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Sammanfattning 

För närvarande är miljö- och etikfrågor i stort fokus, och allt fler företag börjar producera 
hållbarhetsredovisningar. Även antalet företag som låter sin hållbarhetsredovisning bli 
granskad av någon utomstående ökar. Förekomsten att granska sin hållbarhetsredovisning 
varierar dock kraftigt mellan olika länder. 

Det kan finnas flera olika orsaker till varför företagen väljer att granska sina hållbarhetsre-
dovisningar. Tidigare studier menar att valet att hållbarhetsredovisa kan kopplas till teorier 
så som legitimitetsteorin, intressentteorin och agentteorin. Andra aspekter som kan påverka 
valet att framställa en hållbarhetsredovisning kan enligt tidigare studier bero på olika före-
tagsegenskaper och nationella kulturer. Vad författarna ville veta är om dessa teorier och 
studier även kan tänkas vara tillämpliga när det kommer till att förklara ett företags val att 
externt granska sin hållbarhetsredovisning. Syftet med denna uppsats är att beskriva och 
förklara i vilken utsträckning företagens val att låta en utomstående granska hållbarhetsre-
dovisningen har ett samband med företagens olika egenskaper samt nationella och kulturella 
olikheter. De företagsegenskaper som testas är företagsstorlek, bransch, tidigare erfarenhet 
av hållbarhetsredovisning och val av publiceringsform för hållbarhetsinformationen. För att 
kunna studera kulturens inverkan på valet att granska har Gert Hofstedes fem kulturdimen-
sioner använts.  

Författarna har i sin studie fått ta del av en databas framställd av KPMG. Författarna har 
fokuserat på en del av all information som finns i KPMGdatabasen, och totalt är 608 före-
tag med i denna studie. I denna uppsats har författarna använt sig av en kvantitativ ansats 
och en statistisk undersökning. Användning av en kvantitativ metod beror på det stora anta-
let företag. SPSS har använts till den statistiska studien. 

Resultatet visar att det finns ett svagt samband mellan alla de olika företagsegenskaperna 
och valet att externt granska hållbarhetsredovisningen. Starkast samband fann författarna 
mellan tidigare erfarenhet och granskning. Studien visar även ett samband mellan kulturella 
olikheter och valet att granska till viss del existerar, detta då ett samband hittades för tre av 
de fem kulturella variablerna. Dock är inte sambandet lika starkt här jämfört med de testade 
företagsegenskaperna. För att sammanfatta kan sägas att både de olika företagsegenskaperna 
och kulturen har en viss inverkan på valet att externt granska hållbarhetsredovisningen, 
dock tror författarna att detta endast är en del av alla de faktorer som verkligen spelar in i 
valet att granska sin hållbarhetsredovisning. 
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Abstract 

Presently environmental and ethical matters are in the centre of attention and companies 
producing sustainability reports have become more common. It has also started to become 
more and more ordinary to assure these sustainability reports by an external part. However, 
the amount of assured sustainability reports differs a lot between different countries. 

There can be several reasons for why the companies chose to get the sustainability report 
assured. Previous studies state that the choice to produce sustainability reports can be re-
lated to theories like the legitimacy theory, stakeholder theory and the agent theory. Other 
aspects that can affect the decision to construct a sustainability report can according to prior 
studies be different company characteristics and the national culture in the country in which 
the company is operating. What the authors would like to know is whether these theories 
and studies also can be applicable when it comes to explaining a company’s choice of assur-
ing their sustainability report.  The purpose with this thesis is to describe and explain to 
what extent a connection can be found between a company’s choice of assuring its sustain-
ability report and its company characteristics and also the national culture. The different 
company characteristics that have been studied are the size of the company, the industry in 
which the company operates in, earlier experience from sustainability reporting and the 
choice of how the sustainability information is presented. To be able to study the impact of 
culture Hofstede’s five cultural dimensions have been used.  

The authors have in their study been able to use a database produced by KPMG. The au-
thors have only focus upon a part of the information that is available in the database and in 
this study are 608 companies included. The authors of this thesis have chosen to use a quan-
titative approach and a statistical study has been made. The authors have chosen a quantita-
tive study due to the large sample. For the statistical study the authors have used SPSS.  

The result from this study shows that there is a weak connection between the different 
company characteristics and the choice to assure the sustainability report. The strongest 
connection was found between earlier experiences and assuring. The study does also display 
a connection between the assuring of sustainability reports and culture. However, here the 
connection is not that strong as with the company characteristics. There are three out of 
five cultural dimensions that demonstrate a connection. To conclude, both the different 
company characteristics and the culture have a certain impact on the choice to assure or not 
assure the sustainability report. However, the authors believe that this is only some of the 
factors that can have an impact of the choice to assure the sustainability report. 
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1 Introduktion 

Detta inledande kapitlet ger läsaren en förståelse för det ämne författarna valt att granska. Först ges en 
bakgrund kring miljö- och etikredovisningar som sedan följs upp av en problemdiskussion som i sin tur le-

der fram till problemformulering, uppsatsens syfte och dess disposition.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Miljö- och etikredovisningarnas historiska utveckling 

Växthuseffekten, försurning i hav och sjöar, barnarbete, föroreningar, förbrukande av re-
surser och produktsäkerhet är företeelser som vi idag är mycket bekanta med, men det har 
tyvärr inte alltid varit så. Det var för 25- 35 år sedan som allmänheten började bli medvetna 
om situationen på vår planet, och folk började även få upp ögonen för vad företagen i 
samhället gör för att förbättra situationen (Hackston & Milne, 1996).  

Flera stora redovisningsorgan, såsom AICPA1 och ICAEW2, började på 1970-talet att un-
dersöka den etiska redovisningen som då började växa fram, men utvecklingen var dessvär-
re långsam till en början (Hackston & Milne, 1996, se även Mathews, 1997). I Frankrike ex-
empelvis skapades en lag, Bilan Social, angående social information (Gray, 2000). Även mil-
jöfrågor började få uppmärksamhet på 1970-talet då organisationer såsom Greenpeace och 
Jordens vänner grundades, och det var även då den första internationella miljökonferensen 
hölls av FN i Stockholm (MacKay & Watson, 2003). Medan den etiska redovisningen föll i 
skymundan, och inte kom tillbaka på agendan på allvar förrän på mitten av 1990-talet 
(Gray, 2001), så blev miljöredovisningen populär redan i början av 1990-talet (Cerin, 2005). 
Det var därmed miljöfrågorna som först fick en mer allmän spridning inom redovisning 
och revision, och det var företag i Holland och England som var först med miljöredovis-
ningar (Precht, 2005). 

Många företag som bidragit till både den teknologiska och ekonomiska utvecklingen har 
kritiserats för att de skapat olika slags samhällsproblem, exempelvis föroreningar. Påtryck-
ningar från olika håll har bidragit till att företagen allt mer tar ansvar för de samhällskonse-
kvenser som deras verksamhet kan leda till. Företagen har likaså blivit mer manade till att 
även vara ansvariga inför fler intressenter än endast långivare och aktieägare (Hackston & 
Milne, 1996). Holmes (1976) och Ostlund (1977) har i sina studier upptäckt att folk anser 
att företagen har en skyldighet gentemot samhället som måste uppfyllas även om det kan 
tänkas innebära lägre vinster. I en annan studie från 2002, runt 25 år efter att Holmes och 
Ostlunds undersökningar gjordes, har det visats sig att dagens företagsledare ser miljö- och 
etikredovisningar som viktiga för deras lönsamhet och en del ansåg att det även var bra 
marknadsföring (MacKay & Watson, 2003). Företag kan, i vilket fall som helst, bygga upp 
ett långsiktigt värde och därmed få ett ökat förtroende hos deras olika intressenter genom 
att ta sitt ansvar för de samhällskonsekvenser som deras verksamhet leder till (KPMG, 
2005). 

Oetiskt handlande har kostat flera företag mycket då de förlorat sitt goda rykte och förtro-
ende vilket i sin tur även lett till förlorade inkomster och sjunkande aktiekurser (MacKay & 
                                                 

1 American Institute of Certified Public Accountants- revisorsorganisation i USA.  

2 The Institute of Chartered Accountants in England and Wales- revisorsorganisation i Storbritannien.  
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Watson, 2003). Exempel på företag är Skanska och dess arbete vid Hallandsåsen (Berg-
ström, Catasús & Ljungdahl, 2002), Nestlé med sin försäljning av bröstmjölksersättning till 
mödrar i utvecklingsländer3 och Perrier som sålde förorenat vatten (MacKay & Watson, 
2003). När andra företag har sett hur det har gått för företag som Skanska, Nestlé och Per-
rier har de börjat med miljö- och etikredovisning för att skydda sig och visa vart de står i 
miljö och sociala frågor (Cerin, 2005). Lars-Olle Larsson, en revisor som är specialiserad på 
detta område, anser att företag som kan formulera en uppförandekod rörande miljö eller 
sociala aspekter, och som även lever upp till kodens krav och redovisar detta kan komma 
att vinna marknads- och konkurrensfördelar. Förr handlade exempelvis miljöfrågorna mes-
tadels om myndighetskrav och företagen såg enbart kostnader, medan det idag finns som 
nämnts konkurrensfördelar och eventuella intäkter att vinna (Rosell, 2005). 

1.1.2 Utvecklingen de senaste åren 

De senaste åren har antalet företag som rapporterar om sitt miljö- och sociala arbete ökat. 
KPMG genomför vart tredje år en internationell undersökning av företagens ansvarsrap-
portering (en undersökning som först utfördes 1993). Den senaste undersökningen som 
KPMG utförde år 2005 (där cirka 1 600 av världens största företag medverkar) visar att 
miljö- och etikredovisningar stadigt ökat sedan 1993 och att de senaste tre åren har det 
skett en drastisk ökning. År 2002 var det 45 procent av G250 företagen4 och 23 procent av 
N100 företagen5 som framställde separata miljö- och etikredovisningar. Tre år senare, 2005, 
var siffrorna 52 respektive 33 procent. Om man även i denna beräkning skulle inräkna de 
företag som inkluderar miljö- och etikinformation i årsredovisningen så stiger dessa siffror 
ytterligare till 64 respektive 41 procent (KPMG, 2005).  

Japan och Storbritannien är de två länder där man redovisar kring miljö och etik allra mest, 
80 procent respektive 71 procent av företagen gör detta. Men under de senaste tre åren har 
den separata miljö- och etikrapporteringen ökat mest i Frankrike, Kanada, Italien och Spa-
nien, medan en minskning har skett i Norge och i Sverige. Regioner där miljö- och etikre-
dovisningen ännu inte växt sig stark är Asien (förutom Japan), Afrika, Ryssland och Latin-
amerika (KPMG, 2005). De dominerande företagen är stora företag som kan lokaliseras till 
miljökänsliga branscher såsom exempelvis bil-, elektronik- och olja- och gasindustrin. Fi-
nanssektorn har ökat sin miljö- och etikredovisnings oerhört mycket de senaste tre åren, 
och detta kan tänkas bero på ett större intresse från allmänheten att veta var deras pengar 
investeras (KPMG, 2005).  

Utvecklingen har även på senare år gått mera åt hållbarhetsredovisningar6 som inkluderar 
information om miljö-, etik-/sociala och ekonomiska frågor (Larsson & Ljungdahl, 2005). 
Denna utveckling gör att även revisionsomfånget kommer att breddas till att inkludera fler 
aspekter (O’Dwyer & Owen, 2005). Från att ha varit ett redovisningsområde med få riktlin-
jer och rekommendationer börjar allt fler rekommendationer och olika typer av lagstift-

                                                 

3 För mer information se bland annat motionen 1996/97: K503 på riksdagens hemsida.  

4 Fortune 500 är en rankningslista på de största företagen i världen gjord av den amerikanska affärstidsskriften 
Fortune magazine. G250 är de 250 företagen som toppar listan. 

5 N100 är de 100 största företagen i de 16 olika länder som ingår i undersökningen.  

6 Också kallade ”triple bottom line” rapporter. Det är detta begrepp som sedan kommer att användas i upp-
satsen. 
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ningar att växa fram. Idag är GRI7 väletablerade riktlinjer som används i rapporteringen av 
660 företag i 50 länder (40 procent av alla företag) enligt KPMG:s senaste undersökning. 
Intressenternas åsikter och andra aspekter såsom nationella standarder och lagar fick 21 re-
spektive 13 procent i samma undersökning på vad det är som påverkar innehållet i redovis-
ningen. Förutom GRI finns även andra standarder och rekommendationer inom området, 
UNEP (United Nations Environment Programme), PERI (Public Environmental Repor-
ting Initiative) (Larsson & Ljungdahl, 1999) och i Sverige finns BFN U 98:2 som handlar 
om miljöinformation i förvaltningsberättelsen för att nämna några (KPMG, 2005). 

1.1.3 Granskning av hållbarhetsredovisningar 

Det har visat sig att företag ofta betonar alla positiva bedrifter som de har gjort och ska 
göra i sina hållbarhetsredovisningar, och att de negativa aspekterna allt för ofta faller i 
skymundan (Milne & Chan, 1999). En central aspekt när det gäller granskning av dessa ty-
per av redovisningar är fullständighet (Gray, 2001), och en bra hållbarhetsredovisning ska 
vara transparent och ta upp både negativa och positiva aspekter av företagets redovisning. 
På grund av detta är en granskning att föredra då detta bidrar till en ökad trovärdighet och 
pålitlighet av informationen. I och med att det har varit en ökning av hållbarhetsredovis-
ning på Internet, där företagen också lätt kan ändra sin information, så betonas det allt mer 
att det finns ett behov av revision (Adams, 2004).  

Marknaden för revision av dessa typer av redovisningar utvecklas fortfarande och intresset 
har vuxit de senaste åren för att bli reviderade, trots att det än så länge är på frivillig basis i 
många länder (FEE, 1999). Revisorerna konkurrerar dock med jurister, ingenjörer och olika 
intressegrupper om revisionen (Larsson & Ljungdahl, 2005). KPMG:s undersökning från 
2005 visar att revisionen inom området har ökat de senaste åren och att 30 procent av 
G250 företagen och 33 procent av N100 företagen låter få sina hållbarhetsredovisningar 
granskade. Dock varierar antalet reviderade rapporter mellan olika länder. KPMG under-
sökningen visar att endast 3 procent av företagen i USA låter sina rapporter bli reviderade, 
medan samma siffra i Storbritannien och Sverige är 54 respektive 5 procent (KPMG, 2005).  

En undersökning gjord av ESRA8 visar att 90 av de 100 största företagen i Europa fram-
ställer en hållbarhetsredovisning, av dessa är det sedan 62 stycken som granskas externt. I 
Storbritannien framställdes 275 hållbarhetsredovisningar under 2006 och av dessa granska-
des 36 procent externt. Av de 13 europeiska länderna som granskats av ESRA är Sverige 
bland de sämsta när det gäller den externa granskningen. Här framställdes 50 hållbarhetsre-
dovisningar men av dessa var det bara 8 procent som granskades externt enligt ESRA 
(Fröberg, 2007). Andra länder som är bättre än Sverige på att få hållbarhetsredovisningarna 
granskade är Spanien med 38 procent granskade och Frankrike som granskar 37 procent av 
hållbarhetsredovisningarna externt (KPMG, 2005).  

Lars-Olle Larsson menar att det finns flera orsaker till att Sverige har låg andel granskade 
hållbarhetsredovisningar. Företagen själva anser att de ligger långt framme när det gäller 
den här typen av frågor, och lobbyorganisationerna inom miljö och människorätt är till 
skillnad mot andra länder svagare och kräver inte att hållbarhetsredovisningen granskas 

                                                 

7 GRI- Global Reporting Initiative. 

8 European Sustainability Reporting Association- består av företrädare från olika revisorssammanslutningar i 
Europa 
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(Fröberg, 2007). Av företagen som låter någon utomstående revidera redovisningen väljer 
majoriteten av företagen någon av de största revisionsbyråerna9 (KPMG, 2005).  

Efterfrågan på granskade hållbarhetsredovisningar växer allt större. Detta kan bland annat 
bero på att dessa typer av redovisningar idag innehåller många fler ansvarsområden än tidi-
gare, men även att investerarna har fått upp ett intresse för hur företagen sköter dessa frå-
gor.  Kapitalförvaltare börjar nu upprätta etiska och miljömässiga krav i sin verksamhet och 
på grund av detta vill de allt mer få reda på om företagens information är viktig och kor-
rekt. Lars-Olle Larsson påpekar i en artikel i Balans att en anledning till att svenska företag 
dock är dåliga på att låta få sina hållbarhetsredovisningar granskade är att Sverige inte har 
haft samma starka tryck från människorätts- och miljöorganisationer, något som de brittis-
ka företagen har fått uppleva (Halling, 2007). 

Det har inte funnits många revisionsstandarder vad gäller dessa typer av redovisningar, 
men sakta men säkert växer olika standarder fram. Dock var det faktiskt FAR10 som var 
först i världen med att utforma en standard för granskning av frivilliga separata hållbarhets-
redovisningar (Precht, 2005), och Holland, Japan, Australien och Tyskland har även de ef-
teråt kommit med egna standarder. Internationellt sett har två revisionsstandarder utveck-
lats ”the International Standard for Assurance Engagements” (ISAE 3000) och AA1000 
Assurance Standard (AA1000 AS) (KPMG, 2005). 

1.2 Problemdiskussion 

Gröjer och Stark (1978) nämner i sin bok ett antal orsaker till att internt framställa en etik-
redovisning. Det kan vara för att tillfredställa företagets samvete, för att möta pressen utan-
för företaget men också för att lösa sociala problem och för att på lång sikt kunna förbättra 
organisationens resultat. Orsaker till att framställa den ej lagstadgade informationen för ex-
ternt bruk och även granska denna kan vara att möta de olika intressenternas informations-
behov (Dando & Swift, 2003) och för att framstå som en legitim organisation (O’Dwyer, 
2002).  

Den mest använda teorin när det kommer till att förklara orsaken till att så många företag 
framställer en hållbarhetsredovisning är legitimitetsteorin. Grundtanken med legitimitetste-
orin är att företaget och samhället som det verkar i har ett socialt kontrakt. Företagen måste 
agera på ett visst sätt för att framstå som legitimt och därmed kunna få de nödvändiga re-
surser som behövs från samhället (Campbell, Craven & Shrives, 2003). Exempel på resur-
ser som företaget är beroende av är arbetskraft, råvaror, en väl fungerande infrastruktur 
och kunder (O’Dwyer, 2002). Legitimitetsteorin gör gällande att genom att agera på ett, ut-
ifrån samhällets perspektiv accepterat sätt, stärks och repareras det förhållande som finns 
mellan de båda parterna. Hållbarhetsredovisningen kan vara en del i arbetet med att för-
stärka företagets rykte i samhället (Campbell et al., 2003).  

En annan teori som kan vara användbar när det kommer till att förklara orsaker till fram-
ställningen av hållbarhetsredovisningar är agentteorin. En organisations ägare vill på olika 
sätt kunna kontrollera företaget och som ägare är de angelägna att få kännedom om hur fö-
retaget utvecklas och vilka handlingar det företar i samhället. Att framställa en hållbarhets-

                                                 

9 Till de största revisionsbyråerna räknas KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young och Deloitte. 

10 Föreningen för revisionsbyråbranschen  
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redovisning kan även vara ett sätt att bemöta och förklara de krav som ställs på företaget 
(Bartolomeo, Bennett, Bouma, Heydkamp, James & Wolters, 2000).  

När någons ekonomiska resurser är anförtrodda någon annan behövs det någon sorts kon-
troll för människan presumeras vara svag och opålitlig. Tyvärr finns det människor som 
ibland döljer sanningen. Detta gör att principalerna får en anledning att övervaka agenterna 
vilket har gett upphov till att revision och granskning är nödvändigt. På grund av den kom-
plexitet som en granskning innebär så kan inte principalen själv granska utan det överlåts 
till en revisor (Power, 1997). En orsak till att hållbarhetsredovisningar inte ses som tillförlit-
liga är att det till skillnad mot den finansiella redovisningen är agenten och inte principalen 
som anlitar en tredje utomstående part (Ball, Owen och Gray, 2000). 

Att föra en aktiv dialog med sina intressenter ger en viktig indikation om vilka frågor som 
de anser att företaget bör fokusera på (Flening & Larsson, 2003). Även Wilmshurst och 
Frost (2000) poängterar att ägarna och de andra intressenterna har rätt att få en riktig och 
rättvis bild av företaget. Flera företag har tagit trovärdigheten på deras hållbarhetsredovis-
ningar till ett nästa steg. Företag såsom Shell och Chiquita har börjat med att aktivt involve-
ra sina intressenter i granskningsprocessen. En annan orsak till att hållbarhetsredovisa är 
för att kunna uppfylla de lagar och normer som finns (Brorson & Park, 2005). O’Dwyer 
(2002) menar däremot i sin artikel att en viktig orsak till att organisationer hållbarhetsredo-
visar är i marknadsföringssyfte.  

Tidigare gjorda studier har visat att redovisningen skiljer sig mellan olika delar av världen 
(Gray, 1988). Det finns flera olika modeller på hur en hållbarhetsredovisning bör framstäl-
las och då det inte finns någon enhetlig standard gör det att hållbarhetsredovisningen i olika 
företag i världen håller en varierande kvalitet och har ett skiftande innehåll. Detta gör det 
svårt att jämföra olika företags hållbarhetsredovisningar både på ett nationellt och interna-
tionellt plan (Flening & Larsson, 2003). Adams och Kuasirikun (2000) skriver att orsaker 
till skillnader mellan olika företags hållbarhetsredovisningar är industriella faktorer och rela-
tion till staten, kulturella olikheter, politiska lobbygrupper och branschorganisationer.  

Då olika nationer har utvecklat olika redovisningsprinciper skulle detta kunna vara en orsak 
till att hållbarhetsredovisningen skiljer sig mellan olika länders företag (Adams, Hill & Ro-
berts, 1998). Enligt Hofstede (1983) kan nationer påverka de företag som verkar i landet. I 
en nation har man sin egen politik, historiska bakgrund, lagar och normer, regeringsform 
och andra aspekter som med sin närvaro kan inverka på de verksamma företagen i landet.  

Adams (2002) skriver i sin artikel att de generella utomstående faktorerna som påverkar ett 
företags hållbarhetsredovisning är dess ursprungsland, den politiska, sociala och ekonomis-
ka omgivningen, den kultur och etik som omgärdar företaget och de påtryckningar som 
finns från media och företagets intressenter. Vidare skriver Patel och Psaros (2000) att be-
greppet kultur innehåller en vid bredd av olika delar så som kunskap, värderingar, preferen-
ser, sedvänjor, normer och traditioner. 

Kulturen är viktig då den sociala miljö som vi växt upp i formar vårt sätt att tänka och age-
ra. Redovisningssystemen som finns i företagen är en viktig kulturell del av dem och de oli-
ka redovisningsregler som finns är baserade på de värderingar som kulturen i och utanför 
företaget skapar. Därmed kan kulturen vara en del i att försöka förklara den skillnad som 
finns mellan olika länders utformning av hållbarhetsredovisningar (Hofstede & Hofstede, 
2005).  

Hofstede och Hofstede (2005) beskriver ett lands kultur utifrån fem olika dimensioner; hur 
socialt jämlikt det är genom att studera huruvida det existerar en hög eller låg maktdistans i 
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landet; hur förhållandet ser ut mellan individen och kollektivet; om kulturen antar maskuli-
na eller feminina drag, hur osäkerhetsundvikande man är samt om man har en  långsiktig 
eller kortsiktig inriktning. Graden av dessa dimensioner mäts sedan i fem olika index11. 
Hofstedes kulturella dimensioner har även använts i en studie av Cohen, Pant och Sharp 
(1993), och dessa tre har i sin studie identifierat nationella problem i revisorernas etiska be-
slutsfattande 12. Tidigare forskning har påvisat mer medvetenhet om de miljöfaktorer som 
påverkar strukturen i ett lands redovisningssystem, och kultur ses ofta som en av de kraft-
fullaste miljöfaktorerna (Perera, 1989). Det har också visat sig att det motstånd som har 
funnits kring att ta till sig internationella redovisningsstandarder kan förklaras av kulturella 
skillnader (Perera, 1985) 13. Att kulturen även skulle påverka ett lands eller samhällens 
ståndpunkt kring hur mycket man ska granska är något som påpekas av Power (1997), dock 
är det ingenting som undersökts vidare. 

Även om den tekniska sidan av redovisningen inte påverkas av kultur så är den mänskliga 
sidan påverkad av den kultur som finns. Redovisning kan alltså inte vara helt opåverkad av 
kultur (Perera & Mathews, 1990). Violet (1983) hävdar till och med att redovisningen fak-
tiskt är kulturellt bestämd. Många inom den akademiska världen anser att bristen på sam-
stämmighet kring vad som egentligen är bra redovisning beror på att syftet är kulturellt och 
inte tekniskt (Perera & Mathews, 1990). Hofstede menar att innehållet i en ekonomisk rap-
port beror på den lokala historian och lokala seder och bruk (Hofstede, 1985).  

Adams et al. (1998) och Hackstonoch Milne (1996) skriver att det finns andra än kulturella 
bidragande orsaker till skillnader mellan olika länders redovisningar. De menar att då det 
numera finns multinationella företag som etablerar sig på flertalet platser runt om i världen 
måste det finnas mer än bara kulturella skillnader som förklarar olikheter mellan olika före-
tags redovisningar. Andra faktorer som därmed skulle kunna påverka företags framställning 
av hållbarhetsredovisningar är enligt dem företagets storlek, ursprungsland, resultat och 
branschen de verkar i. Moore (2001) menar vidare att företagets ålder kan ha en inverkan 
på redovisningens utformning, och Ichausti (1997) skriver i sin artikel att skillnaderna också 
kan bero på vem som granskar hållbarhetsredovisningen. 

Det resultat som Adams (2002) kom fram till i sin studie var att större företag redovisar 
mer än mindre företag. Hackston och Milne (1996) skriver att det inte är konstigt då större 
företag har större inverkan på samhället, har fler aktiviteter än mindre och fler intressenter. 
Att bransch kan påverka hållbarhetsredovisningen kan bero på att företag i de branscher 
som har en större inverkan på miljön har en tendens att hållbarhetsredovisa mer (Adams et 
al, 1998).  

Från diskussionen ovan kan författarna dra slutsatsen att det finns flertalet faktorer som 
kan påverka utformningen och innehållet i organisationers hållbarhetsredovisningar, men 
vad författarna ser saknas är en studie kring hur olika faktorer kan tänkas inverka på beslu-
tet om att låta miljö- och etikredovisningarna bli granskade. Ovan har författarna nämnt att 
både företagsegenskaper och kulturella skillnader kan ha en inverkan på valet att hållbar-

                                                 

11 Maktdistansindex (MDI), individualismindex (IDVI), maskulinitetsindex (MASI), osäkerhetsundvikandein-
dex (OUI) och index för långsiktig/kortsiktig inriktning (ILI). 

12 Hofstedes dimensioner har även använts i studier inom redovisning se vidare Harrison (1992), Frucot och 
Shearon (1991), Soeters och Schreuder (1988). 

13 Andra som också anser att kulturen spelar en stor roll kring vad det är som gör att länders redovisning skil-
jer sig åt är exempelvis Nobes och Parker (2002), Bromwich och Hopwood (1983) och McComb (1979).  
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hetsredovisa, och det vore därför intressant att undersöka om dessa även kan inverka på 
valet att granska sin hållbarhetsredovisning. 

1.3 Problemformulering 

Intresset för miljö- och etikredovisning har växt och fler företag vill få sin hållbarhetsredo-
visning granskad. Från ovan framgår det dock att det mellan olika länder finns stora skill-
nader i inställningen till en oberoende granskning. Diskussionen ovan har lett fram till föl-
jande frågeställning: 

• Kan skillnaderna i att granska eller inte bero på företagens olika egenskaper såsom 
deras storlek, bransch, tidigare erfarenhet, och hur företagen väljer att publicera in-
formationen?  

• Kan skillnaderna i att granska eller inte mellan företag verksamma i olika länder 
förklaras av kultur? Skulle dessa nationella olikheter kunna förklaras av de kulturella 
variablerna maktdistans, individualism, maskulinitet, osäkerhetsundvikande och 
långsiktig respektive kortsiktig inriktning?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara i vilken utsträckning företagens val 
att låta en utomstående granska hållbarhetsredovisningen har ett samband med företagens 
olika egenskaper samt nationella och kulturella olikheter.  
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1.5      Disposition 

 

Det här kapitlet omfattar en introduktion och bakgrund 
till ämnet, problemdiskussion och problemformulering, 
samt syftet med uppsatsen. 

 

 

 
Detta kapitel presenterar och förklarar vilket angrepps-
sätt författarna valt för att uppfylla studiens syfte, hur 
information samlats in, hur bearbetningen och analysen 
av informationen gick till. Dessutom diskuteras studiens 
tillförlitlighet och källkritik. 

 
 
 

I det här kapitlet presenteras begreppet hållbarhetsredo-
visning och granskningen av densamma. Vidare diskute-
ras det om varför företag hållbarhetsredovisar utifrån le-
gitimitetsteorin, intressentteorin och agentteorin. Sedan 
behandlas de olika företagsegenskaper och de kulturella 
aspekter som kan påverka valet att granska sin hållbar-
hetsredovisning. 
 

 

I empirikapitlet analyseras datan från KPMGdatabasen 
som författarna fått tillgång till genom grafiska och sta-
tistiska metoder.  

 

 

 

I det här kapitlet kommer den genomförda undersök-
ningen att analyseras. Här beskrivs om författarna hittat 
några samband mellan att granska och vissa företags-
egenskaper och kultur.  

 

 

I detta sista kapitel diskuterar författarna de slutsatser 
som kan dras av studien, men här finns även kritik till 
den egna studien och förslag till framtida studier. 

Kapitel 1 

Introduktion 

 

Kapitel 2 

Metod 

Kapitel 3 

Referensram   

Kapitel 4 

Empiri 

Kapitel 5 

Analys  

Kapitel 6 

Slutsatser 



  

 9 

2 Metod 

I detta kapitel kommer författarna att beskriva sitt angreppssätt och sin hypotesformulering. Sedan följer en 
beskrivning av datainsamlingen och databearbetningen och analys samt en diskussion om studiens tillförlit-

lighet och källkritik. 

2.1 Angreppssätt 

Författarna kommer i denna uppsats använda sig av en kvantitativ ansats och en statistisk 
undersökning kommer att göras för att kunna beskriva och förklara sambandet mellan att 
låta en utomstående part granska hållbarhetsredovisningen och olika företagsegenskaper 
och kulturella egenskaper. Valet av en kvantitativ metod motiveras även av antalet företag 
som studeras i undersökningen. En kvantitativ undersökning är lämplig att använda när det 
är något som ska mätas. Denna mätning kan sedan vara användbar när det kommer till att 
beskriva eller förklara ett fenomen (Lundahl & Skärvad, 1999). Man kan genom att bearbe-
ta information statistiskt komprimera ansenliga mängder information och därmed kan man 
lägga fram denna på ett mer överblickbart sätt (Jacobsen, 2002). 

Författarna kommer i denna uppsats bygga sin empiri på en studie som utfördes av KPMG 
mellan september 2004 och januari 2005. Studien inkluderar företag från 16 länder: Austra-
lien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, 
Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyskland och USA. Från varje land valdes se-
dan de 100 största företagen ut genom en storleksrankning. Endast de rapporter som räk-
nas som hållbarhetsrapporter valdes ut och andra broschyrer och reklammaterial exklude-
rades. Även material som fanns att tillgå via Internet och HTML format var exkluderat.  

De flesta rapporterna laddades ner från Internet medan man fick tillgång till de andra via 
kontakt med företaget. Detta gjorde att studien har en svarsfrekvens på 98 procent. De fö-
retagen som inte svarade efter att man tagit kontakt med dem antog man inte hade någon 
hållbarhetsrapport.  

Det är genom författarnas handledare Fredrik Ljungdahl, som själv genomförde undersök-
ningen på de svenska företagen, som författarna har fått tillgång till den databas som ligger 
till grund för KPMGundersökningen. KPMGdatabasen inkluderade 1600 stycken företag 
detta är dock inte det antal företag som inkluderats i denna studie. Något som var självklart 
var att först och främst exludera de företag som inte hade någon hållbarhetsredovisning. 
Författarna har använt sig av materialet från 15 av de totalt 16 länder som ingått i 
KPMGstudien, detta då en stor mängd data saknas för Frankrike. KPMGundersökningen 
uppvisar endast en del av den information som finns i databasen och den inkluderade ex-
empelvis endast de företagen med självständiga hållbarhetsredovisningar. Författarna har 
dock valt att studera både företagen med separata hållbarhetsredovisningar och de med 
hållbarhetsredovisningar integrerade i årsredovisningen. Detta då författarna anser att de 
båda sätten att redovisa kan ge lika viktig information. Författarna valde även att exludera 
de företag som varken svarat ja eller nej på frågan om de granskar sin hållbarhetsredovis-
ning. Allt detta leder till att det totala antalet företag i denna studie är 608 stycken. Dock 
finns det ett visst bortfall vad gäller variabeln erfarenhet (fattas 17 svar) och Sydafrika har 
inte fått något index för långsiktig inriktning. Författarna anser trots allt att den inverkan på 
resultatet som detta kan medföra är liten. 
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2.2 Hypotesformulering 

Som Lundahl och Skärvad (1999) understryker går kvantitativa undersökningar i huvudsak 
ut på att mäta, testa och förklara olika hypoteser. Att testa hypoteser är vad författarna 
kommer att göra i denna uppsats. En hypotes ska behandla ett samband mellan två variab-
ler. Med detta antas det finnas en förbindelse mellan den så kallade oberoende variabeln 
och den beroende variabeln (Svenning, 2003).  En hypotes är ett påstående angående en 
population som man måste samla in data om för att se huruvida man kan acceptera eller 
förkasta påståendet. Antingen bestämmer man sig för att använda hela populationen eller 
så väljer man ut en del av den (Lind, Marchal & Mason, 2001).  

Att framställa de hypoteser som ska användas i uppsatsen är det första steget i en kvantita-
tiv undersökning. En bra hypotes ska kunna testas och den ska vara en rimlig och tänkbar 
lösning på det problem som studien bygger på (Lundahl & Skärvad, 1999). Kvantitativa 
studier går ut på att realiteten bryts ner i olika variabler och förändringen av realiteten syns 
sedan i analysen genom ett samband mellan de olika variablerna. Att testa en hypotes inne-
bär att man genom en statistisk analys antingen förkastar eller accepterar den ställda hypo-
tesen. Till de olika ställda hypoteserna som undersöker huruvida det finns ett samband ska 
man också kunna konstruera en nollhypotes. När man testar en hypotes statistiskt är det 
nollhypotesen som testas. Ett förkastande av denna innebär ett accepterande av undersök-
ningshypotesen (Svenning, 2003). Hypoteserna kommer sedan att utvecklas i kapitel tre. 

2.3 Datainsamling  

Den KPMGdatabas och dess innehåll som författarna har fått tillgång till är insamlad av 
andra, men datan är obearbetad vilket gör att den passar bra till olika forskningsändamål. 
Databasen och Hofstedes olika kulturindex utgör studiens primära informationskälla då 
författarna kommer att bygga empiri på den data som dessa innehåller.  

De sekundära informationskällorna har författarna inhämtat genom att främst läsa olika ut-
ländska akademiska artiklar, som författarna har letat efter på Google scholar och andra ar-
tikellänkar som högskolebiblioteket i Jönköping bistår med. En del av artiklarna har förfat-
tarna även beställt från andra universitet och länder, och olika artiklar från tidskriften Ba-
lans har också använts. De böcker författarna har använt sig av har främst handlat om mil-
jö-, etik- och hållbarhetsredovisning (även till viss del granskning), och kultur. För att likaså 
få en bättre förståelse för all statistik som har använts i studien har även olika metodik- och 
statistikböcker använts.  

2.4 Bearbetning och analys av data 

2.4.1 Databasen och omkodning av variabler 

Författarna har valt att använda sig av statistikprogrammet SPSS 14.0 för att se om det 
finns några samband mellan företagens val att externt granska sin hållbarhetsredovisning 
och dess företagsegenskaper, och nationella kultur. Först kommer det redan insamlade ma-
terialet kodas innan det förs in i SPSS. Författarna har försökt minska risken för inmat-
ningsfel då KPMGdatabasen direkt har lagts över i SPSS, vilket gör att författarna inte har 
varit tvungna att mata in all information för hand. Med bearbetning av data menas fram-
förallt att det insamlade materialet sorteras efter de olika variabelvärdena (Svenning, 2003). 
Den obearbetade informationen (rådatan) måste bearbetas för att författarna ska kunna 
analysera informationen (Holme & Solvang, 1997). Valet att granska eller inte har kodats 
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med värdet noll respektive ett för att enklare kunna utföra den statistiska analysen. En del 
av de övriga variablerna har även de kodats om men detta kommer författarna ta upp läng-
re fram i metodkapitlet och detaljerna presenteras i empirikapitlet. 

2.4.2 Olika typer av variabler 

Det finns en modell som kallas för kausalmodellen (orsaksmodellen), och denna innebär att 
man fokuserar på två variabler, den ena kallas för oberoende och den andra för beroende 
variabel. Den beroende variabeln (effektvariabel) som är den variabel som vi vill förklara 
(granskning av hållbarhetsredovisningen), och den eller de oberoende variabler (orsaksvari-
abler) som är de faktorer som kan hjälpa till att förklara variationen av granskningar av 
hållbarhetsredovisningar (Holme & Solvang, 1997).  

Vilken statistisk metod som ska användas vid en statistisk analys beror på vilka typer av va-
riabler man har i sin studie. Vår variabel ”granskad” (där svaret antingen är ja eller nej) är 
som sagt vår beroende variabel, och den är en kvalitativ och nominal variabel. Vad som 
menas med en nominal variabel är att den kan kategoriseras och ordningen mellan katego-
rierna spelar ingen roll. Andra exempel på nominala variabler är kön och civiltillstånd. Alla 
andra variabler i denna studie är oberoende variabler och huruvida de är kvantitativa eller 
kvalitativa till sin art går att utläsa i tabell 1. Redan nu kan nämnas att en kvotvariabel har 
en kvotskala som har en absolut nollpunkt, och exempel på kvotskalor är ålder, inkomst 
och antal barn (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 

Oberoende variabler 

Företagsstorlek 1-100 skala (kvotvaria-
bel) 

Kvantitativ variabel 

Branschtillhörighet 16 olika branscher (no-
minal variabel) 

Kvalitativ variabel 

Erfarenhet Antal år (1-5) (kvotvaria-
bel) 

Kvantitativ variabel 

Val av publicering Två alternativ; separat 
redovisning eller inklude-
rad i årsredovisningen 
(nominal variabel) 

Kvalitativ variabel 

Kulturvariabler Index från 1 till 100 
(kvotvariabel) 

Kvantitativ variabel 

Tabell 1 Oberoende variabler- innan omkodning 

I och med att tre av våra oberoende variabler är kvantitativa har författarna fått koda om 
dessa från kvot till ordinalskala. En ordinalskala innebär en rangordning av värdena, och 
författarna har då fått göra om exempelvis ”företagsstorlek” till företagsstorleksgrupper. 
Varför detta har gjorts beror på att det statistiskt sett är svårt att analysera en kvalitativ be-
roende variabel och en kvantitativ oberoende variabel tillsammans, detta skulle i sådana fall 
kräva mycket avancerade statistiska tekniker. Att däremot analysera en beroende och en 
oberoende variabel som båda är kvalitativa är inga problem (Djurfeldt et al., 2003). Om-
kodningen har därmed gjort att författarna kunnat göra om de kvantitativa oberoende vari-
ablerna till kvalitativa istället. 
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2.4.3 Beskrivande analys, Chi2-test och Cramer’s V 

Det första som författarna utförde var en så kallad univariatanalys som beskriver förhållan-
det kring endast en variabel. Som framgår i kapitel fyra har författarna använt sig av stapel-
diagram för denna analys. Efter vår univariatanalys har författarna gått vidare till den mer 
analyserande bivariataanalysen där författarna ska utröna om det finns något samband (kor-
relation) mellan vår beroende variabel och våra oberoende variabler. Vid en bivariatanalys 
tittar man närmare på två olika variabler, därav namnet (Djurfeldt et al., 2003). 

Korstabeller har först gjorts för att kunna utläsa hur många observationer författarna får av 
samtidigt förekommande värden, och detta görs genom att förena frekvensfördelningarna 
för två kvalitativa variabler. Att avläsa procenten i korstabellen kan underlätta när man ska 
konstatera om det finns ett samband och om det skulle göra det i vilken riktning det går. 
Korstabeller kan även göras för diskreta kvantitativa variabler med få värden, detta gjordes 
för variabeln erfarenhet efter omkodning (Djurfeldt et al., 2003). 

Sedan har det för de oberoende variabler som är företagsegenskaper gjorts ett så kallat 
”Chi2-test av oberoende”, och detta test används för prövning av samband i korstabeller. 
Detta görs genom att man jämför de observerade frekvenserna med de förväntade i kors-
tabellen. Vad som menas med förväntade frekvenser är att det är den fördelning som man 
kan förvänta sig om variablerna saknar samband med varandra.  Att det finns en skillnad 
mellan dessa två frekvenser räcker inte, utan skillnaden måste överstiga ett speciellt kritiskt 
värde för att vi ska kunna utesluta att det hela kan tänkas bero på slumpen. Man kan vara 
mer säker på att det inte är slumpen som har frambringat resultatet ju mer de observerade 
frekvenserna avviker från de förväntade (Djurfeldt et al., 2003).   

Chi2-test får inte användas om det skulle vara så att fler än 20 procent av cellerna har en 
förväntad frekvens som är mindre än fem, om så skulle vara fallet får man lösa det genom 
att samordna kategorier så att de förväntade frekvenserna ökar. Det resultat som man får ut 
av Chi2-testet utgår alltid från att mothypotesen är tvåsidig. En negativ aspekt med Chi2-
testet vid test av samband i tabeller som är större än fyrfältstabeller är att det är svårt att 
avgöra vilka celler det är som skiljer sig statistiskt signifikant åt. Dock är Chi2-testet lätt att 
förstå och det är ett statistiskt test som är välanvänt inom olika typer av forskning (Dia-
mantopoulos & Schlegelmilch, 1997). 

Om man skulle få ett högt Chi2–värde så betyder inte det att man genom det kan säga att 
sambandet är starkt. Chi2 testet säger oss nämligen endast om två variabler är beroende eller 
oberoende av varandra. För att lösa detta kan man använda sig av exempelvis Cramer’s V 
(Djurfeldt et al., 2003). Cramer’s V används när man ska titta närmare på hur starkt sam-
bandet mellan nominala variabler är. Värdet på Cramer’s V faller mellan 0 och 1, och ett 
värde som är närmare noll visar att sambandet inte är starkt och motsatsen kan sägas om 
värdet närmar sig ett. Cramer’s V har den fördelen att den möjliggör en jämförelse mellan 
korstabeller av olika storlekar och även av olika urvalsstorlekar. Något som man inte ska 
försöka är att tolka vilken riktning ett samband mellan nominella variabler kan tänkas ha, 
detta för att variablerna inte kan kopplas till en speciell ordning eller riktning (Diamanto-
poulos & Schlegelmilch, 1997). 

2.4.4 Korrelations- och regressionsanalys 

Vad gäller kulturvariablerna utförde författarna en annan typ av analys. Istället för att analy-
sera på företagsnivå vilket är det som har gjorts tidigare, utfördes en analys på nationell 
nivå. Författarnas beroende variabel blev då istället det procentuella antal företag som har 
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granskat sin hållbarhetsredovisning i varje land. Den oberoende variabeln gjordes då inte 
om från kvot till ordinalskala, vilket gjorde att författarna då kunde analysera två kvantitati-
va variabler. För att på bästa sätt illustrera hur sambandet mellan de kvantitativa variablerna 
såg ut gjordes spridningsdiagram för varje kulturdimension och det utfördes även en korre-
lations- och regressionsanalys. 

När det hittats samband mellan variabler har en korrelationsanalys utförts, vilket hjälper till 
att fastställa sambandets styrka och riktning. En korrelationsanalys kan alltså hjälpa till att 
beskriva förhållanden mellan den beroende och den oberoende variabeln. Den så kallade 
Pearson produktmoment korrelationen (Pearson r) ger oss en korrelationskoefficient som 
ger uttryck åt hur starkt sambandet är (Pallant, 2004). Den korrelation som räknas fram be-
skrivs som r och värdet på denna (korrelationskoefficienten) kan variera mellan -1 och +1. 
Med en korrelation på +1 finns ett fullständigt positivt samband medan ett värde på -1 ger 
ett fullständigt negativt samband. Skulle man i studien få en korrelation på 0 innebär detta 
att det inte finns något samband. Ju mer fördelningen av de olika värdena kan ses ligga i en 
rät linje i ett spridningsdiagram desto högre värde har r. Denna tänkta linje kallas för re-
gressionslinje (Svenning, 2003). 

Enligt Cohen (1988) kan man även tolka korrelationskoefficienten (oberoende av tecknet 
framför) och styrkan på sambandet som att om r är 0,10 till 0,29 så visar detta ett svagt 
samband. Om r ligger mellan 0,30 och 0,49 framlägger detta bevis för att ett medelmåttigt 
samband föreligger, medan 0,50 till 1 pekar på ett starkt samband (Cohen, 1988). Som 
nämnts så kan man även se sambandet i ett prickdiagram, och detta är viktigt då värdet på r 
kan ha influerats av starkt avvikande värden i underlaget och om det inte existerar något 
samband kommer Pearson produktmoment korrelationen att underskatta sambandets styr-
ka (Aczel & Sounderpandian, 2002). 

Inom regressionsanalys är determinationskoefficienten (r²) ett viktigt begrepp som kan vara 
bra att vara uppmärksam på. Denna koefficient berättar hur stor andel av den beroende va-
riabeln som kan förklaras med stöd av det linjära samband som finns med den oberoende 
variabeln, det vill säga hur stor prediktionsförmågan är. Så r² för undersökaren närmare or-
saksanalysen genom att man kan se hur stor del av variationen i y (den beroende variabeln) 
som kan föras tillbaka på x. En regressionsanalys ger svar på hur mönstret i förhållandet 
mellan variablerna ser ut.  R² antar värden mellan noll till 1 precis som r gör, så om vi ex-
empelvis har ett absolut samband så är r, som vi nämnt tidigare, 1 och då är även r² 1. Om 
punkterna i prickdiagrammet är samlade kring linjen, desto starkare samband finns och 
prediktionen är dessutom bättre. Om situationen är det omvända, det vill säga om punk-
terna är spridda runt linjen desto svagare är sambandet och förmågan blir sämre vad gäller 
att kunna förutspå den beroende variabeln med hjälp av den oberoende variabeln (Djur-
feldt et al., 2003). 

Författarna har även använt sig av regressionskoefficienten b. Om värdet på b är positivt 
betyder det att riktningen på sambandet går åt samma håll. Med detta menas när den ena 
variabeln ökar så gör även den andra det. Skulle b vara negativt betyder det att den ena vari-
abeln ökar när den andra minskar (Aczel & Sounderpandian, 2002). 

2.4.5 Antaganden och signifikansnivå 

När det gäller de första statistiska metoder som har använts i denna studie så är dessa så 
kallade distributionsfria metoder, det vill säga antagande om normalfördelning av datan be-
höver inte göras. Vad som menas med normalfördelning är att variablerna sprider sig sym-
metriskt runt det medelvärde som finns. Ett antagande om normalfördelning ska dock gö-
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ras vad gäller regressions- och korrelationsanalyser. För att se om fördelningen av variabler 
är normalfördelade kan ett histogram framställas där detta kan utläsas utifrån. Självklart är 
det svårt att i verkligheten hitta en fördelning som är helt perfekt normalt distribuerad 
(Djurfeldt et al., 2003). Om det skulle vara så att fördelningen är väldigt snedvriden kan 
man normalisera fördelningen genom olika metoder som omvandlar datan, där man då i 
SPSS skriver in olika formler som sedan förändrar fördelningen (vilken formel som ska an-
vändas beror på hur fördelningen ser ut från början) (Pallant, 2004).  

I de flesta undersökningarna används en tillförlitlighetsgräns på 95 procent (Svenning, 
2003), vilket även kommer att användas i denna studie då författarna anser att denna tillför-
litlighetsgräns är tillräcklig för att kunna säkerställa att resultatet visar det verkliga förhål-
landet. Tillförlitlighetsgränsen får man ut genom att subtrahera 1 med signifikansnivån som 
man har valt för sin studie (Aczel & Sounderpandian, 2002). Vad som menas med signifi-
kansnivå är risken för att man felaktigt godtar en mothypotes och då förkastar en sann 
nollhypotes. Så ju lägre signifikansnivå man använder desto mindre risk är det att man avvi-
sar en sann nollhypotes, och desto säkrare slutsatser kan man dra. De mest vanligaste signi-
fikansnivåerna är 1 procent, 5 procent och 10 procent (Eliasson, 2006). Denna studie har 
en signifikansnivå på 5 procent. 

2.5 Tillförlitlighet 

I och med att denna studie bygger på data som författarna inte själva varit med att samla in 
är det viktigt att på ett kritiskt sätt bedöma huruvida det insamlade materialet kan anses 
vara tillförlitligt (Lundahl & Skärvad, 1999). 

2.5.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att studien har hög tillförlitlighet (Svenning, 2003). Att en undersök-
ning har hög reliabilitet innebär att mätningen inte berörs av vem eller vilka som genomfört 
den. Inte heller de omständigheter under vilken mätningen sker ska påverka mätningen 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Så om andra skulle göra samma undersökning med samma an-
greppssätt igen så ska de personerna kunna komma fram till samma resultat (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2006).  Att ha en hög reliabilitet är nödvändig för att kunna uppnå en 
hög validitet (Lundahl & Skärvad, 1999).  

Författarna anser att de data som använts kan anses ha hög reliabilitet, dock finns det vissa 
aspekter som kan påverka detta. Studien bygger på undersökningar som gjorts i 16 olika 
länder. För alla dessa studier har det varit nya personer som genomfört dem. Detta kan in-
nebära att vissa skillnader finns i kriterierna till vad en hållbarhetsredovisning är. Vad som 
anses vara en självständig hållbarhetsredovisning kan av vissa anses vara en i årsredovis-
ningen integrerad hållbarhetsredovisning. Vidare har även dessa personer som gjort under-
sökningarna i respektive land olika bakgrund, erfarenhet med mera, detta kan också påver-
ka hur de har tolkat vissa svar från företagen.  

Man kan öka reliabiliteten genom att kontrollera att inga felaktiga inmatningar sker i datorn 
(Holme & Solvang, 1997). Vi vet inte hur den ursprungliga inmatningen av primärdatan har 
skett men författarna har i sin bearbetning av data varit noga med att informationen förts 
in på ett korrekt sätt. Detta genom att direkt föra över data från Excel till SPSS. För kultur-
variablerna som författarna har fört in i SPSS för hand har kontroller gjorts flera gånger för 
att se att det blev rätt. Dessutom har stickprover gjorts för att ytterligare kontrollera att inga 
misstag har skett. En aspekt som kan stärka reliabiliteten är att det inte finns några tvetydi-
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ga svarsalternativ att ta ställning till för författarna utan det är konkret vilken information 
som ska föras in i SPSS och användas. Den statistiska analys som har gjorts påverkas inte 
av vem eller vilka som har utfört den utan någon annan skulle kunna utföra samma analys 
ytterligare en gång. 

2.5.2 Validitet 

Med validitet menas att man ifrågasätter huruvida den insamlade data är rätt data. Vidare 
ifrågasätts huruvida man mäter det som avses mätas (Lundahl & Skärvad, 1999). Så validi-
teten är det viktigaste kravet när man undersöker något, om man inte mäter det man avser 
att mäta så gör det detsamma om själva mätningen är bra (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2006). Validitet kan ytterligare delas upp i två grupper, inre och yttre. Den inre validiteten 
behandlar hur vi lägger upp vår mätning och om rätt grupp undersöks. Den yttre validite-
ten behandlar mer projektet i det stora hela och om det kommer var möjligt att dra genera-
liseringar utifrån studien (Svenning, 2003).  

Författarna anser att den insamlade data som kommer att användas i studien kan anses ha 
realtivt hög validitet. De som genomfört undersökningen har använt sig av företagens års-
redovisningar och hållbarhetsredovisningar och då dessa framställs av företagen får de an-
ses vara tillförlitliga då dessa inte vill gå ut med felaktig information. Dock måste man alltid 
tänka på att vissa företag kan försöka försköna sin information i årsredovisningar och håll-
barhetsredovisningar. Något som dock skulle kunna påverka validiteten negativt är att för-
fattarna inte själva samlat in datan utan har använt sig av data som samlats in med ett annat 
syfte. Författarna kan heller inte säkert veta att den insamlade datan är rätt data då andra 
personer har utfört undersökningen som databasen grundas på. Författarna antar att dessa 
personer har varit seriösa när de utförde undersökningen och att den information som 
finns i databasen är korrekt. Författarna har dock noga tänkt över hur och om datan kan 
användas till det syfte som författarna har med studien.  

Författarna har varit beroende av KPMGdatabasen då detta har varit det viktigaste mätin-
strument. Författarna har dock endast utnyttjat en del av all den information som finns i 
databasen, och denna information mäter det som avses att mäta med denna studie. Detta 
då författarna har varit noga med att se till att det är rätt data som använts till analysen. 

Dock  kan KPMG:s mått på storlek diskuteras. I databasen har företagen rangordnats på 
en skala från 1 till 100, och detta sätt att mäta storlek på är kanske inte det bästa. Detta ef-
tersom det suddar ut skillnaderna mellan företagen, exempelvis kan det största företaget ha 
en omsättning som är dubbelt så stor som det näst största företaget. Kulturvariablerna och 
dess lämplighet och korrekthet kommer att diskuteras närmare i nästa avsnitt. Vad gäller de 
övriga variablerna anser författarna att det inte existerar några mätproblem. 

2.6 Källkritik 

Det är av stor vikt att man använder sig av tillförlitliga källor (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Det finns fyra olika kriterier som man tittar närmare på för att bedöma en källa; samtids-
krav, tendenskritik, beroendekritik, och äkthet. Samtidskravet innebär att informationen ska 
ha skrivits ner samtidigt som någon händelse inte tio år efter. Tendenskritik ställer sig frå-
gan vilka egna intressen som uppgiftslämnaren kan tänkas ha kring området eller frågan. 
Beroendekritik handlar om att man kontrollerar så att källorna inte är beroende av var-
andra, och om man kan lita på att källan är korrekt och att den är vad den låter påskina. 
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Äkthetsproblem är speciellt vanligt då information tas ifrån Internet (Eriksson & Wieder-
sheim-Paul, 2006). 

Författarna har använt sig av flertalet källor för att försäkra sig om att fakta som presente-
ras kan ses som tillförlitlig och för att inte vara beroende av en viss källa. Vissa av källorna 
är äldre men då det hänvisas till dessa i flertalet andra och nyare studier och på grund av att 
de är ledande på området kan de fortfarande ses som användbara. Vidare anser författarna 
att äldre källor som tar upp olika typer av teorier inte påverkar studien då dessa teorier inte 
har ändrats sedan de formulerades. Författarna har till stor del använt sig av artiklar från 
flertalet olika tidsskrifter och liksom de böcker som använts har de oftast fått genomgå nå-
gon typ av kvalitetskontroll före tryckningen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Denna 
kvalitetssäkring gör att de källor som använts blir än mer tillförlitliga. 

Vad som kan anses vara negativt är att författarna har varit beroende av KPMGdatabasen 
då detta har varit det viktigaste mätinstrumentet för att få fram de data som använts för att 
testa företagsegenskaperna. Vidare har författarna endast använt sig av Hofstedes kultur-
dimensioner för att kunna se om kulturen kan ha någon inverkan på valet att externt grans-
ka hållbarhetsredovisningar har. Det kan ses som en nackdel att inte använda sig av fler käl-
lor när det gäller detta men författarna anser sig ha goda anledningar. Författarna anser det 
vara en fördel att få tillgång till KPMGs databas då denna inkluderar ett stort antal observa-
tioner från flera olika länder, vilka kan användas till att testa flera olika hypoteser. Vidare 
anser författarna att användningen av Hofstedes kulturdimensioner är befogad då hans 
studie är välkänd och att denna ger oss kvantitativa mått att testa statistiskt. Författarna är 
dock medvetna om att det riktats kritik mot kulturvariablerna och därför kommer vi i 
stycket nedan diskutera kring denna kritik. 

2.6.1 Kritik mot Hofstedes kulturdimensioner 

Hofstede fick data utifrån två undersökningar på IBM:s dotterbolag under åren 1967 och 
1973 (McSweeney, 2002). Att studera kultur var inte Hofstedes primära mål med IBMun-
dersökningarna, och datan var därmed inte heller insamlad med det syftet (Myers & Tan, 
2002). Det skiljer sig stort mellan hur många svar som man fick från varje land och dessut-
om kan man ifrågasätta om svar från ett enda företag kan anses som tillförlitligt när det 
kommer till att fastställa ett helt lands kultur (McSweeney, 2002).  

En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att alla Hofstedes respondenter delade samma fö-
retagsstruktur och policys, de tillhörde samma yrkeskategorier, hade samma utbildningsni-
vå, och skillnader i ålder och kön var även de små. Detta gör att man kan ifrågasätta huru-
vida respondenterna är representativa för folk i respektive land (Myers & Tan, 2002 och 
McSweeney, 2002). De frågor som Hofstede hade i sin undersökning kan även tolkas olika 
och ha olika meningar i olika kulturer, detta var dock Hofstede medveten om. Det kan ock-
så ifrågasättas om de frågor som ingick i undersökningen är relevanta för den indelning 
som Hofstede gjort då de mest handlade om arbetsplats frågor (McSweeney, 2002). 

Myers & Tan (2002), Baskerville (2003) och McSweeney (2002) gör gällande att nationell 
kultur som enhet för analys, som Hofstede liksom många andra har använt sig av för att 
försöka förklara kulturella skillnader, inte är den bästa. Hofstede är dock medveten om de 
begränsningar som finns i att använda sig av nationell kultur som enhet för analys. Kulturer 
varierar inte bara mellan länder utan också mellan regioner, etniska grupper och andra 
gränser. Verkliga kulturer faller sällan in i de extrema ändorna av Hofstedes fem kulturvari-
abler. Verkliga kulturer är multidimensionella, och man kanske inte får med alla aspekter i 
modellen. En person kan även tillhöra två olika extremer vid olika tillfällen. Hofstede på-
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pekar även att varje beteende inte alltid kan förklaras genom att referera till den nationella 
kulturen (Hofstede, Hofstede & Pedersen, 2002).  

Trots det skrivna ovan ska ändå tilläggas att använda länder som enhet för analys är vanligt 
inom den internationella redovisningsforskningen för att gå ner på individnivå kan vara 
svårt även om det ibland är önskvärt. Användningen av Hofstedes kulturella dimensioner i 
forskningssammanhang har ökat stadigt och dimensionerna har även spritt sig till andra 
områden än socialvetenskap (Baskerville, 2003). Att totalt förkasta Hofstedes dimensioner 
innan andra tillfredsställande modeller har utvecklats anser Williamson (2002) inte att man 
ska göra då man kan gå miste om värdefull insikt. 
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3 Referensram 

I detta kapitel kommer författarna att behandla begreppet hållbarhetsredovisning närmare och granskning-
en av denna. Sedan följer utifrån legitimitetsteorin, intressentteorin och agentteorin en diskussion om varför 
organisationer hållbarhetsredovisar. Kapitlet avslutas med en genomgång av de företagsegenskaper och kul-
turella skillnader som kan påverka organisationernas hållbarhetsredovisning samt de hypoteser som kom-

mer att testas. 

3.1 Hållbarhetsredovisning och granskning 

Etikredovisning är ett brett begrepp och innefattar framställning av information om de so-
ciala effekter som företagens aktiviteter har på samhället, en beskrivning av företagets mål 
och planer för att uppnå ett önskat beteende och en utvärdering av hur arbetet mot dessa 
mål har fortlöpt (Gröjer & Stark, 1978). Man kan säga att inkluderat i etikredovisning är 
hela den processen från företagens inverkan på samhället till rapporteringen av densamma 
(Owen, Swift, Humphrey & Bowerman, 2000). En miljöredovisning kan å andra sidan vara 
en redogörelse av ett företags miljöarbete, och både text och siffror kan underlätta beskriv-
ningen av detta. Företaget kan exempelvis berätta om vad de har för miljöpolicys, vilka 
eventuella riktlinjer de följer, olika mål både på lång- och kortsikt, och vad som är deras vi-
sion för det framtida miljöarbetet (Larsson, 1997).  

Som vi har nämnt i kapitel ett börjar de separata etik- och miljöredovisningarna att försvin-
na och istället kommer det hållbarhetsredovisningar som innehåller ekonomisk, etisk och 
miljörelaterad information. Nästan alla stora internationella företag har någon slags hållbar-
hetsredovisning, antingen som en del av årsredovisningen eller som ett separat dokument 
(Anonym, 2006). Det finns flera orsaker till varför företag framställer en hållbarhetsredo-
visning. Företagen har inte bara ansvar för sina nära intressenter utan också för samhället i 
helhet. Flera av intressenterna kräver att företagen ska gå längre i sitt hållbarhetsarbete än 
vad lagen kräver. Vad som kan sägas är att företagsledare har en skyldighet att skapa policys 
och basera sina beslut på ett sätt som gynnar samhället (Carroll, 1999).  

Hållbarhetsredovisningen kan innehålla flera olika objekt som är relaterade till företagets 
förbindelse med den fysiska och sociala omgivningen viket inkluderar bland annat arbets-
kraft, samhällsengagemang, miljö, energi och produktsäkerhet (Deegan & Rankin, 1996). 
Den kan också innefatta information om sociala kostnader och orättvisor och om relatio-
nen till de olika intressenterna och de etiskt riktiga investeringar som görs av företaget 
(Bebbington, Gray & Larringa, 2000).  

I länder som Italien och Sydafrika är hållbarhetsredovisningen helt frivillig, så är inte fallet i 
Sverige. Enligt årsredovisningslagen är större företag skyldiga att i förvaltningsberättelsen 
informera om miljöfrågor och personalfrågor. Exempel på andra länder där hållbarhetsre-
dovisningen till viss del är tvingande är Storbritannien där The Operating and Financial 
Review (OFR) tvingar de börsnoterade företagen att inkludera social, etisk och miljöinfor-
mation i sin årsredovisning, och i Tyskland där The Bilanzrechtsreformgesets (BilReG) 
tvingar företag att redovisa information rörande de anställda och miljön (KPMG, 2005). 

Vad som skiljer en hållbarhetsredovisning från en finansiell redovisning är att den först-
nämnda inte har några gränser för vad som ska redovisas och företagen har heller inga krav 
på sig att följa en viss standard, på dessa punkter får företaget själv bestämma hur de vill ha 
det (Brorson & Park, 2005). Ett exempel på en standard är The Global Reporting Initiative 
(GRI) Sustainability Reporting Guidelines, och vars riktlinjer är till syfte att förbättra tillför-
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litligheten och jämförbarheten mellan olika företags rapporter (Wennberg, 2004). Andra 
aspekter som skiljer sig åt är att både kvantitativa och kvalitativa begrepp används inom 
hållbarhetsredovisningen, jämfört med den finansiella redovisningen som endast ger oss 
kvantitativ information (Brorson & Park, 2005).  

Granskning av hållbarhetsredovisningar är som författarna nämnt i kapitel ett frivilligt. I 
Storbritannien och i Frankrike har dock lagkrav på ökad tydlighet kring hållbarhetsfrågor 
börjat bli mer detaljerade, vilket kanske är en första utveckling till ett krav på granskning 
(Brorson & Park, 2005). FAR var först i världen med att framställa riktlinjer för hur en 
granskning av den separata hållbarhetsredovisningen ska gå till. Även FAR:s motsvarighet i 
Frankrike, Nederländerna och Tyskland har framställt standards för granskning (Balans, 
2006). Granskningen av miljöredovisningen är en verifieringsprocess där man jämför utfö-
randet och utfallet med föreskrivna kriterier och förväntningar (Larsson, 1997).  

För att se till att alla aspekter kring exempelvis miljöarbetet fungerar kan företaget själva re-
videra sitt miljöarbete internt. Ett externt bestyrkande däremot, bekräftar att företaget följer 
de riktlinjer och standarder som de säger sig ha, och kontrollerar att miljökraven uppnås. 
Rutiner, organisation och kunskaper skall ställas emot de miljömål som företaget har satt 
upp för perioden. Om man låter någon kvalificerad utomstående part granska ett företags 
miljöarbete ökar man trovärdigheten för sitt arbete. Den externa granskningen kan också 
komplettera den interna granskningen genom att den kan hitta eventuella brister i företa-
gets olika rutiner och system. Den externa granskningen kan därmed vara ett sätt för före-
taget att få vetskap om vilka delar som företaget bör och kan bättra i sitt miljöarbete. Att 
ett företag inte följer gällande lagstiftning och inte överskrider exempelvis olika miljökrav 
beror ofta på bristfälliga kunskaper. Dock skulle en granskning kunna driva fram ändringar, 
men kanske även tillföra nödvändig kompetens till förbättringsarbetet (Larsson, 1997). Det 
kan även finnas påtryckningar utifrån som kan påverka inställningen till granskning. Före-
tagen kan känna press från andra företag inom samma bransch som redan låter sin hållbar-
hetsredovisning bli granskad, men likaså media kan trycka på och vill veta hur trovärdig 
rapporten egentligen är (Brorson & Park, 2005).  

3.2 Legitimitetsteorin 

Huvudsyftet för företagen är att gå med vinst, men de har också moraliska åtaganden gent-
emot samhället (O’Donovan, 2001). Legitimitetsteorin är antagligen den mest använda teo-
rin när det kommer till att förklara varför företag framställer en hållbarhetsredovisning 
(Campbell et al., 2001). Teorin är baserad på tanken att det mellan organisationen och sam-
hället finns ett ”socialt kontrakt”, och att detta kontrakt i sin tur är relaterat till de kulturella 
normer, värderingar och tankar som finns i det sociala nätverk som företaget verkar i 
(Suchman, 1995). Företaget går i och med kontraktet med på att verka inom vissa gränser 
och på ett sätt som är accepterat av samhället. Genom att verka inom gränserna för det so-
ciala kontraktet kan företaget ta del av de resurser som finns tillgängliga i samhället. Denna 
teori går till stor del ut på att etablera, upprätthålla och återställa det sociala kontraktet 
(Campbell et al., 2001). Vad som kan vara viktigt att tänka på är att det är mycket enklare 
att upprätthålla ett redan etablerat kontrakt än att återställa ett förstört (Suchman, 1995) 
och det går även väldigt snabbt att förstöra ett redan etablerat socialt kontrakt (Bruzelius & 
Skärvad, 2004). 

För att kunna anses som legitim måste organisationen få fram information om dess aktio-
ner till de olika intresserade i samhället och där kan hållbarhetsredovisning vara ett hjälp-
medel att få fram detta (O’Dwyer, 2002). Den framställda informationen kan vara till hjälp 
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genom att lära och informera olika intressenter om vilka förändringar som skett i organisa-
tionen, men kan även vara ett hjälpmedel för företaget genom att kunna förflytta fokus från 
ett område till ett annat (Watson, Shrives & Marston, 2002). Hur en organisation agerar 
och hur den rapporterar för att kunna anses vara legitim påverkas av samhällets krav i vil-
ken organisationen är verksam. Vad som anses vara legitimt ändras med tiden och det är 
viktigt att organisationen kan läsa av och förstå de krav som samhället ställer på dem och 
utifrån dessa ändra sin rapportering för att kunna möta de nya kraven. Förändringar av de 
normer och värderingar som sker i samhället är därmed en stark orsak för företaget att 
även de förändras (O’Donovan, 2001).  

Figur 1 beskriver sambandet mellan företagets handlingar och hotet att mista eller att inte 
räknas som legitim. Företagets mål är att dess handlingar och verksamhet återfinns i det 
markerade området. I detta område uppfylls de krav och förväntningar som samhället har 
gentemot företaget och företaget ses som legitimt (O’Donovan, 2001).  

 

Figur 1 Modell Legitimitetsteorin (O'Donovan, 2001 s.  347) 

Det ovan sagda innebär även att företaget inte enbart kan utgå från att det är sina investera-
res önskningar som ska uppfyllas utan företaget måste även kunna tillfredställa flera av de 
övriga aktörerna i samhället. Om de olika aktörerna inte anser att företaget möter de krav 
som ställs kan samhället bryta upp det sociala kontrakt som finns. Detta skulle innebära 
stora förluster för företaget (Deegan & Rankin, 1996). Det finns här ett klart samband mel-
lan att som organisation anses vara legitim och att kunna vara kvar på marknaden 
(O’Dwyer, 2002).  

För att förstå det essentiella med att inte bryta det sociala kontraktet är det viktigt att veta 
vilka resurser som samhället bistår företaget med och vad det skulle innebära att mista des-
sa. Kunder är en viktig aktör och om inte företaget anses vara legitimt i deras ögon kan de 
sluta att köpa företagets varor och tjänster. De kunder som även säljer vidare företagets va-
ror vill inte bli sammankopplade med ett företag som inte agerar på ett socialt accepterat 
sätt. En annan ytterligare viktig aktör är företagets anställda. De som tidigare bistått med 
arbetskraft kan komma att sluta och söka andra arbetsplatser om inte företaget uppfyller 
deras krav. Detta då de anställda vill arbeta i ett säkert, rent och innovativt företag. Finansi-
ella medel skulle utebli då ingen vill satsa kapital i ett företag som inte värnar om eller rent 
av ignorerar hållbarhetsfrågor då detta leder till en ökad risk för finansiären att vinsterna 
uteblir. Med ett dåligt rykte ökar också risken för att lobbygrupper försöker påverka myn-
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digheter att höja skatter, avgifter och ändra lagar för att förhindra de aktioner som företas 
av företaget (Deegan & Rankin, 1996).  

En viktig aktör i att vinna legitimitet är media. Media påverkar ofta samhället och påverkar 
vad som för tillfället ses som viktiga frågor. Då inte samhället har direkt kontakt med frå-
gor så som hållbarhet är media en viktig informationskälla. Framställning av negativa 
aspekter har ofta större genomslagskraft i samhället än positiva vilket kan vara viktigt att 
tänka på när det kommer till att framstå som legitim (Deegan, Rankin & Tobin, 2002).  

Det finns dock viss kritik mot legitimitetsteorin. O’Dwyer (2002) menar genom sin studie 
att teorin inte är användbar på till exempel Irland utan att det här istället orsakar mer skep-
sis och att de sociala aktörerna istället skulle tro att företaget döljer de verkliga motiven till 
att hållbarhetsredovisa. Dessutom menade de intervjuade att det istället för att sänka pres-
sen ökade den. Andra så som O’Donovan (2001) och Deegan et al. (2002) har däremot 
funnit att teorin är tillämplig som en förklaring till förekomsten av hållbarhetsredovisning.  

3.3 Intressentteorin 

Med intressenter menas alla de personer, organisationer och grupper som har en utbytesre-
lation med organisationen. En utbytesrelation innebär att de är beroende av varandra (Bru-
zelius & Skärvad, 2004). Ur både ett ekonomiskt och socialt syfte ar det viktigt att gynna 
och förbättra värdet för alla de viktiga intressenterna som företaget har utan att favorisera 
en av intressentgrupperna mer än de andra. Detta innebär att företaget inte enbart kan fo-
kusera på ägarna, vilket många företag gör (Jawahar & Mclaughlin, 2001). Intressentteorin 
är starkt sammankopplad med legitimitetsteorin (O’Donovan, 2001). Att etablera en god 
relation med sina olika interna och externa intressenter skapar ett bra förtroende och med 
detta sänks också företagets kostnader för att bygga och underhålla denna relation (Owen 
et al., 2000). Liksom den finansiella revisionen ökar en miljörevision ägarnas förtroende för 
företagsledningen (Larsson, 1997). 

En av de viktigaste anledningarna till att framställa en hållbarhetsredovisning är för att 
kunna framstå som etiskt riktiga inför sina intressenter och för att möta dessas informa-
tionsbehov (Dando & Swift, 2003). De flesta hållbarhetsredovisningarna riktar sig dock 
mot externa intressenter och det informationsbehov som externa respektive interna intres-
senter har skiljer sig mycket åt (Ball et al., 2000). Olika intressenter har olika behov av in-
formation. Viss information kan vara till nytta för vissa intressenter medan den kan vara till 
skada för andra (Inchausti, 1997). Det är därmed svårt att framställa en redovisning som 
uppfyller alla de olika intressenternas krav. I och med detta har det på senare år blivit vanli-
gare att företagen framställer flera olika redovisningshandlingar för att på detta sätt kunna 
uppfylla fler intressenters krav (Bergström et al., 2002). 

Det finns ett flertal olika intressenter men oftast ses ägarna som den viktigaste intressent 
gruppen (Heath & Norman, 2004). Ägarna till företaget investerar stora mängder kapital i 
organisationen och tar en stor risk (Bruzelius & Skärvad, 2004). Ingen vill finansiera ett fö-
retag som fått ett dåligt rykte (Deegan & Rankin, 1996) då man som investerare inte vill 
sammankopplas med företag som inte tar sitt ansvar och har ett undermåligt miljöarbete 
(Dixon, Mousa & Woodhead, 2004). 

Andra viktiga intressenter är kunder, leverantörer, anställda och det lokala samhället (Heath 
& Norman, 2004). Kunder är en viktig intressent och om inte företaget uppfyller deras krav 
kan de komma att söka andra tillhandahållare. Detta gäller både kunder i sista ledet och 
återförsäljare (Deegan & Rankin, 1996). Därmed kan organisationens miljöarbete bli en vik-
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tig konkurrensfördel (Larsson, 1997). Tidigare efterfrågade konsumenterna information 
som pris, kvalitet och service men den efterfrågade informationen har nu utökats genom 
att också innefatta uppgifter om produktens påverkan på naturen och vad företaget gör för 
att skydda naturen (Dixon et al., 2004). För att de anställda i företaget ska förstå att de fi-
nansiella och personella resurserna ska utnyttjas maximalt är det av stor vikt att de förstår 
och accepterar de miljömål som företaget har. En del i detta kan vara att låta dem delta i 
besluten (Larsson, 1997). Det kan också vara viktigt att arbeta etiskt riktigt för att försäkra 
sig om att de anställda vill arbeta kvar i företaget (Deegan & Rankin, 1996). 

Ur ett myndighetsperspektiv är det viktigt att företagen följer den lagstiftning som finns på 
området. Ett nära samarbete med de lokala myndigheterna är av stor vikt då miljöfrågor så 
som markbehov, byggnadstillstånd, avfallshantering påverkar båda parterna (Larsson, 
1997). Med ett dåligt rykte ökar också risken för att de olika lobbygrupperna i samhället 
försöker påverka staten till att höja skatter, avgifter och ändra lagar för att omöjliggöra de 
handlingar som företas av företaget (Deegan & Rankin, 1996). Andra grupper i det närlig-
gande samhället blir intresserade av företag på grund av att det kan komma att påverka de-
ras individuella välmående men också på grund av att det kan ha en inverkan på samhällsli-
vet i övrigt (Kamp-Roelands, 2002).  

3.4 Agentteorin 

Bakgrunden till agentteorin är att en part delegerar arbete (principalen) till en annan (agen-
ten) som utför arbetet. Agentteorin försöker beskriva sambandet mellan dessa olika parter 
(Jensen & Meckling, 1976). Konflikter kan uppstå mellan de båda parterna då principalen 
och agenten kan ha olika mål och viljor. Det är även svårt och kostsamt för principalen att 
avgöra vad agenten gör och om det agenten gör är korrekt (Eisenhardt, 1989).  

Oftast arbetar ägarna, företagsledarna och de anställda i organisationen mot samma mål, att 
säkerställa att organisationen är vinstgivande. Men de olika individuella viljorna som finns 
gör att personer i vissa fall frångår det gemensamma intresset för att istället säkerställa det 
individuella för att vinna personliga fördelar. För att förhindra att agenterna handlar på ett 
sätt att det enbart gynnar dem har principalen möjlighet att få agenten avskedad. Ett mind-
re drastiskt sätt att få agenten att handla utifrån principalens önskemål är att kompensera 
denne med bonus, aktier och aktieoptioner när agenten handlar på ett sådant sätt att den 
maximerar principalens värde (Heath & Norman, 2004).  

Mellan agenten och principalen finns det information som inte är synlig och oftast vet 
agenten mer än principalen. Det är när principalen inte har information som risken är stor 
att agenten handlar i sitt eget intresse och inte ser till principalens intresse (Power, 1991). 
Nedan finns en figur som förklarar sambandet mellan principalen och agenten. 
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Figur 2 Modell kring förhållandet mellan principalen och agenten (Gray, Owen & Adams, 1996 s. 39) 

De företagen med större agentproblem spenderar även mer på information än företag med 
mindre agentproblem. Enligt Ahmed och Courtis (1999) innebär en högre lönsamhet en 
drivkraft till att som ledare i företaget redovisa mer information eftersom det ökar investe-
rarnas förtroende och därmed också ökar möjligheten till mer kompensation till ledningen.  

Företag framställer därmed dessa frivilliga hållbarhetsredovisningar för att reducera de 
agentproblem som finns (Gray, Javad, Power & Sinclair, 2001) och agentteorin kan därmed 
förklara varför företag framställer frivillig information. Företagsledningen kan känna pres-
sen från ägarna att de vill ha kontroll och möjlighet att styra ledaren. Att frivilligt lämna in-
formation om företaget är ett sätt för företagsledningen att visa att ägarna kan lita på ho-
nom/henne (Watson et al., 2002). 

3.5 Företagsegenskaper 

Inchausti (1997) har gjort en studie om mängden hållbarhetsredovisning i spanska företag. 
Enligt Inchausti visar tidigare studier att vissa företagsegenskaper påverkar företagens håll-
barhetsredovisningar. Enligt denna studie är storleken på företaget, lönsamhet, industritill-
hörighet, kapitalintensitet, och börsnotering viktiga faktorer. Liknande faktorer har Gray et 
al. (2001), Watson et al. (2002) och Ahmed och Courtis (1999) fokuserat på i sina studier. 
Ytterligare egenskaper som kan inverka på hållbarhetsredovisningen är enligt Adams (2002) 
företagets ålder och ursprungsland och rapporteringsland (Hackston & Milne, 1996). 

Både Inchausti (1997) och Ahmed och Courtis (1999) studerade om det finns något sam-
band mellan företagets lönsamhet och hållbarhetsredovisningen. Tidigare studier visar att ju 
bättre företagets lönsamhet är desto troligare är det att företaget har en mer omfattande 
hållbarhetsredovisning än mindre lönsamma företag. Ett företag med hög lönsamhet vill 
visa sina intressenter företagets höga kvalitet. För att visa den höga lönsamheten är det 
därmed troligt att företaget framställer mer information. Detta synsätt är enhetligt med 
agentteorin enligt både Inchuasti (1997) och Watson et al. (2002). Hackston och Milne 
(1996) skriver i sin artikel att det är ett blandat resultat huruvida denna faktor kan påverka 
företagens hållbarhetsredovisningar. Varken Inchausti (1997) eller Ahmed och Courtis 
(1999) fick dock fram ett resultat som stödjer påståendet ovan. I nästa avsnitt går författar-
na närmare in på de olika företagsegenskaper som kommer att användas i denna uppsats. 
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3.5.1 Företagsstorlek 

Flera gjorda studier visar att företagets storlek har ett starkt samband med hur mycket håll-
barhetsinformation som redovisas. Bland annat Hackston & Milne (1996) och Ahmed och 
Courtis (1999) får fram ett resultat som stärker detta påstående. Storleken på företaget kan 
till exempel bestämmas av värdet på tillgångarna, resultatet, eller av det totala marknads-
värdet på företaget (Hackston & Milne, 1996) eller antalet aktieägare (Ahmed & Courtis, 
1999). En annan faktor som kan bestämma storleken på företaget är antal anställda (Kim-
berly, 1976).   

Det finns flera orsaker till att det är troligt att storleken på företaget påverkar framställning-
en av hållbarhetsinformationen. Studier visar till exempel att större företag generellt håll-
barhetsredovisar i högre grad än små företag. I mindre organisationer är det relativt dyrt att 
framställa information jämfört med större organisationer. Större företag kan också se mer 
fördelar med att informera sina intressenter då det blir en marknadsföring för deras aktier. 
Större företag kan även känna en större press från myndigheter och därmed kan framställ-
ningen av informationen minska pressen.  Med större företag följer även ett större behov 
av externa finansiella medel vilket i sin tur leder till fler konflikter mellan de olika intressen-
terna och att hållbarhetsredovisa kan vara ett led i att förbättra informationsflödet och re-
ducera agentkostnaderna. Men det finns även vissa som menar att pressen kan innebära att 
mindre detaljerad information visas (Watson et al., 2002). Ahmed & Courtis (1999) menar 
att andra anledningar kan vara att större företag har ett större antal ägare som räknar med 
att få information. Större företag har även överlag en bättre möjlighet till detta då de har ett 
mer avancerat internt system, att de har mer resurser och dessutom en mer komplex orga-
nisation som kräver mer information.  

Både legitimitetsteorin och agentteorin visar argument för att det finns ett samband mellan 
vad som redovisas och storleken på företaget. Större företag har också ett större antal akti-
viteter än ett mindre och har fler intressenter. Dessutom påverkar de samhället i högre grad 
än vad mindre företag gör. Men det finns också de studier som menar att det inte finns ett 
samband14 (Hackston & Milne, 1996).  

Med detta som bakgrund kommer författarna att testa om storleken på företagen kan tän-
kas ha en inverkan på valet att granska sin hållbarhetsredovisning. Författarna kommer att 
använda sig av den storleksranking som tagits fram av KPMG. Denna ranking ger företa-
gen ett värde från ett till hundra där ett innebär att företaget är det största företaget i landet. 
Detta leder oss fram till följande hypotes:  

H1: Det finns ett samband mellan företagsstorlek och valet att få hållbarhetsredo-
visningen granskad av utomstående. 

3.5.2 Bransch 

Adams et al. (1998) och Hackston och Milne (1996) fann vissa bevis på att branschen har 
en stor påverkan på hållbarhetsredovisningen. De skriver även i sina artiklar att tidigare 
studier visar att mer kundorienterade industrier förväntas redovisa mer då de har mycket att 

                                                 

14 Se exempelvis Davey, H.B. (1982). Corporate social responsibility disclosure in New Zealand: an empirical investigation. 
Opublicerat manuskript, Massey University och Roberts, R.W. (1992). Determinants of corporate social re-
sponsibility disclosure: An application of stakeholder theory. Accounting, Organizations and society. 17(6), 595-
612 
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vinna om de i sina kunders ögon anses vara etiskt riktiga Det har även i tidigare studier vi-
sat sig att branscher som har en större inverkan på miljön ger allt mer och mer positiv in-
formation än de som inte verkar i lika miljöpåverkande industrier vilket kan bero på de krav 
som intressenterna ställer och den uppmärksamhet som dessa ger företaget (Hackston och 
Milne, 1996). En studie inom miljöredovisning hos australiska företag visade att de företa-
gen som verkar i mer miljökänsliga branscher har en tendens att visa en mer positiv bild för 
att kunna bli godkända av och legitima i samhället (Deegan & Rankin,1996). 

Det kan även vara så att historien har gjort att vissa branscher redovisar mer än andra. Om 
det finns en dominant organisation som framställer stora mängder hållbarhetsinformation 
är det troligt att de andra företagen inom samma bransch följer efter. En annan förklaring 
kan vara legitimitetsteorin som innebär att företagen måste framställa informationen för att 
fortsätta framstå som legitima, men studien visade inte att de mer reglerade industrierna re-
dovisade mer. Detta kan bero på att organisationerna i dessa fann det tillräckligt att redovi-
sa det som lagen kräver (Watson et al., 2002). 

De företag i Sverige som har granskade hållbarhetsredovisningar finns inom skogsindu-
strin, verkstadsindustrin och transportsektorn, verksamheter som historiskt sett har haft 
och har fortfarande en stark påverkan på miljön (Halling, 2007). De branscher som var bäst 
på att låta granska sina hållbarhetsredovisningar utifrån KPMG: s senaste undersökning var 
läkemedels-, gruv-, vatten- och el-, och metall-, verkstadsindustrin (KPMG 2005). Förfat-
tarna har valt att använda sig av samma branschindelning som KPMG gjort i sin studie. 
Diskussionen ovan ligger till grund för följande hypotes: 

H2: Det finns ett samband mellan industritillhörighet och valet att få hållbarhetsre-
dovisningen granskad av utomstående. 

3.5.3 Erfarenhet 

Moore (2001) genomförde en studie i Storbritannien varvid han testade om ett företags ål-
der hade någon inverkan på organisationens sociala ansvar. Sitt resonemang bygger Moore 
på en tidigare genomförd studie av Roberts15. Då det visade sig att det finns ett samband 
antog Moore att Roberts resonemang kunde antas stämma. Roberts menade i sin studie att 
organisationens rykte och historia om tidigare aktiviteter gällande socialt ansvar blir taget 
för givet. Roberts menar även att om företaget tidigare intresserat sig för socialt ansvar är 
det troligt att de olika intressenterna förväntar sig ytterligare engagemang för dessa aktivite-
ter. Det blir därmed svårt att sluta intressera sig för socialt ansvar då intressenterna har 
höga förväntningar (Moore, 2001).  

Att företagen sedan tidigare har erfarenhet av att hållbarhetsredovisa och att granska denna 
tror författarna kan påverka framtida granskning. Författarna anser att det kan vara svårt 
för företagen att upphöra med denna typ av redovisning och granskning när de väl har bör-
jat. Vad som gör denna aspekt mer intressent att testa är att den till skillnad mot andra har 
empiriskt testats i relativt få tidigare gjorda studier. I databasen från KPMG finns uppgifter 
om antalet år som företagen tidigare har framställt hållbarhetsredovisningar. Författarna 
kommer därför att se om det finns ett samband mellan tidigare erfarenhet av att hållbar-
hetsredovisa och valet att få den granskad. 

                                                 

15 Roberts, R.W. (1992). Determinants of corporate social responsibility disclosure: An application of stake-
holder theory. Accounting, Organizations and society. 17(6), 595-612. Författarna har inte kunnat få tag på denna 
artikel. 
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H3: Det finns ett samband mellan erfarenhet och valet att få hållbarhetsredovis-
ningen granskad av utomstående. 

3.5.4 Val av publicering  

Det finns olika sätt för företagen att få ut information om sitt miljö-, etik- och hållbar-
hetsarbete på. Denna typ av information kan återfinnas i årsredovisningen, eller så kan fö-
retagen exempelvis låta upprätta en separat rapport för ändamålet (KPMG, 2005). Det 
finns dessutom flertalet andra media som man kan få ut sin hållbarhetsredovisning genom. 
Adams (2002) menar att det inte enbart är genom den årliga hållbarhetsredovisningen eller 
årsredovisningen som företaget kan få ut sin information genom. Andra media som kan 
användas är Internet, intranätet, interna nyhetsblad, broschyrer, pressmeddelanden och 
presskonferenser, aktivt arbete med andra organisationer och informella samtal med analy-
tiker och banker. Campbell et al. (2001) menar även att andra sätt att få ut informationen 
kan vara reklam och sponsring.  

Vad författarna tycker är intressant, och som de inte hittat några tidigare studier om, är om 
det finns ett samband mellan de olika sätten att framställa sin hållbarhetsinformation på 
och att få densamma granskad. Utifrån detta har följande hypotes framställts för att testa 
om det skiljer sig i valet att granska om det är en separat eller en i årsredovisningen integre-
rad hållbarhetsredovisning. 

H4: Det finns ett samband mellan val av publicering och valet att få hållbarhetsre-
dovisningen granskad av utomstående. 

3.6 Nationell kultur 

Adams et al. (1998) fann tecken på att det är stora skillnader på hållbarhetsredovisningen 
mellan olika länder avseende vad hållbarhetsredovisningen innehåller samt hur mycket in-
formation som framställs. Studier visar att landet där hållbarhetsredovisningen framställs 
har stor influens på vad som redovisas och hur mycket (Hackston & Milne, 1996). 

Det finns många olika sätt att definiera kultur på, men vi anser att de flesta definitioner ger 
oss samma svar. För att förenkla för läsaren använder vi oss här av en definition och det är 
Geert Hofstedes16. Hofstede har formulerat följande definition på vad kultur är ”den kol-
lektiva mentala programmeringen som särskiljer de människor som tillhör en viss grupp el-
ler kategori från andra” (Hofstede & Hofstede, 2005 s. 17). Den mentala programmeringen 
som Hofstede tar upp förstärks genom att institutioner17 och samhället i övrigt även speglar 
kulturen. Dock så är inte alla personer inom ett land exempelvis programmerade på samma 
sätt, det finns variationer bland de olika individerna och grupper (Perera & Mathews, 1990). 
Yrkes-, företags- och åldersrelaterade subkulturer är vanligtvis inget mer än variationer av 
en nationell kultur (Hofstede, Hofstede & Pedersen 2002). Genom kulturen vidfäster folk 

                                                 

16 Geert Hofstede kommer från Nederländerna och har studerat kulturella aspekter i över 30 år (han räknas 
som en av de främsta på området) och som även efter sin pensionering 1993 har varit aktiv inom området. 
Hans son Gert Jan Hofstede är även han aktiv inom den akademiska världen, och han har införlivat mycket 
av sin fars arbete i sitt eget. Självklart finns det även andra som har studerat kultur, några namn som kan 
nämnas är exempelvis Schwarts, Trompenaars, Parsons och Shils. 

17 Vad Hofstede och Hofstede (2005) inkluderar i begreppet institutioner är skolan, familjen, olika samfund, 
organisationer och de grundläggande elementen i samhället. 
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meningar till olika aspekter i livet och kulturen påverkar hur de ser på världen (Hofstede, 
1984). Olika kulturer har olika hjältar, ritualer, symboler och värderingar (Hofstede & 
Hofstede, 2005). Man kan säga att kultur är precis vad personligheten är för en individ bara 
att kulturen inbegriper ett stort antal personer (Perera & Mathews, 1990). Kultur är en vik-
tig aspekt att ta med i förståelsen för hur sociala system förändras då kulturen påverkar be-
teendet hos gruppmedlemmarna och deras normer och värderingar (Harrison & McKin-
non, 1986). 

Nationell kultur är således det namn vi ger till det som utmärker ett lands folk från ett an-
nat (Hofstede et al., 2002). De nationella kulturerna är väldigt komplexa och det tar år att 
förstå en enda kultur om man inte är född inom den. Till och med den nationella kultur 
som man själva är infödd inom är svår att förklara för andra då man är omedveten om 
mycket av det man gör (Hofstede, 1984). En studie från universitetet i Hongkong visar att 
människors sätt att tänka och agera begränsas av kulturen (Hofstede & Hofstede, 2005).  

Om man jämför ett stort antal kulturer i världen så upptäcker man att trots att skillnader 
existerar så möter alla kulturer samma fem dimensioner i det sociala livet. Varje kultur har 
olika svar och lösningar på dessa dimensioner. Dessa fem kulturella dimensionerna ses från 
en skala som visar högt respektive lågt. När två kulturer verkligen känns olika betyder det 
att dessa har löst mer än en av dimensionerna olikt. Dessa dimensioner är individualism 
kontra kollektivism, maktdistans, maskulinitet kontra femininitet, osäkerhetsundvikande, 
och långsiktig respektive kortsiktig inriktning (Hofstede et al., 2002). Hofstedes dimensio-
ner härstammar från en multinationell studie som tar sin ansats i företagsvärlden. Hofstede 
har studerat enkäter som skickats ut till de anställda på IBMs alla dotterbolag i över 50 län-
der. Genom dessa kunde olika värderingar och nationalrelaterade likheter och skillnader ur-
skiljas vilket har lett fram till Hofstedes kulturella dimensioner (Hofstede & Hofstede, 
2005).  

3.6.1 Individualism kontra kollektivism 

Folk kan ha allt från en individuell identitet (individualism) till en gruppidentitet (kollekti-
vism), och människors syn på sig själva kan antingen beskrivas med jag eller vi (Hofstede et 
al., 2002). Individualismen präglas av att individernas intresse går före gruppens, medan 
motsatsen kan sägas om kollektivismen. Individualistiska samhällen kännetecknas av att 
banden mellan individerna är svaga och alla förväntas endast att ta hand om sig själva och 
sin närmaste familj. Detta görs möjligt genom att samhället ger människorna stor frihet 
(Hofstede & Hofstede, 2005).  

Kollektivismen däremot utmärks av ett starkt socialt band bland folket, som redan från 
födseln hamnar i någon typ av grupp. Alla fokuserar på vad som är gruppens bästa, och en 
kollektivist ska inte ha några åsikter eller värderingar som strider mot gruppens (Hofstede, 
1983). En kollektivist kan räkna med att hans eller hennes grupp kommer att ta hand om 
och skydda han/henne i utbyte mot hängiven lojalitet (Hofstede, 1984). En kollektivist be-
höver inte skapa särskilda vänskapsband för det är gruppen som fastställer vilka ens vänner 
är (Hofstede & Hofstede, 2005). I bilaga 1 finns en tabell som visar vilka länder i denna 
studie som är kollektivistiska respektive individualistiska. 100 poäng betyder att landet är 
starkt individualistiskt medan noll poäng betyder att landet är starkt kollektivistiskt. 

H5: Det finns ett samband mellan individualism och valet att få hållbarhetsredovis-
ningen granskad av utomstående. 
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3.6.2 Maktdistans 

Maktdistans utgör till vilken utsträckning som personer inom ett samhälle kan acceptera att 
makten inom institutioner och organisationer är olika fördelad. Personer i samhällen med 
låg maktdistans strävar efter en mer jämställd och lika maktfördelning, medan personer i 
samhällen där maktdistansen är hög gillar att det finns en hierarkisk ordning i vilken alla har 
sin plats (Hofstede, 1984). I ett land där maktdistansen är stor så är det den som har mak-
ten som har rätt och är god, medan i länder där maktdistansen är låg så ska makten vara re-
glerad och följa vissa kriterier för att säkerställa vad som är gott respektive ont (Hofstede & 
Hofstede, 2005). Makt och status går även hand i hand i kulturer med hög maktdistans, och 
de som är mer maktlösa är beroende av dem som har makten. Fallet är det motsatta i ett 
samhälle med låg maktdistans där vill folket att relationen mellan de som har makten och 
de mer maktlösa ska vara mer oberoende till sin karaktär (Hofstede et al., 2002). I bilaga 1 
finns det beskrivet huruvida de sexton länderna vi fokuserar på har hög eller låg maktdi-
stans. 

H6: Det finns ett samband mellan maktdistans och valet att få hållbarhetsredovis-
ningen granskad av utomstående. 

3.6.3 Maskulinitet kontra femininitet 

Det har visat sig att i alla länder världen över där det existerar en ojämn rollfördelning mel-
lan kvinnor och män är samhällena tuffare och fokus ligger på prestation och stridighet 
istället för på omvårdnad och kompromisser. Kvinnor ska i dessa maskulina länder vara 
mer ömsinnade, försynta och värnar om livskvalitet och förhållanden. När kvinnor och 
män är på en mer jämlik nivå resulterar det i att samhället som helhet får mer feminina 
drag. Så, i maskulina kulturer (prestationsfokuserade) är det en ojämn rollfördelning och en 
skarp avgränsning av vad män respektive kvinnor ska göra, medan i feminina kulturer (fo-
kuserade på omsorg) är rollfördelningen mer jämn och könsavgränsningen existerar inte 
alls på samma sätt som i den maskulina kulturen (Hofstede et al., 2002). I maskulina sam-
hällen finns det även ett behov att hävda sig, att ha materiell framgång och vara tuff (Hofs-
tede & Hofstede, 2005). I bilaga 1 visas hur maskulina respektive feminina de sexton län-
derna i vår studie är, och 100 poäng betyder starkt maskulina medan noll poäng innebär en 
mycket svag maskulinitet. Ett land med svag maskulinitet är då feminin istället då det är 
motpolen till maskulinitet. 

H7: Det finns ett samband mellan maskulinitet och valet att få hållbarhetsredovis-
ningen granskad av utomstående. 

3.6.4 Osäkerhetsundvikande 

Den här dimensionen handlar om hur folk hanterar det oförutsägbara och det tvetydiga, 
det vill säga rädslan för det okända. Många personer som är osäkerhetsundvikande anser att 
det som är annorlunda är farligt (Hofstede et al., 2002). Det mänskliga samhället har ut-
vecklat olika sätt för att hantera osäkerhet, det är teknologi, lagar och religion. Teknologin 
har hjälpt oss att försvara oss mot osäkerheter som orsakas av naturen, lagar hjälper oss 
mot osäkerhet i beteendet hos andra personer, och religion assisterar när det gäller osäker-
heter som vi själva inte kan försvara oss emot (Hofstede, 2001). Osäkerhetsundvikande är 
dock inte samma sak som riskundvikande. Om en risk kan bli kvantifierad och igenkänd, är 
den inte hotande för personer som tillhör en osäkerhetsundvikande kultur (Hofstede et al., 
2002). 
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Vad som kännetecknar en person som är extremt osäkerhetsundvikande är att regler är vik-
tigt (även om de aldrig fungerar), de anser att det existerar bara en sanning och den har vi, 
och även experter är högt värderade. Den som däremot tolererar osäkerhet tycker att det 
som är annorlunda är spännande, obekanta och oklara situationer känns inte jobbiga och 
regler ska bara finnas när det absolut är nödvändigt. Fler kännetecken är att det känns 
skönt att vara lat (hårt arbete är bara nödvändigt när det verkligen behövs), sunt förnuft 
värderas, och avvikande och innovativa idéer och beteenden tolereras (Hofstede et al., 
2002). Så en person med högt osäkerhetsundvikande är starkt emot förändringar, medan en 
motsatt person gillar förändringar (Hofstede, 2001). Ett osäkerhetsindex finns i bilaga 1, 
där som tidigare 100 poäng betyder ett starkt osäkerhetsundvikande och noll poäng visar 
att landet är svagt osäkerhetsundvikande. 

H8: Det finns ett samband mellan graden av osäkerhetsundvikande och valet att få 
hållbarhetsredovisningen granskad av utomstående. 

3.6.5 Långsiktig och kortsiktig inriktning 

Den femte dimensionen som kommer att tas upp är egentligen inte Hofstedes utan den har 
uppkommit tack vare Michael Bond18 som även han har studerat kulturer. Hofstede ser 
ändå denna dimension som ett bra och viktigt komplement till de övriga. En långsiktig in-
riktning fokuserar på moraler som inriktar sig på framtida belöningar, sparsamhet och ihär-
dighet. Den kortsiktiga inriktningen inriktar sig på moraler som har med det som varit och 
det som är nu att göra, traditioner och att uppfylla sociala skyldigheter är viktigt. Ansträng-
ningar ska även ge snabbt resultat vad gäller den sistnämnda inriktningen (Hofstede & 
Hofstede, 2005). Det vill säga, denna dimension handlar om valet av fokus på folks an-
strängningar, antingen fokuserar man på framtiden eller nuet (Hofstede, 2001). I bilaga 1 
visas det ett index över huruvida länderna är långsiktiga respektive kortsiktiga i sina inrikt-
ningar. Dock fattas det index för Sydafrika som inte har studerats närmare vad gäller denna 
dimension. 

H9: Det finns ett samband mellan långsiktig inriktning och valet att få hållbarhets-
redovisningen granskad av utomstående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

18 Se exempelvis Bond, M. & Leung, K. (1989). On the empirical identification of dimensionsfor cross-
cultural comparisons. Journal of Cross-Cultural Psychology. 20(2), 133-151. 
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4 Empiri 

I detta kapitel behandlas datan från KPMGdatabasen genom grafiska och statistiska metoder för att 
kunna acceptera eller förkasta de ställda hypoteserna. 

4.1 Företagsstorlek 

För att kunna urskilja om det finns något samband mellan valet att externt granska sin håll-
barhetsredovisning och företagsstorleken har författarna först valt att visa detta grafiskt. 
Författarna valde att dela in företagen i 4 stycken grupper utifrån det rankingssystem som 
KPMG framställt. Kategori 1 består av de företagen som i de olika länderna rankades som 
de 25 största, kategori två består av den grupp med rankingummer mellan 26 och 50 det 
gör att i kategori 3 återfinns de företag som rankades på platserna 51 till 75 och kategori 4 
finns de minsta företagen med rankingnumren 76-100. I figur 3 visas andelen av de grans-
kade respektive icke granskade företagen i de olika grupperna.. 
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Figur 3- Företagsstorlek- granskade och icke granskade hållbarhetsredovisningar 

Som författarna skrev i kapitel tre har alla de olika företagen fått ett rankingnummer mellan 
1-100. Detta innebär att det kan skiljas åt storleksmässigt mellan grupperna då inte alla fö-
retagen i de olika kategorierna har framställt en hållbarhetsredovisning. Författarna baserar 
diagrammet ovan på en korstabell och utifrån denna står det klart att framställning av håll-
barhetsredovisningar är vanligare bland de större företagen vilket stämmer överens med 
diskussionen som fördes i kapitel 3. Vad som kan ses som relativt tydligt utifrån diagram-
met i figur 3 är att det är betydligt vanligare att det är de större företagen som granskar sin 
hållbarhetsredovisning externt. Författarna har valt att inte enbart utröna om det finns nå-
got samband grafiskt utan också statistiskt, detta med hjälp av ett Chi2-test. Resultatet av 
det genomförda testet finns i tabell 2. 
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Chi-Square Tests

8,642a 3 ,034

8,612 3 ,035

608

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 30,58.

a. 

 

Tabell 2 Chi2-test- Företagsstorlek 

Den information som behövs för vår studie finns på första raden i Chi2-testet i tabell 2, här 
avläser man det så kallade p-värdet (Asymp. Sig.). Chi2-testet testet ovan visar att det med 
en signifikansnivå på 5 procent finns ett samband mellan företagsstorleken och valet att 
granska hållbarhetsredovisningen då p-värdet är 0,034 och därmed mindre än 0,05. För att 
undersöka styrkan på sambandet har författarna valt att genomföra Cramer’s V. Resultatet 
av denna presenteras nedan i tabell 3, och detta visar att sambandet är svagt då värdet är 
0,119. Då det finns ett svagt samband kan hypotes 1 accepteras. 

Symmetric Measures

,119 ,034

,119 ,034

608

Phi

Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 

 

Tabell 3 Cramer’s V- Företagsstorlek 

4.2 Bransch 

När det kommer till branschens eventuella inverkan på valet att få hållbarhetsredovisningen 
externt granskad börjar författarna med att framställa detta grafiskt. Detta för att göra det 
lättare att urskilja vilka branscher det är som granskar mest. Författarna har valt en indel-
ning med 16 stycken branscher vilket är samma indelning som KPMG gjort i sin studie. 
Diagrammet över den grafiska studien finns i bilaga 2. De branscher som är bäst på att ex-
ternt granska sin hållbarhetsredovisning är ”Vatten & El”, ”Olja & Gas” och ”Gruvor”.  

För att statistiskt testa om det kan finnas ett samband mellan bransch och valet att granska 
har författarna gjort ett Chi2-test. Resultatet nedan gör klart att det finns ett samband då p-
värdet är 0,003 och därmed faller innanför den valda signifikansnivån på 5 procent.  
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Chi-Square Tests

34,196a 15 ,003

33,472 15 ,004

608

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

2 cells (6,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,46.

a. 

 

Tabell 4 Chi2-test- Bransch  

Författarna har även här gått vidare med att framställa Cramer’s V för att se hur starkt 
sambandet är mellan branschtillhörighet och extern granskning av hållbarhetsredovisning-
en. Resultatet i tabell 5 visar ett värde på 0,237. Detta innebär att det finns ett samband 
men att detta är svagt då värdet är närmare 0 än 1. Eftersom det finns ett samband kan hy-
potes 2 accepteras. 

Symmetric Measures

,237 ,003

,237 ,003

608

Phi

Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 

 

Tabell 5 Cramer’s V- Bransch  

4.3 Erfarenhet 

Författarna har testat om antalet tidigare framställda hållbarhetsredovisningar har påverkat 
valet att granska eller inte granska hållbarhetsredovisningen externt. Resultatet kan grafiskt 
utläsas nedan i figur 4. Det är 17 företag som saknar data, men författarna anser att detta 
inte ska komma att påverka resultatet då studien innefattar ett så stort urval som totalt 608 
företag. 
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Figur 4 Erfarenhet- antal tidigare hållbarhetsredovisningar 

Från diagrammet i figur 4 är det tydligt att de granskade hållbarhetsredovisningarna fram-
förallt återfinns i kategorin med fem tidigare hållbarhetsredovisningar eller fler. Det är en 
påtaglig ökning av externt granskade hållbarhetsredovisningar ju fler hållbarhetsredovis-
ningar företaget tidigare tagit fram. Detta ger att utifrån den grafiska studien är det klart att 
tidigare erfarenhet påverkar den externa granskningen av hållbarhetsredovisningar. För att 
statistiskt se om det finns ett samband har ett Chi2-test genomförts och resultatet från detta 
återfinns i tabell 6.  

Chi-Square Tests

36,485a 4 ,000

37,699 4 ,000

591

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 11,76.

a. 

 

Tabell 6 Chi2-test- Erfarenhet 

Chi2-testet visar ett p-värde på 0,000 och därmed finns det ett samband eftersom detta fal-
ler innanför gränsen på 0,05. När p-värdet är 0,000 är det egentligen mindre är 0,001 (Djur-
feldt et al., 2003). För att se hur starkt sambandet är ett Cramer’s V test gjorts. Resultatet av 
detta visas i tabell 7 och ger ett värde på 0,248 vilket visar att sambandet är relativt svagt. I 
och med att det finns ett samband kan hypotes 3 accepteras. 
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Symmetric Measures

,248 ,000

,248 ,000

591

Phi

Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 

 

Tabell 7 Cramer’s V- Erfarenhet 

4.4 Val av publicering 

Författarna har valt att studera om det finns ett samband mellan valet av publicering och 
att få hållbarhetsredovisningen externt granskad. Detta har gjorts genom att se om det 
finns några skillnader mellan granskningen av självständiga hållbarhetsredovisningar och 
hållbarhetsredovisningar integrerade i årsredovisningen. Diagrammet i figur 5 visar detta 
grafiskt. 
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Figur 5 Val av publicering 

Utifrån den data som ligger till grund för den grafiska studien står det klart att ungefär 80 
procent av hållbarhetsredovisningarna i denna studie är självständiga. Vidare syns det ut-
ifrån diagrammet tydligt att det även främst är de självständiga hållbarhetsredovisningarna 
som granskas. För att statistiskt säkerställa om det finns ett samband mellan valet av publi-
cering och granskning har författarna gjort ett Chi2-test.  
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Chi-Square Tests

27,140b 1 ,000

25,979 1 ,000

32,186 1 ,000

,000 ,000

608

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
34,13.

b. 

 

Tabell 8 Chi2-test- Val av publicering 

Chi2-testet visar ett p-värde på 0,000 och därmed finns det ett samband. Som tidigare har 
nämnts är p-värdet egentligen mindre är 0,001 (Djurfeldt et al., 2003). För att se hur starkt 
detta är har författarna använt sig av Cramer’s V som finns i tabell 11. Detta visar ett värde 
på 0,211, och därmed kan sägas att det finns ett svagt samband och hypotes 4 kan därmed 
accepteras.  

Symmetric Measures

-,211 ,000

,211 ,000

608

Phi

Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 

 

Tabell 9 Cramer’s V- val av publicering 

4.5 Nationalitet och kultur 

I figur 7 visas grafiskt hur många företag i varje land som är inkluderat i studien som har 
granskat sin hållbarhetsredovisning i procent. Dessa procenttal kommer i fortsättningen att 
kallas för granskningsprocent. Dessa används i de spridningsdiagram som har framställts 
för de olika kulturvariablerna och även i den statistiska analysen. Diagrammet visar att bäst 
på att granska är Italien och Storbritannien, medan USA och Sydafrika placerar sig i botten. 
Till skillnad från KPMGundersökningen har författarna valt att även inkludera de hållbar-
hetsredovisningar som är integrerade i företagens årsredovisningar. Detta innebär att dessa 
procenttal skiljer från det diagram som finns i bilaga 1. 



  

 36 
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Figur 6 Det procentuella antalet företag i varje land som har granskat sin hållbarhetsredovisning 

4.5.1 Individualism 

Att testa om det finns ett samband mellan individualism och valet att få hållbarhetsredovis-
ningen granskad är det första av fem index som ska testas för att se om den nationella kul-
turen kan ha någon inverkan på valet att externt granska hållbarhetsredovisningen. Detta 
liksom de fyra andra indexen har ett värde mellan 1 och 100. För att kunna se om det finns 
ett samband har i figur 7 ett spridningsdiagram tagits fram. 

 

Figur 7 Spridningsdiagram- Individualism 
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Då man utifrån spridningsdiagrammet kan se ett visst samband har författarna valt att un-
dersöka detta närmare genom att använda sig av en korrelations- och regressionsanalys. 
Tabell 10 visar att det finns ett signifikant samband då p-värdet 0,000 fallet innanför signi-
fikansnivån på 0,05. Pearsons korrelationskoefficient (r) på 0,188 i tabell 11 visar att sam-
bandet är svagt, och då b är 0,252 är sambandets riktning positivt. Genom att titta på pre-
diktionsförmågan (r²) för sambandet mellan individualism och valet att externt granska 
hållbarhetsredovisningen framgår att 3,5 procent av skillnaden mellan att granska och inte 
granska kan förklaras av individualism. I och med detta utfall kan författarna acceptera hy-
potes 5. 

Coefficientsa

9,704 3,858 2,515 ,012

,252 ,054 ,188 4,712 ,000

(Constant)

IDVI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Granskningsprocenta. 
 

Tabell 10 P-värde- Individualism 

Model Summary

,188a ,035 ,034 18,818
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), IDVIa. 
 

 Tabell 11 Pearsons korrelationskoefficient och prediktionsförmågan- Individualism 

4.5.2 Maktdistans 

För att se om det finns något samband mellan maktdistans och valet att granska hållbar-
hetsredovisningen kommer författarna även här att framställa ett spridningsdiagram som 
kan ses i figur 8. Utifrån detta är det relativt tydligt att det inte finns något samband men 
författarna vill ändå även göra en statistisk studie för att säkerställa detta.  
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Figur 8 Spridningsdiagram- Maktdistans 

I tabell 12 kan resultatet från den statistiska studien utläsas och med ett p-värde på 0,948 
står det klart att detta värde klart överstiger studiens signifikansnivå på 5 procent. Därmed 
ska hypotes 6 förkastas då det är tydligt att det inte finns något samband. 

Unstandardized Coeffi-
cients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 27,320 3,204   8,526 ,000 1 

MDI ,005 ,074 ,003 ,065 ,948 

Tabell 12 P-värde- Maktdistans 

4.5.3 Maskulinitet 

Spridningsdiagrammet i figur 9 gör att det inte kan ses något tydligt samband grafiskt men 
precis som ovan vill författarna ändå gå vidare med att göra en statistisk analys för att inte 
göra misstaget att förkasta en sann hypotes. 
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Figur 9 Spridningsdiagram- Maskulinitet 

Tabell 13 visar att det finns ett signifikant samband då p-värdet på 0,000 klart understiger 
signifikansnivån på 0,05 och b visar att sambandets riktning är positivt (0,117). Tabell 14 vi-
sar dock att sambandet är svagt då r har ett värde på 0,159. Vidare gör r² klart att 2,5 pro-
cent av skillnaden mellan att inte granska och granska kan förklaras av maskulinitet. I och 
med detta kan hypotes 7 accepteras. 

Coefficients(a) 

Unstandardized Coeffi-
cients 

Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 21,232 1,767  12,019 ,000 1 

MASI ,117 ,029 ,159 3,953 ,000 

a  Dependent Variable: Granskningsprocent 

Tabell 13 P-värde- Maskulinitet 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,159(a) ,025 ,024 18,917 

a  Predictors: (Constant), MASI  

Tabell 14 Pearsons korrelationskoefficient och prediktionsförmågan- Maskulinitet 
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4.5.4 Osäkerhetsundvikande 

För att se om kulturvariabeln osäkerhetsundvikande kan ha ett samband på valet att externt 
granska hållbarhetsredovisningen har först en grafisk studie med att spridningsdiagram 
gjorts. Detta finns nedan och man kan urskilja ett visst samband. För att säkerställa om det 
finns något samband har författarna gått vidare med en korrelations- och regressionsanalys. 

 

Figur 10 Spridningsdiagram- Osäkerhetsundvikande 

Tabell 15 visar att det finns ett signifikant samband då p-värdet 0,005 faller innanför den 
valda signifikansnivån, och b är 0,103 vilket ger en positiv riktning på sambandet. Det 
framgår av tabell 16 att Pearsons korrelationskoefficient har ett värde på 0,113 och därmed 
finns det ett svagt samband. Det linjära sambandet mellan osäkerhetsundvikande och ex-
tern granskning av hållbarhetsredovisningen bestäms av r². Det framgår att 1,3 procent av 
skillnaden mellan att granska och inte granska kan förklaras av osäkerhetsundvikande. Det-
ta innebär att hypotes 8 kommer att accepteras.  

Coefficients(a) 

Unstandardized Coeffi-
cients 

Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 21,622 2,249  9,616 ,000 1 

OUI ,103 ,037 ,113 2,794 ,005 

a  Dependent Variable: Granskningsprocent 

Tabell 15 P-värde- Osäkerhetsundvikande 
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Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,113(a) ,013 ,011 19,037 

a  Predictors: (Constant), OUI 

Tabell 16 Pearsons korrelationskoefficient och prediktionsförmågan- Osäkerhetsundvikande 

4.5.5 Långsiktig inriktning 

Ett spridningsdiagram finns i figur 11 för att visa sambandet grafiskt mellan långsiktig in-
riktning och valet att externt granska hållbarhetsredovisningar. Författarna anser att genom 
att studera spridningsdiagrammet kan ett visst samband ses för att säkerställa om så är fallet 
har även en regressions- och korrelationsanalys gjorts. 

 

Figur 11 Spridningsdiagram- Långsiktig inriktning 

Resultatet i tabell 17 gör dock klart att det inte finns något samband mellan långsiktig in-
riktning och valet att externt granska sin hållbarhetsredovisning. P-värdet 0,534 överstiger 
klart den valda signifikansnivån på 5 procent. Det svaga värdet på r och r2 stöder även valet 
att förkasta hypotes 9. 
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Coefficients(a) 

Unstandardized Coeffi-
cients 

Standardized 
Coefficients 

Model  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 31,902 1,899  16,797 ,000 1 

ILI -,027 ,043 -,027 -,622 ,534 

a  Dependent Variable: Granskningsprocent 

Tabell 17 P-värde- Långsiktig inriktning 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,027(a) ,001 -,001 18,467 

a  Predictors: (Constant), ILI 

Tabell 18 Pearsons korrelationskoefficient och prediktionsförmågan- Långsiktig inriktning 
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5 Analys 

Författarna kommer i detta kapitel att analysera det resultat som redovisades i empirikapitlet genom att 
integrera teorin med empirin och författarnas egna tankar. 

5.1 Företagsstorlek 

Som författarna skrev i kapitel 3 visar tidigare studier att det är de största företagen som 
hållbarhetsredovisar mest. Om detta skriver bland annat Hackston & Milne (1996) och 
Ahmed & Courtis (1999). Att det är de större företagen som hållbarhetsredovisar i högre 
grad än de mindre företagen framgår även av denna studie. Författarnas första hypotes var 
dock att företagsstorleken även kan påverka valet att externt granska företagens framställda 
hållbarhetsredovisningar. Denna hypotes accepterades då ett samband hittades, dock var 
detta svagt. 

Det kan som författarna redan nämnt i kapitel tre vara flera skillnader mellan stora och 
mindre företag. Watson et al. (2002) skriver att större företag har mer resurser, har större 
press från myndigheter och högre agentkostnader. Dessa aspekter spelar antagligen en stor 
roll vid valet att granska eller inte. Samtidigt har större företag kanske större förväntningar 
och mer krav på sig, men även fler intressenter generellt sett. Så fler intressenter och ett 
starkare krav på att anses som legitima hos större företag kan tänkas vara en av anledning-
arna till att de större företagen tenderar att granska mer än de mindre. 

Gray et al. (2001) för på tal att framställningen av frivilliga hållbarhetsredovisningar kan 
förklaras med agentteorin, men författarna anser att samma teori även kan förklara valet att 
granska densamma. Att granska företagets hållbarhetsredovisning kan även tänkas gynna 
principalen då agentens arbete granskas av någon utomstående. Som precis nämnts så har 
stora företag höga agentkostnader, och att välja att granska hållbarhetsredovisningen kan 
vara ett sätt att försöka minska dessa. Genom att granska hållbarhetsredovisningen verifie-
ras informationsflödet, och principalerna kan övervaka agenten bättre. 

Grupp 4 som var de minsta företagen granskade ungefär lika mycket som grupp 2, detta 
tror författarna beror på att det är så många andra faktorer som spelar in vad gäller valet att 
granska sin hållbarhetsredovisning. Som sagt, sambandet som hittades var svagt och detta 
visar även på att så mycket mer påverkar än bara företagsstorleken. Denna studie visar att 
de större företagen tenderar att granska mer, och i och med detta kan det även tänkas att de 
minsta företagen ser upp till och vill agera precis som de större företagen. Sammanfatt-
ningsvis kan sägas att de teorier och tidigare studier som tar upp företagsstorlek och valet 
att hållbarhetsredovisa även stämmer in på valet att granska sin hållbarhetsredovisning. 

Även om de största företagen i de olika länderna skulle vara lika stora kan de skiljas åt på 
grund av andra orsaker. En av de teorier som författarna tagit upp i kapitel 3 är legitimitets-
teorin. Enligt denna teori finns det ett socialt kontrakt mellan företaget och samhället som 
företaget verkar i (Suchman, 1995). För att kunna dra fördel av de resurser som samhället 
bistår med måste företaget hålla sig till det sociala kontraktet och framstå som legitimt 
(Campbell et al., 2001). Enligt författarna är det troligt att vad som anses vara legitimt och 
vad det sociala kontraktet innebär skiljer sig åt mellan olika länder. O’Dwyer (2002) menar 
till exempel att legitimitetsteorin inte är tillämplig på Irland, författarna anser att detta kan 
tänkas bero på kulturella skillnader. 
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Författarna menar även att företag i vissa länder har en större press på sig från olika intres-
sentgrupper så som media, myndigheter och lobbygrupper. Fröberg (2007) skriver i sin ar-
tikel att en orsak till att Sverige granskar relativt få hållbarhetsredovisningar beror på att de 
olika lobbyorganisationerna inom människorätt och miljö är svagare i Sverige jämfört med 
andra länder. Då nationerna emellan kan skiljas åt kan det till och med ha varit bättre att 
studera sambandet varje land för sig för att se om det kan finnas något mönster.   

5.2 Bransch 

I kapitel 3 gavs flera olika anledningar till att branschen kan påverka hållbarhetsredovis-
ningen. Författarna antar att dessa även kan påverka företagens val att externt granska sin 
hållbarhetsredovisning då hypotes 2 kunde accepteras. Watson et al. (2002) menar att histo-
rien har gjort så att vissa branscher hållbarhetsredovisar mer än andra. De menar att det är 
troligt att om ett företag med dominerande ställning i sin bransch hållbarhetsredovisar är 
det troligt att konkurrenterna till detta företag också börjar hållbarhetsredovisa för att på så 
sätt härma sin konkurrent. Detta kan till exempel förklara varför det är som vi skrev ovan 
att det är de stora företagen som granskar mest. 

En annan orsak enligt Adams et al. (1998) och Hackston och Milne (1996) är att branscher 
som är mer kundorienterade än andra hållbarhetsredovisar i högre grad. Vad som är förvå-
nande är att majoriteten av de branscher som kan tyckas vara kundorienterade inte granskar 
så mycket som man kanske kunde tro. Vi som konsumenter och kunder måste kanske ställa 
högre krav på de företag vi har kontakt med för att företeelsen att granska sin hållbarhets-
redovisning även ska få genomslagskraft inom dessa branscher. När det gäller el så verkar 
kunderna dock ha lyckats skapa en miljömässig och etisk genomslagskraft. Många elbolag i 
Sverige erbjuder idag exempelvis miljöel då allmänheten blivit alltmer miljömedvetna. En-
ligt KPMG (2005)  har branschen ”Finans, värdepapper och försäkring” ökat sin gransk-
ning drastiskt de senaste åren, dock är antalet granskade hållbarhetsredovisningar totalt sett 
fortfarande lågt i jämförelse med många andra branscher. För kunderna till dessa bolagen 
är det till exempel viktigt att bolagen inte investerar pengar i industrier som kan anses som 
oetiska, vilket antagligen är en av de största faktorerna till ökningen av antalet granskade 
hållbarhetsredovisningar.  

Hackston och Milne (1996) skriver även att branscher som har en stor inverkan på miljön 
hållbarhetsredovisar. Detta i ett steg att i intressenternas ögon ses som mer etiskt riktiga. 
Detta stämmer överens med denna studies resultat då branscherna ”Vatten & El”, ”Olja & 
Gas” och ”Gruvor” tenderar att granska mest. Det verkar därför inte bara viktigt för bolag 
med stor inverkan på miljön att hållbarhetsredovisa utan också granska denna för att visa 
att den information som de framställer är tillförlitlig. Dock är det förvånande att branschen 
”Skog & Papper” inte granskar mer (en bransch som i Sverige är bland de bästa på att 
granska) då det är en bransch som har en stor inverkan på miljön och utgör en farlig ar-
betsmiljö för många av de anställda. 

Författarna anser att det finns ett tydligt mönster mellan valet att granska och legitimitets-
teorin. Det kan tänkas att miljöpåverkande företag vill göra sitt bästa för att framstå som 
legitima i samhällets ögon. Att framställa en hållbarhetsredovisning är ett steg i denna rikt-
ning men genom att företaget låter den granskas externt blir hållbarhetsredovisningen mer 
tillförlitlig. Det sociala kontraktet bibehålls och företaget kan ta del av de resurser som sam-
hället bistår med. 
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Intressentteorin är närliggande med legitimitetsteorin (O’Donovan, 2001) och kan även den 
kopplas till de olika branscherna. Starka lobbygrupper och media kan vara några av företa-
gets intressenter och dessa kan göra stor skada på företaget om det skulle uppträda oetiskt. 
Lobbygrupperna skulle till exempel kunna påverka myndigheterna till att höja skatter och 
avgifter samt att göra lagändringar (Deegan & Rankin, 1996). Media kan i sin tur påverka 
företagets konsumenter att sluta köpa företagets produkter och påverka andra intressenter 
till att sluta samarbeta med företaget ifråga. Författarna antar att olika branscher har olika 
starka lobbygrupper omkring sig, och att den mediala fokusen är olika i olika branscher. 
Allt detta påverkar som sagt med stor sannolikhet valet att granska eller inte granska sin 
hållbarhetsredovisning.  

5.3 Erfarenhet 

Genom att titta grafiskt på vilken erfarenhet de företag har som externt låter granska sin 
hållbarhetsredovisning står det klart att granskningen av hållbarhetsredovisningen ökar ju 
längre erfarenhet företaget har. För de företagen med icke-granskade hållbarhetsredovis-
ningar minskar antalet företag som inte granskar i takt med att erfarenheten ökar. Genom 
den genomförda statistiska analysen står det klart att det finns ett svagt samband mellan ti-
digare erfarenhet och valet att externt granska hållbarhetsredovisningar, och baserat på det-
ta accepteras hypotes 3. 

Moore (2001) skriver att när väl ett företag börjat ägna sig åt socialt ansvar tar intressenter-
na för givet att de ska fortsätta med detta och har också höga förväntningar på företaget. 
Intressentteorin kan därmed användas till att förklara detta samband. Författarna anser 
även att en annan teori som tagits upp tidigare kan vara tillämplig nämligen agentteorin. 
Om du som agent inte granskar fastän du gjort detta tidigare så kommer principalen bli 
misstänksam. Enligt Power (1991) finns det information som inte är synlig mellan agenten 
och principalen. Eftersom agenten arbetat inom företaget sitter ofta denne inne med mer 
information och det finns risk att agenten inte delar med sig av informationen utan handlar 
i eget intresse. Det är detta som principalen tror kan vara fallet om agenten slutar granska.  

5.4 Val av publicering 

Utifrån hypotes 4 är författarna intresserade av att ta reda på om valet att framställa en 
hållbarhetsredovisning som ett självständigt dokument eller som integrerad i årsredovis-
ningen kan påverka valet att få den granskad eller inte. Den framställda grafen i kapitel 4 vi-
sar att de hållbarhetsredovisningar som blir granskade mest är de som är självständiga re-
dovisningar. Grafen visar att 31 procent av de självständiga redovisningarna är granskade 
medan samma siffra för integrerade hållbarhetsredovisningar är 9 procent. 

Det statistiska testet som genomfördes visar att det finns ett samband mellan valet av håll-
barhetsredovisning och granskningen av densamma. Författarna valde att testa denna hy-
potes främst för att de inte kunde hitta någon tidigare gjord studie som behandlar just den-
na aspekt. Författarna tänkte innan det gjorda testet att det vore lättare för företagen att 
granska en hållbarhetsredovisning som är integrerad i årsredovisningen eftersom den sena-
re ändå ska granskas. Dessutom skulle det kunna tänkas att företaget vill säkerställa att all 
den information som finns med i årsredovisningen är tillförlitlig och granskad, även infor-
mation om företagets etiska- och miljömässiga ansvar.  

Då det inte var som författarna förväntade sig, att det är de integrerade som granskas i hög-
re grad, har de istället försökt hitta anledningar till varför det är de självständiga hållbarhets-
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redovisningarna som granskas i högre grad. En av anledningarna till att för det första fram-
ställa en självständig hållbarhetsredovisning kan vara att man här kan ta med mer informa-
tion än om man skulle ha den integrerad i årsredovisningen. Dessutom kan vissa intressen-
ter enbart vara intresserade av den mer kvalitativa miljö- och etikinformationen och inte av 
de siffror som finns i årsredovisningen. För att återigen använda legitimitetsteorin kan det 
också framstå som mer seriöst och legitimt från företagets sida om de lägger ner mycket re-
surser på en självständig hållbarhetsredovisning. Att dessutom granska densamma gör att 
den framstår som ännu mer tillförlitlig.  

5.5 Nationell kultur 

5.5.1 Individualism 

Vad den statistiska analysen påvisar är att det finns ett samband mellan valet att granska sin 
hållbarhetsredovisning och individualism, dock är sambandet svagt. Genom att endast titta 
på spridningsdiagrammet så kan det tänkas att granskningen av hållbarhetsredovisningar 
skulle öka i takt med att individualismen ökar och detta bekräftas även av den statistiska 
analysen då b är positiv. I ett individualistiskt samhälle ska man ta hand om sig själv och 
människorna har stor frihet, man kan då tänka sig att folk handlar på ett visst sätt för att 
gynna sig själva och gör som de själva vill. Kanske är det så att folk har blivit allt mer miljö- 
och etikmedvetna, och att dessa aspekter har blivit en del av arbetet för att gynna sig själv 
och sin närmaste familj. Så att granska hållbarhetsredovisningar i individualistiska länder är 
eventuellt ett sätt att tackla dessa individers behov.  

Vad som är intressant är att USA som är landet med den högsta individualismen också är 
sämst på att granska sina hållbarhetsredovisningar. Detta kan bero på att USA idag inte är 
ett av de kanske mest miljö- och etikmedvetna länderna i världen. USA har ju inte till ex-
empel skrivit på Kyotoavtalet trots att landet är en av världens värsta miljöbovar. USA gör 
precis vad som förväntas av ett individualistiskt land, det vill säga de gör som de själva vill. 
I och med att miljö- och etikfrågor inte står i fokus bland folk i allmänhet, intressenter, 
principaler gör detta att något legitimitetskrav inte existerar vad gäller granskning av dessa 
typer av redovisningar i USA. 

Samtidigt kan man titta närmare på Japan som har lägst individualismindex av alla länder i 
denna studie och som också är relativt bra på att granska sina hållbarhetsredovisningar. För 
i ett kollektivistiskt samhälle där man är miljö- och etikmedveten kan man även tänka sig att 
man granskar sina hållbarhetsredovisningar för att inte strida mot gruppens värderingar och 
åsikter. Att vara miljö- och etikmedveten är å andra sidan ett sätt att tänka kollektivistiskt, 
då man tänker så att säga på gruppens bästa. Alla människor i ett land påverkas ju av hur 
exempelvis miljön är runt om kring dem. Fast samtidigt, om ett kollektivistiskt samhälle 
inte skulle vara miljö- och etikmedvetet så skulle nog inte heller arbetet präglas av detta då 
det existerar starka sociala band mellan människorna. 

Legitimitetsteorin och intressentteorin har antagligen ett stort fäste i ett kollektivistiskt 
samhälle då de sociala banden som finns kan likställas med det ”sociala kontrakt” som exi-
sterar mellan företaget och samhället, och intressenternas krav och behov. Så om gruppen, 
samhället och intressenterna efterfrågar en hållbarhetsredovisning som är granskad kan 
man anta att antalet företag som granskar är högt. Detta på grund av att man inte vill ham-
na utanför gruppen (att det ”sociala kontraktet” bryts eller att intressenter drar sig ur) ge-
nom att handla emot gruppens eller samhällets värderingar och åsikter. Dock visar inte re-
sultaten från denna studie detta utan författarna menar att det trots USA är de mer indivi-
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dualistiska länderna som granskar hållbarhetsredovisningarna mest. Författarna vill även 
påpeka att även i ett individualistiskt samhälle kan legitimitets och intressentteorin vara en 
förklaring till graden av granskade hållbarhetsredovisningar. Företagen kan framställa och 
granska hållbarhetsredovisningar med det enda syftet att framstå som etiskt riktiga i sam-
hällets ögon för att de själva tjänar på det inte för att de av egen vilja vill handla utifrån ett 
miljö- och etiskt riktigt sätt. Det kan vara ett sätt att marknadsföra sig och därmed kan 
hållbarhetsredovisningen vara ett konkurrensfördelaktigt medel i kampen om konsumen-
terna. 

Agentteorin kan till viss del kopplas till ett individualistiskt samhälle då båda kan präglas av 
individualistiska viljor som kanske inte alltid vill åt samma håll. Det är inte säkert att princi-
palen och agenten har samma åsikter. Principalen kan vara mer intresserad av ett långsiktigt 
utvecklande och vinstgivande företag och agenten som kanske har en bonus att hämta ut 
vill se kortsiktiga och höga resultat. En granskad hållbarhetsredovisning kan då viljorna 
skiljer sig åt vara ett sätt att informera principalen om agentens handlingar inom och utom 
företaget. 

Trots att det finns undantag som USA och Japan visar författarnas statistiska tester att gra-
den av individualism påverkar valet att externt granska hållbarhetsredovisningen. När gra-
den av individualism är hög är även graden av granskade hållbarhetsredovisningar hög. 
Dock är som sagt detta samband relativt svagt. 

5.5.2 Maktdistans 

Författarna kunde förkasta hypotesen om att maktdistans skulle ha något samband med va-
let att granska sin hållbarhetsredovisning. Det framgår klart både utifrån den grafiska och 
statistiska studien att det inte finns något samband mellan granskning av hållbarhetsredo-
visningar och maktdistans. Detta resultat indikerar att hur maktfördelningen ser ut i ett land 
inte påverkar valet att granska. Då kan man tolka resultatet som så att det är likgiltigt om 
det är en högt uppsatt person i landet som bestämmer huruvida man ska granska eller inte, 
eller om det skulle vara ett mer demokratiskt beslut mellan institutioner och organisationer 
som bestämde detta. 

5.5.3 Maskulinitet 

Liksom vad gällde individualism så kan hypotesen om maskulinitet även den accepteras. 
Genom den statistiska analysen framgår det att det finns ett samband om än svagt och att 
detta har en positiv riktning. Det vill säga att när graden av maskulinitet är hög är även gra-
den av antalet granskade hållbarhetsredovisningar hög. 

Utifrån den grafiska studien syns det dock att vissa av de länder med hög maskulinitet har 
låg andel granskade hållbarhetsredovisningar och tvärtom. I och med att sambandet som 
hittades var svagt kan man tänka sig att granskning är något som hör till både maskulina 
och feminina kulturer. I ett land där fokus ligger på prestation och att hävda sig skulle man 
kunna tänka sig att granskning faktiskt är en typ av prestation vilken man kan utnyttja för 
att hävda sig bland alla de hållbarhetsredovisningar som produceras. Samtidigt kan man 
även föreställa sig att i feminina länder är handlingen att granska en del i ett omsorgsarbete 
där man vill säkerställa vilket företag det är som bryr sig mest om sina medmänniskor och 
miljön. 

Men vad både den grafiska studien och den statistiska studien visar är dock att det finns ett 
mönster där företag verksamma i maskulina samhällen i högre grad granskar sin redovis-
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ning än företag verksamma i feminina samhällen. Detta antyder att det har betydelse om ett 
samhälle är mer fokuserat på prestation och att hävda sig eller om fokus ligger på omsorg 
och kompromisser. Detta stämmer in med det faktum att hållbarhetsredovisningar kan ses 
av företagsledare som bra marknadsföring och ett sätt att bättra på sitt rykte. Företagen är 
kanske mer inriktade på att deras egna prestationer ska se bra ut och den primära fokusen 
ligger på sig själva. Detta gör att även en koppling mellan individualism, maskulinitet och 
granskning kan utrönas. 

Författarna anser att de teorier som tagits upp i referensramen är lättare att koppla samman 
med feminina länder än med maskulina länder. Samhället, intressenterna och principalen 
skulle nog gladeligen arbeta med ett företag i ett feministiskt land. Till skillnad till ett mas-
kulint land där med stor säkerhet stridigheter skulle uppstå då folk vill hävda sig och vara 
tuffa. Vad som kan vara en orsak till att andelen granskade hållbarhetsredovisningar ökar 
med maskuliniteten kan vara att de olika intressentgrupperna och samhället ställer högre 
krav och agerar starkare mot ej legitima företag.  

5.5.4 Osäkerhetsundvikande 

Resultatet av den grafiska och statistiska analysen visar att det finns ett svagt positivt sam-
band mellan valet att granska och graden av osäkerhetsundvikande. I de länder där osäker-
hetsundvikandet är högt kan man föreställa sig att granskning av hållbarhetsredovisningar 
är något nytt och farligt och då det inte finns någon lag eller förordning som säger att man 
ska granska så gör heller inte företagen det. Detta då lagar och regler är viktiga i länder med 
högt osäkerhetsundvikande.  

Det kan även tänkas att länder med lågt osäkerhetsundvikande tycker om nya och annor-
lunda idéer och därmed kan tänkas gilla det nya med att även granska sin hållbarhetsredo-
visning. Dock finns tecken på att dessa länder inte granskar. Dessa skulle i sådana fall vara 
att de tenderar att vara lata, varför granska om det inte är lagstadgat och ett absolut måste 
kan eventuellt en del företag fråga sig.  

Men då b är positivt är det tvärtom så att med högre grad av osäkerhetsundvikande så ökar 
även graden av granskade hållbarhetsredovisningar. Att författarna fått fram att sambandets 
riktning är positivt kan bero på det faktum att även experter är högt värderade i länder med 
hög grad osäkerhetsundvikande, detta skulle i sådana fall vara revisorerna och andra exper-
ter inriktade på miljö- och etikfrågor och i sådana fall skulle granskning kunna ske. Så trots 
att det ännu inte finns någon lag som säger att företagen måste granska sin hållbarhetsre-
dovisning så är granskningen större i högt osäkerhetsundvikande länder där lagar och regler 
är viktiga. Allmänheten kan dessutom vilja undanröja den osäkerhet som kan tänkas finnas 
kring korrektheten i en hållbarhetsredovisning i högt osäkerhetsundvikande länder och 
därmed granskas det även mer. 

Det kan mycket väl tänkas att även företagets olika intressenter kan påverka företagets val 
att externt granska hållbarhetsredovisningen. I högt osäkerhetsundvikande länder kan före-
tagen granska enbart för att uppfylla de olika kraven som intressenterna har. I länder med 
lågt osäkerhetsundvikande behöver det inte vara stark press ifrån intressenterna utan före-
tagen kanske granskar enbart för att de tycker att det är en ny och rolig idé. Utifrån denna 
diskussion är det även troligt att företag i högt osäkerhetsundvikande länder är mer intres-
serade av att anses som legitima.  
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5.5.5 Långsiktig inriktning 

Även denna hypotes kunde förkastas då inget samband kunde ses statistiskt. Vad som kan 
sägas om detta resultat är att det är inte tidsperspektivet som kanske är det avgörande för 
huruvida företagen låter granska sina hållbarhetsredovisningar. Författarna tror mer att det 
kan vara som så att det är vad man inriktar sig och lägger fokus på som är det avgörande. 
Italien och USA är två länder som kan diskuteras i detta fall, då båda har ungefär samma 
långsiktiga index (34 respektive 29). Italien har högst granskningsprocent medan USA har 
den absolut lägsta. Detta tror författarna beror på, som precis diskuterats, att USA kanske 
saknar den miljö- och etiska omsorg som Italien har och det är då detta som avgör huruvi-
da det granskas i landet. 

Två andra länder som kan diskuteras är Spanien och Japan då dessa är de länder som har 
lägst respektive högst index på skalan kring långsiktig inriktning. Dessa två länder är unge-
fär lika bra på att granska sina hållbarhetsredovisningar. Detta tror författarna beror på att 
miljön och etik kan vara i fokus oavsett om man har ett kortsiktigt ett långsiktigt tidsper-
spektiv. Ett land som Spanien med kortsiktig inriktning kan tänkas granska för att det finns 
en social press att vara och göra som alla andra företag, och att uppfylla sociala skyldigheter 
till exempelvis samhället, intressenter och principalen som då kanske har sin fokus på mil-
jö- och etikfrågor. Japan däremot granskar kanske för att de ser hur framförallt alla miljö-
påverkningar hotar folkets framtida existens. För det japanska folket som har en långsiktig 
inriktning är både dåtida och framtida generationer viktiga. Genom att ha sett hur dåtida 
generationer har missbrukat jordens resurser och bidragit med stora miljöpåverkningar vill 
dagens japaner kanske inte förvärra situationen ännu mer för kommande generationer. Att 
granska blir då ett sätt att kontrollera att företagen sköter sina skyldigheter gentemot fram-
tida generationer. 
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6 Avslutande diskussion 

Författarna kommer i detta kapitel presentera sina slutsatser, kritik till studien samt förslag till fortsatta 
studier. 

6.1 Slutsatser 

Författarnas syfte med denna studie var att studera om det finns något samband mellan att 
externt låta granska sin hållbarhetsredovisning och nationella och kulturella olikheter samt 
olika företagsegenskaper.  

De olika företagsegenskaperna som studerades visade alla att det fanns ett samband med 
valet att externt granska hållbarhetsredovisningen. Det starkaste sambandet hittads när va-
riabeln erfarenhet testades. Detta visar att ju fler hållbarhetsredovisningar som ett företag 
framställt desto vanligare är det att få hållbarhetsredovisningen granskade och därmed kan 
slutsatsen dras att erfarenhet är en viktig aspekt när det kommer till granskning. De andra 
tre egenskaperna som testades visade svaga samband och påverkar därmed valet att granska 
eller inte granska till viss del. 

Det var tydligt att branscher som har en stor påverkan på omgivningen valde att granska 
sin hållbarhetsredovisning i högre grad än de som inte har en lika stor påverkan på miljön 
då grupperna ”Olja & Gas”, ”Vatten & El” och ”Gruvor” hade störst andel granskade 
hållbarhetsredovisningar. Men författarna anser att det är förvånansvärt att branschen 
”Skog & Papper” inte granskar mer då den påverkar miljön och dessutom är en relativt far-
lig arbetsplats. Vidare har storleken på företaget och valet av hur hållbarhetsredovisningen 
framställs en inverkan på valet av extern granskning. Det står klart att det framförallt är de 
större företagen som låter sina hållbarhetsredovisningar granskas externt. Vidare är det van-
ligast att företagen framställer separata hållbarhetsredovisningar och att även dessa i högre 
grad granskas. För att sammanfatta studien över de olika företagsegenskaperna kan det sä-
gas att då författarna för alla fyra egenskaperna fann samband om än svaga kan de olika fö-
retagsegenskaperna hjälpa till och förklara varför vissa företag låter sina hållbarhetsredovis-
ningar granskas externt. Dock tror författarna att det även är andra faktorer som spelar in. 

Vad gäller kulturen har författarna fått fram olika resultat för de olika kulturvariablerna. Tre 
av de fem indexen indikerar att det finns ett svagt samband medan två av dem (maktdistans 
och långsiktig inriktning) inte pekar på att kulturen har någon inverkan på företagens val att 
granska hållbarhetsredovisningarna. Resultatet av denna studie påvisar att ju högre indivi-
dualism, maskulinitet och osäkerhetsundvikande ett land har desto större är chansen för att 
landets företag granskar sina hållbarhetsredovisningar. Att inte några starka samband hitta-
des mellan valet att granska och kulturvariablerna misstänker författarna beror på att det 
finns så många fler aspekter inom en nationell kultur än just dessa fem dimensioner. En 
kultur är väldigt komplex och att försöka förklara detta begrepp med hjälp av fem dimen-
sioner är nog att simplifiera begreppet för mycket. Men författarna anser att då några av in-
dexen gav ett samband kan dessa delar av kulturen vara en av orsakerna till att granskning-
en skiljer sig åt mellan de olika länderna.  

För att sammanfatta det ovan sagda står det klart att företagsegenskaperna och även i viss 
mån de kulturella olikheterna kan förklara varför det skiljer sig så mycket mellan hur många 
företag i de olika länderna som låter sina hållbarhetsredovisningar granskas externt. 
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6.2 Kritik till studien 

Författarna anser att det finns vissa aspekter som måste lyftas fram som kritik mot studien. 
Författarna har i stor grad varit beroende av en databas framställd av KPMG. Det är där-
med inte de själva som tagit fram materialet och kan därmed inte fullt ut säkerställa att den 
är korrekt insamlad. Dock har den givit mycket data som annars hade tagit både lång tid 
och arbete att ta fram, därmed ger den också en tyngd till studien och med det stora urvalet 
har författarna kunnat göra generaliseringar. Dock är författarna som redan diskuterats in-
nan något kritiska mot den storleksvariabel som använts. Den har varit ett ranking mått 
och då det kan vara stora skillnader mellan olika stora företag kan det därmed ha varit bätt-
re om författarna delat in företagen efter hur stora de är utifrån den totala populationen. 
Att dela in hela populationen efter hur stora de är var dock inte möjligt i detta fall då det i 
databasen endast fanns rankingen per land och författarna ansåg att det inte fanns möjlig-
het att själva storleksbestämma företagen då detta skulle vara alltför tidskrävande. Dessut-
om har författarna haft ett visst bortfall men detta tros inte, som sagts innan, påverka stu-
diens tillförlitlighet.  

Vidare kan valet att använda sig av Hofstedes fem kulturvariabler kritiseras då dessa för det 
första är relativt gamla och även dess relevans kan diskuteras. Sedan antar författarna att 
det är precis så som Hofstede menar att den nationella kulturen inte alltid kan förklara olika 
beteenden utan att det finns andra aspekter som även spelar in. Hofstede har med sina di-
mensioner försökt kvantifiera kultur, men det är sannolikt att kultur är ett begrepp som 
kanske ska förbli kvalitativ. 

Som vi nämnt i metodkapitlet så skiljer sig en nationellkultur åt även inom ett lands grän-
ser, och man kanske även ska vara försiktig med att undersöka kultur på en nationell nivå 
då de nationella gränserna inte alltid är gränser för olika kulturer. Dock hade det varit svårt 
att gå ner på företagsnivå i denna studie då det totalt inkluderades 608 företag.  

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Författarna har sett att det finns samband mellan olika företagsegenskaper och granskning,  
och det kan eventuellt finnas fler företagsegenskaper som kan påverka valet att externt 
granska hållbarhetsredovisningen. Det kan därför vara intressant att göra en liknande studie 
men med andra variabler såsom exempelvis val av granskare, om börsnotering av företaget 
kan påverka och hur ägarspridningen ser ut. Det kan även vara intressant att gå ner på na-
tionell nivå och jämföra detta. 

Att det finns skillnader mellan de olika nationerna är tydligt men författarna till denna stu-
die anser att det även vore intressant att testa andra kulturvariabler än Hofstedes. Andra 
förslag är att göra en mer kvalitativ studie av kulturens påverkan på valet att granska sin 
hållbarhetsredovisning. 
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Bilaga 1 Hofstedes fem kulturdimensioner 

Individualismindex (IDV) 

Land Poäng Land Poäng 

USA 91 Sverige 71 

Australien 90 Norge 69 

Storbritannien 89 Tyskland 67 

Kanada  80 Sydafrika 65 

Nederländerna 80 Finland 63 

Belgien  75 Spanien 51 

Italien 76 Japan  46 

Danmark 74  

 

Belgien har i tabellen ovan ett individualismindex på 75. Detta är dock framräknat genom 
att lägga ihop vad den flamländska delen och den fransktalande delen har för index (78 re-
spektive 72) och dela detta med två. 

Maskulinitetsindex (MAS) 

Land Poäng Land Poäng 

Japan 95 Kanada  52 

Italien 70 Spanien 42 

Tyskland 66 Finland 26 

Storbritannien 66 Danmark 16 

Sydafrika 63 Nederländerna 14 

USA 62 Norge 8 

Australien 61 Sverige  5 

Belgien  52   

 

Belgiens maskulinitetsindex har räknats ut precis som tidigare, den fransktalande delen har 
60 och den flamländska delen 43. 
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Maktdistansindex (MDI) 

Land Poäng Land Poäng 

Belgien  64 Australien 36 

Spanien 57 Tyskland 35 

Japan 54 Storbritannien 35 

Italien 50 Finland 33 

Sydafrika 49 Norge 31 

USA 40 Sverige 31 

Kanada  39 Danmark 18 

Nederländerna 38  

 

Författarna har gjort samma uträkning vad gäller maktdistansindexet för Belgien som på 
individualismindexet. Här hade dock den flamländska delen 61 och den fransktalande delen 
67. 

Osäkerhetsundvikandeindex (OUI) 

Land Poäng Land Poäng 

Belgien  95 Norge 50 

Japan 92 Sydafrika 49 

Spanien 86 Kanada  48 

Italien 75 USA 46 

Tyskland 65 Storbritannien 35 

Finland  59 Sverige  29 

Nederländerna 53 Danmark 23 

Australien 51   

 

Vad gäller osäkerhetsundvikandeindexet hade Belgiens flamländska del 97 och den fransk-
talande delen 93. Det genomsnitt vi då får ut för hela Belgien blir då 95. 
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Index över långsiktig inriktning (ILI) 

Land Poäng Land Poäng 

Japan 80 Australien 31 

Danmark 46 Tyskland 31 

Nederländerna 44 USA 29 

Norge 44 Storbritannien 25 

Finland 41 Kanada 25 

Belgien  38 Spanien 19 

Italien 34 Australien 31 

Sverige 33   

 

Som nämnts tidigare så fattas detta index på Sydafrika. Belgiens index behövdes inte räknas 
om då det redan fanns för hela landet. 
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Bilaga 2 Empiri 

Bransch

Branscher- granskade och icke granskade 

hållbarhetsredovisningar
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