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Abstract 

 

Denna uppsats behandlar ämnet kriskommunikation. Olika kriskommunikationsteorier presenteras 

och tillämpas i fallet med oljejätten BPs oljekatastrof i Mexikanska golfen, våren 2010. 

Pressmeddelanden från företaget analyseras för att urskilja strategier utifrån teorin image repair och 

även svensk morgonpress granskas för att se hur väl BPs kriskommunikation återspeglas i 

nyhetsrapporteringen. Teorin image repair som vi använder oss av i vår studie är utformad av 

William L. Benoit. Syftet med studien är att analysera vilka strategier som används i samband med 

denna kris samt hur detta återges i den svenska morgonpressen. I vårt tillvägagångssätt använder vi 

oss först av våra teoretiska utgångspunkter för att analysera BPs pressmeddelanden för att sedan 

följa upp detta med hjälp av textanalytiska begrepp där vi analyserar återgivningen i 

korresponderande artiklar i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 

 

Nyckelord: Image repair, BP, kriskommunikation, kommunikationsstrategier, pressmeddelande, 

svensk morgonpress 
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1. Inledning 

 

När ett företag drabbas av en kris är, kanske i ännu större utsträckning än vid andra situationer, en 

fungerande kommunikation av ytterst stor vikt. En förutsättning för detta är att kommunikationen, 

dess strategier och tillvägagångssätt anpassas till den aktuella situation företaget befinner sig i. 

 

I många fall är pressmeddelanden en viktig del av ett företags kommunikation. De utgör en stor del 

av den kommunikation som företaget riktar mot både medier och den övriga omvärlden. Hur formas 

dessa meddelanden av de strategier som ett företag tillämpar i sin kriskommunikation? 

 

I ett medielandskap där ökad konkurrens och teknisk utveckling har resulterat i att produktion och 

publikation av nyheter går allt snabbare har givetvis nyhetsrapporteringen påverkats. Vad händer 

med pressmeddelanden som mynnar ut i medierna då dessa rapporterar kring en företagskris? I 

vilken utsträckning och form kan pressmeddelandenas innehåll återfinnas i nyhetsrapporteringen? 

Är det så att företag genom sin kriskommunikation och de strategier denna består av kan påverka 

medierna och den bild de förmedlar av krisen? 

 

Vi vill i vår studie undersöka vad som sker när de strategier som finns inbäddade i ett företags 

kommunikation möter mediernas nya förutsättningar. 

 

I vår studie kommer vi att gå djupare i fallet med British Petroleum’s oljekatastrof som inträffade i 

Mexikanska golfen under våren 2010. Denna händelse skedde relativt nyligen och har därmed inte 

hunnit granskats i samma utsträckning som äldre fall, katastrofen fick samtidigt stor 

uppmärksamhet i olika medier. BP lade upp flera pressmeddelanden på sin hemsida under tiden 

katastrofen pågick. Dessa avser vi analysera för att se hur kriskommunikationen kan se ut i dagens 

moderna samhälle. 

 

En etablerad teori inom försvarskommunikationen är image repair av William L. Benoit, vilken vi 

avser använda i vår studie. Benoit har utvecklat kriskommunikationen med sin 

kriskommunikationsteori image repair som han beskriver i sin bok från 1995, Accounts, Excuses, 

and Apologies. Han har genom åren vidareutvecklat denna teori samt tillämpat den i ett flertal 
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studier, såsom i fallen med USAir
1
 och Texaco

2
. Ingen av dessa studier behandlar emellertid hur 

medierna påverkas av företagens kriskommunikation. Det finns dock andra forskare som tar upp 

detta, till exempel Caldieros, Taylors & Ungureanus studie från 1999, Image Repair Tactics and 

Information Subsidies During Fraud Crises. Även i denna studie finner vi dock en lucka som vi 

avser att fylla, i studien behandlar de endast vilka strategier av image repair som kan urskiljas ur 

företagens pressmeddelanden, inte vilka strategier som kan urskiljas ur tidningarnas artiklar.  Vi 

kommer att analysera både vilka strategier som kan identifieras ur BPs pressmeddelande samt vilka 

som kan urskiljas i den svenska morgonpressen. 

 

1.1 Bakgrund 

 

British Petroleum (BP), är ett brittiskt energiföretag som startades 1908
3
, idag har företaget över 80 

000 anställda och är verksamma i över 100 länder.
4
 Den 20 april 2010 inträffade en explosion på 

den av BP långtidshyrda oljeplattformen Deepwater Horizon, placerad nära Louisianas kust i den 

Mexikanska golfen. Vid olyckan omkom 11 anställda och ytterligare 17 skadades.
5
 

  

Explosionen orsakades av en metangasläcka som ledde till en stor brand på oljeplattformen. 

Deepwater Horizon brann sedan i 36 timmar fram till den 22 april då den till slut sjönk. Till följd av 

explosionen uppstod ett oljeläckage från själva oljekällan, belägen 1500m under havet. Denna läcka 

lyckades de inte åtgärda förrän tre månader senare, den 15 juli. Under denna tidsperiod läckte 

uppskattningsvis 700 000m
3
 olja ut i Mexikanska golfen. Fem amerikanska stater drabbades av 

oljeutsläppet, dessa var Louisiana, Texas, Mississippi, Florida och Alabama.
6
 

  

Det är många som har påverkats kraftigt av oljeutsläppet, inte bara BP. Ett exempel är att då 

djurlivet har tagit stor skada av oljan har även fiskare fått problem att livnära sig på sitt arbete i och 

med att fisken har svårt att överleva i de extrema förhållanden som oljeföroreningen medför.
7
 

  

                                                 
1
 Benoit & Czerwinski (1997) 

2
 Brinson & Benoit (1999) 

3
 http://www.bp.com “BP: History of BP” 

4
 http://www.bp.com “BP: Who We Are” 

5
 http://www.bp.com “BP: Deepwater Horizon Accident Investigation Report.pdf” sid.9 

6
 http://www.bp.com “BP: Factsheet Community Response.pdf” sid.1 

7
 http://nwf.org “National Wildlife: Bird Habitats Threatened by Oil Spill” 
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BP genomförde ett flertal misslyckade försök att tillsluta läckan, de försökte bland annat pumpa ned 

en vätska, som används när man borrar ner i jorden, följt av cement. En annan metod involverade 

avfall i form av bland annat golfbollar, gummi och rep som sköts ner för att täppa till läckan, båda 

dessa försök tillsammans med flera andra misslyckades dock. I takt med att försöken, ett efter ett, 

misslyckades sjönk även förtroendet för företaget och därmed växte också kommunikationskrisen. 

  

Detta fall fick stor uppmärksamhet världen över och flera uttalanden gjordes av den amerikanska 

presidenten Barack Obama som gjorde klart att BP skulle stå till svars för katastrofen och därtill 

även leda det nödvändiga saneringsarbetet i Mexikanska golfen.
8
 

 

1.2 Avgränsningar 

 

Vi har valt att avgränsa vår studie till ett enskilt fall, nämligen BPs oljekatastrof i Mexikanska 

golfen. Vi har avgränsat materialet för vår analys till tio pressmeddelanden från BP samt 

pressmeddelandets motsvarande nyhetsartiklar. Detta antal kommer att variera beroende på hur 

många artiklar som behandlar pressmeddelandet, det vill säga, artiklarna kommer att bli återgivna 

beroende på huruvida det finns information tagen från pressmeddelandet eller ej. Vi avser inte att 

analysera bilder eller textdisposition, såsom rubriker och bildtexter. Tidningarna som är 

representerade i vår studie är de svenska morgontidningarna Dagens Nyheter (DN) och Svenska 

Dagbladet (SvD). Vi har valt att avgränsa tidsperioden för vår analys till mellan den 22 april och 19 

juli 2010. Anledningen till dessa datum är att det var den 22 april som BP först publicerade ett 

pressmeddelande med information kring oljekatastrofen, och den 19 juli publicerade BP sitt första 

pressmeddelande som beskrev att läckan tillslutits. 

 

1.3 Syfte 

  

Vårt syfte är tudelat, vi vill dels med hjälp av image repair se vilka strategier som går att urskilja i 

BPs pressmeddelanden och dels vilket genomslag dessa strategier får i nyhetsrapporteringen. Vi vill 

även ta reda på om BPs pressmeddelanden återges i samma form i nyhetsartiklar i svensk 

morgonpress, dels i form av återgivning av annan information och dels i form av citerat. 

 

                                                 
8
 http://www.whitehouse.gov “The White House: Deepwater BP Oil Spill” 
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För vår studie har vi tagit fram följande frågeställningar: 

  

1. Vilka strategier utifrån image repair kan identifieras i BPs pressmeddelanden? 

2. I vilken utsträckning och på vilket sätt finns innehåll ur BPs pressmeddelanden återgivna i 

svensk morgonpress? 

 

Vi vill analysera om BP, genom sina pressmeddelanden, har kunnat influera nyhetsartiklarna med 

egen information. Vårt syfte är att analysera vilka strategier av image repair BP använder sig av 

under krisen i Mexikanska golfen. 

 

1.4 Disposition 

 

I uppsatsens inledning presenteras ämnet för uppsatsen samt en bakgrundsinformation för BP. Efter 

detta tas våra avgränsningar upp och uppsatsens syfte samt de frågeställningarna som är aktuella för 

studien preciseras. I uppsatsens andra kapitel redovisas för vilken teori, i vårt fall image repair, som 

kommer att användas under studiens analys och diskussion, vilket följs upp med kritik mot vår 

valda kritik. I kapitel tre behandlas tidigare forskning där tre artiklar som handlar om image repair 

presenteras i sin korthet. Detta för att ge oss en bra grund om hur teorin tillämpas i olika typer av 

studier. Vårt fjärde kapitel tar upp vilket material som kommer att analyseras samt vilken metod 

som kommer att tillämpas, vi använder oss av tre begrepp från textanalysen, till detta finns ett 

underkapitel om analysverktyg och analysschema som hjälper oss genom den senare analysen. Efter 

detta har vi vår analys och diskussion där vi analyserar och diskuterar kring det material vi samlat in 

med hjälp av vår teori, image repair, och våra metodbegrepp, tagna från textanalysen. Vi binder till 

sist ihop uppsatsen med de slutsatser vi fått fram samt en sammanfattning av hela uppsatsen. 
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2. Teori 

 

Inledningsvis avser vi att presentera begreppet kris samt det kriskommunikativa forskningsområdet. 

Otto Lerbinger
9
 menar att en kris kan definieras utifrån tre huvudsakliga karaktärsdrag: plötslighet, 

ovisshet och ökad tidspress.  

 

Plötslighet: Kriser tycks alltid hända plötsligt men ofta föregås de av tecken på vad som kan väntas 

ske. De fall då kriser faktiskt inträffar plötsligt är alltid de mest skakande.  I andra fall kan kriser 

växa successivt tills de når den gräns då de uppmärksammas. När en kris följer detta långsammare 

växande mönster är sannolikheten stor att de uppmärksammas som ett problem av någon annan än 

organisationen själv. 

 

Ovisshet: Då organisationer vid kriser kan ha svårigheter att förvärva tillräckligt med information 

om de rådande omständigheterna .  I många fall ägnar organisationerna för lite uppmärksamhet åt 

kriser som har en låg sannolikhet att inträffa. Organisationerna inser först när de inträffar att dessa 

kriser måste tas på stort allvar.
10

  

 

Ökad tidspress: Den uppfattade plötsligheten hos en kris tillsammans med stora ovissheten 

försvårar ytterligare kravet att snabbt och effektivt fatta viktiga beslut.
11

  

I fallet BP ser vi tydligt alla dessa tre karaktärsdrag. Explosionen på Deepwater Horizon var något 

som inträffade plötsligt, sannolikheten att något sådant skulle inträffa var låg och BP var inte 

tillräckligt förberedda för de svåra konsekvenserna.  Den redan snäva tidsramen för saneringsarbetet 

begränsades ytterligare då stora mängder olja fortsatte att läcka ut och BP var tvungna att arbeta 

parallellt på flera fronter med sanerings- tätnings- och borrningsarbete.  

 

Vidare specificerar Lerbinger sju olika typer av kriser: Naturkriser, såsom olika typer av 

naturkatastrofer. Teknologiska kriser, exempelvis tekniska haverier eller olyckor. 

Konfrontationskriser, där organisationer konfronteras av andra grupper. Kriser orsakade av illvilja, 

exempelvis då organisationer drabbas av attentat eller andra våldsamma handlingar. 

Värdegrundskriser kan äga rum då beslutsfattare inom en organisation, genom ett för stort fokus på 

                                                 
9
 Lerbinger (1997), sid.7 

10
 Ibid, sid.8 

11
 Ibid, sid.9 
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slutresultat, förbiser viljorna hos andra intressenter. Kriser i samband med vilseledning inträffar 

exempelvis då organisationer av någon anledning undanhåller information. Den sista typen av kris 

äger rum i samband med misskötsel då beslutsfattare inom en organisation gjort sig skyldig till 

bedrägerier eller andra typer av oetiska handlingar.
12

  

 

BPs kris tog sin början som en teknologisk kris då en teknisk olycka på oljeplattformen var det som 

orsakade oljeläckan. Läckans enorma omfattning och den långa tid under vilken den pågick innebar 

en stor påverkan på miljön. Krisen kom därför att med tiden växa till en naturkris. 

 

Inom den kriskommunikativa forskningen finns generellt två olika områden. Det ena området 

behandlar hur organisationer genom retoriska strategier försöker förbättra sin image efter en kris. 

Det andra området fokuserar på det arbete som äger rum före en kris, för att kunna förhindra att en 

kris uppstår.
13

 Vi har i vårt val av teorier valt att ägna oss åt det förstnämnda forskningsområdet, 

som kretsar kring forskning om apologia-strategier.
14

 

 

2.1 Image Repair 

  

En mycket känd teori inom kriskommunikationen är William Benoits Image Restoration Theory 

som under senare år istället har kommit att kallas Image Repair Theory.
15

 Teorin grundar sig på två 

antaganden; (1) Kommunikation bör ses som en målinriktad verksamhet och (2) ett av de 

huvudsakliga målen med kommunikation är att bibehålla ett gott rykte.
16

 Utifrån antagandet att 

kommunikation är målinriktad fokuserar Benoit i sin teori särskilt på målet att återskapa eller 

skydda ett gott rykte.
17

 Han lägger dock vikt vid att detta inte är det enda eller nödvändigtvis 

främsta målet i alla situationer, men att det ändå ska ses som ett av de huvudsakliga målen. 

  

Hotet mot ett rykte eller en image kan enligt Benoit brytas ner i två villkor. (1) En icke-önskvärd 

händelse har ägt rum och (2) man är skyldig till eller har ansvar för händelsen. Först om dessa båda 

                                                 
12

 Ibid, sid.10-14 

13
 Seeger, Sellnow & Ulmer (2001), sid.155 

14
 Ibid, sid.160 

15
 Coombs i Coombs & Holladay (2010), sid.31 

16
 Benoit (1995), sid.63 

17
 Ibid, sid.71 
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villkor, av en relevant målgrupp, anses vara uppfyllda kan det finnas ett hot mot rykte eller image. 

Om målgrupp och intressenter inte uppfattar händelsen som "dålig" eller ser aktören som skyldig till 

händelsen finns inget hot, oavsett hur det i verkligheten ligger till.
18

 

Benoit delar i sin teori upp de olika sätten att bemöta anklagelser i fem huvudsakliga strategier, 

förnekelse, bortförklarande, minskande av anstötlighet och ta på sig hela skulden.
19

 

 

Förnekelse 

Då man försvarar sig mot en anklagelse eller misstanke av något slag är ett alternativ för företaget 

att förneka att man är skyldig eller har gjort fel. Det kan till och med gå så långt som att förneka att 

den påstådda händelsen ens ägt rum. Detta tillvägagångssätt kan vara ett alternativ om man strävar 

efter att få händelsen att bara passera.
20

 

 

Bortförklarande 

Om det inte finns någon möjlighet att förneka det som inträffat, kan istället bortförklarande bli 

aktuellt. Den anklagade påstår då att händelsen utfördes som ett svar till någon annans felaktiga 

handling, vilket i sin tur framkallade den egna felaktiga handlingen. Om den första handlingen 

anses vara provocerande, kan istället provokatören hållas ansvarig för händelsen.
21

 

 

Minskande av anstötlighet 

Om ett företag drabbas av en kris kan man försöka minska händelsens uppfattade anstötlighet hos 

allmänheten genom att antingen öka förtroendet för företaget eller genom att minska deras negativa 

attityd gentemot handlingen.
22

 

 

Tillrättaläggande 

Företaget försäkrar att man kommer att arbeta hårt för att ställa allt till rätta och för att något 

liknande inte ska inträffa igen i framtiden. Man är noggrann med att lova att förändringar kommer 

att ske för att korrigera det som gått fel. Man kan vidta åtgärder utan att för den sakens skull 

erkänna sig skyldig, vilket exempelvis tillverkarna bakom Tylenol gjorde då de införde flaskor som 

inte gick att manipulera, denna åtgärd vidtogs efter att ett sabotage då någon förgiftat flaskor blivit 

                                                 
18

 Ibid, sid.72 

19
 Ibid, sid.74-79 

20
 Ibid, sid.75 

21
 Ibid, sid.76 

22
 Ibid, sid.78 
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känt.
23

 

 

Ta på sig hela skulden 

Ett alternativ är att ta på sig hela skulden och be om förlåtelse och visa sig ångerfull. Om man inte 

vill riskera ytterligare nederlag är detta den enklaste strategin att använda sig av. Denna strategi 

följs oftast upp med ett uttalande där man säger att man ska ställa allt till rätta igen 

(tillrättaläggande) men den kan även användas separat.
24

 

 

Till dessa huvudstrategier tillkommer även ett antal understrategier
25

: 

 

 Förnekelse/Denial 

o Enkelt förnekande (Hävda oskuld till det som hänt) 

o Förnekande och projicering (Skylla det som hänt på någon annan) 

 Bortförklarande/Evasion of Responsibility 

o Provokation (Det som skett var svar på en annan anstötlig handling) 

o Okunskap (Orsakades av brist på information eller ovana) 

o Olyckshändelse (Orsakades av omständigheter utom kontroll) 

o Goda avsikter (Utförde gärningen men menade inte illa) 

 Minskande av anstötlighet/Reduction of Offensiveness 

o Bolstering (Uppväga med goda handlingar och egenskaper) 

o Minimering (Det som hänt är inte så illa som det verkar) 

o Differentiering (Jämför med värre gärningar eller kriser ) 

o Hänvisa till ett högre syfte (Sätter det som hänt i en större kontext för att rättfärdiga) 

o Attack (Ifrågasätta angriparen) 

o Kompensation (Ge ersättning till de som drabbats) 

 Tillrättaläggande/Corrective action (Utredning av vad som gått fel, förebygga framtida 

kriser) 

 Ta på sig hela skulden/Mortification (Helt ta på sig skulden och be om ursäkt) 

 

                                                 
23

 Ibid, sid.79 

24
 Ibid, sid.79 

25
 Ibid, sid.74-79 
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2.2 Situational Crisis Communication Theory 

 

Situational Crisis Communication Theory (SCCT) är en liknande teori utformad av Timothy 

Coombs. SCCT har drag från psykologins Attribution Theory i vilken menar att människor söker 

ansvariga för oväntade och negativa händelser. Kriser är i allra högsta grad sådana händelser och 

Coombs menar att när de sker så resulterar de i tillskrivningar av ansvar.
26

 Dessa tillskrivningar 

påverkar intressenters uppfattning av en organisation. Han anger tio vanligt förekommande 

strategier inom kriskommunikationen, uppdelade i fyra kategorier.
27

 

 

 Förnekelse 

o Attackera angriparen (De som hävdar att en kris finns konfronteras) 

o Förnekelse (Hävda att ingen kris existerar) 

o Skylla ifrån (Någon annan anklagas för krisen) 

 Förminskning 

o Bortförklaring (Ansvaret för krisen minimeras) 

o Rättfärdigande (Uppfattningen av skadan i samband med krisen minimeras) 

 Återuppbyggande 

o Kompensation (Kompenserar de som drabbats av krisen med pengar eller andra 

gåvor) 

o Ursäkt (Tar på sig hela skulden och ber om förlåtelse) 

 Bolstering/Mjukgörande 

o Påminnande (Berättar om tidigare goda gärningar) 

o Inställsamhet (Berömmer intressenterna) 

o Offergörande (Framställer sig själv som ännu ett av krisens offer) 

  

De tre första Kategorierna ses som olika sätt att bemöta ett hot mot organisationens rykte. 

                                                 
26

 Coombs (2006), sid.138 

27
 Ibid, sid.139f 
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Bolstering däremot ses som en kompletterande strategi som används i kombination med någon av 

de andra strategierna och bör enligt Coombs inte användas självständigt.
28

 

  

I SCCT används tre faktorer för att fastställa hur stort det ansvarsmässiga hotet blir under en kris 

och hur man bör agera: Typ av kris, historia av kriser och tidigare rykte. Kriser delas här upp i tre 

olika kategorier vilka innebär olika mycket ansvar.
29

 

 

 Offer (Väldigt lite ansvar tillskrivs, organisationen själv är ett offer för krisen) 

o Ex. Naturkatastrofer, Ryktesspridning. 

 Olycka (Lite ansvar tillskrivs, organisationen kunde inte rå över orsaken) 

o Ex. Tekniska problem, missnöje. 

 Möjlig att förebygga (Stort ansvar tillskrivs, organisationen ses som ansvarig)  

o Ex. Mänskliga faktorn, organisatoriska missdåd. 

 

Efter att krisens typ identifierats följer ett steg där man ställer sig frågan om det har funnits tidigare 

kriser hos organisationen eller ett sedan tidigare dåligt rykte. Om någon av dessa existerar kan man 

vänta sig att ett ännu större ansvar tillskrivs och att hotet mot ryktet därmed växer. 

  

När det fastställts hur hotet mot organisationens rykte ser ut erbjuder SCCT ett antal olika riktlinjer 

för hur detta hot skall bemötas.
30

 Coombs lägger vikt vid att man vid en kris först och främst måste 

skydda människor från fysisk och psykisk skada, först därefter tänka på hotet mot ryktet.
31
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2.3 Jämförelse: Image repair och SCCT 

 

Det är svårt att förneka att Benoits och Coombs modeller är väldigt lika, i de strategier som 

presenteras i SCCT finner vi starka influenser från image repair. En skillnad vi kan se är dock hur 

vissa understrategier ligger under olika huvudstratergier, exempelvis ligger strategin attack i 

Benoits modell under Minskande av anstötlighet, medan den i Coombs modell ligger under 

Förnekelse. Coombs preciserar också bolstering ytterligare genom att presentera det som en 

huvudstrategi med identifierade understrategier. 

Ännu en skillnad som existerar är att medans image repair huvudsakligen identifierar de olika 

typerna av strategier så erbjuder SCCT också riktlinjer för hur man bör använda sig av de olika 

strategierna vid olika typer av kriser. Då vi inte avser att bedöma huruvida BPs val av strategier kan 

anses som korrekta har vi valt att i vår analys uteslutande använda oss av image repair. 

 

2.4 Kritik mot image repair theory 

  

Burns och Bruner lyfter i en artikel fram ett antal punkter av kritik mot image restoration (numera 

repair). De menar att teorin i viss mån begränsas av de begrepp som används, dessa menar de har 

vissa mentala representationer vilket ger en stor risk för misstolkningar.
32

 

 

Artikeln har syftet att framhäva teorins dynamiska aspekter som, på grund av ett språk som kan 

tyckas lägga vikt vid en mer statisk syn på retorik, kan vara något höljda i dunkel.
33

 Man vill också 

utveckla en mer publikorienterad aspekt med ett större fokus på mottagaren, för att bredda det fokus 

som i teorin tycks ligga på den åtskilda aktören, dess strategier och den text som är  producerad av 

aktören. Burns och Bruner argumenterar för att teorin med detta skulle kunna förfinas och utvecklas 

och på så sätt göra den ännu mer användbar i olika tänkbara scenarier.  

 

En av de termer de menar kan leda till missförstånd är image.
34

 De menar att det är viktigt att 

imagens värde inte förenklas som antingen positivt eller negativt, då en organisations image inte är 

helt homogen eller enhetlig. Burns och Bruner menar också att det finns en risk att läsaren utifrån 

teorin gör antagandet att image restoration måste användas från aktörens perspektiv. 
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Även termen restoration, i teorins namn, ifrågasätts. Burns och Bruner menar att termen ger 

intrycket av att ett företag, efter att en image har förändrats, strävar efter att återställa denna till sitt 

ursprungliga tillstånd. Då en image, under en kris, med stor sannolikhet förändras på många sätt är 

det inte troligt att den ens efter kriskommunikationen kommer att återställas till exakt samma 

tillstånd som tidigare. Burns och Bruner föreslår här image recreation som ett lämpligare namn.
35

 

 

Slutligen menar Burns och Bruner också att användandet av termen strategier är problematiskt. 

Inom teorin är en strategi definierat som ett allmänt eller abstrakt begrepp som representerar ett mål 

eller en effekt som eftersträvas med diskurs. Problematiken med begreppet menar de ligger i att 

strategi vanligtvis definieras som sättet resurser nyttjas för att uppnå ett uppsatt mål. Därmed skulle 

strategi kunna tolkas som tillvägagångssätten snarare än målet. Ett sådant förenklande av termen 

skulle enligt Burns och Bruner kunna undvikas genom att mer utförligt definiera hur begreppet 

tillämpas.
36

 

 

Kritiken mot image repair består också i hur effektiviteten av de tillämpade strategierna skall 

bedömas, och att denna i teorin tycks vara överdrivet förenklad.
37

 

 

I sin artikel Another Visit to the Theory of Image Restoration Strategies (2000) svarar Benoit på den 

kritik som Burns och Bruner diskuterar i sin artikel. Han inleder med att betona att han numera 

föredrar att kalla teorin för image repair, av just den orsak Burns och Bruner tar upp, termen 

restoration antyder att en image har återställts till ett tidigare tillstånd.
38

 Vi kommer i fortsättningen 

av studien att använda termen image repair. 

 

Vidare svarar han på kritiken om att ett större fokus behöver läggas på mottagaren genom att påpeka 

att han i sin teori, på ett flertal olika sätt, faktiskt erkänner vikten hos mottagarna.
39
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Angående kritiken om språket som tycks lägga vikt vid en statisk syn på retorik, menar Benoit att 

en sådan syn inte finns i teorin, men han håller med om att risken att läsaren gör en sådan tolkning 

finns. 

 

3. Tidigare forskning 

 

Vi har studerat tre artiklar som behandlar samma problemområde som vår studie. Dessa artiklar är 

uppbyggda på liknande sätt, vi har använt oss av samtliga artiklar för att få inspiration om hur vår 

studie skall komma att se ut. 

 

3.1 Image repair och medier 

 

I den första artikeln, Image Repair Tactics and Information Subsidies During Fraud Crises, 

publicerad i Journal of Public Relations Research har Caldiero, Taylor och Ungureanu, undersökt 

17 olika fall av bedrägerier och andra misshanteringar av organisationer. De har undersökt är hur 

väl organisationerna har använt sig av de strategier som identifieras i image repair theory för att 

försöka forma hur medierna återspeglar händelsen. 

  

Syftet med studien har varit att studera två aspekter av krishanteringen under en kris. Den första 

aspekten behandlar huruvida de kunnat kan urskilja image repair eller ej i företagens 

pressmeddelanden och den andra undersöker om denna taktik återspeglas i nyhetsrapporteringen. 

Materialet till undersökningen samlades in under april, 2004 och oktober, 2006.
40

 

  

I image repair finns det fem strategier som Caldiero, Taylor och Ungureanu utgår från, förnekelse, 

bortförklarande, minskande av anstötlighet, tillrättaläggande och den sista utvägen, att ta på sig 

skulden. De använder sig även av de understrategier som finns till dessa fem huvudstrategier av 

image repair.
41

 

  

Alla 17 organisationer har använt sig av sina webbsidor för att lägga upp sina pressmeddelanden. 

Med hjälp av dessa har de kunnat förmedla sin syn på händelsen på ett enkelt sätt och således också 
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kunnat påverka medierna till att vinkla händelsen till organisationens fördel. Med hjälp av image 

repair kan man göra detta möjligt.
42

 

 

När Caldiero, Taylor och Ungureanu genomförde studien skapade de en frågeställning som sedan 

användes som utgångspunkt
43

: 

 

1. Vilka strategier av image repair används mest frekvent av organisationer vid en 

bedrägerikris? 

2. På vilket sätt återspeglar medierna organisationens ståndpunkter vid bedrägerikriser i deras 

nyhetsrapportering? 

 

Resultatet visar att större delen av organisationerna, 38 %, innehöll en tillrättaläggande strategi, där 

de strävar efter att göra rätt för sig och återställa det som bör återställas efter händelsen. Denna 

strategi följdes av att i 18 % av organisationernas pressmeddelanden kunde de urskilja 

bortförklarande som strategi där organisationerna försöker skylla på någon annan och hävdar att de 

själva är oskyldig till händelsen. Efter dessa redovisas att i 16 % av pressmeddelandena fanns 

bolstering att urskilja, en understrategi till minskande av anstötlighet, 11 % menade att de hade 

goda avsikter. Dessa siffror följdes sedan av mindre framträdanden strategier.
44

 

 

Dessa siffror ställer vi oss kritiska till. Caldiero, Taylor och Ungureanu hävdar exempelvis, att det 

gick att urskilja en tillrättaläggande strategi från 38 % av organisationerna, vilket skulle innebära 

6,46 stycken. Vi misstänker att författarna kan ha gjort ett avrundningsfel och ställer oss i sådana 

fall högst tveksamma till valet att använda sig av procent vid ett så litet antal som 17 organisationer. 

En annan möjlig förklaring till detta skulle även kunna vara att de har gjort ett syftningsfel där de i 

själva verket ämnar syfta till 38 % av organisationernas pressmeddelanden. 

  

Återspeglingen som svarar mot den andra frågeställningen kodades i tre typer: hel citering, 

delcitering och information om organisationens bakgrund. Caldiero, Taylor och Ungureanu 

undersökte 148 nyhetsartiklar som skrevs inom 72 timmar efter att kriserna uppstod. De delade 

sedan in de 17 kriserna i två olika kategorier, de vars nyhetsrapportering innehöll minst en 

delcitering och de vars nyhetsrapportering inte innehöll någon form av citering. Fördelningen blev 
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tolv mot fem. Sex av dessa tolv som innehöll citering hade hela citat med i nyhetsrapporteringen. 

  

Pressmeddelanden som använder sig av strategier från image repair har goda chanser att synas i 

nyhetsrapporteringen. Detta är en möjlighet att vinkla krisens rapportering till fördel för 

organisationen. 

  

Slutsatsen blir att om en organisation inte inkluderar någon direkt citering från någon talesman, 

eller liknande källa, i sin kriskommunikation kommer det inte heller att finnas någon citering i 

nyhetsrapporteringen och de får på så sätt inte sin röst hörd från någon inom organisationen. 

Studien tyder även på att en organisation bör använda sig av så många citeringar som möjligt i sina 

pressmeddelanden för att öka sannolikheten att kunna få med sina åsikter i nyhetsrapporteringen, 

även bakgrundsinformation om händelsen ökar denna möjlighet.
45

 

  

Denna studie är relevant för vår studie då vi kommer att undersöka pressmeddelanden för att se hur 

mycket av dessas innehåll som återspeglas i tryckt morgonpress. Studierna liknar varandra med 

undantag att BP är en enskild organisation och det i vårt fall inte handlar om bedrägerier samt att vi 

även analyserar vilka strategier som går att urskilja ur tidningsartiklarna. Utöver detta är studierna 

uppbyggda på liknande sätt och vi kommer också att kunna använda oss av denna studie för att 

underlätta vårt forskningsarbete, då båda studierna använder sig av teorin image repair. 

 

3.2 Image repair vid tekniska katastrofer 

 

I den andra artikeln vi undersökt, A Critical Analysis of USAir's Image Repair Discourse, 

publicerad i tidskriften Business Commiunication Quarterly undersöker William L. Benoit och 

Anne Czerwinski hur flygbolaget USAir bemötte den kritik som riktades mot dem i The New York 

Times efter att ett av deras flyplan störtat i Pittsburgh 1994, vilket resulterade i att 132 människor 

miste livet.
46

 De använder sig av Benoits teori image repair. 

  

I fallet USAir utformar författarna följande frågeställningar för att analysera huruvida företagets 
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försvar mot anklagelserna kan anses som effektivt
47

: 

 

1. Valde företaget strategier som passade anklagelserna? 

2. Bäddade talespersonen effektivt in dessa strategier i diskursen? 

3. Var svaret till anklagelserna övertygande? 

 

För att kunna svara på dessa frågor specificerades först vilka anklagelser som redovisats i The New 

York Times. Här fann Benoit och Czerwinski tre huvudsakliga punkter av kritik: 

 

 USAirs flygplan är osäkra. 

 USAirs administrationspolicyer är orsaken till osäkerheten. 

 Vissa av dessa (farliga) policyer har syftet att spara pengar. 

 

Utifrån dessa anklagelser analyserade de sedan de tre olika åtgärder som vidtogs av USAir efter 

kritiken.
48

 Dessa var att (1) USAir anställde Robert C. Oaks, före detta högsta befälhavare inom 

flygvapnet, för att se över säkerheten. (2) De anlitade PRC Aviation för att genomföra en oberoende 

utredning av flygsäkerheten och (3) de publicerade öppna brev i 47 olika tidningar runtom USA i ett 

försök att återskapa allmänhetens förtroende. Tre olika brev publicerades och de var undertecknade 

av USAirs VD, Seth E. Schofield, dess piloter och dess kabinpersonal. 

  

Utifrån dessa åtgärder identifierar författarna tillämpande av tre av de strategier som presenteras i 

teorin om image repair; bolstering, förnekelse och tillrättaläggande.
49

 För att svara på den första 

frågeställningen menar forskarna att strategierna som valdes var passande, men att de inte var 

tillräckligt utvecklade och därmed inte heller effektiva.
50

 Vid användandet av bolstering tryckte 

USAir delvis på fel punkter då de exempelvis berättade om kabinpersonalens kompetens och 

engagemang för säkerhet då det exempelvis kunde ha varit mer relevant att berätta om flygbolagets 
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kompetenta mekaniker.
51

 Också valet av förnekelse och tillrättaläggande som strategier var enligt 

författarna passande var för sig, men det kan vara problematiskt att använda dem tillsammans om de 

inte besvarar olika anklagelser. USAir förnekade att ett problem existerade men berättade även att 

de vidtagit åtgärder för att lösa detta, icke existerande problem. 

  

Strategierna var inte heller tillräckligt väl inbäddade i diskursen då USAir inte rakt svarade mot 

anklagelsernas olika punkter. Istället ignorerade de helt anklagelserna i sitt försvar och uttalade sig 

närmast allmänt om flygbolagets säkerhet. Slutligen menar Benoit och Czerwinski att svaret till 

anklagelserna inte blev övertygande på grund av ovan nämnda brister, och i synnerhet inte i 

jämförelse med The New York Times synnerligen övertygande artikel.
52

 

  

Även denna artikel får ses som relevant för vår forskning då tillvägagångssättet där Benoit och 

Czerwinski identifierar de olika strategierna utifrån USAirs åtgärder på ett liknande sätt kan 

användas för att särskilja tillämpade strategier utifrån BPs pressmeddelanden. 

 

3.3 Image repair vid skandaler 

  

Den tredje och sista artikeln vi har studerat är skriven av Brinson & Benoit, den publicerades i 

tidskriften Management Communication Quaterly. 

  

“You can trust your car to the man who wears the star”, löd en reklamjingel som Texaco 

marknadsförde sig med på 90-talet. Företaget råkade 1996 ut för en rasismskandal inom företaget, 

en ljudupptagning med fyra högt uppsatta personer på företaget avslöjades. Ljudupptagningen 

innehöll rasistiska uttalanden från de anställda, vilket slog hårt mot Texacos image och företaget 

fick utstå stor kritik på grund av detta. Denna ljudupptagning uppmärksammade The New York 

Times den 4 november då de avslöjar flera uttalanden från ljudupptagningen, bland annat ska en av 

personerna på bandet ha kallat afroamerikaner för ”black jelly beans”, och dessa ska enligt rösten 

vara ”glued to the bottom of the jar.” Denna händelse uppmärksammades över hela USA och ett 
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dussintal artiklar publicerades av flera olika nyhetstidningar.
53

  

  

Texacos ordförande Peter I. Bijur uttalade sig flera gånger om händelsen, genom flera olika kanaler, 

bland annat genom pressmeddelanden, offentliga framträdanden och genom brev till de anställda på 

företaget. Benoit & Brinsons artikel analyserar sex publiceringar skrivna av Texacos ordförande 

Bijur, samtliga publicerade på Texacos hemsida. De använder sig av image repair för att identifiera 

vilka strategier företaget använt sig av i sin kriskommunikation. Publiceringarna som analyserades 

var; ett pressmeddelande, ett brev till de anställda på företaget, ett videomeddelande till de 

anställda, en intervju i ABC's Nightline, ytterligare ett uttalande följt av en redogörelse kring 

skandalen i samråd med ledare från det afroamerikanska samhället.
54

  

  

De strategier som Benoit och Brinson urskiljer ur dessa meddelanden är tillrättaläggande, 

bolstering, ta på sig hela skulden samt en ovanlig strategi av bortförklarande, separation. Analysen 

är gjord i kronologisk ordning där man kan se hur antalet strategier ökar med tiden efter det första 

meddelandets publicering. Det första pressmeddelandet innehåller endast bolstering och 

tillrättaläggande, efter detta ökar antalet strategier och separation och att ta på sig hela skulden blir 

allt vanligare i de senare meddelandena. 

  

När Bijur använder sig av bolstering är det ofta i samband med uttalanden där han säger att 

företaget “is committed to providing a work environment which reflects an understanding of diver- 

sity, and is free from all forms of discrimination, intimidation, and harassment.”
55

  

  

Bolstering och tillrättaläggande återfinns i alla meddelanden som presenteras i Benoit & Brinsons 

studie. Bijur säger att Texaco är totalt hängivna till att städa undan denna typ av rasistiska 

uttalanden, han säger även att detta strider mot företagets policy och han hotar till och med att detta 

kan leda till att de skyldiga kan komma att får sparken. 

  

Innan skandalen uppmärksammades i media och vad som sades blev offentligt använde Bijur endast 

tillrättaläggande och bolstering, men den fjärde november när fallet uppmärksammades i The New 

York Times tog han fram en ny strategi, ta på sig hela skulden, då han visade på står ångest och 
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beklagade sig över vad som inträffat.
56

 

  

Den ovanliga strategin av bortförklarande som Benoit & Brinson presenterar i sin studie, 

separation, är något som syns i senare meddelandena från Bijur. I dessa publikationer försöker Bijur 

visa att företaget tar avstånd från denna typ av uttalanden och att dessa strider mot företagets policy. 

För att citera Bjiur; “No matter how good our policies are, they are only as good as the people that 

implement them.” Till detta menar Benoit & Brinson att det är underförstått att det även finns 

”dåliga” medarbetare som inte respekterar företagets bra policy. Detta är en väldigt svår form av 

bortförklarande att tillämpa då det Texaco försöker göra är att lägga skulden på en liten del inom 

företaget som han samtidigt försöker visa är oskyldigt.
57

 

  

Ett viktigt resultat i Benoit & Brinsons analys var att Bijur inte gjorde någon skillnad på 

meddelandena till de anställda och de till allmänheten. De menar att eftersom samtliga publikationer 

är upplagda på företagets hemsida kan detta vara medvetet med syfte att undanröja eventuella 

misstankar om att de meddelandena till de anställda skulle se annorlunda ut med andra budskap.
58

 

  

Benoit och Brinsons slutstats är att Bijur använder sig av fyra strategier totalt genom dessa 

uttalanden. De menar att Bijur i stora drag försöker säga: Vi är ett bra företag med goda värderingar 

(bolstering), vi kommer inte att tolerera diskriminering i framtiden (tillrättaläggande), vi ber om 

ursäkt för det inträffade (ta på sig hela skulden), och det är bara ett fåtal personer som är skyldiga 

till detta (bortförklarande/separation).
59

 

 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

  

Vi använder oss både av våra teoretiska utgångspunkter och av begrepp från den kvalitativa 

textanalysen i vår analys. Teorin image repair tillämpar vi främst vid vår första frågeställning där vi 

avser urskilja vilka strategier BP använder sig av i sina pressmeddelanden. Den kvalitativa 

textanalysen kan hjälpa oss i vår andra frågeställning då vi avser att i artiklarna identifiera text som 

                                                 
56

 Ibid, sid.502 

57
 Ibid, sid.492, 506 

58
 Ibid, sid.502 

59
 Ibid, sid.503 



  

24 

 

går att spåra till BPs pressmeddelanden. 

 

4.2 Material och urval 

  

För att kunna genomföra studien behöver vi ha tillgång till DNs och SvDs tryckta upplagor utgivna 

från den 22 april till efter den 19 juli 2010. Dessa kommer vi att ha tillgång till genom Örebro 

universitetsbibliotek där alla upplagor finns bevarade i form av mikrofilm. BPs pressmeddelanden 

finns samlade i kronologisk ordning på företagets hemsida. Med hjälp av Örebro 

universitetsbibliotek och BPs hemsida har vi alltså tillgång till det material vi anser oss behöva för 

att kunna genomföra studien.  

 

Vi har innan vår analys satt oss in i katastrofens händelseförlopp och därigenom identifierat viktiga 

datum, vilka vi sedan har använt för att göra vårt urval av pressmeddelanden. Datum vilka vi har 

ansett vara särskilt intressanta för vår studie har exempelvis varit då katastrofen började, vid 

tillfällen för olika tätningsförsök samt efter att läckan slutligen tillslutits. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

 

Vi avser använda två olika tillvägagångssätt när vi besvarar våra två frågeställningar. Vår första 

frågeställning besvarar vi med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter där vi identifierar vilka 

strategier utifrån image repair som går att urskilja i BPs pressmeddelanden. För att kunna göra detta 

måste vi ha stor förståelse för teorin image repair som vi presenterat i vårt teorikapitel. Vi avser att i 

första hand söka bestämma vilken av de fem huvudstrategierna av image repair som har använts i 

pressmeddelandena för att sedan även granska vilken understrategi som tillämpats. Vi kommer att 

följa upp detta med att besvara vår andra frågeställning med hjälp av begrepp från den kvalitativa 

textanalysen där vi avser att undersöka om DN och SvD använder sig av informationen från BPs 

pressmeddelanden och om de strategier som använts även kan urskiljas i de nyhetsartiklar som 

behandlar samma ämnen som BPs pressmeddelanden. Då vi i vår studie avser att fokusera på BPs 

pressmeddelanden och utifrån dessa undersöka hur text återges i tidningsartiklarna anser vi inte att 

en omfattande textanalys av dessa artiklar är nödvändig för vår studie. 
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4.3.1 Analysverktyg 

  

Vi kommer i vår analys att använda oss av några för textanalysen centrala metodbegrepp
60

 som 

berör vår andra frågeställning. Vi kommer med utgångspunkt i begreppen att analysera i vilken 

utsträckning och på vilket sätt innehåll ur BPs pressmeddelanden finns återgivna i svensk 

morgonpress. 

 

 Intertextualitet. Intertextualitet innebär att man kan se när ord, eller hela meningar, återges 

från en text, i vårt fall BPs pressmeddelanden, till en annan, tidningsartiklarna. Begreppet 

innefattar även att en text kan ha liknande drag som en tidigare text. 

 Addressivitet. Detta är ett viktigt begrepp kopplat till intertextualitet. Addressivitet innebär 

att en text har ett mål att komma vidare, att när något skrivs görs detta för att besvara något 

eller någon, eller för att få respons. Detta kan innebära att man med, exempelvis, ett 

pressmeddelande vill kunna påverka nyhetsrapporteringen till sin fördel.  

 Rekontextualisering, även detta besläktat med intertextualitet, är även det ett centralt 

begrepp för vår andra frågeställning. Rekontextualisering behandlar, liksom intertextualitet, 

dialogen mellan texter men med fokus på hur meningar och ord kan förflyttas genom olika 

kontexter och därigenom byta betydelse. Till lika kan man samtidigt finna spår till tidigare 

texter. 

 

Hur information från pressmeddelanden återges har vi i vår analys valt att klassificera i tre olika 

former; citat, delvis citat och annan återgivning av information. 

 

 Citat: Ett yttrande från ett pressmeddelande citeras i sin helhet. 

 Delvis Citat: Endast enstaka ord, eller på andra sätt ofullständiga yttranden citeras. 

 Annan återgivning av information: Information återges som ett referat 
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4.3.2 Analysschema 

  

Då vi analyserar vårt material utgår vi från ett analysschema som vi konstruerat baserat på våra 

frågeställningar och vår valda teori. Då vi söker att urskilja olika saker i pressmeddelandena och 

tidningarnas artiklar skiljer sig vårt tillvägagångssätt något mellan de båda. 

  

Då vi analyserar de pressmeddelanden som publicerats av BP utgår vi ifrån följande punkter: 

 

 Vilka strategier av image repair går att urskilja i pressmeddelandet? 

 Vad säger texten? Detta är viktigt att fastställa för att sedan kunna urskilja spår av 

pressmeddelandena i tidningarnas artiklar. 

 

Då vi analyserar tidningarnas artiklar utgår vi ifrån följande punkter: 

 

 I vilken utsträckning kan vi urskilja de strategier av image repair som finns i BPs 

pressmeddelanden?  

 Hur och i vilken mån finns det som sägs i pressmeddelandena återgivet? Här avser vi att 

kategorisera återgivningen i kategorierna citat, devis citat och annan återgivning av 

information som vi nämner ovan. 

 

4.4 Metodproblem 

  

Vid bedömande av vetenskapliga studier är reliabilitet och validitet två centrala begrepp. Förenklat 

är det kriterier som används för att bedöma tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet) hos 

argument.
61

 Tillförlitligheten kan ses som hög om uppgifter och resultat i en studie är korrekta. 

Validitet finns då de argument som presenteras är relevanta för det som undersöks.  

  

Då vi i vår uppsats är två personer som analyserar materialet väcks frågan om intern reliabilitet, 

huruvida vi är överens om hur materialet skall tolkas.
62

 Vi anser dock att vårt, ändå ringa, antal inte 
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utgör något problem. Vi menar också att vi utifrån våra valda teorier på ett tillförlitligt sätt kan 

kategorisera de strategier vi finner i texterna. Extern reliabilitet, möjlighet till replikation, är dock 

problematisk då det i kvalitativ forskning oftast inte är möjligt. 

  

Då validiteten i vår studie bedöms bör vi se till både extern och intern validitet. Den interna 

validiteten, som belyser frågan om vi genom vårt arbete kommer åt vårt syfte, får ses som god då vi 

genom att identifiera kriskommunikativa strategier i BPs pressmeddelande och sedan se hur väl 

dessa finns representerade i morgontidningarna får ett klart svar på det vi avser undersöka. Den 

externa validiteten, gällande huruvida vi kommer kunna generalisera vårt resultat till andra liknande 

studier, är dock mer problematisk. Då vår studie endast behandlar ett enskilt fall kommer våra 

resultat inte vara något som kommer att kunna generaliseras till andra liknande fall.
63

 

 

En viss språkproblematik existerar då BPs pressmeddelanden är skrivna på engelska medan SvDs 

och DNs artiklar är skrivna på svenska. Klassificeringen av de olika typerna av återgivning har 

därmed ibland varit något problematisk då en översättning alltid medför en viss form av 

omskrivning. 

5. Analys 

Samma dag som katastrofen inträffar lade BP upp ett pressmeddelande på sin hemsida där de 

skriver att en explosion har ägt rum på oljeplattformen Deepwater Horizon. De rapporterar att ett 

antal anställda på oljeplattformen saknas efter explosionen men ännu nämns inte att olja läcker ut i 

Mexikanska golfen. Explosionen uppmärksammas av SvD först två dagar senare i en liten notis där 

det nämns att en explosion har ägt rum. För DN tar det ytterligare några dagar innan en artikel tar 

upp händelsen. I artikeln skriver de, då nya uppgifter utkommit vid publiceringstillfället, att det som 

följd av explosionen även läcker ut olja i Mexikanska golfen. Det är möjligt att till exempel 

amerikanska medier uppmärksammar explosionen och läckan tidigare än den svenska 

morgonpressen som vi studerar. 

 

5.1 22-29 april - Inledande katastrofarbete 

 

Efter ett fåtal korta pressmeddelanden med tillkännagivanden om olyckan på oljeplattformen 
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Deepwater Horizon, kom den 22 april det första pressmeddelandet angående den faktiska oljeläckan 

i Mexikanska golfen. BP nämner vilka resurser som finns till förfogande samt beskriver arbetet som 

för tillfället bedrivs både över och under havsytan.  

 

Pressmeddelandet innehåller också ett citat från BPs chefsdirektör Tony Hayward där han försäkrar 

att BP ska göra allt som står i deras makt för att åtgärda det som hänt på ett så snabbt, säkert och 

effektivt sätt som möjligt: "We are determined to do everything in our power to contain this oil spill 

and resolve the situation as rapidly, safely and effectively as possible".
64

 

 

I ett pressmeddelande från BP som publicerades på deras hemsida den 25 april betonar de hur 

arbetet med att både åtgärda den olja som läckt ut och att täta den faktiska oljeläckan för närvarande 

pågår. Detta understryks också av ett citat från Hayward.
65

  

 

Den 28 april framhåller BP i ett pressmeddelande att de till fullo tar på sig ansvaret för det som hänt 

och understryker också vikten av detta ansvar. Detta betonas ytterligare med ett citat från Hayward. 

BP nämner också utredningar som tillsatts av såväl de själva som av USAs inrikes- och 

hemlandsdepartement.
66

 

 

BP fortsätter, i ett pressmeddelande från den 29 april, att beskriva det saneringsarbete som pågår 

och meddelar bland annat att man, tillsammans med kustbevakningen, har försökt bränna bort delar 

av den olja som finns på havsytan. Ett flertal uttalanden av Hayward, där han kommenterar arbetet, 

citeras och en mängd data, exempelvis mängden uppsamlad olja, gällande saneringsarbetet 

redovisas.
67

 

 

I pressmeddelandena ovan har vi, utifrån image repair, identifierat strategierna tillrättaläggande och 

bolstering.  

 

Tillrättaläggande: BP beskriver i sina pressmeddelanden pågående och planerade åtgärder för 

oljesaneringen på vattenytan och för att tillsluta oljeläckan vid havsbotten. De meddelar att de vid 
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vattenytan använder sig av lösningsmedel samt försöker att bränna bort oljan och nämner även de 

tillstånd BP fått av kustbevakningen för att utföra dessa åtgärder. 

 

Kring arbetet med att tillsluta oljeläckan meddelar BP att de ser över möjligheterna att använda sig 

av fjärrstyrda robotar i arbetet samt möjligheterna att borra avlastningshål till oljekällan i syfte att 

minska trycket och därmed underlätta tillslutningsarbetet. BP redogör i ett flertal av 

pressmeddelandena också för de resurser, såsom fartyg, flygplan och personal, som används i 

arbetet och tillägger att ytterligare resurser finns tillgängliga vid eventuellt behov.  

 

I pressmeddelandet från 28 april betonar BP att de tillsatt utredningar för att något liknande aldrig 

ska inträffa igen, vilket understryks av ett citat från Hayward. "As an industry, we must participate 

fully in these investigations and not rest until the causes of this tragedy are known and measures are 

taken to see that it never happens again".
68

 

 

Bolstering: I samtliga av de ovan nämnda pressmeddelandena finns citat av Hayward återgivna. 

Dessa citat används för att betona BPs engagemang och ansvarskänsla, och även för att understryka 

de stora satsningar de gör, i samband med det hårda arbetet, den enorma mängden resurser och den 

avancerade teknologiska utrustningen de använder sig av. Citaten uttrycker även ett hopp om att det 

som hänt effektivt kommer att kunna åtgärdas, och Hayward betonar också att hela BP står bakom 

katastrofarbetet. Nedan följer några av de citat från Hayward som publicerades i 

pressmeddelandena under denna period. 

We are determined to do everything in our power to contain this oil spill and resolve the situation as rapidly, safely and 

effectively as possible.
69 

 

We have assembled and are now deploying world-class facilities, resources and expertise, and can call on more if 

needed. There should be no doubt of our resolve to limit the escape of oil and protect the marine and coastal 

environments from its effects.
70 

 

Given the current conditions and the massive size of our response, we are confident in our ability to tackle this 

spill offshore.
71 
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We are attacking this spill on all fronts, bringing into play all and any resources and advanced technologies we 

believe can help.
72 

 

Pressmeddelandet från den 25 april innehåller även ett citat från Steve Benz från Marine Spill 

Response Organisation (MSRC), där han säger att de, på uppdrag av BP, har inlett det största 

saneringsarbetet i MSRCs historia.
73

 Även detta citat understryker omfattningen av det 

katastrofarbete som BP bedriver. 

 

Av de artiklar om oljekatastrofen som publicerades i morgontidningarna under, och dagarna efter, 

denna period behandlar fem av dem samma ämnen som pressmeddelandena ovan. I dessa artiklar 

finner vi genomgående hur BPs tillrättaläggande strategi återges i form av annan återgivning av 

information då tidningarna beskriver BPs pågående arbete och de resurser som finns att tillgå. Den 

tillrättaläggande strategi som identifierades i de utredningar som presenteras i pressmeddelandet 

från den 28 april
74

 återfinns också i en artikel publicerad i SvD.
75

 Även det uttalande av Hayward 

som citeras i pressmeddelandet återges, som delvis citat, då det han sagt presenteras något 

omskrivet: 

 

As an industry, we must participate fully in these investigations and not rest until the causes of this tragedy are known 

and measures are taken to see that it never happens again.
76

  

 

Högste chefen Tony Hayward underströk i ett uttalande att det är viktigt att bolaget deltar till fullo för att se till att något 

liknande aldrig inträffar.
77 

 

Ytterligare två av de citat av Hayward som förekommer i pressmeddelandena återfinns i artiklarna, 

ett av dem som citat: 

 

There should be no doubt of our resolve to limit the escape of oil and protect the marine and coastal environments from 

its effects.
78 
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Det kommer inte kunna föreligga några som helst misstankar om att vi inte gör allt som står i vår förmåga för att 

begränsa spill och skydda havs- och kustmiljöerna, kommenterade högsta BP-chefen Tony Hayward.
79 

 

och det andra som delvis citat: 

 

Given the current conditions and the massive size of our response, we are confident in our ability to tackle this spill 

offshore.
80 

 

Högste chefen Tony Hayward befinner sig på plats och framhåller att han är övertygad att insatserna ute till havs 

kommer att lyckas.
81 

 

I dessa återgivningar av citat återfinner vi tydligt strategin bolstering som identifierades i BPs 

pressmeddelanden. 

 

Under denna period jämförs, i ett flertal artiklar ur både DN och SvD, det som hänt med andra 

liknande katastrofer. Vanligast förekommande är jämförelsen med oljetankern Exxon Valdez som 

1989 gick på grund utanför Alaskas kust. Inledande rapporteras det i artiklarna att det som hänt i 

Mexikanska golfen ännu inte är i närheten av lika allvarligt som det som hände med Exxon Valdez, 

men i en senare artikel skriver DN
82

 att omfattningen av katastrofen eventuellt kan visa sig vara 

värre än vid Exxon Valdez. Detta kan ses som en form av differentiering, en understrategi till 

minskande av anstötlighet. 

 

Av återgivningarna ovan att döma förekommer intertextualiet i hög grad mellan BPs 

pressmeddelanden och artiklarna från SvD och DN. Allra tydligast syns intertextualieten de gånger 

citat har förekommit i pressmeddelandena då dessa i stor utsträckning vidare har citerats i 

tidningsartiklarna.  

 

Genom samtliga perioder ser vi även exempel på addressivitet då informationen från BP och 

uttalanden från Hayward, som kan fungera som svar på kritik, kommuniceras utåt till såväl medier 

som allmänheten. 
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5.2 24-29 maj - Tätningsförsöket "top kill" 

 

I ett pressmeddelande publicerat på BPs hemsida den 24 maj beskriver de mer djupgående 

tillvägagångssätten för pågående och planerade åtgärder för att tillsluta oljeläckan. BP omnämner 

operationen "top kill" som de inom några dagar planerar att inleda. De talar även om det pågående 

saneringsarbetet vid havsytan.
83

 

 

Den 26 maj publicerades två pressmeddelanden, i det första går BP ut med närmare information 

kring "top kill", samt meddelar att de för närvarande utför förberedande tester inför operationen.
84

 I 

det andra pressmeddelandet från samma dag meddelar BP väldigt kortfattat att "top kill" nu har 

påbörjats.
85

 

 

BP inleder ett pressmeddelande publicerat på hemsidan den 29 maj med att "top kill" tidigare har 

påbörjats. De meddelar att operationen, trots stora ansträngningar, har misslyckats och att 

oljeläckan ännu inte har kunnat tillslutas. BP betonar dock att arbetet fortsätter och att en ny åtgärd 

redan har börjat förberedas.
86

 

 

I pressmeddelandena från denna period har vi utifrån image repair identifierat följande strategier: 

tillrättaläggande, bolstering, kompensation och okunskap. 

 

Tillrättaläggande: BP beskriver i sina pressmeddelanden från denna period genomförligt "top kill" 

och andra planerade åtgärder, så som för att tillsluta oljeläckan. Under perioden innehåller 

pressmeddelandena också uppdateringar kring det fortskridande arbetet med "top kill". De berättar 

även om arbetet med de avlastningshål som borras till oljekällan samt redovisar för det pågående 

saneringsarbetet vid vattenytan. Då "top kill" misslyckats berättar BP i ett pressmeddelande om den 

nästkommande åtgärden, då de planerar att montera en tillsats kallad Lower Marine Riser Package 

(LMRP), över oljekällan för att innesluta oljan.
87
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Bolstering: strategin identifierades i två pressmeddelanden från denna period. I det första av de två 

betonar BP den enorma omfattningen av det saneringsarbete de bedriver, samt de stora mängder av 

resurser de lägger ner på detta.
88

 I ett andra pressmeddelande meddelas att operationen "top kill" 

visserligen har misslyckats, men de understryker i citatet nedan att BP i arbetet med operationen 

gjort sitt yttersta.
89

 

Despite successfully pumping a total of over 30,000 barrels of heavy mud, in three attempts at rates of up to 80 barrels a 

minute, and deploying a wide range of different bridging materials, the operation did not overcome the flow from the 

well.  

 

Kompensation: I det första pressmeddelandet från denna period nämner BP att oljekatastrofen 

dittills kostat dem 760 miljoner USD, pengar som bland annat gått till saneringsarbete och 

utbetalningar till människor som drabbats av oljekatastrofen.
90

 

 

Okunskap: Då BP talar om "top kill" i pressmeddelandena betonar de att en liknande åtgärd aldrig 

tidigare utförts på ett sådant djup som de 1500 meter oljeläckan finns belägen på. Detta i 

kombination med att den teknologi åtgärden bygger på är mycket ung och relativt oprövad och 

dessutom kräver omfattande förberedelser gör att ett framgångsrikt resultat inte kan utlovas. BP 

garderar sig här mot en eventuell ineffektivitet. Denna problematik med havsdjup och ung teknologi 

tas även upp inför den planerade åtgärden med LMRP.
91

 

 

Under, och dagarna efter, denna period publicerade SvD och DN vardera en artikel om 

oljekatastrofen, med fokus på samma ämnen som behandlas i pressmeddelandena. I båda dessa 

artiklar förekommer information från flera av de, under perioden, utkomna pressmeddelandena. 

 

Informationen om operationen "top kill", dess tillvägagångssätt, planering, utförande och slutligen 

misslyckande återfinns i de båda artiklarna som annan återgivning av information. Även i artiklarna 

från denna period är det främst den tillrättaläggande strategin som återspeglas i denna återgivning. 

Också strategin okunskap i samband med "top kill" återfinns i annan återgivning av information, 
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men också i ett citat gällande LMRP från det sista pressmeddelandet under perioden, som återges i 

SvDs artikel
92

:  

 

This operation has not been previously carried out in 5,000 feet of water and successful deployment of the containment 

system cannot be assured.
93 

 

Denna operation har aldrig tidigare utförts under 1500 meter vatten och ett framgångsrikt genomförande kan inte 

garanteras.
94 

 

Strategierna bolstering och kompensation som under perioden identifierades i BPs pressmeddelande 

återfinns inte i någon av tidningsartiklarna. 

 

Även mellan pressmeddelanden och artiklar från denna period finns tydliga drag av intertextualiet. 

Återgivning i form av citat förekom endast vid ett tillfälle, men även vid annan återgivning av 

information är intertextualieten framträdande.  

 

Då strategin bolstering bortfallit från tidningsartiklarna, betonas inte längre det engagemang och det 

hårda arbete som trots misslyckandet faktiskt legat bakom operationen "top kill". En 

rekontextualisering sker i artiklarna, då BPs arbete inte längre ställs i samma ljus. 

 

5.3 10-19 juli - Oljeläckan tätas 

 

I ett pressmeddelande publicerat på BPs hemsida den 10 juli meddelas att BP planerar att ersätta 

LMRP, som de misslyckats att montera vid oljekällan, mot en annan tillslutningstillsats. De 

redovisar också för det pågående arbetet med att borra avlastningshål.
95

 

 

Den 19 juli tillkännager BP att de slutligen har lyckats tillsluta oljeläckan. De meddelar även att de 

för planerar att utföra en mängd tester för att kunna avgöra hur arbetet med oljekällan skall 

fortskrida. Trots att oljeläckaget stoppats nämner BP att de inte kan vara helt säkra på att den 
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nuvarande tillslutningen i längden kommer att vara fortsatt effektiv.  De beskriver även det 

pågående saneringsarbetet och anger i pressmeddelandet också de stora summor pengar som har 

betalats ut till människor som drabbats av oljekatastrofen.
96

 

 

I pressmeddelandena från denna period har vi identifierat följande strategier: tillrättaläggande, 

bolstering, okunskap och kompensation. 

 

Tillrättaläggande: BP beskriver, innan installationen av den nya tillsatsen, hur denna kommer att gå 

till, och även hur den, rent tekniskt, förväntas fungera för att stoppa oljeläckan. De beskriver också 

hur långt de har kommit i arbetet med de två avlastningshålen som borras och när dessa beräknas 

vara klara. Efter att tillsatsen installerades och oljeläckan stoppades berättar BP om de tester som 

de, tillsammans med statliga organ, planerar utföra för att avgöra hur arbetet vid oljekällan skall 

fortsätta. BP fortsätter även att beskriva det saneringsarbete som pågår vid vattenytan och längst 

kusten.  

     

Bolstering: BP beskriver hur den nya operationen kommer att fungera och vilka fördelar denna har. 

De betonar även att denna teknik kan komma att användas i framtida fall. 

 

The new cap creates the potential to increase oil and gas containment capacity to greater than 50,000 barrels per day and 

should improve containment efficiency during hurricane season by allowing shorter disconnect and reconnect times. 

The new cap assembly also might simplify future well kill and cementing procedures through the relief wells, which in 

turn could increase the probability of success for those operations. 

 

Efter att oljeläckan tillslutits informerar BP om de resurser som läggs på saneringsarbetet och de 

resultat som uppnås. De beskriver också den tekniska kapaciteten hos den mobila oljeplattformen 

Q4000 som, beroende på testresultat som de inväntar, kan komma att pumpa upp olja och gas från 

oljekällan. 

 

Okunskap: Innan den nya tillslutningstillsatsen installerades underströk BP att inte heller denna 

åtgärd tidigare har prövats på ett sådant djup och att de därför inte kan vara säkra på att den kunnat 

installeras. Även efter den lyckade installationen betonar BP denna brist på tidigare erfarenhet och 

menar att de därför inte kan vara säkra på att tillslutningen kommer att hålla. 
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Kompensation: BP avslutar det sista av pressmeddelandena från denna period med att redovisa de 

summor de lagt ned på katastrofarbetet och för att kompensera de människor som drabbats. BP 

redovisar också för de skadeståndskrav som de delgivits och hur många av dessa som dittills blivit 

utbetalda. 

 

Under denna period publicerades bara en artikel, denna i SvD med information från periodens första 

pressmeddelande. I artikeln från SvD
97

 beskrivs det hur arbetet med den nya tillslutningstillsatsen 

enligt planerna skall genomföras. Pressmeddelandet publicerat på BPs hemsida den 19 juli hade 

inga artiklar som de följande dagarna behandlade samma ämne, tätningen av oljeläckan. Därmed 

fanns inter heller någon möjlighet till återgivning. Den enda strategi som återfinns är 

tillrättaläggande, och denna genom annan återgivning av information. 

 

Då det förekommer återgivning av information ser vi även här drag av intertextualitet. Strategierna 

okunskap och kompensation har dock helt bortfallit från den enda artikeln som publicerats i 

samband med periodens händelseförlopp. Inte heller strategin bolstering, som under perioden 

identifierades i ett pressmeddelande, finns att återfinna i morgontidningarna. Som hos artiklarna i 

den föregående perioden, ser vi också i denna period ett fall av rekontextualisering då BPs arbete, i 

frånvaro av dessa strategier, ställs i ett nytt ljus. 

 

6. Diskussion 

 

Utifrån de frågeställningar vi tidigare presenterat kommer vi nedan att diskutera de resultat vi i vår 

analys kommit fram till. 

 

Vår första frågeställning var “Vilka strategier utifrån image repair kan identifieras i BPs 

pressmeddelanden?” 

 

De strategier som identifierades i de pressmeddelanden från BP som vi analyserat, är 

tillrättaläggande, bolstering, kompensation och okunskap. Av dessa har tillrättaläggande och 

bolstering varit de som förekommit i överlägset störst utsträckning då tillrättaläggande återfanns i 

samtliga av de pressmeddelanden vi analyserade och bolstering återfanns i nästan samma 
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utsträckning.  

 

Tillrättaläggande är också den strategi som i störst utsträckning har funnits återgiven i tidningarnas 

artiklar, medan bolstering ofta har gått förlorad.  

 

Vi har under vårt arbete också stött på strategier som BP har använt sig av i andra 

kommunikationsformer än pressmeddelanden, exempelvis, att ta på sig hela skulden har varit 

vanligt förekommande vid presskonferenser och i andra muntliga uttalanden medan det inte 

förekommit alls i de pressmeddelanden vi analyserat. 

 

BPs strategier kan anses vara väl valda och väl fungerande tillsammans till skillnad från fallet med 

USAir
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 som vi tagit upp i vår tidigare forskning, där de på ett problematiskt sätt använde sig av 

både förnekande och tillrättaläggande strategier som svarar på samma anklagelse. BPs strategier 

fungerar däremot väl tillsammans och skapar inte några motsägelsefulla associationer. 

 

I tidningarna förekommer också en form av differentiering, där de i ett flertal artiklar jämför 

oljeolyckan i Mexikanska golfen med den som skedde i samband med att oljetankern Exxon Valdez 

gick på grund utanför Alaskas kust. Inledningsvis nämndes det i flera artiklar att även om oljeläckan 

i Mexikanska golfen var allvarlig, så var den fortfarande inte i närheten av lika allvarlig som Exxon 

Valdez. Denna tongång kom senare att ändras då artiklarna så småningom kom att använda sig av 

differentiering genom att säga att det som hänt i Mexikanska golfen mycket väl skulle kunna 

komma att överträffa Exxon Valdez. Paralleller drogs även till en olycka vid en kolgruva i West 

Virginia där 29 anställda miste livet. 

 

Vår andra frågeställning lästes “I vilken utsträckning och på vilket sätt finns innehåll ur BPs 

pressmeddelanden återgivna i svensk morgonpress?” 

 

I vår analys har vi sett att text från BPs pressmeddelanden har återgetts i den svenska 

morgonpressen, vilket påvisar att intertextualitet i hög grad förekommer. Intertextualitet har kunnat 

urskiljas i samtliga artiklar som har analyserats, dock saknade sista pressmeddelandet från BP 

överhuvudtaget återgivande artiklar i både SvD och DN. Intertextualitet utgjorde redan från början 

en stor grund i vår studie då vi med vår andra frågeställning har undersökt förekomsten av 

intertextualiteten mellan ett företags pressmeddelande och den svenska morgonpressen. I vår analys 
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har vi kunnat se att annan återgivning av information har varit den vanligast förekommande formen 

av intertextualitet, en förklaring till varför citat inte varit fullt lika vanligt kan vara att citat i form 

av faktiska uttalanden inte förekommit i samtliga pressmeddelanden. 

 

I BPs pressmeddelanden tycker vi oss kunna se en tydlig addressivitet mot såväl media som mot 

allmänheten, då pressmeddelandena i sin information och de uttalanden som citeras kan användas 

som svar på eventuell kritik. Stor fokus ligger på att BP tar katastrofen på största allvar och gör sitt 

yttersta för att ställa allt till rätta.  Då informationen, och därmed de olika strategierna, når medierna 

finns en chans för BP att händelsen i medierna speglas så som de önskar. 

 

Rekontextualisering har varit svår att urskilja ur analysen, till viss del beroende på språkskillnaden. 

Pressmeddelandena är skrivna på engelska medan SvDs och DNs artiklar är skrivna på svenska, 

vilket medför att samtliga ord är översatta och vi kan därmed inte fastställa huruvida, och i vilken 

utsträckning, ords betydelser ändrats då kontexten förändras. Vi har kunnat se att när informationen 

från BPs pressmeddelandena inte återgivits i artiklarna har mycket av det engagemang och arbete 

som BP betonar också försvunnit och en inte lika positiv bild av BP har förmedlats genom 

artiklarna. 

 

Vi har kunnat se är att vid de tillfällen då vissa strategier uteblivit i tidningsartiklarna har BPs arbete 

och det engagemang de själva betonar i sina pressmeddelanden försvunnit, vilket har lett till att en 

inte lika positiv bild av företaget har förmedlats. 

 

I vår tidigare forskning har Caldiero, Taylor & Ungureanu genomfört en studie som visar på att 

desto fler uttalanden ett företag har med i ett pressmeddelande, desto större är sannolikheten att få 

med ett uttalande i mediernas nyhetsrapportering. Ett uttalande kan spela stor roll för ett företags 

image, ett uttalande blir en direkt koppling till företaget och om rätt saker sägs kan detta öka 

förtroendet till företaget hos målgruppen vilket är positivt för företagets image. Vid ett uttalande är 

det också större chans att det som sägs återges ordagrant istället för omskrivet. 

 

I vår studie har vi också sett att det i störst utsträckning förekommer citat i tidningsartiklarna då de 

är tagna från pressmeddelanden som innehåller faktiska citat, i fallet BP kommer många av dessa 

från chefsdirektören Tony Hayward. 

 

En annan studie som vi menar hade varit intressant att göra och ställa parallellt med vår skulle vara 
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att istället analysera tidningarnas nätupplagor och se om ett annat resultat skulle uppnås. Det är 

möjligt att detta skulle ge ett annat resultat då distribution av information går så mycket snabbare på 

internet. Det skulle vara intressant att se om det i större utsträckning än i de tryckta upplagorna 

kopieras hela pressmeddelanden, som sedan används som färdiga artiklar att publicera på 

tidningarnas nätupplagor. I nätupplagorna publiceras ofta nyheter snabbare än i tidningarnas tryckta 

upplagor. Detta beror på att de tryckta upplagorna endast släpps en gång per dygn medan 

nätupplagorna uppdateras dygnet runt. 

 

Värt att notera är att både SvD och DN har haft korrespondenter på plats i USA som skrivit 

respektive tidnings artiklar, endast i en artikel har en nyhetsbyrå angetts som källa. 

 

7. Slutsats 

 

Vi kan utifrån vår studie dra slutsatsen att BP använde sig av strategierna tillrättaläggande, 

bolstering, okunskap och kompensation, och av dessa var tillrättaläggande och bolstering de klart 

vanligaste. Allra vanligast var tillrättaläggande som har fått överlägset mest utrymme i samtliga 

pressmeddelandena, och kan därmed utan tvekan sägas vara den vanligaste strategin BP använde sig 

av i sina pressmeddelanden under krisen. 

 

Tidningsartiklarna från SvD och DN innehåller många gånger samma strategier som syns i de av 

BPs pressmeddelanden som artiklarna hämtat information från. Detta är dock inte genomgående i 

analysen, vi har märkt att tidningarna har en tendens att ibland utelämna BPs information om 

kompensation i sina artiklar, samt ibland de element från pressmeddelandena som ligger till grund 

för strategin bolstering. Många gånger syns också en variant av strategin differentiering i 

tidningsartiklarna, där de jämför BPs katastrof med, till exempel, händelsen Exxon Valdez som 

inträffade 1989. Ett tydligt mönster verkar ändå vara att strategierna ofta följer med från 

pressmeddelandet och vidare till nyhetsartiklarna, då huvudstrategin tillrättaläggande i samtliga 

tidningsartiklar fanns representerad. 

 

Vi kan se i vårt resultat att återgivning av information från BPs pressmeddelanden genomgående 

förekommer i artiklar i svensk morgonpress. Citat återges från BPs pressmeddelanden, men inte i 

den utsträckning som vi hade kunnat förvänta sig, många gånger var de citat som förekom tagna 

från svenska "experter" som intervjuats direkt av SvD eller DN angående BPs kris. 
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En slutsats vi kan dra är att företag har goda möjligheter att, i mediernas rapportering, få med den 

information och även de strategier som finns i de pressmeddelanden som de släpper. Även om det 

inte i någon större utsträckning har förekommit direkt kopiering av pressmeddelanden har ändå 

annan återgivning av information och, i viss mån, citat från BPs pressmeddelanden använts, vilket 

vi ser som ett tydligt tecken på att en god kriskommunikation är essentiellt för ett företag för att 

kunna leda dess image genom en kris. 

 

Vi har i vår uppsats kunnat dra slutsatser kring kriskommunikationen i fallet BP. Denna studie kan 

ses som början på ett område som kan utforskas ytterligare, med mer forskning kring liknande fall 

är det möjligt att vidare kunna generalisera slutsatserna. 

 

Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte har varit tudelat, dels att analysera vilka strategier av image repair som BP 

använde sig av i sina pressmeddelanden under oljekatastrofen i Mexikanska golfen, samt hur 

mycket av informationen som återgivits och vilka strategier som kunnat identifieras i de svenska 

morgontidningarna DN och SvD. 

 

Vi valde att avgränsa vår analys till tio pressmeddelanden från BP och därtill analysera de artiklar i 

DN och SvD som behandlade samma händelser som de tio valda pressmeddelandena. Detta gav en 

lagom stor volym för analysen och för att vi skulle kunna komma fram till de resultat som vi strävar 

efter. 

 

När vi har analyserat vårt material har vi först använt oss av image repair för att urskilja strategier 

ur BPs pressmeddelanden för att sedan efter ha granskat BPs pressmeddelanden för att sedan utifrån 

textanalytiska begrepp granska de artiklar från DN och SvD som behandlat samma ämnen som BPs 

pressmeddelanden. Vi har använt begrepp från textanalysen för att kunna den återgivning av 

information från BPs pressmeddelanden som vi återfunnit i artiklarna i vår analys, dessa begrepp 

har varit intertextualitet, addressivitet och rekontextualitet. Utöver dessa begrepp har vi också 

klassificerat de typer av återgivningar som vi identifierat i artiklarna. Genom vår analys kunde vi 

fastställa att annan återgivning av information var allra vanligast i nyhetsartiklarna, men att även 
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citat och delvis citat förekommer. De flesta citat från BPs pressmeddelanden kommer från BPs 

chefsdirektör Tony Hayward. I vår slutsats konstaterar vi att företag har goda möjligheter att få med 

egen information i nyhetsrapporteringen genom att publicera egna pressmeddelanden med 

information som kan förmedla företagets önskade vinkling på händelsen. 

 

I vår analys har vi haft kriskommunikationsteorin image repair av William L. Benoit som 

utgångspunkt. Vi har identifierat olika strategier utifrån image repair från både pressmeddelandena 

och artiklarna. Denna teori har varit givande och vi har kunnat identifiera flera av de i teorin 

presenterade strategier.  De strategier som var allra vanligast förekommande var tillrättaläggande 

och bolstering där den förstnämnda var allra vanligast. Utöver dessa kunde vi urskilja strategierna 

okunskap och kompensation ur BPs pressmeddelande, i artiklarna kunde vi även finna en form av 

differentiering. 

 

Sammanfattningsvis har uppsatsen fått ett lyckat utfall och vi har kunnat finna de resultat vi strävat 

efter men ytterligare forskning krävs för att resultatet ska kunna bli generaliserbart till andra fall.  
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BP: Pressmeddelande 1 2010-04-22 

BP Initiates Response to Gulf of Mexico Oil Spill  
Release date: 22 April 2010  
BP today activated an extensive oil spill response in the US Gulf of Mexico following the fire and subsequent sinking of the Transocean 
Deepwater Horizon drilling rig 130 miles south-east of New Orleans.  
BP is assisting Transocean in an assessment of the well and subsea blow out preventer with remotely operated vehicles.  
 
BP has also initiated a plan for the drilling of a relief well, if required. A nearby drilling rig will be used to drill the well. The rig is available 
to begin activity immediately.  
BP has mobilized a flotilla of vessels and resources that includes:  

 significant mechanical recovery capacity; 
 32 spill response vessels including a large storage barge; 

 skimming capacity of more than 171,000 barrels per day, with more available if needed; 

 offshore storage capacity of 122,000 barrels and additional 175,000 barrels available and on standby; 

 supplies of more than 100,000 gallons of dispersants and four aircraft ready to spray dispersant to the spill, and the 
pre-approval of the US Coast Guard to use them; 

 500,000 feet of boom increasing to 1,000,000 feet of boom by day‟s end; 

 pre-planned forecasting of 48-hour spill trajectory which indicates spilled oil will remain well offshore during that period; 

 pre-planned staging of resources for protection of environmentally sensitive areas. 

"We are determined to do everything in our power to contain this oil spill and resolve the situation as rapidly, safely and effectively as 
possible," said Group Chief Executive Tony Hayward. "We have assembled and are now deploying world-class facilities, resources and 
expertise, and can call on more if needed. There should be no doubt of our resolve to limit the escape of oil and protect the marine and 
coastal environments from its effects."  
 
As part of its planning and approval requirement prior to offshore activity, the area was evaluated for use of dispersants and the plans 
approved by the US Coast Guard which has now given the go-ahead for their use.  
Press enquiries  
BP America Press Office: +1 281 366 0265 
BP Press Office London: +44 20 7496 4076  

  



  

 

BP: Pressmeddelande 2 2010-04-25 

BP Forges Ahead With Gulf of Mexico Oil Spill Response  
Release date: 25 April 2010  
BP, as lease operator of Mississippi Canyon Block 252 (MC252), continues to forge ahead with a comprehensive oil well intervention 
and spill response plan following the April 22 sinking of the Transocean Deepwater Horizon drilling rig 130 miles south-east of New 
Orleans.  
 
“We are attacking this spill on two fronts – at the wellhead and on the surface offshore,” said BP Group Chief Executive Tony Hayward, 
who has travelled to Texas and Louisiana this week to meet with response personnel. “The team on the ground and those at sea have 
the Group‟s full resources behind them.”  
BP continues to assist Transocean‟s work below the surface on the subsea equipment, using remotely operated vehicles to monitor the 
Macondo/MC252 exploration well, and is planning and mobilizing to activate the blow-out preventer.  
 
BP is preparing to drill relief wells to permanently secure the well. The drilling rig Development Driller III is moving into position to drill a 
second well to intercept the Macondo well and inject a specialized heavy fluid to securely prevent flow of oil or gas and allow work to be 
carried out to permanently seal the well.  
As of Saturday, April 24, the oil spill response team had recovered more than 1,000 barrels of an oil-water mix of which the vast majority 
is water. The material has been collected by skimming vessels and vessels towing containment boom. Dispersants have also been 
applied to the spill. Equipment available for the effort includes:  

 100,000 gallons of dispersant are ready to be deployed, which is a third of the world‟s dispersant commodity; BP is in 
contact with manufacturers to procure additional supply as necessary.  

 32 spill response vessels (skimmers, tugs, barges, recovery vessels). 

 5 aircraft (helicopters and fixed wing including a large payload capacity C-130 (Hercules) for dispersant deployment). 

In Houma, La. where the field operations response is being coordinated, almost 500 personnel on- and offshore have already been 
deployed to coordinate the oil spill response. BP‟s team of operational and technical experts are working in coordination with several 
agencies, organizations and companies including United States Coast Guard, Minerals Management Service, Louisiana Department of 
Environmental Quality, National Oceanic and Atmospheric Administration, US Fish & Wildlife Service, Louisiana Wildlife and Fisheries, 
and Marine Spill Response Corporation. More teams have been mobilized in Houston and New Orleans to support the effort.  
 
According to Steve Benz, President and CEO of the Marine Spill Response Corporation (MSRC), “At BP's request we are mounting the 
single, largest response effort in MSRC‟s 20-year history. The many years of working together with BP on drills and exercises has 
proved invaluable to us as we move forward on this response effort."  
“Given the current conditions and the massive size of our response, we are confident in our ability to tackle this spill offshore,” Hayward 
added.  
 
Along with the response teams in action, additional resources, both people and equipment, continue to arrive for staging throughout the 
Gulf states in preparation for deployment should they be needed.  
Press enquiries:  
U.S. Coast Guard Joint Information Center 985-493-7600  
BP Press Office London +44 20 7496 4076  

  



  

 

BP: Pressmeddelande 3 2010-04-28 

BP Pledges Full Support for Deepwater Horizon Probes  
Release date: 28 April 2010  
BP today announced its support for and cooperation with U.S. government investigations arising from the sinking of the Transocean 
drilling rig Deepwater Horizon in Mississippi Canyon Block 252 (MC252) in the Gulf of Mexico.  
 
"Losing 11 of our industry colleagues is a tragedy for the offshore community," said BP Group Chief Executive Tony Hayward. "As an 
industry, we must participate fully in these investigations and not rest until the causes of this tragedy are known and measures are taken 
to see that it never happens again."  
 
The Department of the Interior and Department of Homeland Security announced a joint enquiry into the explosion and sinking of the 
Transocean Deepwater Horizon on April 22. The U.S. House of Representatives Committee on Energy and Commerce Subcommittee 
on Oversight and Investigations and Senate Committee on Energy and Natural Resources have also announced investigations.  
 
Last week BP launched its own investigation into the incident and has an investigation team at work in Houston, Texas.  
Further information:  
Name: BP Press Office 
Location: London 
Phone : +44 (0)20 746 4076 
Name: BP Press Office 
Location: Houston 
Phone : +1 281-366-4463 

  



  

 

BP: Pressmeddelande 4 2010-04-29 

BP MC252 Gulf Of Mexico Response Continues To Escalate On And Below 
Surface  
Release date: 29 April 2010  
BP, operating with the U.S. Coast Guard and other agencies, yesterday conducted a controlled burn on parts of an offshore oil spill in 
the Gulf of Mexico as it continues to escalate its response plan following the sinking of the Transocean drilling rig Deepwater Horizon 
and subsequent release from the Mississippi Canyon 252 well.  
 
"We are attacking this spill on all fronts, bringing into play all and any resources and advanced technologies we believe can help," said 
Tony Hayward, BP Group Chief Executive. "Our action plan is safety-focused, multi-layered and has the full resources of the BP Group 
behind it."  
 
"The scale of the surface response is truly unprecedented, both for BP and for the oil industry," Hayward added. "At the seabed, we are 
applying all the resources available to us and also developing and adapting advanced technology to address this complex problem."  
 
On the surface, BP continues to aggressively move forward with its oil spill plan. BP launched its comprehensive, pre-approved oil spill 
response plan following the April 22 sinking of the Transocean Deepwater Horizon 130 miles south-east of New Orleans.  
 
Improved weather for vessels and aircraft is aiding in the dispersion of the sheen that comprises the vast majority of the spill and is 
enabling skimming vessels to operate far offshore and aircraft to fly multiple dispersant sorties. Weathering and dispersion tactics are 
breaking down the oil into a frothy emulsion. Fire boom has also been deployed to contain and burn heavier pockets of oil. The latest 
response numbers are:  

 More than 100,000 feet of boom (barrier) has been assigned to contain the spill. An additional 286,760 feet is available 
and 320,460 feet has been ordered. 

 To date, the oil spill response team has recovered 16,311 barrels (685,062 gallons) of an oil-water mix. Vessels are in 
place and continuing recovery operations. 

 69 response vessels are being used including skimmers, tugs, barges and recovery vessels. 

 76,104 gallons of dispersant have been deployed and an additional 89,746 gallons are available. 

BP is working closely with Gulf Coast state environmental officials to implement an extensive shoreline protection plan. This includes 
deployment of more than 100,000 feet of boom over the last two days to minimize impact to sensitive areas in the Mississippi River 
Delta area. Staging areas are also in place and ready to protect sensitive shorelines. These areas include: Biloxi, Miss., Pensacola, Fla. 
Venice, La., Pascagoula, Miss., and Theodore, Ala.  
 
BP, as operator of the MC252 lease, continues to work around-the-clock on Transocean‟s subsea equipment. Remotely-operated 
vehicles are monitoring the well and riser. Monitoring has detected an additional leak on the riser closer to the well. ROVs also continue 
to methodically work through procedures aimed at subsea activation of the blow-out preventer on the MC252 well.  
In parallel with these offshore efforts, advanced engineering design and fabrication of a subsea oil collection system has started 
onshore. This will be the first time this proven shallow water technology has been adapted for the deepwater. It is expected to be ready 
for deployment within the next four weeks.  
 
BP also today began preparations to drill a relief well into the MC252 exploration well following the arrival on site of the Transocean 
Development Driller III. Drilling plans have been approved by the U.S. Minerals Management Service. A second drilling ship, 
Transocean‟s Discoverer Enterprise, is also on its way to the site with plans being developed for a second relief well should it be 
necessary.  
 
Preliminary estimates indicate that current efforts to contain the spill and secure the well are costing the MC252 owners about $6 million 
per day. This figure is expected to rise as activity increases. BP has a 65 percent interest in MC252.  
Press enquiries:  
 
U.S. Coast Guard Joint Information Center 985-902-5231 
 
BP Press Office London +44 20 7496 4076 
 
www.deepwaterhorizonresponse.com  
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Update on Gulf of Mexico Oil Spill Response - 24 May  
Release date: 24 May 2010  
BP today provided an update on developments in the response to the MC252 oil well incident in the Gulf of Mexico.  
Subsea Source Control and Containment  
Subsea efforts continue to focus on progressing options to stop the flow of oil from the well through interventions via the blow out 
preventer (BOP) and to collect the flow of oil from the leak points. These efforts are being carried out in conjunction with governmental 
authorities and other industry experts.  
 
Plans continue to develop a so called “top kill” operation where heavy drilling fluids are injected into the well to stem the flow of oil and 
gas and ultimately kill the well. Successfully killing the well may be followed by cement to seal the well. Most of the equipment is on site 
and preparations continue for this operation, with a view to deployment in a few days.  
 
This is a complex operation requiring sophisticated diagnostic work and precise execution. As a result, it involves significant 
uncertainties and it is not possible to assure its success or to put a definite timescale on its deployment.  
 
Drilling of the first relief well, which began on May 2 continues as does drilling of a second relief well, begun on May 16. Each of these 
wells is estimated to take some three months to complete from the commencement of drilling.  
Work goes on to optimise the oil and gas collected from the damaged riser through the riser insertion tube tool (RITT). The collection 
rate continues to vary, primarily due to the flow parameters and physical characteristics within the riser.  
 
In the period from May 17th to May 23rd, the daily oil rate collected by the RITT has ranged from 1,360 barrels of oil per day (b/d) to 
3,000 b/d, and the daily gas rate has ranged from 4 million cubic feet per day (MMCFD) to 17 MMCFD. 
 
In the same period, the average daily rate of oil and gas collected by the RITT containment system at the end of the leaking riser has 
been 2,010 barrels of oil per day (BOPD) and 10 MMCFD of gas. The oil is being stored and gas is being flared on the drillship 
Discoverer Enterprise, on the surface 5,000 feet above.  
The RITT remains a new technology and both its continued operation and its effectiveness in capturing the oil and gas remain uncertain. 
 
The US Government has appointed a flow rate technical team (FRTT) to determine the well flow rate. The FRTT includes the US Coast 
Guard, NOAA, MMS, Department of Energy and the US Geological Survey. BP will continue to promptly provide all information 
necessary to make as accurate an assessment as possible of the rate of flow.  
Surface Spill Response and Containment  
Work continues to collect and disperse oil that has reached the surface of the sea. Over 1,100 vessels are involved in the response 
effort, including skimmers, tugs, barges and recovery vessels.  
 
Intensive operations to skim oil from the surface of the water have now recovered, in total, some 243,000 barrels (10.2 million gallons) 
of oily liquid. The total length of boom deployed as part of efforts to prevent oil reaching the coast is now nearly 2.5 million feet, including 
over 730,000 feet of sorbent boom.  
 
In total, over 22,000 personnel from BP, other companies and government agencies are currently involved in the response to this 
incident. So far 23,000 claims have been filed and 9,000 have already been paid.  
 
The cost of the response to date amounts to about $760 million, including the cost of the spill response, containment, relief well drilling, 
grants to the Gulf states, claims paid and federal costs. It is too early to quantify other potential costs and liabilities associated with the 
incident.  
Further information:  
BP Press Office London +44 20 7496 4076  
BP Press office, US: +1 281 366 0265  
Unified Command Joint Information Center +1 985 902 5231 
www.deepwaterhorizonresponse.com 
www.bp.com/gulfofmexico  

  

http://www.deepwaterhorizonresponse.com/
http://www.bp.com/gulfofmexico


  

 

BP: Pressmeddelande 6 2010-05-26 1/2 

Update on Gulf of Mexico Oil Spill Response - 26 May  
Release date: 26 May 2010  
BP today provided an update on developments in the response to the MC252 oil well incident in the Gulf of Mexico.  
 
Subsea efforts continue to focus on progressing options to stop the flow of oil from the well through interventions via the blow out 
preventer (BOP), and to collect the flow of oil from the leak points. These efforts are being carried out in conjunction with industry 
experts and governmental authorities.  
 
A series of diagnostic tests are currently underway on the Deepwater Horizon‟s failed BOP to improve understanding of the status and 
configuration of the BOP and determine whether a „top kill‟ procedure can be successfully executed. These tests involve pumping drilling 
fluids into the BOP to measure pressures and validate flow paths. When complete, a decision will be made on the execution of the top 
kill procedure itself.  
This top kill procedure has not been carried out offshore at 5,000 feet water depth before, and its success cannot be assured. It is 
expected that the entire procedure could take up to two days, and it cannot be predicted how long it will take for the operation to prove 
successful or otherwise. Should it be necessary, plans and equipment are in place to combine the top kill process with the injection 
under pressure of bridging material into the BOP to prevent or limit upward flow through the BOP.  
 
BP will continue to provide a live video feed from the seabed through the diagnostic testing and top kill, if undertaken. Throughout the 
diagnostic process and top kill procedure very significant changes in the appearance of the flows at the seabed will be expected. These 
will not provide a reliable indicator of the overall progress, or success or failure, of the top kill operation as a whole.  
 
Should the top kill not succeed in fully stopping the flow of oil and gas from the well, BP would then intend to move forward to 
deployment of the LMRP cap containment system.  
Deployment of this system will involve first removing the damaged riser from the top of the BOP to leave a cleanly-cut pipe at the top of 
the BOP‟s lower marine riser package (LMRP). The LMRP cap, an engineered containment device with a sealing grommet, would then 
be connected to a riser from the Discoverer Enterprise drillship and then placed over the existing LMRP with the intention of capturing 
most of the oil and gas flowing from the well.  
 
The LMRP cap is already on site and it is anticipated that this option will be available for deployment by the end of May. 
 
Additional options also continue to be progressed, including the option of lowering a second blow-out preventer, or a valve, on top of the 
failed Deepwater Horizon BOP.  
 
Work on the drilling of two relief wells, begun on May 2 and May 16, continues. Each of the wells is estimated to take some three 
months to complete from the commencement of drilling.  
Further information:  
BP Press Office London: +44 20 7496 4076 
BP Press office, US: +1 281 366 0265 
Unified Command Joint Information Center:+1 985-902-5231  
www.deepwaterhorizonresponse.com  
www.bp.com/gulfofmexicoresponse  
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Update on Gulf of Mexico Oil Spill Response - 26 May  
Release date: 26 May 2010  
BP started the "top kill" operations today to stop the flow of oil from the MC252 well in the Gulf of Mexico.  
 
The procedure is intended to stem the flow of oil and gas and ultimately kill the well by injecting heavy drilling fluids through the blow out 
preventer on the seabed, down into the well.  
 
Pumping started at 19.00 (UK) and 13.00 (CDT) and continues.  
Further information:  
BP Press Office London: +44 20 7496 4076 
BP Press office, US: +1 281 366 0265 
Unified Command Joint Information Center:+1 985-902-5231  
www.deepwaterhorizonresponse.com  
www.bp.com/gulfofmexicoresponse  
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Update on Gulf of Mexico Oil Spill - 29 May  
Release date: 29 May 2010  
BP started the "top kill" operations to stop the flow of oil from the MC252 well in the Gulf of Mexico at 1300 CDT on May 26, 2010.  
 
The procedure was intended to stem the flow of oil and gas and ultimately kill the well by injecting heavy drilling fluids through the blow-
out preventer on the seabed, down into the well.  
 
Despite successfully pumping a total of over 30,000 barrels of heavy mud, in three attempts at rates of up to 80 barrels a minute, and 
deploying a wide range of different bridging materials, the operation did not overcome the flow from the well.  
 
The Government, together with BP, have therefore decided to move to the next step in the subsea operations, the deployment of the 
Lower Marine Riser Package (LMRP) Cap Containment System.  
The operational plan first involves cutting and then removing the damaged riser from the top of the failed Blow-Out Preventer (BOP) to 
leave a cleanly-cut pipe at the top of the BOP‟s LMRP. The cap is designed to be connected to a riser from the Discoverer Enterprise 
drillship and placed over the LMRP with the intention of capturing most of the oil and gas flowing from the well. The LMRP cap is already 
on site and it is currently anticipated that it will be connected in about four days.  
 
This operation has not been previously carried out in 5,000 feet of water and the successful deployment of the containment system 
cannot be assured.  
 
Drilling of the first relief well continues and is currently at 12,090 feet. Drilling of the second relief well is temporarily suspended and is 
expected to recommence shortly from 8,576 feet.  
BP Press Office London: +44 20 7496 4076 
BP Press office, US: +1 281 366 0265  
Unified Command Joint Information Center:+1 985-902-5231 
www.deepwaterhorizonresponse.com 
www.bp.com/gulfofmexicoresponse  
www.bp.com/ContainmentContingencyOptions  
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National Incident Commander Approves Plan to Replace MC252 Well Cap  
Release date: 10 July 2010  
Following a technical review this week, the National Incident Commander has approved the plan for BP to move ahead with replacing 
the existing lower marine riser package (LMRP) containment cap over the Deepwater Horizon‟s failed blow-out preventer (BOP) with a 
new sealing cap assembly.  
 
The new sealing cap contains three closing rams and multiple ports for connection to additional containment options. The new cap 
creates the potential to increase oil and gas containment capacity to greater than 50,000 barrels per day and should improve 
containment efficiency during hurricane season by allowing shorter disconnect and reconnect times. The new cap assembly also might 
simplify future well kill and cementing procedures through the relief wells, which in turn could increase the probability of success for 
those operations. In addition, the new cap should enable a shut-in test to be performed to determine integrity of the MC252 well.  
 
The plan for installing the sealing cap will involve a multiple stage process and several vessels and remotely operated vehicles. First, 
the existing LMRP cap and the remaining riser flange will be removed from the top of the Deepwater Horizon LMRP. Next, a flange 
transition spool will be installed using the Boa Deep C. Then, using the Discoverer Inspiration, the three-ram capping stack will be 
connected to the top of the spool.  
The sealing cap operation is expected to begin this weekend to take advantage of anticipated favourable weather conditions and is 
expected to take between four and seven days to complete. The sealing cap installation procedure is intended to run in parallel with the 
installation and start-up of the Helix Producer containment system, which could begin ramping up containment operations as early as 
Sunday.  
 
Because the LMRP cap must be removed to conduct this sealing cap operation, there will be a period of decreased oil and gas capture 
from the wellhead. During the installation of the sealing cap assembly, the Q4000 should continue to capture and flare oil and gas. 
Additionally, oil and gas also may be captured by the Helix Producer containment system once it becomes operational. Unlike the LMRP 
containment cap system, the Q4000 and Helix Producer systems are connected to the kill and choke lines on the BOP via the existing 
top kill manifold.  
 
This new sealing cap has not been deployed at these depths or under these conditions, and there can be no assurance that the sealing 
cap will be successfully installed or installed within the anticipated timeframe. Contingency LMRP caps are positioned on the seabed 
and it should be possible to return to the current containment configuration if needed.  
Work on the first relief well, which started May 2, continues. The well reached a measured depth of 17,810 feet on July 9. The previous 
ranging run indicated that the relief well is now approximately 5 to 7.5 feet horizontally away from the MC252 well. The next planned 
step is to do another ranging run and then drill down 30 feet to a measured depth of 17,840 feet. The series of drilling and ranging runs 
will continue for approximately another 60 feet. The 97/8 inch liner will then be set before beginning the final series of drilling and 
ranging runs before intercepting the MC252 well. Although uncertainty still exists, the first half of August remains the current estimate of 
the most likely date by which the first relief well will intercept the MC252 well and kill operations performed.  
 
The second relief well, which started May 16, is drilling at 15,963 feet. The next planned step is to set the 117/8 inch casing. Following 
casing and cementing, the second relief well will pause to avoid any interference with the first relief well activities, but be positioned 
should any issues arise with the first relief well.  
BP Press Office London: +44 20 7496 4076 
BP Press office, US: +1 281 366 0265  
www.bp.com/gulfofmexicoresponse  

  

http://www.bp.com/gulfofmexicoresponse


  

 

BP: Pressmeddelande 10 2010-07-19 

Update on Gulf of Mexico Oil Spill - 19 July  
Release date: 19 July 2010  
BP today provided an update on developments in the response to the MC252 oil well incident in the Gulf of Mexico.  
Subsea Source Control and Containment  
BP continues to work cooperatively with the guidance and approval of the National Incident Commander and the leadership and 
direction of federal government including the Department of Energy, Department of the Interior, Federal Science Team, Bureau of Ocean 
Energy, Management, Regulation and Enforcement, U.S. Coast Guard and secretaries Ken Salazar and Steven Chu. At this time, the 
well integrity test on the MC252 exploratory well continues.  
 
During the test, the three ram capping stack has been closed, shutting in the well. All sub-sea containment systems (namely, the Q4000 
and Helix Producer systems) have been temporarily suspended.  
 
The pressure inside the well recently has been measured at approximately 6,792 pounds per square inch and continues to rise slowly. 
As directed by the National Incident Commander, extensive monitoring activities are being carried out around the well site. Information 
gathered during the test is being reviewed with the government agencies, including the Federal Science Team, to determine next steps. 
Depending upon the results of the test and monitoring activities, these steps may include extending the well integrity test or returning to 
containment options.  
Should the test conclude, the Q4000 is expected to resume capturing and flaring oil and gas through the existing system. It has been 
capturing and flaring an average of 8,000 barrels a day (b/d) of oil in recent weeks. The Helix Producer also is expected to be available 
to resume capturing oil and flaring gas through the recently installed floating riser system. It has the capacity to capture approximately 
20,000 – 25,000 b/d of oil.  
 
Plans continue for additional containment capacity and flexibility that are expected to ultimately increase recoverable oil volumes to 
60,000-80,000 b/d.  
 
The sealing cap system and many of the other containment systems have never before been deployed at these depths or under these 
conditions, and their efficiency and ability to contain or flare the oil and gas cannot be assured.  
 
To date, the total volume of oil collected or flared by the containment systems is approximately 826,800 barrels. Information on the 
subsea operational status is updated daily on BP‟s website, www.bp.com.  
Work on the first relief well, which started May 2, continues. The well reached a depth of 17,864 feet as of July 18th and the next 
scheduled operation is to carry out a ranging run. The first relief well has approached its last casing end point and, following the casing 
set, additional ranging runs will be used to guide the drill bit to a MC252 well intercept point. After interception, operations are expected 
to begin to kill the flow of oil and gas from the reservoir by pumping specialized heavy fluids down the relief well.  
 
The second relief well, which started May 16, is at a measured depth of 15,874 feet and has been temporarily halted so as not to 
interfere with the ranging runs being performed in the first relief well.  
 
Although uncertainty remains, the first half of August remains the current estimate of the most likely date by which the first relief well will 
be completed and kill operations performed.  
Surface Spill Response as of July 17  
Work continues to collect and disperse oil that has reached the surface of the sea, to protect the shoreline of the Gulf of Mexico, and to 
collect and clean up any oil that has reached shore.  
 
Approximately 43,100 personnel, more than 6,470 vessels and dozens of aircraft are engaged in the response effort.  
 
Operations to skim oil continued over the weekend. These operations have recovered, in total, approximately 807,143 barrels (33.9 
million gallons) of oily liquid. In addition, a total of 408 controlled burns have been carried out to date, removing an estimated 261,904 
barrels of oil (11 million gallons) from the sea‟s surface.  
 
The total length of containment boom deployed as part of efforts to prevent oil from reaching the coast is now almost 3.36 million feet 
(681.8 miles).  
Additional information  
To date, almost 116,000 claims have been submitted and more than 67,500 payments have been made, totalling $207 million.  
 
The cost of the response to date amounts to approximately $3.95 billion, including the cost of the spill response, containment, relief well 
drilling, grants to the Gulf states, claims paid, and federal costs. On June 16, BP announced an agreed package of measures, including 
the creation of a $20 billion fund to satisfy certain obligations arising from the oil and gas spill. It is too early to quantify other potential 
costs and liabilities associated with the incident.  
BP Press Office London: +44 20 7496 4076 
BP Press office, US: +1 281 366 0265  
www.bp.com/gulfofmexicoresponse  
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