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Abstract 

 
Background: Due to increased environmental awareness, it is expected from compa-

nies in particularly environmentally sensitive industries to report their work with sus-

tainability reports. However, some scholars claim that companies may use these re-

ports in order to enhance their reputation, rather than taking their responsibility. When 

the oil spill in the Gulf of Mexico occurred in April 2010, two companies in particular 

were put under the spotlight; British Petroleum p.l.c. and Halliburton.  

 

Purpose: The purpose of this study is to identify and explain how the content in sus-

tainability reports changes after a business crisis has been observed by society. The 

focus has mainly been on how the environmental aspects of the sustainability report 

changes. Furthermore, the purpose of this study is to explain these changes with the 

help of the legitimacy theory. 

 

Design and methodology: This study was based on a deductive approach, using theo-

ries from scientific literature. The empirical data was collected from the respectively 

companies’ sustainability reports from 2009 and 2010. A content analysis was applied 

when examining the data.   

 

Findings and conclusions: To some extend, companies do change how they express 

themselves in their sustainability reports after a business crisis has been observed by 

society. This is done mainly in order to gain or maintain legitimacy.  

 

Keywords: Sustainability reporting, CSR, sustainability, environmental aspects, oil 

spill, BP, Halliburton, legitimacy theory, gain legitimacy, maintain legitimacy, repair 

legitimacy, content analysis. 
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1. Inledning  

 

I det här kapitlet presenteras studiens bakgrund, problemdiskussion och syfte. Ka-

pitlet inleds med att ge en bakgrund om hållbarhetsredovisning och oljeläckaget i den 

mexikanska golfen 2010. Det följs sedan av en problemdiskussion som utmynnar i 

studiens syfte.  

  

1.1 Bakgrund 
Miljömedvetenheten hos allmänheten är mycket högre idag än för bara några år sedan 

och att tänka hållbart har blivit allt mer av en trend. Genom att bland annat återvinna 

och köpa mer ekologiska produkter tar människor i samhället ett individuellt ansvar 

för en hållbar utveckling av bland annat miljön. Ju större ansvar de tar, desto högre 

krav ställer de även på sin omgivning att göra detsamma. Just begreppet ”hållbar ut-

veckling” fick sitt genombrott 1987 (FN-förbundet, 2012) och beskrevs då enligt föl-

jande:  

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att till-

fredsställa sina behov.” (Brundtland & Hägerhäll, 1988, s. 57) 

 

Definitionen betonar vikten av att tänka långsiktigt och att ta ansvar, inte bara för de 

konsekvenser våra handlingar har idag utan även vilka de kan få i framtiden. Som 

följd av begreppets genombrott började även företag i början av 1990-talet uppmanas 

att ta ett globalt ansvar (Westermark, 2013). Materiella värderingar, som lönsamhet 

och effektivitet, var inte längre de enda faktorerna som samhället värderade hos ett 

företag. Immateriella värderingar, som miljö- och sociala frågor, började också krävas 

för att ett företag skulle anses som legitimt. (Frostenson, Helin, & Sandström, 2012) 

Det var i samband med detta som begreppet hållbar utveckling övergick till CSR 

(Corporate Social Responsibility) inom näringslivet (Frostenson et al., 2012).  Över-

gången till CSR innebar att fokus flyttades från ett globalt perspektiv till ett företags-

perspektiv där verksamhetens sociala och samhälleliga ansvar blev centralt (Frosten-

son et al., 2012). Idag används de båda begreppen ofta synonymt. Vad som dock bör 

beaktas vid användning av begreppen är att CSR avser företags hållbarhetsarbete me-

dan begreppet hållbar utveckling avser bevarandet av jordens samlade resurser i all-
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mänhet (Westermark, 2013). Företags hållbarhetsarbete rapporteras i en så kallad 

hållbarhetsredovisning som kan beskrivas enligt följande: 

 

”Hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, presentera och ta 

ansvar gentemot intressenter, både inom och utanför organisation-

en, för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar ut-

veckling.” (Global Reporting Initiative, 2006, s. 3) 

 

Hållbarhetsredovisningen är alltså ett sätt för företag att kommunicera hur de tar sitt 

hållbarhetsansvar. Genom redovisningen ska de ge en balanserad bild av sitt hållbar-

hetsarbete, vilket innebär att såväl positiva som negativa aspekter ska lyftas fram. För 

att upprätta en omfattande redovisning bör den vara uppdelad utifrån tre perspektiv; 

det ekonomiska, det sociala och det miljömässiga. Inom det ekonomiska perspektivet 

ligger fokus på företags ekonomiska hållbarhet och dess effekt på omvärlden. När 

företags ekonomiska hållbarhet diskuteras menar Crane och Matten (2007) exempel-

vis att det utvecklas och producerar i enlighet med vad som är långsiktigt hållbart. Att 

ta emot mutor eller bygga karteller är istället något som de exemplifierar som ekono-

miskt ohållbart. Det sociala perspektivet prioriterar företags ansvar gentemot sin om-

givning och tolkas ofta som social rättvisa. Det omfattar exempelvis mänskliga rättig-

heter, hälsa och jämställdhet (Frostenson et al., 2012). Det miljömässiga perspektivet 

avser istället det ansvar företag tar för förbrukningen och bevarandet av jordens änd-

liga resurser, främst med avseende på de områden där verksamheten har en direkt 

påverkan (Crane & Matten, 2007). För att underlätta upprättandet av hållbarhetsredo-

visningar och göra dem jämförbara, både över tid och mellan olika företag, har olika 

riktlinjer och standarder tagits fram. De är utformade så att redovisningen ska omfatta 

samtliga tre perspektiv. Att hållbarhetsredovisa är i de flesta fall frivilligt för företag. 

På grund av branschtillhörighet, ägare och geografisk position kan i vissa fall frivil-

ligheten ha begränsats. De företag som hållbarhetsredovisar har i sin tur valet om de 

vill redovisa enligt en specifik standard eller inte. Den ledande standarden idag är 

GRI:s-riktlinjer men det finns även andra som används, exempelvis FN Global Com-

pacts principer och ISO 14000 (miljö). (Frostenson et al., 2012) 
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Allt eftersom allmänhetens medvetenhet och intresse för hållbarhetsfrågor har ökat 

har även ämnet tagit större plats i media. Något som har fått uppmärksamhet är före-

tagskriser. (Borglund, De Geer, & Hallvarsson, 2008) En företagskris som nådde all-

mänheten som en internationell löpeld var när BP:s (British Petroleum p.l.c.) oljerigg 

i den mexikanska golfen exploderade och orsakade ett oljeläckage 2010. Elva arbetare 

dog, branden pågick i ett par dygn och först tre månader senare lyckades de täcka 

läckan. Under den här tiden läckte stora mängder olja ut som skadade såväl naturliv 

som miljö i områden runt olycksplatsen. (BBC, 2010d) BP hävdade dock att de inte 

var enskilt ansvariga för olyckan. De pekade bland ut deras cementleverantör Halli-

burton som hanterat cementeringen av oljebrunnen som läckte. Även om Halliburton 

förnekade ansvaret (BBC, 2010c) var de vid det laget redan associerade med olyckan 

och riskerade därmed allmänhetens förtroende för företaget.  

   

1.2 Problemdiskussion 

Arvidsson (2010) menar att redovisningens fokus har förändrats och går allt mer från 

hållbarhetsansvaret till redogörelse av händelser som intressenter värderar, i syfte att 

undvika ett negativt hållbarhetsrykte. Hållbarhetsredovisningen är ett komplext ämne 

att hantera i alla branscher och inte minst inom oljebranschen menar Du och Vieira 

(2012). En miljökänslig bransch är där konsekvenserna av verksamheten kan ha stora 

negativa effekter på bland annat den omgivande miljön. Du och Vieira (2012) menar 

att speciellt oljeföretag använder hållbarhetsredovisningen som ett strategiskt medel 

för att minska negativ uppmärksamhet och skapa ett bättre rykte för sitt företag. Ef-

tersom oljebranschen är en miljökänslig bransch och oljeutsläppets negativa påverkan 

på miljö och naturliv fick stor global uppmärksamhet kan det antas att BP skulle vara 

särskilt angelägna om att formulera sig väl i sin nästa hållbarhetsredovisning. Till-

sammans med Reverte (2009) och Arvidsson (2010) menar Du och Vieira (2012) att 

ett företags rykte har kommit att bli en faktor som förändrat årsredovisningarnas roll. 

Eftersom redovisningens roll anses vara förändrad finns det även en anledning till att 

tro att deras innehåll också har förändrats i ett försök att hantera företagets rykte. För 

att titta närmare på detta kan ett alternativ vara att jämföra innehållet före respektive 

efter att en kris uppmärksammats av allmänheten.  
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Redan 2004 visar studier att olika informationskanaler som exempelvis media och 

internet är några av de faktorer som ökat allmänhetens medvetenhet gällande etik och 

miljöfrågor (Adams, 2004). Senare menar även Reverte (2009) att i vilken utsträck-

ning ett företag hållbarhetsredovisar beror på hur medieexponerade de är tillsammans 

med dess storlek och branschens miljökänslighet. Av dessa tre menar han att det är 

medieexponering som är den faktor som påverkar mest. Media och internet används 

för att hålla allmänheten informerad. Det kan det därför antas att det är uppmärksam-

heten och inte informationskanalerna i sig som har den betydande rollen i samman-

hanget. Det har alltså länge diskuterats hur uppmärksamhet från allmänheten via me-

dia påverkat företag. Andra forskare har valt att studera ämnet djupare genom att un-

dersöka sambandet mellan uppmärksamhet från allmänheten och omfattningen av 

företags hållbarhetsredovisningar. De visar att hållbarhetsredovisningarnas omfattning 

ökar när uppmärksamheten från allmänheten ökar, dock förklarar forskarna det på 

olika sätt.  Arvidsson (2010) förklarar det bland annat med hjälp av intressentteorin. 

Hon tar dock också hjälp av legitimitetsteorin vilket även flera andra forskare gör 

(Brown & Deegan, 1998; Deegan, Rankin, & Tobin, 2002; Michelon, 2011; 

O’Donovan, 2002). Vad dessa forskare inte kunnat visa på är hur redovisningens in-

nehåll påverkas efter att ett företag uppmärksammats av allmänheten. Att en redovis-

ning har ökat i omfattning säger ingenting om hur dess innehåll har påverkats. Hur en 

uppmärksammad händelse beskrivs, vad som betonas och framhävs samt hur uppläg-

get förändras är alla frågor som inte kan besvaras genom att undersöka hållbarhetsre-

dovisningens omfattning. För att kunna besvara dessa frågor är det redovisningens 

innehåll som behöver studeras. Eftersom ett antal forskare menar att legitimitetsteorin 

kan förklara den ökade omfattningen är det av intresse att undersöka om en eventuell 

förändring av innehållet också kan förklaras utifrån samma teori. 

 

Brunbäck och Larsson (2012) har bland annat undersökt sambandet mellan uppmärk-

samhet från allmänheten och hållbarhetsredovisningens omfattning samt innehåll. 

Genom en kvantitativ analys kunde de, precis som ovan nämnda forskare, se ett sam-

band mellan uppmärksamhet från allmänheten i form av medias rapportering och re-

dovisningens omfattning. Dock kunde de inte konstatera att innehållet hade föränd-

rats. Det kan därför vara intressant att göra en djupgående analys av textens innehåll 

för att se om det kan ge ett annorlunda resultat gällande en förändring av innehållet.   
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Adams (2004) belyste att hållbarhetsredovisningar inte innehåller tillräckligt med 

information för att kunna bekräfta huruvida företag tar sitt sociala ansvar eller inte. 

Det kan leda till uppfattningen att deras hållbarhetsarbete inte återspeglats till fullo i 

rapporten. Reverte (2009) menade i sin forskning att legitimitetsteorin var den mest 

relevanta teorin att ta hjälp av i forskning kring hållbarhetsredovisningar. Han menade 

även i samma studie att företag främst ser hållbarhetsredovisningen som ett sätt att 

visa upp sig från sin bästa sida. Enligt Reverte (2009) försöker företag bemöta intres-

senternas förväntningar om hur verksamheten ska bedrivas, i enlighet med samhällets 

gällande normer. Hans uttalande skapar funderingar om hållbarhetsredovisningen 

endast har blivit ett verktyg genom vilket företag kommunicerar vad samhället önskar 

att höra. (Ibid.) Har hållbarhetsredovisningen endast har blivit ett sätt för företag att 

vinna, behålla eller återskapa legitimitet?  

 

Borglund, De Geer och Hallvarsson (2008) uttrycker att ”För att få förtroende från 

omgivningen måste organisationen följa spelets regler.” Att följa spelets regler inne-

bär att företag måste följa formella lagar och regler samt ta hänsyn till gällande nor-

mer i samhället. Bryts reglerna skapas misstro och företag riskerar att förlora sin legi-

timitet. Miljömedvetenheten är, som tidigare nämnt, inom såväl samhället som före-

tag, ett fenomen som har växt fram under de senaste årtiondena. Parallellt med detta 

har även företagen börjat hållbarhetsredovisa allt mer. Frågan är om denna ökning är 

en följd av spelets regler och således om hållbarhetsredovisningen endast blivit ett sätt 

för företag att hantera allmänhetens förtroende på.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera och förklara hur innehållet i hållbarhetsredovis-

ningar har förändrats efter en företagskris som uppmärksammats av allmänheten. Det 

avser att studeras genom att fokusera på miljörelaterade delar i hållbarhetsredovis-

ningar. Vidare har studien även till syfte att förklara förändringen utifrån legitimi-

tetsteorin.  
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2. Teoretisk referensram 

 

I följande kapitel kommer legitimitetsteorin att presenteras. Kapitlet inleds med att 

förklara legitimitetsteorin ur ett generellt perspektiv. Vidare presenteras tre former av 

legitimitet och avslutningsvis beskrivs hur dessa kan hanteras för att vinna, behålla 

eller återställa legitimitet.  

 

2.1 Legitimitetsteori 

Som begreppet legitimitetsteori antyder har legitimitet en central del i teorin. Dowling 

och Pfeffer (1975, s. 122, vår översättning) förklarar legitimitet på följande sätt:  

 

”… ett tillstånd eller en status som existerar när en enhets värde-

ringar överensstämmer med samhällets i vilken enheten är verk-

sam. När en skillnad, faktiskt eller potentiell, existerar mellan 

dessa värderingar, finns det ett hot mot enhetens legitimitet.” 

 

De värderingar som nämns i citatet syftar till gällande normer, etik och moral, alltså 

sådant som samhället anser är rätt och fel. Värderingarna finns i såväl samhället som 

företag men hur de värderas kan skilja sig åt mellan de två aktörerna. Eftersom före-

tag är en del av och agerar i ett samhälle förväntas de dock följa samma normer samt 

etiska och moraliska värderingar som samhället har. (Carroll, 1991) Som ovan nämnt 

i inledningen menar Borglund et al. (2010) att ett företag bör ”följa spelets regler”. 

Även det innebär att företag bör ta hänsyn till samhällets gällande normer, men det 

innebär också att uppfylla samhällets förväntningar för att förtjäna dess förtroende 

och på så vis öka sin legitimitet. Det är alltså först när en verksamhet bedrivs i enlig-

het med samhällets aktuella normer, på ett etiskt och moraliskt sätt, som den kan an-

ses som legitim.  

 

Relationen mellan företag och samhället har undersökts i såväl äldre forskning av 

exempelvis Shocker och Sethi (1973) som i modernare forskning av Deegan och 

Unerman (2011). Inom legitimitetsteorin beskrivs relationen som ett socialt kontrakt, 

vilket kan vara såväl uttryckt som underförstått. Ett uttryckt kontrakt kan vara både 
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muntligt som skriftligt och är något som samhället kräver att företag följer. Lagar och 

regler är exempel på ett sådant kontrakt. Det underförstådda kontraktet innebär att 

samhället förväntar sig något av företaget och kan åsyfta till att ta ett etiskt ansvar, 

exempelvis genom hållbarhetsarbete. Den största skillnaden mellan de två kontrakten 

är alltså huruvida samhället kräver eller förväntar sig något av företaget.  

 

Förväntningar och normer är inte statiska utan förändras över tid, vilket gör det till en 

ständig process att försöka uppnå dem (Brown & Deegan, 1998; Deegan, Rankin, & 

Tobin, 2002). För att företag ska kunna visa att de uppfyller samhällets förväntningar 

är det nödvändigt att presentera det på ett sätt som allmänheten kan ta del av. Ett van-

ligt sätt, som anses bli allt viktigare, är genom att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Om 

de misslyckas med att förmedla sitt arbete finns det en risk att samhället anser att för-

väntningarna inte är uppnådda enligt det sociala kontraktet. (Deegan et al., 2002) Om 

samhället istället är missnöjt med hur företaget agerar, antingen på grund av ett brutet 

eller icke uppfyllt socialt kontrakt, kan konsekvenserna bli att företags legitimitet 

skadas. (Deegan et al., 2002) En synlig effekt kan exempelvis vara en bojkott från 

såväl konsumenter som leverantörer (Deegan, 2002). Det är därför viktigt att företag 

kontinuerligt strävar mot att uppfylla samhällets förväntningar.  

 

Efter ovanstående genomgång av legitimitetens betydelse för företag, kommer föl-

jande avsnitt att beskriva tre olika former av legitimitet. 

 

2.1.1 Olika former av legitimitet 

Legitimitet kan delas in i följande tre former; pragmatisk, moralisk och kognitiv 

(Suchman, 1995). I litteraturen refererar många forskare till just denna uppdelning 

och till Suchmans (1995) sätt att särskilja dem (Kumar & Das, 2007; O’Dwyer, 

Owen, & Unerman, 2011; Palazzo & Scherer, 2006). Samtliga former delar Dowling 

och Pfeffers (1975) definition om legitimitet som beskrivits med citatet ovan, alltså att 

företagets aktiviteter ska överensstämma med samhällets gällande normer, etik och 

moral. De olika formerna av legitimitet förekommer i praktiken utan någon hierarkisk 

ordning (Suchman, 1995).  
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Ett företags pragmatiska legitimitet bygger på intressenternas, exempelvis aktieägares 

eller samhällets, egenintresse (O’Dwyer et al., 2011; Suchman, 1995). Denna legiti-

mitet formas efter intressenternas utvärderingar om hur de kan dra nytta av företagets 

verksamhet. För att göra sådana utvärderingar behövs en kommunikation mellan före-

tag och intressenter. En sådan kommunikation resulterar ofta i en diskussion angående 

balansen mellan kostnad och nytta. (Suchman, 1995) Den pragmatiska legitimiteten 

skapas alltså i ett utbyte mellan företag och intressenter med förutsättningen att det 

finns ett ömsesidigt beroende mellan parterna (Suchman, 1995). 

 

Den moraliska legitimiteten bygger på bedömningar av huruvida verksamheten hand-

lar utifrån vad som är etiskt rätt och fel. Ofta är det en reflektion av samhällets gäl-

lande normer och värderingar. I likhet med den pragmatiska legitimiteten bygger den 

moraliska på att intressenter och företag kommunicerar med varandra. I det här fallet 

baseras dock kommunikationen på etiska bedömningar och värderingar. Företagen 

svarar i sin tur med vilka värderingar de uppfyller. (Suchman, 1995) Genom att aktivt 

delta i denna kommunikation och agera i enlighet med de värderingar som uttrycks av 

intressenterna menar Suchman (1995) att ett företags moraliska legitimitet kan öka. 

Eftersom denna legitimitet baseras på samhällets gällande värderingar angående vad 

som är rätt och fel kan företag inte manipulera intressenters värderingar. De kan end-

ast, genom att kommunicera ett företags värderingar och struktur, influera intressen-

ternas uppfattning av företaget. (Ibid.) 

 

Kognitiv legitimitet bygger på outtalade ståndpunkter och omedvetna uppfattningar. 

Den kan delas upp i två delar; begriplighet och legitimitet som baserat på att något 

tas för givet. Begripligheten baseras på antagandet att världen är kaotiskt, att det är 

svårt för allmänheten att förstå vad som sker. Det finns ett behov av att förstå och 

därför bör företag, med syfte att bli begripliga, förklara sina handlingar på ett sätt som 

allmänheten förstår. Legitimitet som istället baseras på för-givet-tagande visar snarare 

på en stillsam värld där förändringar sker långsamt. I en sådan omgivning lyckas före-

tag hantera kaoset samtidigt som sättet att hantera det på blir vedertaget. Företagets 

sätt att hantera det på blir alltså det självklara valet medan övriga alternativ utesluts 

och därmed uppnås legitimiteten. (Suchman, 1995)  
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De tre legitimitetsformerna samexisterar alltså i praktiken men, som tidigare nämnts, 

utan någon hierarkisk ordning. Sammanfattningsvis har de tre olika legitimitetsfor-

merna ett par grundläggande egenskaper som särskiljer dem. För det första bygger 

pragmatisk legitimitet på intressenternas värdering av egen vinning i företaget medan 

moralisk och kognitiv istället bygger på samhällets accepterade normer och värde-

ringar. För det andra bygger pragmatisk och moralisk legitimitet på bedömningar 

från allmänheten. Det skiljer dem från den kognitiva som istället bygger på normer 

som individer begriper alternativt tar för givet. (Suchman, 1995) De egenskaper som 

särskiljer de olika legitimitetsformerna åt präglar även hur de ska hanteras för att 

vinna, behålla eller återställa legitimiteten. Det kommer vidare att beskrivas nedan.  

 

2.1.2 Att hantera legitimitet 

När det kommer till att hantera legitimiteten menar O’Donovan (2002) och Suchman 

(1995) att det finns tre tillvägagångssätt. Vilket sätt som väljs beror på vilken situat-

ion företaget befinner sig i. Nedan kommer dessa tre tillvägagångssätt att presenteras. 

Vinna legitimitet  

När en ny handling ska utföras inom en verksamhet behöver legitimitet och förtro-

ende vinnas. Det gäller oavsett om det är handlingen i sig som behöver legitimitet 

eller om det är själva företaget som utövare som behöver det. (O’Donovan, 2002; 

Suchman, 1995) För att vinna legitimitet behöver företag ha en förkunskap om sitt 

legitimitetsbehov och sina framtidsplaner, alltså vad för slags handlingar som över-

ensstämmer med samhällets normer. På så vis har de även en större möjlighet att lät-

tare identifiera potentiella hot mot legitimiteten. (O’Donovan, 2002; Suchman, 1995) 

 

Det finns tre metoder som företag kan använda sig av när de ska försöka vinna legiti-

mitet. För det första kan företag välja att anpassa sig efter de gällande normerna inom 

det nya området. Det innebär att de måste ändra sina egna värderingar efter samhället. 

Vilka värderingar de anpassar sig efter beror på vilken legitimitetsform de söker. Vid 

syftet att uppnå pragmatisk legitimitet innebär det att företaget kan välja mellan att 

anpassa sig efter intressenternas krav, göra dem delaktiga i verksamhetens beslutsfat-

tande eller både och. Att göra intressenterna delaktiga i beslutsfattandet är för att ge 

dem en symbolisk säkerhet. Om företaget istället söker en moralisk legitimitet är det 

samhällets etiska värderingar det bör anpassa sig efter. För att istället uppnå en kogni-
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tiv legitimitet behöver företaget anpassa sig efter vad dess omgivning anser vara 

önskvärt, korrekt och lämpligt. (Suchman, 1995) 

 

För det andra kan företag försöka att manipulera sin omgivning. De ska alltså försöka 

skapa nya uppfattningar om vad som ska anses som legitimt. (Suchman, 1995) När 

det kommer till manipulering menar Suchman (1995) att pragmatisk legitimitet är den 

lättaste att påverka. Att uppnå pragmatisk legitimitet genom manipulering innebär att 

marknadsföra en viss produkt eller image. Det handlar om att övertyga intressenterna 

om att värdera företagets utbud. Den moraliska legitimiteten kan däremot vara svårare 

att manipulera enligt Suchman (1995) då den handlar om samhällets gällande värde-

ringar. Att visa sina tekniska framgångar kan däremot vara ett alternativ för företag 

som vill påverka intressenternas uppfattning om dem. Eftersom den kognitiva legiti-

miteten, som tidigare nämnts, grundar sig på en omedveten nivå hos varje intressent 

är den därför svår att manipulera genom att endast fokusera på varje specifik intres-

sent och dess uppfattning. Istället grundar sig denna påverkan i kollektiva handlingar 

som påverkar intressenternas omgivning. (Ibid.) Det kan ske antingen genom popula-

risering, vilket innebär att företag främjar sin begriplighet, eller genom standardise-

ring (Aldrich & Fiol, 1994).  

 

För det tredje kan de försöka etablera sin verksamhet i ett område som godtar dess 

handlingar från början. På så vis kan de undvika att behöva ändra sin verksamhet eller 

sina värderingar. För att uppnå pragmatisk legitimitet handlar det bland annat om att 

söka efter nya potentiella marknader. Utmaningen ligger i att hitta en sådan omgiv-

ning vars intressenter godtar just de handlingar företag kan erbjuda, utan att i utbyte 

kräva förändringar av dem. För att uppnå moralisk legitimitet handlar det mer om att 

söka efter intressenter vars moraliska standarder överensstämmer med företagets. Här 

är det därför viktigt för företaget att definiera sina mål och sin vision. (Suchman, 

1995) Till sist, för att vinna kognitiv legitimitet genom att söka ett nytt område kan 

företag välja att använda sig av den nya omgivningens standarder och tillämpa dem på 

sina egna handlingar (O’Dwyer et al., 2011).  

Behålla legitimitet 

Att behålla legitimitet kan anses vara lätthanterligt men det innebär dock inte att det 

är oproblematiskt (O’Donovan, 2002; Suchman, 1995). Så länge samhällets normer 
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och förväntningar är oförändrade är det lätt att behålla legitimiteten. Dock anser 

Suchman (1995) att samhället är heterogent, vilket innebär att det finns olika slags 

intressenter med olika åsikter. Det kan resultera i plötsliga förändringar av normerna. 

Om det händer måste företag snabbt kunna anpassa sig efter de nya normerna. Därför 

menar både O’Donovan (2002) och Suchman (1995) att företag bör se upp för att inte 

bli stelbenta, eftersom anpassningsförmågan då försämras.  

 

När företag ska försöka behålla sin legitimitet kan det ske på två sätt. För det första 

kan företag försöka uppfatta framtida förändringar. Suchman (1995) menar att det 

handlar om att företag bör förbättra sin förmåga att identifiera allmänhetens reaktioner 

och förutsäga potentiella utmaningar. Ur ett pragmatiskt legitimitetsperspektiv inne-

bär det därför att företag bör övervaka intressenternas intressen och göra dem delakt-

iga i verksamhetens beslutsfattande. Det med syftet att kunna se om kraven förändras. 

Att göra intressenterna delaktiga i beslutsfattandet används som tidigare nämnts för 

att vinna pragmatisk legitimitet. Skillnaden är att företag, i detta fall, ska få en bättre 

bild av vilka intressenterna är. För att kunna behålla en moralisk legitimitet är det 

nödvändigt för företaget att integrera fler etiska aspekter, såväl sociala som miljö-

mässiga, i verksamheten. Den kognitiva legitimiteten kan behållas genom att företaget 

utforskar vilka synsätt som omgivningen har på företaget. Eventuella synsätt som 

skiljer sig från företagets egna bör ifrågasättas, med förhoppningen att kunna ändra 

omgivningens så de överensstämmer med företagets. (Ibid.) 

 

För det andra kan företag behålla sin legitimitet genom att försvara tidigare prestat-

ioner som en gång genererat legitimitet. På så vis kan de försöka att förbereda sig 

inför oförutsedda händelser som kan riskera att skada legitimiteten. Beroende på vil-

ken legitimitetsform som eftersöks kommer olika saker att värderas. Vid pragmatisk 

legitimitet är det viktigt att utbytena är konsekventa och förutsägbara. Detta för att 

minimera risken att råka ut för oförutsedda händelser som kan riskera legitimiteten. 

Ur ett moraliskt legitimitetsperspektiv handlar det istället om att genom olika aktivite-

ter visa hur de tar ansvar, bland annat för att undvika att deras värderingar kan upp-

fattas som tvetydiga. Att försvara sina tidigare prestationer på ett kognitivt sätt, inne-

bär att försöka få dem att uppfattas som naturliga och nödvändiga, genom att hävda 

att det inte fanns några bättre alternativ. (Suchman, 1995) 
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Återställa legitimitet 

När ett behov av att återställa legitimitet uppstår, sker det oftast i samband med att en 

oväntad kris har inträffat. Det innebär alltså att företag inte kan agera förrän ett pro-

blem har uppstått. (O’Donovan, 2002; Suchman, 1995) Suchman (1995) menar att en 

möjlig anledning till varför företag inte lyckats upptäcka en kommande kris i tid är att 

de inte har märkt att legitimiteten har minskat. Han menar att det främst är de företag 

som blivit alltför vana vid sin legitimitet som inte märker när den börjar minska. När 

företaget till slut upptäcker minskningen måste de införa nya handlingar som ger en 

ny legitimitet, då de gamla tillvägagångssätten och normerna som tidigare gav det inte 

längre är aktuella. (Ibid.) 

 

Suchman (1995) menar även att oväntade kriser kan resultera i att aktörer, som en 

gång setts som allierade till det drabbade företaget, plötsligt tar avstånd från dem. Det 

kan ses som en försvarsmekanism för att inte uppfattas som att de har del i ansvaret 

för krisens uppkomst bara för att de är associerade med det drabbade företaget. De 

som tidigare setts som allierade kan ta det ett steg längre genom att även vända sig 

mot företaget och försöka lägga skulden på dem. (Ibid.) 

 

Det första steget i processen att återställa legitimiteten är att identifiera orsaken till 

varför den upphörde. Det är först därefter som företag kan påbörja tillämpningen av 

relevanta åtgärder för att återställa den. Åtgärder för att återställa legitimitet kan ofta 

likna de som används för att vinna legitimitet. (Suchman, 1995) Det finns två alterna-

tiva sätt att återställa legitimiteten, varav det första innebär att separera krisen från 

allmänna uppfattningar om företaget. Om det finns behov av att återställa pragmatisk 

legitimitet kan de välja att förneka krisen. Det görs med förhoppning om att dämpa 

den oro som kan ha uppstått bland intressenterna, i alla fall till dess att företaget kan 

erbjuda dem en kompensation. Däremot, om förnekelserna inte är sanningsenliga, kan 

legitimiteten vid en framtida kris drabbas av en mer bestående skada som är svårare 

att återhämta sig ifrån. När det är moralisk legitimitet som behöver återställas kan 

företag välja att be om ursäkt för krisen genom att själva ifrågasätta sitt moraliska 

ansvar. (Ibid.) Det medför dock en risk att individuella anställda pekas ut som ansva-

riga för att de inte anses ha uppfyllt företagets moraliska värderingar. Om det visar sig 

att anställda bär ett individuellt ansvar kan det vara ett tecken på att det råder brister i 
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företagsstyrningen (Ashforth & Gibbs, 1990; Salancik & Meindl, 1984; Staw et al., 

1983; Sutton & Callahan, 1987 se Suchman, 1995). För att undvika att sådana impli-

kationer kan företaget istället välja att i efterhand presentera krisen på ett sådant sätt 

att den till synes överensstämmer med omgivningens gällande moraliska värderingar. 

Om de ovan nämnda alternativen inte är tillräckliga åtgärder, kan företaget försöka 

återställa legitimiteten på ett kognitivt sätt genom att förklara krisen på ett sätt som 

gör att de behåller de allierades support. (Suchman, 1995)  

 

Det andra alternativet innebär en omstrukturering, inom företaget för att underlätta 

återställandet av legitimiteten, där företag i huvudsak kan välja mellan att övervaka 

eller göra ett avståndstagande. När företag väljer att övervaka ses det som ett pragma-

tiskt sätt att förbereda inför och försäkra sig mot eventuella framtida kriser. Det kan 

göras genom att bland annat välkomna lagstadgade regleringar eller upprätta procedu-

rer för hur klagomål från omgivningen ska hanteras. Att göra ett avståndstagande 

handlar om att på ett moraliskt sätt förtydliga att företag vill ta avstånd från sådant 

som har en negativ påverkan. Det kan ses som en symbolisk handling, men företag 

kan även visa det på ett konkret sätt genom att distansera sig från exempelvis de hand-

lingar eller geografiska platser som förlorat legitimitet. (Suchman, 1995) 
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3. Metod 

 

I det här kapitlet presenteras studiens metod. Det som beskrivs är studiens tillväga-

gångssätt och de val som har gjorts under arbetets gång. Kapitlet inleds med en be-

skrivning av hur studiens syfte utformades och följs av hur valet av undersökningsob-

jekt gjordes. Avslutningsvis presenteras studiens analysmetod. 

 

3.1 Undersökningens upplägg  

Den här studien syftar till att identifiera och förklara, hur och varför, innehållet i håll-

barhetsredovisningar förändras vid en företagskris som uppmärksammats av allmän-

heten. För att kunna besvara syftet behövdes en djupare förståelse av vad företagen 

vill förmedla till läsaren, genom det valda sättet att uttrycka sig på. Det innebär att vi 

har undersökt textens innebörd och fokuserat på ord istället för att kvantifiera och 

mäta innehållet. Enligt Jacobsen (2002) är det kriterier som beskriver en kvalitativ 

metod inom forskning. Den kvalitativa metoden har till syfte att hjälpa oss att förstå 

och tolka innehållet i redovisningarna (ibid.). 

  

Studien inleddes med att undersöka aktuell litteratur inom ämnet för att kartlägga vad 

som redan fanns skrivet och inte. Sökandet efter vetenskapliga artiklar inleddes med 

hjälp av sökord som CSR, scandal, accounting och media i olika kombinationer. När 

vi hittade intressant och för oss aktuell information i artiklarna gick vi vidare genom 

att studera deras källor. På så sätt byggde vi upp ett bredare underlag för vår studie att 

utgå ifrån. Metoden kan liknas vid det som Jacobsen (2002) kallar för en snöbollsme-

tod. I det underlag som samlats in såg vi, vilket redan är beskrivet i problematisering-

en, ett behov att förstärka litteraturen. Det är ur detta behov som syftet sedan har for-

mulerats. 

 

I den tidigare forskningen konstaterade vi att fenomen med en nära koppling till vår 

studie förklarats med hjälp av legitimitetsteorin. Som beskrivits i referensramen är 

legitimitetsteorin en användbar teori för att förklara orsaken till ett förändrat beteende. 

Institutionell teori var också en teori som användes i den tidigare litteraturen. Anled-

ningen till varför vi valde att inte använda den i vår studie beror på att den är bättre 
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lämpad till att förklara varför ett beteende efterföljs av andra. En studie som utgår från 

befintlig teori innan empirin samlas in och analyseras tar enligt Jacobsen (2002) av-

stamp i en deduktiv ansats. Den teoretiska referensramen har fungerat som en guide i 

analysen, vilket Henninki, Hutter & Baily (2011) menar att den bör göra i den här 

typen av studier. I och med att studien utgår från teorin är vi medvetna om att det kan 

ha påverkat oss, medvetet och omedvetet, vid urvalet av data till empirikapitlet. Det 

finns därmed en risk att vi har valt ut delar som vi annars inte hade valt ut. Samtidigt 

finns det även en motsatt risk, nämligen att vi missat delar på grund av att vi sökte för 

att hitta delar som är lämpliga att analysera utifrån den valda teorin. (Jacobsen, 2002) 

 

3.2 Undersökningsobjekt  

Studiens fokus har varit på hållbarhetsredovisning i samband med företagskriser som 

kommit till allmänhetens kännedom, genom olika informationskanaler som exempel-

vis media. Det initiala sökandet riktade sig mot klädindustrin som då och då drabbas 

av negativ publicitet. Genom att använda sökord som klädindustrin, CSR, hållbar-

hetsredovisning, H & M och skandal i olika kombinationer, kom vi fram till valet av 

en dunskandal som 2009 fick stor uppmärksamhet i svensk media (Kalla fakta, 2009). 

Studien inriktades på hållbarhetsredovisningarna hos några av de företag som fick 

störst uppmärksamhet och dessa företag var främst stora internationella företag. När 

vi konstaterade att uppmärksamheten i huvudsak var koncentrerad till Sverige ställde 

vi oss frågan: Kan det vara ett problem att se en förändring av hållbarhetsredovis-

ningens innehåll, om vi studerar internationella företags redovisningar efter en nat-

ionellt uppmärksammad skandal? Det skulle kunna föreligga en sådan risk med detta 

eftersom Sverige är en relativt liten aktör på den internationella marknaden. Vi valde 

istället att inrikta oss på en internationellt uppmärksammad företagskris. Som tidigare 

nämnts i problematiseringen är hållbarhetsredovisning ett komplext ämne att hantera 

inom oljebranschen, varför det passar bra att studera en uppmärksammad händelse 

inom samma bransch. Genom att använda sökord som top world oil disasters hittade 

vi en lista över de tio största oljeläckagen genom tiderna (The Telegraph, 2011). Olje-

läckaget i den mexikanska golfen hade, genom medias rapportering, uppmärksammats 

över hela världen (AFP, 2010; BBC, 2010; CNN, 2010; DN, 2010) och var den enda 

på listan som inträffat på senare år. Tidpunkten var av betydelse för att kunna ge 
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lämplig data till vår empiri. Med det menar vi att det var viktigt att även hållbarhets-

redovisningar användes vid samma tidpunkt. (Global Reporting Initiative, u.å).  

 

Olyckan i den mexikanska golfen beskylldes framförallt på tre företag, nämligen BP, 

Halliburton och Transocean Ltd. Företagen fick därmed stor medial uppmärksamhet 

vilket ledde till att allmänheten fick kännedom om deras inblandning i olyckan. Ef-

tersom de är internationella företag som drabbats av en uppmärksammad företagskris 

var de lämpliga som undersökningsobjekt. Eftersom vi valt att undersöka hållbarhets-

redovisningar för att besvara studiens syfte är att undersöka hållbarhetsredovisningar 

föll Transocean bort i urvalet då de inte publicerat någon sådan icke-finansiell in-

formation. Hållbarhetsredovisningarna från BP och Halliburton 2009 samt olycksåret 

2010 har använts för att undersöka förändringen efter en företagskris. Vad som bör 

beaktas är att båda företagen hänvisar vid ett eller fler tillfällen till sin hemsida för 

ytterligare och mer detaljerad information angående sitt hållbarhetsarbete. Anledning-

en till att vi, trots denna hänvisning, valt att endast använda oss av respektive företags 

hållbarhetsredovisning är på grund av att detta i slutändan är deras publicerade doku-

ment. Det innebär att, oavsett vad de väljer att beskriva på sina hemsidor, så är det 

vad som publicerats i hållbarhetsredovisningen som har varit relevant för den här stu-

dien.  

 

3.3 Analysmetod 

Då en djupgående analys av texten i hållbarhetsredovisningarna var nödvändig för att 

besvara studiens syfte har vi gjort vad Krippendorff (1989) kallar för en kvalitativ 

innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys har bland annat för avsikt att studera 

konsekvenserna av kommunikation genom att undersöka bakomliggande motiv i en 

text (ibid.). För den här studien innebär det att undersöka om företagens sätt att ut-

trycka sig på har förändrats i och med en företagskris, samt vad som ligger bakom en 

sådan förändring. Vidare är det datamaterial som ligger till grund för studiens empiri 

hållbarhetsredovisningar och dessa är ett sätt för företaget att kommunicera ut sitt 

hållbarhetsarbete till sina intressenter. En innehållsanalys kan enligt Krippendorff 

(1989) delas upp i olika moment. De mest centrala momenten i den här studien har 

varit att identifiera de delar som ska undersökas ur redovisningarna, kategorisera dem 
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i så kallade noder samt analysera noderna utifrån legitimitetsteorin. Hur samtliga 

moment har hanterats i den studien beskrivs i turordning nedan. 

 

Eftersom vi har valt en uppmärksammad händelse som i huvudsak är miljörelaterad 

ansåg vi att det var störst möjlighet att se förändringar i de miljörelaterade delarna av 

hållbarhetsredovisningarna. Det kan av samma anledning vara svårt att avgöra om och 

hur en miljörelaterad händelse påverkar de ekonomiska och sociala aspekterna. Vid 

en första genomgång av redovisningarna markerades de delar där ordet miljö använ-

des samt de delar där företagen beskriver handlingar som har en påverkan miljön, på 

ett såväl positivt som negativt vis. Vi har däremot valt att inte lägga fokus på de delar 

som beskriver själva oljeläckaget, dess konsekvenser och åtgärder samt handlingar 

som uppstått enbart på grund av olyckan. Detta, för att det mer handlar om en skillnad 

i aktiviteter än en förändring i sättet att uttrycka sig på. Om vi hade valt att lägga fo-

kus på det, finns det en risk att analysen hade utmynnat i hur företagen försökt hantera 

sin legitimitet utifrån hur de hanterat olyckan. Med detta sagt kommer uttalanden an-

gående olyckan att förekomma. Vad som bör beaktas är att vid dessa tillfällen kom-

mer fokus inte ligga på olyckan själv utan på förändringen av innehåll från föregående 

år. Denna studies författare har tillsammans gått igenom redovisningarna och valt ut 

det som ansågs vara miljörelaterat. Att flera personer har gått igenom datamaterialet 

har inneburit att urvalet skett ur ett bredare perspektiv jämfört med om bara en person 

hade gjort det. Det var även för att urvalet skulle bli så likvärdigt som möjligt som 

samtliga författare gjorde det tillsammans. Detta bör förhoppningsvis öka studiens 

validitet. 

 

Nästa steg i innehållsanalysen var att kategorisera vår utvalda data. Jacobsen (2002) 

menar att det är en förutsättning för att kunna jämföra innehållet i komplicerad och 

omfattande data. Det har även underlättat det fortsatta analysarbetet då det medförde 

att vi hade en mindre mängd data att fokusera på (ibid.). Kategoriseringen har gjorts 

genom att dela in textens miljömässiga innehåll i olika noder, utifrån teman i respek-

tive företags redovisningar. Allt som var skrivet om en och samma sak, exempelvis 

alternativa energikällor samt teknologi, samlades därigenom ihop för att förändringen 

mellan åren på ett tydligare sätt skulle gå att analysera. För att kunna undersöka de 

bakomliggande motiven i redovisningarna valde vi att göra samtliga steg i analysen 
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manuellt men med hjälp av datorprogrammet Nvivo. Nvivo användes för att på ett 

smidigt och effektivt sätt samla de textsekvenser som hörde ihop, i en specifik nod. 

Det skapade en tydlig och överskådlig bild av innehållet i noderna. En negativ aspekt 

med att analysera texten manuellt är främst att det är mer tidskrävande än en datorba-

serad analys (Bergström & Boréus, 2012). Enligt Bergström och Boréus (2012) är 

även fördelen med att använda en datorbaserad analys att materialet bedöms på ett 

mer konsekvent sätt.  

 

Den data som samlats i noderna användes för att skapa studiens empirikapitel.  Redan 

i den här fasen började vi vårt analysarbete då vi läste igenom varje nod och jämförde 

innehållet mellan de två åren. De förändringar vi kunde se finns presenterade i vårt 

analyskapitel. Det som finns presenterat i empirin är en beskrivning av vad företagen 

har valt att presentera och på vilket sättet de beskriver händelser och åsikter på. Det 

innebär bland annat att vi har studerat ordval, som exempelvis värdehöjande eller ned-

tonande ord. Ett stort fokus har även varit ur vilket perspektiv företaget beskriver sina 

handlingar och dess konsekvenser. Det handlar bland annat om fokus ligger på företa-

gets egen uppfattning om sig själva eller en vilja om att påverka hur omgivningen 

uppfattar företaget.  

 

Analysen av vår empiri har utgått från den teoretiska referensramen. Vi började med 

att jämföra empirin, för respektive företag, mellan åren för att urskilja vad som har 

förändrats. De förändringar vi har kunnat se har analyserats utifrån de tre sätt att han-

tera legitimitet på som presenterats i den teoretiska referensramen, nämligen vinna, 

behålla och återställa legitimitet.  
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4. Empiri  

 

I det här kapitlet presenteras studiens empiri bestående av miljörelaterade delar ur 

BP:s och Halliburtons hållbarhetsredovisningar. Kapitlet inleds med en presentation 

av vad företagen själva uttalat om sina hållbarhetsredovisningar. Detta följs sedan av 

kortfattade redogörelser för hur respektive företag uttrycker sitt miljöarbete i håll-

barhetsredovisningen 2009. Vidare sammanfattas informationen om oljeläckaget 

2010 i form av vad allmänheten fick ta del av via olika informationskanaler. Avslut-

ningsvis presenteras båda företags hållbarhetsredovisningar för 2010 på samma sätt 

som de gjorts för 2009. 

 

4.1 Empirisk inledning 

Innan detta kapitel påbörjas är det några saker som bör beaktas. Som tidigare nämnts i 

metoden kommer fokus inte att ligga på oljeläckaget i sig, utan på de delar som be-

skriver respektive företags miljöarbete. Vad som även bör beaktas är att BP:s redovis-

ningar är en översikt på deras hållbarhetsarbete. Båda hållbarhetsredovisningarna in-

leds även med en förklaring om att deras respektive hemsida spelar en väsentlig roll 

för presentationen av hållbarhetsarbetet, då den är mer detaljerad. Halliburton fram-

håller 2009 att de, i syfte att minska sina kostnader samt användning av både papper 

och bläck, begränsat storleken på årets hållbarhetsredovisning och hänvisar istället till 

sin hemsida för mer utförlig information. I redovisningen för 2010 hänvisar de inte till 

sin hemsida utan uttrycker istället följande: 

 

”Med mer än 60 000 anställda och verksamhet i ungefär 80 länder, 

är det omöjligt att rapportera allt som vi åstadkommit under 2010, 

eller att diskutera alla planer vi utvecklar för att förbättra vår håll-

barhetsstrategi för de kommande åren. Den här rapporten täcker, 

hur som helst, några viktiga höjdpunkter från 2010.” (Halliburton, 

2010, s. 1, vår översättning)  
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4.2 Hållbarhetsredovisningar 2009 

4.2.1 BP:s hållbarhetsredovisning 2009 (BP, 2009) 

Redovisningen inleds med en beskrivning av företagets värderingar. De beskriver sig 

själva utifrån sina värderingar där de framhåller sig som progressiva, ansvarsfulla och 

innovativa. Dessa värderingar anges forma företagets verksamhet.  De uttrycker även 

att de är prestationsinriktade genom att lyfta fram att de kontinuerligt förbättrar sin 

verksamhet i syfte att skapa säkerhet och tillförlitlighet.  

 

Företaget berättar att de fokuserar på ett arbetssätt som bland annat ska undvika 

olyckor och som värnar om miljön. De nämner även sitt arbete med alternativ energi 

och hur de strävar efter en ledande roll på den växande energimarknaden. Varje alter-

nativ energikälla presenteras genom att beskriva vilken potential de har, företagets 

kompetens att kunna hantera dem samt hur länge företaget har arbetat med dem. Ord 

som ledande, konkurrens och växande förekommer i beskrivningarna. Eftersom ener-

gimarknaden ständigt förändras ligger företagets fokus på att öka konkurrenskraften 

och marknadsandelarna. Annan information som företaget tar upp att deras medve-

tenhet om allmänna orosmoment samt tidigare oljeutsläpp. Framhållningen av tidigare 

oljeutsläpp presenteras med hjälp av ett linjediagram som illustrerar den succesiva 

minskningen av antalet oljeutsläpp företaget haft genom åren.  

 

Företaget framhåller att deras val av investeringar och teknologi formas efter hur 

framtiden ser ut med olika tillvägagångssätt för att uppnå den optimala balansen mel-

lan olika energikällor. Genom att göra detta kan de se vad som kan bli användbart, 

kostnadseffektivt och om det kan användas kort- eller långsiktigt. Det görs parallellt 

med att begränsa sina utsläpp av växthusgaser och förse allmänheten med energi. Just 

begränsningen av växthusgaser är något som företaget har följt upp sedan 2002. I slu-

tet av 2009 estimerades det att utsläppen hade minskat med 7,9 miljoner ton som en 

följd av olika reduceringsprojekt. Dock redogör BP att årets utsläpp har ökat i jämfö-

relse med förgående år på grund av ökad verksamhet. 

 

Klimatförändringar nämns som en global fråga som motiverar förebyggande åtgärder. 

Med hjälp av sex tillvägagångssätt har företaget som mål att bli mer energieffektiva 

och att minska såväl verksamhetens som kunders koldioxidutsläpp. Dessa tillväga-
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gångssätt presenteras i en numrerad ordning, dock framgår det inte att numreringen 

skulle innebära att de angetts i en kronologisk ordning.  

 

4.2.2 Halliburtons hållbarhetsredovisning 2009 (Halliburton, 2009) 

Halliburton inleder sin hållbarhetsredovisning 2009 med ett avsnitt specifikt riktad till 

aktieägarna. I denna del presenterar företaget sin vision om att hållbarhetsutveckling 

är en integrerad del av affärsstrategin. Därefter punktas fyra delmål upp som presente-

rar hur de planerar att nå sin vision. Varje målformulering inleds med att företaget vill 

uppnå något. Att minimera sin miljöpåverkan är det delmål som specifikt fokuserar på 

företagets miljöpåverkan. De beskriver även att företagets mål används för att uppnå 

deras vision.  

 

Företaget presenterar 2009 som ett år då de var tvungna att tänja på sina gränser när 

det kommer till att tänka hållbart. De uttrycker att pressen att reducera kostnader och 

”göra mer med mindre” (Halliburton, 2009, s. 2, vår översättning) samtidigt som de 

anpassat sig efter kundernas ökade krav har förändrat sättet de för sin verksamhet. De 

beskriver även att de utökat sina insatser att reducera avfall, återvinna och återan-

vända. Vidare förklaras det att dessa ansträngningar anammats av företagets alla an-

läggningar och arbetsplatser samt att resultaten syns genomgående i hela organisat-

ionen.  

 

”Vårt mål är att förmedla produkter och tjänster som har minsta 

möjliga påverkan på miljön, är säkra att använda, konsumerar 

energi och naturliga resurser på ett effektivt sätt och som kan bli 

återvunna, återanvända eller avyttrade på ett säkert sätt.” 

(Halliburton, 2009, s. 5, vår översättning)  

  

Företaget uttrycker sitt HSE-arbete (på svenska översatt till hälso-, säkerhets- och 

miljöarbete) som det främsta måttet för sin allmänna framgång och som en av Halli-

burtons kärnvärderingar. Varje faktor utgör en egen underrubrik där olika mål som 

företaget haft med sitt arbete inom det specifika området under 2009 punktas upp. 

Utöver företagets mål med sitt HSE-arbete presenteras även två konkreta resultat. 
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Dessa visas i form av olika diagram som uppvisar de senaste årens utsläpps- och 

olycksstatistik.  

 

Halliburton beskriver DJSI (Dow Jones Sustainability Index) som det interna huvud-

måttet att mäta företagets framgång inom hållbarhet med. Deras arbete med detta in-

dex tas upp som en egen mindre del under den större rubriken nyckeltal. Texten är 

kort och koncis där merparten av beskrivningen ägnas åt att redogöra för de positiva 

värderingarna och vad som förbättrats inom företaget från föregående år. De berättar 

bland annat att deras miljödimensionerade resultat förbättrats med 33 poäng från fö-

regående år. Vad som får mindre utrymme är de faktorer som har en mindre positiv 

klang, exempelvis företagets engagemang i sina intressenter. Genom en kort mening 

som inleds med formuleringen ”vår enda kvarstående” (Halliburton, 2009, s. 1, vår 

översättning), presenteras engagemanget och i nästa mening byts fokus till att detta är 

något de ska förbättra till nästa år. De beskriver även sig själva som hängivna till att 

även i framtiden använda sig av samma interna riktlinjer.  

 

Rubriken teknologi skiljer sig något från de andra rubrikerna i Halliburtons hållbar-

hetsredovisning. Den är skriven med stor text, likt försättsbladets rubrik, men med en 

annan fyllning och kantfärg. I brödtexten jämför Halliburton sig med sina konkurren-

ter. Att Halliburton blev rankade tvåa för sin tekniska styrka är något de presenterar i 

en egen text av större storlek, med en röd färg och fet stil.  

 

4.3 Oljeläckaget i mexikanska golfen 2010      

Den 20 april 2010 skedde en explosion på BP:s oljerigg Deepwater Horizon i den 

mexikanska golfen. Explosionen fick bland annat den följd att 11 människor dog, 17 

skadades och att oljeriggen slutligen sjönk. Den största konsekvensen var dock det 

oljeläckage som explosionen skapade och som snabbt spreds längs golfkusten. (BBC, 

2010d; the Guardian, 2010)  

 

Efter explosionen uppdaterade olika informationskanaler kontinuerligt allmänheten 

om oljeläckaget och rapporteringen pågick året ut. BBC, brittiska the Guardian och 

svenska DN var bara några av de informationskanaler som uppmärksammade och 

följde händelseutvecklingen. Ungefär en vecka efter explosionen rapporterade BBC 
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att USA:s kustbevakning befarade att läckaget skulle bli ett av de värsta i amerikansk 

historia. (2010a) USA:s president Barack Obama betonade att BP skulle bli skyldiga 

att betala för återställningen av de skador som läckaget orsakat (BBC, 2010b).  

 

Ungefär nio dagar efter explosionen nådde oljan fastlandet och i början av juni rap-

porterade DN att fyra delstater; Louisiana, Florida, Alabama och Mississippi dittills 

påverkats av utsläppet. Vid det här laget rådde det även fiskeförbud i en tredjedel av 

den mexikanska golfen. (TT-AFP, 2010) Andra konsekvenser som belystes var hur 

djur, fiskar och fåglar drabbats av oljeläckaget. (the Guardian, 2010; Stridsman, 

2010).  

 

Den 26 juli rapporterar the Guardian (Macalister & Wray, 2010) att BP:s VD Tony 

Hayward avgår till följd av kritiken hans hantering av oljeläckaget fått, och ersätts av 

BP-veteranen Bob Dudley. Flera ansträngningar gjordes i syfte att försöka hantera 

läckaget. Det dröjde dock tre månader innan de först fick stopp på det och sedan ytter-

ligare två månader innan läckan officiellt kunde anses som tilltäppt. (the Guardian, 

2010) Den slutliga uppskattningen av den totala mängden olja som läckt ut i vattnet 

var 4,9 miljoner oljefat (DN, 2010; the Guardian, 2010) och av den mängden ska 800 

000 oljefat ha samlats upp av BP (DN, 2010; Goldenberg, 2010).  

 

Redan en månad efter explosionen uttryckte USA:s president Obama att BP skulle bli 

skyldiga att betala för återställningen av de skador som läckaget orsakat (BBC, 

2010b). BP uttryckte dock att de inte ensamt skulle bära ansvaret för katastrofen 

(BBC, 2010c; the Guardian, 2010). Halliburton som hade ansvaret för cementen som 

skulle ha stoppat eventuella olje- och gasläckage från att ta sig ut, sades bära en del av 

ansvaret (Carrington, 2010). Halliburton började därmed uppmärksammas tillsam-

mans med BP och oljeläckaget. Oavsett vem som ursprungligen burit ansvaret för 

olyckan var nu även Halliburton offentligt associerad med BP:s oljeläckage i mexi-

kanska golfen.  

 

I maj framkom information om att såväl BP som Halliburton ignorerat varningssigna-

ler bara några timmar innan explosionen ägt rum (the Guardian, 2010). Med stöd av 

en rapport från USA:s nationella oljeutsläppskommission rapporterade DN den 28 
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oktober att Halliburton visste att cementen som använts vid BP:s oljerigg varit brist-

fällig flera månader innan katastrofen (Svahn, 2010). Dagen därpå kom ytterligare 

information fram då the Guardian betonade att Halliburton vetat om bristfälligheten 

sedan februari 2010 och sedan upplyst BP om detta den 8 mars samma år. Efter att ha 

tagit del av den informationen valde de båda parterna ändå att fortsätta arbetet trots 

den bristfälliga cementen. (Goldenberg & Kollewe, 2010).  

 

4.4 Hållbarhetsredovisningar 2010 

4.4.1 BP:s hållbarhetsredovisning 2010 (BP, 2010) 

BP inleder sin hållbarhetsredovisning 2010 med en första mening som framhåller att 

de är medvetna om att många människor och lokala företag påverkats av oljeläckaget. 

De berättar även att de känner ett djupt ansvar för vad de gör och på vilket sätt de gör 

det samtidigt som de tillägger: 

 

”Inte bara vid oljeläckaget i den mexikanska golfen, utan alltid. Inte 

bara i år, utan alla år.” (BP, 2010, s. 1, vår översättning) 

 

Företaget uttrycker att oljeläckaget resulterat i en förnyad medvetenhet gällande be-

hovet av en ömsesidig förståelse inom verksamheten av vad de tillsammans som ett 

företag önskar att uppnå. BP säger även att deras erfarenhet efter olyckan betonade 

betydelsen av att tänka långsiktigt, samarbeta och på ett ödmjukt sätt lyssna på 

varandra inom företaget. De berättar att de ska uppfylla sina åtaganden och vinna till-

baka det förtroende de har förlorat i sin verksamhet.  

 

BP uttrycker att de har bestämt sig för att bli ett säkrare och mer riskmedvetet företag. 

I redovisningen presenteras två detaljerade kapitel som redogör för hur de förebygger 

och hanterar oljeutsläpp. Företaget presenterar bland annat ett stapeldiagram som vi-

sar antalet oljeutsläpp genom åren. Diagrammet illustrerar även hur stor del av utsläp-

pen som har skett på land respektive till havs. 

 

Företaget berättar att de gjort signifikanta investeringar i alternativa energikällor som 

såväl avancerade biobränslen som vindkraft och solenergi. I texten följs varje energi-



    
 

 
29 

 

källa av ett avsnitt om hur utvinningen av respektive energi är hållbar och vilka åtgär-

der BP tar för att se till att den förblir det. Ordval som återkommer vid de olika be-

skrivningarna är hållbarhet, renhet och säkerhet. Företaget uttrycker att de är med-

vetna om den eventuella miljömässiga och sociala påverkan som installationen av 

olika energigeneratorer kan ha, exempelvis vindkraftverk. De nämner att de alltid 

granskar de olika effekterna redan i planeringsstadiet av varje installation för att ef-

fektivare kunna förutse och hantera eventuella negativa effekter.  

 

Företaget berättar att de arbetar med att producera biobränslen ”nu och i framtiden” 

(BP, 2010, s. 28, vår översättning). De tillägger även att dessa kommer att vara till 

låga kostnader, ha ett lågt koldioxidutsläpp, vara hållbara och ha möjligheten att till-

godose världens bränslebehov för transporter. De väljer att investera i biobränslen av 

den anledningen att de tror att det finns plats för fler avancerade och hållbara produk-

ter. Genom att presentera egna analyser tror BP att biobränsle kan få en ökad efterfrå-

gan i framtiden. Med stöd av dessa förutspår företaget att 30 % av världens efterfrå-

gan på transportmedelsbränsle kommer att bestå av biobränslen inom de närmsta 20 

åren.  

 

Företaget anser att klimatförändringar är en global fråga och siktar på att minska sina 

utsläpp av växthusgas genom olika reduceringsprojekt, som exempelvis att effektivi-

sera sin verksamhet. Sedan 2002 har de reducerat sina utsläpp med 8 miljoner ton 

växthusgas. Årets utsläpp är även mindre i jämförelse med föregående år. De medger 

dock att de utsläpp av växthusgaser som är relaterade till oljeläckaget inte är medräk-

nade. Motiveringen är att de inte anser att uppgifterna ännu är tillförlitliga. Företaget 

berättar även om sex olika tillvägagångssätt som de använder för att hanterar klimat-

förändringar, vilka presenteras utan inbördes ordning.  

4.4.2 Halliburtons hållbarhetsredovisning 2010 (Halliburton, 2010)  

Halliburton inleder med att förklara sin långsiktiga strategi för framgång. Strategin är 

en kombination av företagets ambition att effektivt kunna hantera både sin miljöpå-

verkan och den risk som finns i branschen. Halliburton exemplifierar en sådan risk 

med oljeläckaget i mexikanska golfen. De inleder med att berätta om de hundra per-

soner som överlevt, följt av de elva som tragiskt nog avlidit. Fokus vänds därefter till 
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den positiva aspekten av hur mycket branschen utvecklats sedan oljeläckaget, främst i 

form av säkerhet och hållbarhet.  

 

Företaget uttrycker en stolthet i att de kan presentera sin fjortonde hållbarhetsredovis-

ning. Halliburton uttrycker att ”hållbarhet är i vårt DNA” (Halliburton, 2010, s. -1, 

vår översättning) och att hållbarhet ligger till grund för allt de gör. Den genomsyrar 

alla beslut som tas och verksamhetens dagliga funktion på samma sätt som den ska 

göra genom deras hållbarhetsrapport. En stor del av inledningen av Halliburtons håll-

barhetsredovisning 2010 utgörs av rubriken: Identifiering av våra hållbarhetsprestat-

ioner. Användningen av DJSI (Dow Jones Sustainability Index) är det första som tas 

upp. Företaget berättar att ”2010 har varit Halliburtons bästa år någonsin på DJSI” 

(Halliburton, 2010, s. 1 , vår översättning). I presentationen jämför de sina egna resul-

tat med övriga företag i samma utvärderingssektor. Att de var de enda som tilldelats 

ett perfekt resultat i kategorin utsläpp i miljön, framhålls och avslutar deras jämförelse 

mellan sig själva och sina konkurrenter. Företaget uttrycker att ”fastän detta är ett 

klart bevis på en stark hållbarhetsstrategi, finns det alltid möjligheter för förbättring-

ar” (Halliburton, 2010, s. 1, vår översättning). Arbetsområden som istället får kritik, 

exempelvis företagets riskhantering, tar däremot mindre utrymme i denna del. Fokus 

kommer att riktas åt dessa delar senare i rapporten då de intensifierat sitt fokus till 

dessa områden. De nämner även att de, vid olika rankningar av hållbarhetsarbete, var 

bäst på många punkter. Avslutningsvis uttrycker företaget att ”dessa rankingar är 

reflektioner av vårt fokus på, och hängivenhet till, vår hållbarhetsstrategi” (Hallibur-

ton, 2010, s. 1, vår översättning).  

 

I ett specifikt avsnitt av hållbarhetsredovisningen riktar sig företaget till sina aktieä-

gare. I detta avsnitt punktar företaget upp de riktlinjer som används i hållbarhetsar-

betet. En av dessa riktlinjer beskriver hur företaget ska utveckla teknologi och ledande 

handlingar på ett säkert och etisk sätt med en minimal effekt på miljön. Formuleringar 

som används för att beskriva dessa är bland annat leverera överlägset värde, utveckla, 

leda och bidra.  

 

Miljöns välbefinnande framhålls som en obligatorisk faktor för företaget att ta hänsyn 

till. Det anses som ett huvudmått på företagets egen framgång och under hållbarhets-
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redovisningens HSE-del (hälso-, säkerhets-och miljö-del) identifieras sex förbätt-

ringsområden inom deras hållbarhetsarbete. Företaget berättar att dessa förbättrings-

områden kommer att uppmuntra de anställda till att bli mästare inom HSE. I HSE-

delen redogörs även företagets olycks- och utsläppsstatistik för de senaste åren i form 

av olika diagram. Statistiken presenteras i samband med förklarande textstycken som 

bland annat anger antalet miljörelaterade olyckor 2010, hur många av dessa som varit 

utsläpp och vilken omfattning de olika utsläppen haft. Utöver antalet olyckor redovi-

sas även statistik för företagets gasutsläpp, farligt avfall och böter de senaste åren i 

form av stapeldiagram. Halliburton uttrycker att industrin reagerat kraftfullt för att 

identifiera olika möjligheter för att stärka sina säkerhetsprocesser sedan oljeläckaget 

2010. Som branschledare uttrycker Halliburton att även de tagit åt sig denna möjlig-

het.  

  

Teknologidelen i redovisningen är kort och inleds med att företaget meddelar att ”vi 

gör det bästa av de resurser vi har att tillgå” (Halliburton, 2010, s. 16, vår översätt-

ning). De uttrycker att gas- och oljeindustrin utvecklar ny teknologi för att få tillgång 

till jordens resurser på ett rent och effektivt sätt. Det sker i takt med att världens efter-

frågan på energi stadigt ökar. För att uppnå det talar Halliburton även om hur dedike-

rade de är som företag att kombinera sin teknologiska utveckling med sin djupa hän-

givenhet till säkerhet och miljö.  

 

Mitt i beskrivningen av företagets teknologiska arbete finns en helsida med en bild 

som illustrerar två arbetande forskare och sidans nedre del fylls av rubriken Innovat-

ion. På samma sida försäkrar Halliburton att deras ”arbetslag ständigt genererar tek-

nologi som resulterar i den överlägsna leveransen av tillförlitliga lösningar for våra 

kunder” (Halliburton, 2010, s. 17, vår översättning). Den fortsatta beskrivningen av 

företagets teknologi är indelad i rubriker som inleds med ord som förbättra, förstärka 

och driva. Förklaringarna av de olika teknologiska resurserna är grundliga och lätta 

för en utomstående att förstå. När de uttrycker sig i rapporten framkommer det att de 

anser sig själva vara en marknadsledare med framtidsutsikt som förser sina kunder 

med säkra lösningar samtidigt som de värnar om miljön. 
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5. Analys 

 

I det här kapitlet presenteras analysen av den insamlade empirin. Kapitlet är utformat 

efter legitimitetsteorins tre hanteringssätt; vinna, behålla och återställa, som tidigare 

presenterats i den teoretiska referensramen.  

 

5.1 Vinna legitimitet 

Suchman (1995) menar att ett sätt att vinna legitimitet är att företaget väljer att an-

passa sina värderingar efter samhället. En sådan anpassning går att antyda i hur BP 

förändrat sitt sätt att uttrycka företagets värderingar på. Från att 2009 beskriva vad de 

är bra på, utifrån företagets perspektiv till att 2010 beskriva vad de gör på ett bra sätt. 

När texten ändras på det sättet innebär det att läsaren själv får avgöra vad företaget är 

bra på. Genom att intressenterna själva få utvärdera företagets prestationer kan anses 

som ett sätt att gör dem delaktig i skapandet av sin egen uppfattning av företaget. En-

ligt Suchman (1995) indikerar det att förändringen har haft till syfte att vinna pragma-

tisk legitimitet. Även Halliburton har gjort förändringar som tyder på att de, efter den 

uppmärksammade företagskrisen, försökt vinna legitimitet. I sin hållbarhetsredovis-

ning 2009 har de valt att beskriva hur mycket de ansträngt sig genom att utökat sina 

insatser för att få företaget mer hållbart. Det antyder att företaget vill visa att de för-

sökt anpassa sig efter sina intressenters värderingar. I hållbarhetsredovisning 2010 

förändras dock företagets sätt att uttrycka sig på. De har gått från att beskriva att de 

anstränger sig till att ”hållbarhet är i vårt DNA” (Halliburton, 2010, s. -1, vår över-

sättning). Genom att uttrycka att hållbarhet är i deras DNA kan företaget avse att 

skapa en upplevelse om att hållbarhet är en självklar del i verksamheten och minska 

eventuella tveksamheter om det. Det förändrade sättet att utrycka sig på tyder på att 

de har för avsikt att påverka intressenternas uppfattning om företaget, vilket enligt 

Suchman (1995) också är ett tillvägagångssätt för att vinna pragmatisk legitimitet. 

 

Beskrivningen av hållbarhetsarbete är inte enda gången det tyder på att Halliburton 

ändrat sitt sätt att uttrycka sig på för att påverka intressenternas uppfattning. Teknolo-

girubriken i hållbarhetsredovisning 2009 tog stor uppmärksamhet med sin storlek och 

sin färg. I nästa års redovisning har teknologirubriken tonats ner och uppmärksamhet-
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en dras istället till företagets innovationer. Det görs genom att företaget pausar sin 

beskrivning av teknologiarbetet med bilden på två arbetande forskare och en stor ru-

brik, innovation, som kan ge signaler om att detta är en viktig del av företagets arbete. 

Den stora rubriken tillsammans med bilden kan ses som att företaget i förväg vill på-

verka läsaren om vad som är viktigt i den kommande delen. Att företaget sedan forts-

ätter beskrivningen av sitt teknologiarbete, genom rubriker som inleds med förbättra, 

förstärka och driva, skapar en uppfattning om att företaget arbetar för att förändras till 

det bättre. Att pausa sin beskrivning och att sedan använda positivt värdeladdade ord 

kan anses som sätt för företaget att marknadsföra en viss aspekt av sitt teknologiarbete 

och därmed vinna legitimitet (Suchman, 1995).  

 

År 2010 inleder BP sin hållbarhetsredovisning med att uttrycka sitt ansvarstagande på 

ett annat sätt än tidigare. De tydliggör att företaget kontinuerligt tar sitt ansvar genom 

att använda formuleringen ”inte bara vid oljeläckaget i den mexikanska golfen, utan 

alltid. Inte bara i år, utan alla år” (BP, 2010, s. 1, vår översättning). Företagets sätt 

att förändra sättet de uttrycker sig på tyder på att de vill framhäva sitt ansvarstagande. 

Att inleda hållbarhetsredovisningen genom att uttrycka sig på detta sätt kan anses vara 

för att skapa ett positivt första intryck av företaget. Att påverka läsarens första intryck 

är ett sätt att ha en inverkan på hur företagets image uppfattas. Det menar Suchman 

(1995) är ett alternativt tillvägagångssätt för att vinna pragmatisk legitimitet. I och 

med att de även använder uttryck som alltid och i alla år kan det uppfattas som att 

företaget vill säkerställa att samhället ser dem på det sätt som de vill uppfattas på. Det 

kan anses som ett sätt att visa att de är medvetna om vad som krävs av dem i framti-

den samtidigt som de påverkar hur deras image uppfattas för att vinna pragmatisk 

legitimitet (Suchman, 1995). 

 

I presentationen av sitt arbete med alternativa energikällor år 2010 har BP tagit med 

en underrubrik för respektive energi som redogör för att energin utvinns på ett hållbart 

sätt. Detta är en skillnad till föregående år då redovisningen inte innefattade några 

sådana underrubriker. Att BP väljer att förtydliga att deras arbete sker på ett hållbart 

sätt kan tyda på företaget ser ett behov att påverka sin image så att den överensstäm-

mer med samhällets värderingar. Suchman (1995) menar att det är ytterligare ett sätt 

som företag kan vinna pragmatisk legitimitet på.  
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5.2 Behålla legitimitet 

Båda företagen beskriver hur deras prestationer ser ut idag och klargör samtidigt att 

dessa inte kommer att förändras i framtiden. Det tyder på att företagen vill tydliggöra 

att deras prestationer är och kommer att förbli konsekventa. Det överensstämmer med 

hur Suchman (1995) beskriver att ett företag kan behålla pragmatisk legitimitet. Det 

synliggörs genom att båda företagen ändrat sitt sätt att uttrycka sig på mellan åren. 

Genom att använda formuleringar alltid och i alla år kan BP, som ovan nämnts i 

vinna legitimitet, vinna pragmatisk legitimitet genom att säkerställa allmänhetens 

uppfattning om företaget. Valet av formulering kan även användas för att behålla 

pragmatisk legitimitet då orden syftar till något som är konsekvent och därmed även 

förutsägbart för framtiden (Suchman, 1995). Företaget använder sig även av liknande 

formuleringar när de beskriver sitt arbete med biobränslen. De betonar att de kommer 

att arbeta inom området ”nu och i framtiden” (BP, 2010, s.28, vår översättning). 

Även Halliburton visar en konsekvens och förutsägbarhet i sättet de uttrycker sig på. I 

sin hållbarbarhetsredovisning 2010 uttrycker företaget att ”hållbarhet är i vårt DNA” 

(Halliburton, 2010, s. -1, vår översättning). Det kan ge en uppfattning om att företaget 

är uppbyggt av hållbarhet, att hållbarhet är bestående och att utan hållbarhet skulle 

verksamheten inte vara densamma. Uttrycket kan avse att ge en upplevelse av att 

hållbarhet är konsekvent förekommande inom verksamheten. 

 

Ett företag behöver inte använda formuleringar som alltid, i alla år och nu och i fram-

tiden för att visa att de är konsekventa och förutsägbara. Ett annat sätt för ett företag 

att behålla legitimitet kan vara genom att uttrycka sina prestationer på ett liknande sätt 

från år till år och därigenom vara konsekventa. När BP beskriver sina växthusgasut-

släpp varierar inte sättet de uttrycker sig på, något anmärkningsvärt mellan åren. Re-

dan 2009 uttryckte företaget hur de tar sitt ansvar på ett tydligt sätt med såväl positiva 

som negativa aspekter. En anledning till att företaget valt att inte ändrat sättet att ut-

trycka sina handlingar på kan vara för att den legitimitetsnivå de uppnått anses som 

tillräcklig. Eftersom de konsekvent meddelar samma saker de båda åren skapar de en 

förutsägbarhet om vad som även kommer att tas upp nästa år och kan därför anses 

sträva efter att behålla sin pragmatiska legitimitet (Suchman, 1995). I och med att BP 

kontinuerligt visar hur de tar ansvar för sitt arbete, genom att båda åren redogöra för 
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hur mycket utsläpp och hur mycket de reducerat sin totala mängd utsläpp med, tyder 

det på att företaget samtidigt förmedlar en strävan efter att behålla moralisk legitimi-

tet. Det eftersom när företag visar hur de tar sitt ansvar menar Suchman (1995) att de 

har en möjlighet att behålla sin moraliska legitimitet. Samma tendens visar BP även i 

båda sina hållbarhetsredovisningar där de illustrerar antalet oljeutsläpp som skett se-

dan början av 2000-talet med hjälp av diagram. Skillnaden mellan åren utgörs dock av 

mängden detaljer som förmedlas. Utsläppen är 2009 presenterade i ett odetaljerat lin-

jediagram medan det 2010 är ett stapeldiagram i vilket bland annat de olika utsläppty-

perna synliggörs. Diagrammen visar en succesiv minskning genom åren och det borde 

därför inte vara någonting nytt för BP att hantera och förebygga oljeutsläpp. Trots att 

BP menar att de är en ledande aktör inom energibranschen saknar de 2009 informat-

ion om det. De väljer däremot att presentera sådan information i två separata kapitel 

2010. Att företaget både väljer att ta med dessa delar och beskriver sina utsläpp mer 

detaljerat, först efter att de uppmärksammats i samband med oljeläckaget, kan antas 

bero på att de vill visa hur de tar sitt ansvar.  

 

Det tyder även på att Halliburton strävar efter att behålla moralisk legitimitet då de 

förändrat sitt sätt att uttrycka hur de tar sitt ansvar i sitt HSE-arbete. Från att 2009 

presentera företagets arbete genom punktade mål och olika diagram har Halliburton 

2010 valt att beskriva arbetet mer grundligt, bland annat genom detaljerade textstyck-

en. En av dessa texter beskriver bland annat hur företaget hanterar olyckor. En anled-

ning till varför de väljer att ta med detaljerade förklaringar om detta område 2010 kan 

vara för att de fått kritik för sin riskhantering som bland annat handlar om att undvika 

olyckor. En annan text beskriver grundligt företagets utsläpp under 2010, vilket är ett 

område som det inte framgår att de skulle ha fått kritik för under året. Med det i 

åtanke är det troligare att det finns en annan förklaring till varför båda texterna valt att 

tas med 2010 men inte 2009. Båda områden går däremot att relatera till oljeläckaget 

2010 så till vida att det rör sig om utsläpp och att läckaget var en olycka. I och med att 

båda områdena har en koppling till olyckan finns det anledning att tro att företaget, 

just på grund av den stora uppmärksamhet olyckan fick, kan ha känt att det förelåg en 

risk att förlora legitimitet. Att utöka HSE-delen med mer förklarande texter där det 

framgår vad de gör och vad som har hänt kan ses som en åtgärd för att behålla legiti-
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miteten. Det överensstämmer med Suchmans (1995) syn på hur moralisk legitimitet 

kan behållas genom att visa företag visar hur de tar sitt ansvar. 

 

Att visa hur företag tar sitt ansvar menar Suchman (1995) inte är det enda alternativet 

för att behålla moralisk legitimitet. Företag kan även välja att interagera miljöetiska 

aspekter i sin verksamhet (Suchman, 1995). Vid en jämförelse av BP:s hållbarhetsre-

dovisningar tyder det på att de har använt sig av båda metoderna för att behålla mora-

lisk legitimitet. Det visar sig i beskrivningen av hur de arbetar med alternativa energi-

källor år 2010, där företaget har utökat beskrivningen med underrubriker angående 

respektive energikällas hållbarhet jämfört med 2009. Som tidigare nämnts, i vinna 

legitimitet, kan detta ses som ett sätt att vinna legitimitet men de överensstämmer 

även med kriterierna för att behålla legitimitet. Att göra en sådan förändring efter att 

företaget fått stor uppmärksamhet i omvärlden kan vara ett sätt att visa samhället hur 

miljöetiska aspekter interageras i verksamheten. Att företaget beskriver hur varje 

energikälla utvinns på ett hållbart sätt kan samtidigt tyda på att de vill visa hur de tar 

sitt miljöansvar. Att både interagera de etiska aspekterna och att tydliggöra hur före-

taget tar sitt ansvar tyder på att företaget förändrat innehållet i syfte att behålla sin 

moraliska legitimitet (Suchman, 1995).  

 

5.3 Återställa legitimitet 

Att förklara en kris på ett sätt som behåller de allierades support är enligt Suchman 

(1995) ett tillvägagångssätt för att återställa kognitiv legitimitet. Av vad som framgår 

ur informationskanalerna var det i oktober 2010 fortfarande oklart vem som egentlig-

en bar ansvaret för läckaget. I sin redovisning motiverar BP att de inte vill räkna med 

de utsläpp som var relaterade till läckaget då de ansåg att den tillgängliga informat-

ionen ännu inte kunde bedömas som tillförlitlig. Av både informationskanaler och 

BP:s redovisning att döma rådde det oklarheter gällande läckaget under en längre tid. 

Det första som BP framhåller i sin hållbarhetsredovisning 2010 är sin medvetenhet 

om den påverkan oljeläckaget haft på omgivningen. I den efterföljande texten intygar 

företaget att de alltid tar ansvar för sin verksamhet. Genom valet att uttrycka sig på 

förmedlar BP en känsla av att de kommer att lova att hantera de delar som de kommer 

att anses som ansvariga för, när ovissheten lagt sig. På det sätt som de väljer att ut-



    
 

 
37 

 

trycka sig i redovisning, trots den osäkerhet som råder gällande ansvarsfrågan, kan 

tyda på att de skapat en förklaring som avser att behålla de allierades support.  

 

Halliburton väljer att framhäva sin egen strategi genom att ta hjälp av oljeläckaget i 

den mexikanska golfen. Utöver det använder företaget även läckaget som ett hjälp-

medel för att betona hur mycket industrin har lärt sig av händelsen. Vidare förklaras 

det hur företaget som branschledare stärkt sina säkerhetsprocesser tack vare erfaren-

heten. Halliburton har alltså, varje gång de nämnt läckaget, avslutat med att nämna de 

positiva effekter som läckaget haft på industrin och Halliburton. Företagets agerande 

kan tolkas som ett avståndstagande, i form av att vända de negativa effekterna till sin 

fördel. Ett sådant avståndstagande kan enligt Suchman (1995) liknas vid ett tillväga-

gångssätt för att återställa moralisk legitimitet. 
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6. Avslutande diskussion 

 
I detta kapitel kommer den avslutande diskussionen att presenteras. Först present-

eras studiens slutsatser för att sedan gå igenom rekommendationer till vidare 

forskning.  

 

 

6.1 Slutsats 

Studiens analys tyder på att företag tenderar att förändra hur innehållet uttrycks 

i hållbarhetsredovisningar, efter en företagskris, för att i huvudsak försöka vinna 

och behålla legitimitet. Resultatet tyder främst på att båda företagen tenderar att 

vilja behålla legitimitet genom att uttrycka att de är konsekventa i sina handling-

ar. Detta synliggörs i huvudsak av att företag använder sig av ord som nu och i 

framtiden, alltid och i alla år samt att ”hållbarhet är i vårt DNA” (Halliburton, 

2010, s. -1, vår översättning). Det visas även genom att företagen förklarar sina 

handlingar på ett konsekvent sätt över åren.  

 

Analysen tyder även på att företagen tenderar att förändra sitt uttryck för att 

vinna legitimitet genom att påverka intressenternas uppfattning om företaget. 

Det visar sig i huvudsak genom att båda företagen har förändrat sitt ordval och 

textens utformning vid beskrivningar av olika miljörelaterade delar. 

 

Slutligen tyder analysen på att företag använder sig av metoder för att återställa 

legitimitet. Den här studien tyder dock på att återställa legitimitet, med hjälp av 

innehållet i hållbarhetsredovisningen, inte sker i lika stor utsträckning som när 

syftet är att vinna eller behålla legitimitet. 

 

6.2 Vidare forskning 

Eftersom resultatet påvisar att företag tenderar att förändra sitt innehåll i syfte 

att vinna och behålla legitimitet kan det vara av intresse att göra en större studie 

som omfattar fler företag för att undersöka om det är ett generellt beteende.  
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Då det inte är lika mycket som tyder på att företagen har förändrat innehållet i 

syfte att återställa legitimitet, kan bero på att de ännu inte har hunnit identifiera 

vilka effekter olyckan har haft på legitimiteten. Det kan därmed vara så att före-

tagen inte heller kunnat avgöra inom vilka områden som de kan ha förlorat legi-

timitet. Det medför att de inte heller kunnat identifiera inom vilka de kan ha ett 

behov av att återställa legitimitet. Som ovan nämnts i slutsatsen har resultaten 

av den här studien kunnat visa att företag tenderar att förändra innehållet i håll-

barhetsredovisningar i syfte att vinna och behålla legitimitet. Att studera håll-

barhetsredovisningar över en längre tidsperiod kan således vara ett alternativ 

för att undersöka i vilken utsträckning företag förändrar innehållet i syfte att 

återställa legitimitet.  

 

En studie som identifierar vilken legitimitet företag har innan en företagskris 

kan användas för att sedan undersöka hur dessa hanteras efteråt. Eftersom re-

sultatet av denna studie visar att innehållet tenderar att förändras, efter en före-

tagskris, kan en studie som identifierar vilken legitimitet företag har innan en 

företagskris för att sedan undersöka hur dessa hanteras efteråt.  
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