the World Environment Center. 
(IBM 2016, s. 45). 

 
Ett feminint synsätt går följaktligen att koppla även till IBM. I deras sätt att beskriva hur de 
fokuserar på samarbeten korrelerar med definitionen av den kulturella dimensionen. Även 
fokus på miljö i allmänhet är ett tecken på femininitet (Orij 2010, s. 872). Då innebörden av 
rubriken Voluntary partnerships and initiatives att döma kan även paralleller dras till 
legitimitetsteorin på så sätt att IBM uppfyller samhällets sociala värderingar, implicita 
förväntningar, som således inte är reglerade enligt lag (Suchman 1995, s. 574; Laine 2009, s. 
1031).  
 
Hållbarhet tillsammans med teknisk innovation är en viktig del av IBM:s verksamhet. De 
menar på att de har ett globalt angreppssätt och en vision om en hållbar värld:  
 

Our long-standing commitment to environmental protection encompasses all our business 
activities worldwide, from conserving energy and water to minimizing waste and much more. 
We are also applying technological innovation to the critical challenge of creating a more 
environmentally sustainable world. (IBM 2016, s. 42). 

 
Trots att retoriken i utdraget kan kopplas till ett feminint tillvägagångssätt signalerar den 
konkurrenskraftiga framtoningen där de berättar om sin tekniska innovation enligt Orij (2010, 
s. 872) ett mer maskulint beteende. Det tydliggörs ytterligare i nedanstående utdrag där IBM 
redogör för hur de ligger fyra år före sina egna mål och numeriskt beskriver vad de lyckats 
uppnå sedan år 2005. De nämner även den expertis de besitter och således tillämpar för att 
hantera de miljöutmaningar världen står inför vilket även det kan kopplas till Hofstedes 
beskrivning av maskulinitet som “heroism” (1997, s. 80).  
 

IBM achieved two important goals related to our efforts to help combat climate change, four 
years ahead of schedule. In 2016, IBM’s renewable electricity purchases represented 21.5 
percent of our global consumption (beyond what’s already provided from the grid), exceeding 
our goal of 20 percent. IBM also achieved its third-generation CO2 emissions goal, reducing 
operational emissions by 38.1 percent compared to a 2005 baseline and surpassing the 35 
percent target we’d set for 2020. We continue to apply expertise and technology to address 
environmental challenges for our clients and the world. (IBM 2016, s. 6).  

 
En ytterligare tendens till maskulinitet kan även utläsas ur följande utdrag där de redovisar för 
hur de så tidigt som 1997 var den första stora multinationella organisationen att certifiera sig 
enligt standarden ISO 140018 och att det resulterat från tidig implementation av 
miljöledningsprogram. 
 

In 1997, IBM became the first major multinational company to earn a single global 
registration to the International Organization for Standardization (ISO) 14001 environmental 
management systems standard. We achieved this credential within just one year of the 
finalization of the first edition of the standard. This was in part due to the results already 
delivered under our environmental policy, first issued in 1971, and the early implementation 
of our environmental management programs. (IBM 2016, s. 44).  

 
Av diskursanalysen kan även ett finansiellt fokus tydas. Det amerikanska aktieägarfokus som 
råder (Garcia-Sanchez et al. 2016, s. 15) synliggörs i IBM:s CSR-rapport från utdraget nedan 

                                                 
8  En internationell standard som ställer krav på organisationers miljöledningssystem. 



 

 - 34 - 

där de reflekterar över den ekonomiska prestation som hållbarhetsarbetet leder till, bland 
annat genom deras årliga besparingar som överstiger de miljömässiga kostnaderna.  
 

IBM’s experience has shown that annual savings from its focus on conservation, pollution 
prevention and design for the environment consistently exceed environmental expenses, 
demonstrating the value of proactive environmental programs and leadership performance. 
(IBM 2016, s. 46).  

 
I utdraget nedan framgår det att även Sony har ett finansiellt fokus då de berättar att 
företagsverksamheten endast kan överleva så länge jorden är hållbar. 
 

Sony's corporate activities are only possible if the earth, which sustains all life on earth, is 
healthy. (Sony 2017, s. 247).  

 
De berättar att miljömedvetenheten banat väg för en högre efterfrågan på deras klimatsmarta 
produkter. Intressentteorin fokuserar på att tillfredsställa olika intressenter var och en för sig 
(Deegan 2002, s. 295) medan legitimitetsteorin baseras på uppfattningen om att företaget 
måste agera på ett allmänt socialt accepterat sätt för att verksamheten ska kunna fortsätta att 
existera (O’Donovan 2002, s. 344). Utdraget nedan riktar sig till intressenter som drar 
ekonomisk vinning av organisationen, men även omgivningen i stort gynnas av deras 
medvetenhet om klimatfrågan. Utdraget nedan beskriver hur den ökande miljömedvetenheten 
i samhället kommer leda till affärsmöjligheter i form av en efterfrågan på nya och energisnåla 
produkter. Även om man kan utläsa att de finansiella intressenterna är i störst fokus så erhålls 
likaså legitimitet från övriga intressenter i med den ökade sociala medvetenheten som följer. 
Enligt det positiva synsättet inom intressentteorin gynnas även de sekundära intressenterna 
när de primära intressenternas behov uppfylls (Deegan & Unerman 2011, s. 353). 
  

Addressing environmental issues opens up business opportunities for Sony. For example, the 
adoption of the Paris Agreement* at the 2015 United Nations Climate Change Conference 
(Conference of the Parties 21: COP 21) held in December 2015 has increased social awareness 
of climate change issues, which will raise consumer demand for energy-efficient products. 
(Sony 2017, s. 262). 

 
Sony tilltalar en även bred massa av intressenter i nedanstående utdrag.  
 

Sony is active in a wide range of fields, and its stakeholders have diverse expectations. In 
order to promote a healthy, spiritually abundant, sustainable society, Sony is deeply 
committed to stakeholder engagement, a process whereby it seeks to earn greater trust from 
stakeholders and cooperate with them to achieve common aims. Described here are two of the 
more notable examples of this approach: Participation in the WWF's Climate Savers 
Programme (...) Membership in the Consortium for Sustainable Paper Use. (Sony 2017, s. 
425–426). 

 
Intressenterna är av varierande karaktär med olika förväntningar på företaget. Den normativa 
uppfattningen av intressentteorin utgår ifrån att företag har en skyldighet att anamma ett 
socialt ansvar och att alla intressenter har en fundamental rätt att behandlas korrekt av 
organisationer (Donaldson & Preston 1995, s.66). Sony poängterar att de är djupt engagerade 
i intressenternas engagemang, att det är en process där de samarbetar med dem för att uppnå 
gemensamma mål. Det kommer leda till att företaget vinner ökat förtroende från 
intressenterna och således ökad legitimitet. Utdraget beskriver de icke-finansiella intressenter 
som de mest betydande. 
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Under rubriken Stakeholder engagement framgår det även att IBM lägger vikt vid 
intressenters inblandning i CSR-arbetet och att det samarbetar med diverse organisationer för 
att inspirera dem till att ta del av de tekniska innovationer som ska motverka miljömässiga 
problem. 
 

Another important element of IBM’s stakeholder engagement strategy is our collaborative 
work with business partners, clients, universities and other organizations to apply IBM 
technologies and solutions to solve many of the world’s most challenging environmental 
problems. (IBM 2016, s. 45). 

 
Kollektivism beskrivs enligt Hofstede (1991, ss. 49–55) som motsatsen till individualism, det 
vill säga en preferens för ett samhälle där medborgarna är förenade genom starka relationer 
och gemensamma intressen. Man talar alltså i termer av “vi” snarare än “jag”. Då IBM 
nämner att deras strategi är att arbeta tillsammans med olika typer av samhällsaktörer för att 
lösa allmänneliga problem kan det kopplas till Hofstedes kulturella dimension kollektivism.  
 
Under avsnittet Public disclosure framgår det i IBM:s CSR-rapport att hållbarhet återigen 
varit en del av företagets rapportering sedan 27 år tillbaka och den frivilliga redovisningen 
baserad på GRI nämns särskilt:  
 

In addition to providing information on our environmental programs and performance in this 
report, we provide a report based on the Global Reporting Initiative and supply information 
through a number of other voluntary reporting programs and tools, such as CDP, EcoVadis 
and OneReport. (IBM 2016, s. 44).  

 
Det kan kopplas till den kulturella dimensionen osäkerhetsundvikande. Regleringar, principer 
och standarder snarare än praxis, är ett tecken på ett starkt osäkerhetsundvikande (Orij 2010, 
s.  872). IBM redogör bland annat i utdraget ovan att de presenterar en rapport med 
utgångspunkt i de internationella standarderna som innefattas av GRI. Genom att redogöra för 
de allmänt accepterade riktlinjer som följs minskar IBM riskerna för legitimitetsproblem. Det 
framgår även tydligt i Sonys CSR-rapport att de följer standarden (Sony 2017, s. 2) vilket av 
samma anledning kan kopplas till osäkerhetsundvikande. 
 
Det visar sig av utdraget nedan att IBM menar att transparent kommunikation är en viktig 
beståndsdel i arbetet med hållbarhet under rubriken Transparency in communicating about the 
use of renewable electricity. 
 

There is a difference between purchasing RECs and actually using renewable electricity. A 
complete understanding of a company’s use of renewable electricity requires a higher degree 
of transparency in how renewable electricity and REC purchases are reported. (IBM 2016, s. 
55).  

 
Anledningen till att IBM är transparenta när det gäller deras energikonsumtion kan förklaras 
av O’Donovan (2002, ss. 363–364) som menar att om ett miljöproblem har lite signifikans för 
företaget och således inte ses som ett hot mot företagets legitimitet så lär de inte ta upp det i 
sin årsredovisning och vice versa.  
 
Under dimensionen economic framgick det att IBM anser att även statens inblandning är en 
viktig del i arbetet med hållbarhet. Både IBM och Sony är globala företag och således 
medvetna om att lagstiftning och lagar skiljer sig åt på de olika marknader som de är aktiva 
på. Även om Sony har ett väl utformat system för att säkerställa att deras aktiviteter och 
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produkter efterlever de bestämmelser som finns (Sony 2017, s. 262) så kan man utläsa, i 
kontrast till IBM, en inställning av att statliga regleringar ses som ett hot mot verksamheten 
snarare än en mekanism som bidrar till att motverka klimatförändringen.  
 

The failure to take appropriate steps to respond to such issues involves various underlying 
risks that could negatively impact Sony's operations. These include risks involving new or 
amended laws or regulations that could elicit higher carbon taxes, broaden the geographic 
applicability of emissions trading schemes, or impose tougher energy-saving standards on 
products. (Sony 2017, s. 261).  

 
Enligt en studie av Deegan och Shelly (2014, s. 499) visar resultaten att företag bör lämnas 
med en flexibilitet i att själva bestämma över sitt sociala ansvar. Deegan och Shelly menar 
vidare att företagsaktörerna alltså var emot regulation av CSR och förespråkar att man på eget 
bevåg ska hålla sig upplyst, att arbetet med CSR ska grunda sig i ett “upplyst egenintresse” 
och således fungera som vägledande mekanism för initiativ till socialt ansvarstagande (2014, 
ss. 521–523).  
 

4.4.3 Social 

För att inte förlora legitimitet behöver företag i allt större utsträckning anpassa sig efter 
dynamiska normer och förväntningar. Därför läggs större vikt på sociala konsekvenser och 
inte endast ekonomiska (Suchman 1995, s. 574; Deegan & Unerman 2011, ss. 323–328), 
såsom jämställdhet mellan könen på arbetsplatser. Både IBM och Sony visar en hög nivå på 
Labor Practices (se Figur 3) och aspekten som berör jämställdhet och mångfald lyfts fram i 
respektive hållbarhetsrapport. De presenterar båda att HBTQ-personer9 inkluderas i 
organisationerna och fördelningen av män och kvinnor i organisationerna och i ledande 
positioner. Däremot framgår inte lönefördelningen i någon av hållbarhetsrapporterna. IBM 
och Sony har båda en representation av drygt 24 % kvinnor i ledande positioner (IBM 2016 s. 
37; Sony 2017 s. 114). Den ojämna fördelningen tyder på en maskulin kultur. IBM belyser 
dock även med en kritisk ton att endast 24 % av arbetskraften inom STEM-branschen är 
kvinnor (IBM 2016, s. 30).  
 

While there has never been a better time for women to pursue STEM careers, and for girls to 
include STEM careers in their lifetime goals, the unfortunate fact remains that only 24 percent 
of STEM workers are female, according to the U.S. Census Bureau. (IBM 2016, s. 30) 

 
Det tyder på att den ojämställdhet som finns mellan könen inte accepteras av organisationen 
och därmed visar det på liten maktdistans. IBM fortsätter att behandla ämnet genom att 
påpeka att problemet ligger i att kvinnor saknar förebilder inom branschen snarare än att det 
skulle handla om brist på förmåga. De menar att det är en utmaning för kvinnor att behålla 
tålamodet i en bransch som förändras alldeles för långsamt (IBM 2016, s. 30). I nedanstående 
utdrag från hållbarhetsrapporten berättar IBM att de arbetar för att möjliggöra en snabbare 
förändring och för att den kvinnliga arbetskraft de har ska uppmuntra andra kvinnor: 
 

IBM is working to help enable greater change, to make change happen faster, and to ensure 
that the women and girls currently fighting on the front lines of change are encouraging and 
bringing more women and girls into technology and engineering. (IBM 2016, s. 30) 

 

                                                 
9 Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner 
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På liknande sätt rapporterar Sony om hur jämlikhet ska uppnås, alltså genom utbildning och 
att mångfald ska finnas ända upp i ledningsnivå.  
 

Sony will be working to promote diversity and inclusion, devoting especially close attention to 
the recruitment and education of key personnel and their promotion to important positions. 
(Sony 2017, s. 100) 

 
The Nominating Committee broadly considers various relevant factors, including a candidate's 
capabilities (such as the candidate's experience, achievements, expertise and international 
fluency), availability, and independence, as well as diversity in the boardroom, the appropriate 
size of the Board, and the knowledge, experiences and talent needed for the role. (Sony 2017, 
s. 43) 

 
Sony rapporterar om fördelningen av kvinnor i arbetskraften med mer jämförelse i olika 
regioner än vad IBM gör. En intressant skillnad i de siffrorna som Sony presenterar gällande 
kvinnor i arbete och i ledningen skiljer sig åt i de olika regioner som Sony befinner sig i. Värt 
att notera är den låga representationen i Japan, där endast 21 % av de anställda är kvinnor och 
7 % kvinnor på ledande positioner. Därmed är Japan det land som är minst inkluderande vad 
gäller kvinnor i företaget. I Japan existerar kvinnliga företagsledare knappt (Hofstede 1997, s. 
81). Även framtida mål för att förbättra mångfalden är lågt satta i förhållande till hur det ser ut 
globalt.  
 

(...) In Japan, Sony has set a target for women to hold 10% of management positions in the 
Sony Group and 15% of management positions at Sony Corporation. (Sony 2017, s. 113).  

 
Den japanska kulturen är maskulin och har måttlig maktdistans (Hofstede et al. 2010, s. 59; 
Hofstede et al. 2010, s. 141) och det kan förklara varför en mindre andel kvinnor arbetar i 
Sony Group i Japan än exempelvis Sony Group i USA som är mindre maskulin och har en 
mindre maktdistans (Hofstede et al. 2010, s. 57; Hofstede et al. 2010, s. 141). I Sony Group i 
USA ingår 38 % kvinnor i arbetskraften och 35,5 % har ledande positioner (Sony 2017, s. 
114).  
 
IBM nämner även jämställdhet under rubriken Investing in the future, där ett långsiktigt fokus 
tillämpas och en strävan efter att uppnå the United Nations Sustainable Development Goals 
nämns: 

Part of supporting a just, global society involves advocating for cultural, geographic and 
gender equality. In 2016, IBM continued to play an important role in supporting the United 
Nations Sustainable Development Goals (SDGs) through our employee volunteerism 
initiatives, and in encouraging and providing opportunities for girls, women, people of color 
and those from low-income backgrounds to participate in education and the global economy. 
(IBM 2016, s. 30). 

 
Även Sony betonar långtidsorientering när det gäller mångfald och socialt ansvar och SDG:s 
vid flera tillfällen. Precis som inom den ekonomiska dimensionen framgår det att Sony har en 
tradition eller identitet i företaget som präglar arbetet med hållbarhet och ansvarstagande.  
 

It is in Sony's DNA - and a source of our innovation - to value different perspectives and 
backgrounds as we conduct our business activities globally and rise to new challenges. (Sony 
2017, s. 107). 
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Det återspeglar den japanska kulturen av femininitet (Hofstede et al. 2010, s. 170) där 
omtanke för andra är viktigt och det tyder även på ett långsiktigt förhållningssätt där 
företagskulturen genomsyras av en omtanke för omgivningen och kommande generationer.  
 
Fortsättningsvis i arbetet med mångfald på arbetsplatsen uppmanar Sony de anställda att 
deltaga i utvecklingen av de policys och program som ska leda till större mångfald. De 
försöker även minska avståndet mellan de anställda och ledningen. Syftet är att alla divisioner 
ska vara involverade i arbetet med mänskliga rättigheter så att det genomsyrar hela 
organisationen. Det stämmer överens med det som nämnts tidigare gällande en organisatorisk 
identitet. 
 

Sony has established the Diversity Committee, which reports directly to the CEO, to ensure 
that diversity and inclusion are addressed as high-priority issues (...) Regarding recruiting and 
training employees and securing the promotion of diverse persons to important positions, a 
group-wide approach has been adopted that brings all divisions involved in human resource 
matters together to work as one. (Sony 2017, s. 97). 

 
Sony believes that employee participation is crucial to ensuring its community engagement 
activities are truly meaningful. Accordingly, Sony encourages employees to be aware of 
diverse social issues, strive constantly to deepen their understanding, and then participate in 
fundraising initiatives and other activities. Sony also encourages employees to act as 
instructors for workshops organized for children and students and in other capacities that 
capitalize on their specialized skills. (Sony 2017, s. 22). 

 
I tidigare avsnitt, 4.2.1 och 4.2.2, har det visat sig att Sony har benägenhet att efterleva lagar 
och regler och under dimensionen social kan vi se liknande mönster i retoriken. Historiskt sett 
har japanska företag sällan bestått av externa styrelsemedlemmar (Roblyn 2001, s. 6). Sony 
redovisar för att de snarare utser kvalificerade styrelsemedlemmar utanför företaget. I utdraget 
nedan framgår det att anledningen till att de har externa styrelsemedlemmar beror på 
lagstiftning om oberoende. 
 

With a view toward securing effective input and oversight by the Board, the Nominating 
Committee reviews and selects candidates for the Board with the aim of assuring that a 
substantial part of the Board is comprised of qualified outside Directors that satisfy the 
independence requirements established by Sony and by law. (Sony 2017, s. 42). 

 
In addition, since 2005 the majority of the members of the Board have been outside Directors. 
(...) Sony expects that each outside Director play an important role in ensuring proper business 
decisions by Sony and effective input and oversight by the Board through actively exchanging 
opinions and having discussions about Sony's business based on his or her various and broad 
experience, knowledge and expertise. (Sony 2017, s. 43). 

 
Enligt Roblyn (2001, s. 6) associeras kortare perioder för företagsledare med 
internationalisering och företag som är beroende av utländska marknader behöver anpassa sig 
snabbare till förändringar och konkurrens. I det ovanstående utdraget framgår det vilka 
fördelar som Sony tar del av genom att ha en större andel externa styrelsemedlemmar. Sony 
ägs som tidigare nämnt till 58 % av utländska institutionella ägare vilket associeras med mer 
frivillig rapportering samt bättre rapporteringsmetoder eftersom de är mer benägna att 
investera i transparenta företag (Nagata & Nguyen 2017, s. 465).  
 
I Sonys hållbarhetsrapport kopplas deras hållbarhetsarbete främst till deras produkter och 
värdekedja. 
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The key to our effort in this [sustainable world] area is innovation that makes the most of both 
technology and content for the public good. (Sony 2017, s. 4). 

 
Samhällets förändrade efterfråga på mer hållbara produkter, till följd av ökad social 
medvetenhet, går i linje med Sonys ambition att producera mer hållbara produkter. Enligt 
O´Donovan (2002, ss. 347–348) undviks legitimitetsgap genom att intressenters förväntningar 
och företags agerande går åt samma håll.  
 
IBM däremot rapporterar i större omfattning om hållbarhetsarbete och samhällspåverkan som 
inte har direkt koppling till kärnverksamheten, dock leder engagemanget i dessa projekt till 
ökad miljömedvetenhet. 
 

IBM’s community outreach programs include support of and participation in environmental 
projects and education efforts including Earth Hour, Earth Day, and World Environment Day, 
as well as site environmental awareness events and clean air activities focused on the use of 
public transportation options. (IBM 2016, s. 45). 

 
Utdraget ovan kan därför tyda på att företaget försöker bemöta krav från samhällets olika 
aktörer och att det är ett led i att uppnå legitimitet i de lokala regionerna som de är aktiva 
inom. Genom att deltaga i program som har en samhällsnytta så undviker IBM de 
legitimitetsgap som kan uppstå om etablerade riktlinjer inte tillämpas. 
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5 Slutsatser och diskussion 
I den här studien undersöks skillnaderna i hållbarhetsrapporterna mellan IBM och Sony. Den 
första analysen gick ut på att studera förekomsten av G4:s tre dimensioner economic, 
environmental och social. Resultatet från innehållsanalysen ger en översiktlig bild (se figur 2, 
3 och 4) över hur företagens rapportering förhåller sig till en internationell accepterad 
standard. Analysen ledde oss även fram till det som skulle utgöra underlag för vår 
diskursanalys där vi undersökte skillnaderna i retoriken företagen emellan. Dessa skillnader 
har vi sen försökt koppla till Hofstedes kulturella dimensioner maktdistans, individualism, 
maskulinitet, osäkerhetsundvikande och långtidsorientering.  
 
De slutsatser vi drar från resultatet är att både IBM och Sony fokuserar mer på miljömässig 
hållbarhet än social och ekonomisk i CSR-rapporterna. IBM redovisar dock mer än Sony vad 
gäller ekonomisk hållbarhet och vice versa när det kommer till social hållbarhet. En förklaring 
till varför IBM placerades på en högre nivå gällande ekonomisk hållbarhet kan kopplas till 
resultatet från diskursanalysen där det framgår att IBM i större utsträckning än Sony riktar sig 
till finansiella intressenter i sin retorik. Sony redovisar mer beträffande social hållbarhet och 
det kan i sin tur förklaras av att de i större utsträckning vänder sig till icke-finansiella 
intressenter. 
 
Beträffande de kulturella dimensionerna anses den amerikanska kulturen ha en liten 
maktdistans och resultatet av studien har också visat att IBM har liten maktdistans till följd av 
att de strävar att ha en företagskultur där de anställda inte ska vara främmande för att 
rapportera felaktigheter. Resultatet från innehållsanalysen visade att IBM inte har något 
avsnitt som de specifikt kallar grievance mechanism men däremot så visade diskursanalysen 
att de använder en retorik som berör ämnet. Dessutom ses ojämnställdhet som negativt för 
IBM vilket tyder på att det är oacceptabelt med en ojämn maktfördelning. När det gäller 
skillnader mellan IBM och Sony beträffande maktdistans så visar studien att företagen påvisar 
en liknande nivå av maktdistans då även Sony pratar om jämställdhet och att inkludera de 
anställda i utvecklingsarbete. Det stämmer överens med Hofstedes kulturella dimensioner som 
identifierar båda länderna som kulturer med måttlig till liten maktdistans där Japan har en 
svag tendens åt större maktdistans än USA. Anledningen till att Japan kan upplevas ha större 
maktdistans kan bero på att landet även har en hög grad av osäkerhetsundvikande, vilket leder 
till att de är rädda för förändringar och att förändring tar tid p.g.a. byråkrati. Trots att vi kan se 
likheter mellan IBM och Sony gällande jämställdhet och maktdistans så har studien visat på 
intressanta skillnader inom Sony olika regioner emellan. Sony i Japan inkluderar kvinnor i 
mindre omfattning och påvisar en större maktdistans än i andra regioner. Detta leder till 
slutsatsen att Sony, som ursprungligen endast var företagsamma i Japan, har förändrat sin 
företagskultur i samband med att företaget blivit allt mer internationellt. Anledningen till att 
Sony har anpassat sin företagskultur kan bero på att globalisering leder till större 
förväntningar på företag från fler intressenter att ta ansvar för CSR. Därmed behöver 
företagets kultur motsvara omgivningens förväntningar för att få license to operate. 
 
Fortsättningsvis är dimensionen om individualism kontra kollektivism ett område där USA 
och Japan skiljer sig åt enligt Hofstede. Studien har visat motsvarande resultat, att IBM 
tenderar att vara mer individualistiskt medan Sony är mer kollektivistiskt. Däremot är 
skillnaderna inte lika markanta som teorin visar. IBM visar en mindre individualistisk 
orientering då de uttrycker att hela samhället, inklusive företag och stat, har ansvar för att 
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främja ett hållbart samhälle. Gällande de kulturella dimensionerna individualism 
(kollektivism) och maskulinitet (femininitet) skiljer sig USA och Japan åt. Samtidigt som 
dessa dimensioner är oberoende av varandra så kan de uttrycka sig liknande, ett exempel är 
just synen på CSR som ett globalt ansvar. Frågan är om IBM i detta fallet, visar tendenser till 
kollektivism där de inkluderar ett större “vi” som är beroende av varandra och därav värnar 
om samhället. IBM visar alternativt på feminina tendenser då de anser att CSR är ett sätt att 
förbättra livskvalitet för andra oavsett vilken relation de har till företaget. Det är mer sannolikt 
att de kulturella drag som finns snarare förstärks eller försvagas än att de ändras till det 
motsatta. I IBM:s fall, om vi utgår från amerikansk kultur, har de en hög grad av 
individualism och en mild grad av maskulinitet. Därför är vår slutsats att de visar feministiska 
tendenser än kollektivistiska.    
 
Utifrån både diskursanalysen och innehållsanalysen kunde ett tydligare finansiellt fokus 
utläsas i IBM:s CSR-rapport än i Sonys. IBM redogör för finansiell bedrift och redovisar 
dessutom siffror för att förstärka denna prestation. Denna typiskt maskulina framtoning går i 
linje med och kan förklaras av att den amerikanska företagskulturen ofta är 
aktieägarorienterad.  Av samma anledning betonar IBM vikten av att vara transparent i sin 
rapportering vilket är en nödvändig grundsten då amerikanska företag i stor utsträckning 
finansieras av externt kapital.  Den japanska kulturen av “workaholism” är ett tecken på 
maskulinitet men dessa drag framgår inte lika tydligt i Sonys hållbarhetsrapport. Den 
uppfattningen vi får av Sonys sätt att redogöra för prestation är inte lika omfattande när det 
kommer till just finansiell bedrift. Vi drar slutsatsen att det “självberöm” som förekommer i 
deras hållbarhetsrapport mer är ett sätt att få eller bibehålla legitimitet från omgivningen. 
Argumentet för det är alltså att informationen inte primärt uppfattas vara riktad till 
intressenter som gynnas direkt finansiellt av den, utan mer en strävan efter fortsatt license to 
operate.  
 
Från resultatet av innehållsanalysen visade det sig att Sony rapporterar mer kring social 
hållbarhet än vad IBM gör. Sonys engagemang för sociala frågor såsom mänskliga rättigheter 
kan kopplas till femininitet som i sin tur relateras till omhändertagande snarare än prestation. 
Eftersom Japan har en maskulin kultur så är det osannolikt att det har skett en så stor 
kulturförändring, precis som diskuterat ovan gällande IBM. Vår slutsats är därför att vi 
kopplar det sociala engagemang som Sony uppvisar istället till kollektivism. Japan har en 
kollektivistisk kultur och sannolikheten att värnandet av andra snarare beror på att kollektivet 
blivit större än att det skett ett skifte från en stark maskulin kultur till något som mer liknar en 
feminin kultur.  
 
Ännu ett motiv till vår tolkning av IBM:s maskulina framtoning är deras sätt att beskriva sig 
själva som innovatörer inom teknologin. När IBM på så vis framställer sig som leaders 
snarare än followers är det emellertid även ett tecken på svagt osäkerhetsundvikande. Till 
skillnad från Sony är det således som nämnt inte rädda för förändring och ser istället 
fördelarna med det skifte som föreligger. Japan präglas av en kultur med starkt 
osäkerhetsundvikande bland annat till följd av de många naturkatastrofer de potentiellt står 
inför. IBM:s retorik kring efterlevnad av internationella standarder förstärker argumentet om 
ett svagt osäkerhetsundvikande. Standarder nämns generellt men beskrivs inte i närmare detalj 
i IBM:s CSR-rapport, till skillnad från Sony. Sony lägger alltså mer vikt vid att det faktiskt 
följer internationella standarder och vilka dessa är. Skälet till detta kan även det kopplas till 
den legitimitet det försöker erhålla men kan även vara ett sätt att visa att de “kommit ikapp” i 
utveckling som skett inom CSR. I en studie av Fukukawa och Teramoto (2008) kunde vi se att 
Japan historiskt sett är eftersläntrare vad gäller CSR på grund av att japanska företag generellt 
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inte tillkännager sina policys så pass formellt som kan förväntas. Vår slutsats är följaktligen 
att Japan, beträffande Sony, befinner sig i ett skifte där de istället strävar efter att efterleva 
internationellt accepterade standarder. Det kan antingen förklaras av mimetisk isomorfi till 
följd av globalisering eller av att de rent av strävar efter att erhålla legitimitet från 
omgivningen, det vill säga tvingande isomorfi.  
 
I diskursanalysen framgår det flertalet gånger hur Sony beskriver en tradition, identitet och till 
och med ett DNA som genomsyrar företaget när det gäller att värna om kommande 
generationer och mångfald. Därmed ger de uttryck för ett långsiktigt fokus på ett annat sätt än 
IBM, som endast pratar vilka mål de vill uppnå framåt i tiden men inte hur de planerar att 
uppnås. Den amerikanska kulturen har enligt tradition ett kortsiktigt fokus då aktieägarna 
oftast är de primära intressenterna och därför förväntar sig snabb avkastning. I tidigare studie 
(Fukukawa & Teramoto 2008) framgår det också att japanska företagsledare refererar till att 
etik handlar om en “anda” att ta ansvar bortom legala krav. Det är till stor del anledningen till 
varför studien visar att det inte råder stora skillnader mellan IBM och Sony, trots att CSR inte 
började anammas i Japan förrän 2003. Den japanska kulturen har i många avseenden en kultur 
som stämmer överens med CSR:s andemening. De skillnader som kvarstår beror på att olika 
kulturer har alternativa lösningar på problem.  
 
Det råder meningsskiljaktigheter huruvida harmonisering krävs för globalisering eller om 
globalisering sker trots det och att det finns ett syfte med att olika länder har olika lagar och 
standarder (Doupnik & Perera 2015, s. 109). Vår slutsats är att företagskulturen hos IBM och 
hos Sony rör sig närmare varandra och att de markanta kulturskillnaderna suddats ut. Det kan 
vara till följd av globalisering som sker och det faktum att organisationer verkar på fler och 
fler marknader och således blir en del av ett större socialt system. En annan förklaring kan 
vara de internationella standarder som finns inom CSR. Både IBM och Sony följer i någon 
utsträckning G4. Den syn på rättvisa, demokrati och påverkan på framtida generationer som 
GRI grundas i kan således nyansera de tillämpande ländernas värderingar. En tredje förklaring 
kan som tidigare nämnt vara isomorfi. Den mimetiska formen innebär att man följer den stora 
massan eller tar efter framgångsrika organisationer som man ser på som en förebild. Den 
tvingande formen är istället en strävan efter att vinna legitimitet genom att uppfylla kraven 
hos en bred mängd intressenter.  Studien har fokuserat på retoriken vilket lämnar oss 
ovetandes kring huruvida företagen i praktiken faktiskt arbetar med det de utger sig för att 
göra. 
 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Resultatet från vår studie skiljer sig från Hofstedes kulturdimensionsteori. Vi tror att vårt 
resultat därmed ligger i tiden och att skillnaden på utfallen beror på att Hofstede utvecklade 
sin teori så tidigt som på 70-talet samt att globalisering troligtvis har fördröjda effekter. Det 
gör det intressant att istället genomföra en longitudinell studie där forskaren undersöker 
företagen bakåt i tiden, innan de började tillämpa G4. I och med att vårt resultat indikerar på 
att företagskulturerna håller på att suddas ut skulle det även vara värdefullt att studera ifall 
harmonisering av företagskultur måste ske för att kunna harmonisera CSR-rapportering.  Vår 
studie skulle även kunna kompletteras genom att bredda urvalet och undersöka fler företag, 
med varierande storlek eller inom andra branscher. 
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Bilaga 1, Kodschema 

Dimension Subkategori Aspekt Sökord 
Economic   Economic performance Wage 

      Climate change 

      Risk management 

      Subsidies 

      Retirement 

      Pension plan 

      Financial assistance from government 

    Market presence Minimum wage 

      Senior management 

    Indirect Economic Impacts Develope local Infrastructure 

      Development 

      Standard 

    Procurement Practices Procurement 

Environmental   Materials Renewable 

      Recycled 

    Energy Energy 

    Water Water 

    Biodiversity Biodiversity 

    Emissions Emissions 

    Effluents and Waste Recycling 

    Compliance Fines 

    Transport Transport 

    Environmental Grievance Mechanisms Grievance 

Social 
Labor Practices and 
Decent Work Occupational Health and Safety Health 

    Training and Education Education 

    Diversity and Equal Opportunity Woman/women 

    Equal Remuneration for Women and Men Woman/women 

    Labor Practices Grievance Mechanisms Grievance 

  Human Rights 
Freedom of Association and 
Collective Bargaining 

Freedom of Association and 
Collective Bargaining  

    Child Labor/Forced or Compulsory Labor Child labor 

    Human Rights Grievance Mechanisms Grievance Mechanisms 

  Society Local Communities Community 

    Anti-corruption Corruption 

    Anti-competitive behaviour Compet 

    Grievance Mechanisms for Impacts on Society  Grievance 

  Product Responsibility Customer/product Health and Safety Safety/Product 

    Customer Privacy Customer/Privacy 

    Compliance Fines 
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