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Abstract 

The oil industry strives to achieve legitimacy and an efficient way to achieve this is through 

companies sustainability report. In this study we examined how the symbolic legitimacy have 

changed between 2009 and 2010 due to the oil spill in the Mexican Gulf caused by BP in 2010. 

The study used a qualitative research method and was based on five oil companies. We then 

compared their sustainability reports between 2009 and 2010 to see any change in the symbolic 

legitimacy. We found that some companies used more symbolic gestures after the oil spill while 

others did not change in a significant way. Our conclusions indicated that this incident had 

different effect on these five companies.  
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1.  Inledning 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden och problematiseringen till området. Kapitlet 

mynnar ut i studiens syfte och forskningsfråga. 

 

1.1 Bakgrund 

Deepwater Horizon var namnet på den oljeplattform som exploderade den 20:e april 2010 cirka 

64 kilometer från den amerikanska kusten. Plattformen ägdes av British Petroleum (BP) som 

större delen av skulden lades på (Harlow, Brantley & Harlow 2010). Explosionen fick fatala 

påföljder då elva personer miste livet och flera blev allvarligt skadade (BP 2010). Explosionen 

ledde även till att en enorm mängd olja spilldes ut i den Mexikanska golfen. Under de första sju 

veckorna spilldes mellan 28 och 34 miljoner gallon olja vilket motsvarar ungefär 105 miljoner 

och 128 miljoner liter olja. Katastrofen hade en stark effekt på ekosystemet då växter dog och 

flera hundra djur av olika arter har hittats döda. Händelsen påverkade även amerikanska stater ur 

en ekonomisk synvinkel. (Levy & Gopalakrishnan 2010) 

 

I och med den stora kritik som riktades mot BP försökte oljejätten att reparera skadan de stod 

bakom genom att förklara för såväl sina investerare och andra intressenter, hur de tagit ansvar för 

den mängd olja som läcker ut från andra oljeriggar. År 2015 kom BP överens med den 

amerikanska staten om skadeståndssumman som BP måste betala. Sammanlagt kommer BP 

betala cirka 20 miljarder dollar över ett tidsspann på 18 år. (BP 2015) 

 

Genom åren har oljeföretag fått utstå kritik från regeringar, intressenter och media för deras 

negativa påverkan på miljön. Konsekvensen av att få utstå kritik är att företag inom oljebranschen 

ofta får se sin legitimitet bli utmanad. Legitimitet är en väsentlig del i företagens överlevnad på 

lång sikt. De får inte bara utstå kritik från dessa parter utan dessa sätter ett externt tryck på 

oljeföretag att ta ett ansvar för miljön. I respons mot denna kritik och förväntningar kan företag 

använda sig av olika strategier för att bygga ett gott rykte och vinna legitimitet som kommer att 

gynna företaget på lång sikt. En av strategierna är att rapportera om Corporate Social 

Responsibility (CSR). (Du & Vieira 2012)  

 

Hur man ska förklara CSR är ingen lätt uppgift och det finns ingen enig definition om vad CSR 

är utan ett antal definitioner har tagits fram (Esau & Malone 2013). En tidigare studie har 

identifierat att i över ett halvt decennium har det tillkommit 37 definition om vad CSR är (Carroll 

& Shabana 2010). En definition av CSR är “...a business organization’s configuration of 

principles of social responsibility, processes of social responsiveness, and policies, programs, 

and observable outcomes as they relate to the firm’s social relationships.” (Wood 1991, se 

Peloza & Shang 2010, s. 118). Eftersom företagens årsredovisningar är offentliga dokument så 

blir det av ytterligare vikt för företagen att innehållet i CSR-delen är informationsrik. CSR 

representerar hur företaget beter sig gentemot miljön, konsumenter och deras anställda (Wood 



 

 
 
 

1991). CSR brukar hittas antingen som ett avsnitt i företagens årsredovisningar eller som separata 

dokument, kallade hållbarhetsredovisningar. 

 

Enligt en studie av Cormier, Ledoux & Magnan (2011) tenderar företag som har en större effekt 

på miljön och således bidrar till större miljöförstöring att inkludera mer information i sin 

hållbarhetsredovisning. Detta tyder på att företag i mer känsliga branscher, såsom i detta fall 

oljebolag tar i beaktning att omvärlden kräver en mer omfattande redovisning av företagets 

effekter på sociala och miljörelaterade faktorer. (Cormier, Ledoux & Magnan 2011) 

Rapporteringar av CSR är dock inte bara ord på papper, oljeföretag har på senare år hjälpt till att 

bygga skolor, sjukhus samt hjälpt ungdomar i utvecklingsländer (Frynas 2005). Det går att dra 

slutsatsen att företag i mer omdiskuterade branscher tenderar att försöka förmedla att de 

egentligen är goda.  

1.2 Problematisering 

Oljeindustrin är en kontroversiell bransch för att den genom arbetsuppgifterna ständigt medför 

etiska och miljömässiga konsekvenser. Konsekvenserna av att utvinna olja är inte alltid positiva. 

Det har bidragit till växthuseffekten, försämring av luften och vattenkvaliteten i de områden 

företagen arbetar i (Du & Vieira 2012). I och med denna utveckling blir det av intresse att 

fokusera på miljöfrågor och det är just miljöaspekten av CSR som denna studie kommer att 

behandla. 

 

De Roeck & Delobbe (2012) beskriver oljesektorn som hjärtat i debatten om växthuseffekten 

eftersom att värna om omgivningen är inget företagen har i sin agenda. Denna bransch är en av 

de största bovarna när det kommer till att förorena jorden. Trots det så är vi alla beroende av olja 

på något vis då det är en viktig faktor till att bland annat infrastrukturen fungerar. Katastrofen i 

Mexikanska golfen hjälper inte till att förmildra oljebranschens påverkan på miljön och naturen. 

Efter en sådan incident blir det ännu viktigare att utföra åtgärder för att reparera skadan och rädda 

legitimitet som satts på prov, som är en väsentlig del för företagens överlevnad (Du & Vieira 

2012). Det är inte alltid att företag väljer att utföra verkliga handlingar utan förmedlar istället 

symboliska budskap om vad de tänker göra för att täcka över negativa handlingar (Ashforth & 

Gibbs 1990).  

 

Ashforth & Gibbs (1990) menar att det är möjligt att genom rapporter skapa en symbolisk 

legitimitet genom att ta på sig ansvar och ursäkter för de incidenter som skett. Det är inte alltid 

det bästa att förmedla vad som verkligen har hänt, istället kan företag leverera budskap för att 

skapa förtroende hos externa parter. Dock kan det finnas en problematik med att använda sig av 

symboliska åtgärder. Företag kan istället för att verka legitima anses som opportunistiska (Walker 

& Wan 2012). Symbolisk legitimitet grundar sig i att företagen kommunicerar med samhället. 

Syftet är att signalera till exempel att de är “gröna” fast i verkliga fallet inte alls är 

miljömedvetna. (Berrone et al. 2009) 

 

Använder sig företagen av symbolisk legitimitet efter katastrofer som sätter en hel bransch i 

gungning? Patten (1992) har tittat närmre på hur externa incidenter påverkar företagens 



 

 
 
 

rapporteringar om CSR inom samma bransch och hur legitimiteten förändras. Hans forskning 

bygger på en liknande händelse som författarna bygger sitt arbete på. Forskningen utgick från ett 

annat oljebolag, Exxon och deras oljeutsläpp 1989. Patten (1992) grundade sin studie i 

legitimitetsteorin och enligt teorin borde CSR-rapporterna utöka efter en sådan händelse. 

Resultatet matchade teorin och forskningen kom fram till att en incident utanför ens egna företag 

påverkar hela branschen och deras rapportering. CSR kan därför ses som ett verktyg för företagen 

att förmedla deras syn på miljön och omgivningen (Patten 1992). Eftersom oljeindustrin är en av 

de största miljöbovarna blir det paradoxalt när företagen även beskriver om hur de värnar om 

miljön (De Roeck & Delobbe 2012). Organisationer kan därför använda sig av den symboliska 

legitimiteten för att på ett enkelt sätt dra fördelarna av legitimitet (Walker & Wan 2012). Zott & 

Huy (2007) menar att symboliska åtgärder är användbart när intressenter inte vet hur de ska 

bedöma vad de kan få ut av ett företag.  

 

Patten (1992) kom fram till att rapporteringen ökade efter en sådan incident men det författaren 

inte tog hänsyn till var hur den symboliska legitimiteten förändras. Försöker företagen vinna, 

bibehålla eller reparera legitimiteten efter sådan händelse? Ashforth & Gibbs (1990) nämner att 

vinna, bibehålla eller reparera legitimitet är strategier som tillämpas av symboliska åtgärder. 

Därför blir det intressant för författarna att identifiera ifall det skett en symbolisk förändring 

gällande miljömässiga aspekter i företagens hållbarhetsrapporter. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att bidra med djupare förståelse kring legitimitetsdiskursen genom att 

ur ett symboliskt perspektiv jämföra hur företag har förändrat sina hållbarhetsredovisningar till 

följd av incidenten i Mexikanska golfen. 

 

- Hur har symboliken i oljeföretags hållbarhetsredovisningar förändrats efter 

oljekatastrofen i Mexikanska golfen? 

 

2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras de teorier som vi har använt oss av. Kapitlet inleds 

med legitimitetsteorin för att sedan avgränsas mot studiens nyckelbegrepp symbolisk legitimitet. 

 

 

2.1 Legitimitetsteorin    

Många forskare har försökt definiera begreppet legitimitet och förklara hur och varför 

organisationer arbetar hårt för att uppnå detta. En av de tidigaste definitionerna är att 

legitimitetssträvan är då en organisation försöker få bekräftat av en referensgrupp eller ett 

överordnat system, dess rätt att existera på marknaden (Suchman 1995). Suchmans artikel från 

1995 används flitigt i dagens forskning. Suchmans (1995) definition av legitimitet var: 



 

 
 
 

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, 

proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and 

definitions.” (Suchman 1995, s. 574). Detta motsvarar att legitimitet är generaliserade 

uppfattningar eller antaganden om att de handlingar som en enhet utför är önskvärda, riktiga eller 

lämpliga i samband med sociala normer och värderingar. Det Suchman (1995) menar är att 

legitimitet är generaliserad i den mening att begreppet legitimitet är elastisk vid enskilda 

händelser men att det är historiska händelser som bygger upp legitimitet. Det går att avvika från 

normer men ändå anses som legitim då det endast handlar om en specifik händelse (Suchman 

1995). 

 

Legitimitet är en uppfattning eller ett antagande och innebär reaktioner från observatörer. 

Legitimitet innehas objektivt men skapas subjektivt (Suchman 1995). Slutligen betonar Suchman 

(1995) att legitimitet är socialt konstruerat i den mening att den representerar en 

överensstämmelse mellan legitima enheter och sociala grupper med gemensamma förväntningar. 

Dessa förväntningar nås inte alltid upp och då kan företagen uppfattas som mindre legitima. Även 

om de överensstämmer med samhällets förväntningar kan legitimiteten fortfarande förloras ifall 

företagen inte lyckas rapportera hur de jobbar för att möta förväntningarna (Nurhayati, Taylor, 

Rusmin, Tower & Chatterjee 2016). Innan Suchman (1995) definierade legitimitet räckte det med 

att företag redovisade positiva resultat för att anses vara legitima (Suchman 1995). 

 

Det som flera forskare gemensamt kommit fram till är att legitimitet handlar om att rättfärdiga 

handlingar och få acceptans från omvärlden om vad företaget gör och ger för effekt på 

omvärlden. Genom denna acceptans skapas legitimitet som kan bidra till att företaget kan 

fortsätta bedriva sin verksamhet på lång sikt. Samma forskare betonar även att någon form av 

legitimitet måste finnas för att ett företag ska kunna växa eller överhuvudtaget överleva på 

marknaden (Suchman 1995, Du & Vieria 2012, Bansal & Roth 2000, Ashforth & Gibbs 1990). 

Zimmerman & Zeitz (2002) håller med om detta men lägger även vikt på att förklara att 

legitimitet är en viktig resurs för företagen, inte minst lika viktig som kapital, kunder, teknik och 

nätverk. 

 

Lindblom (1994) menar att CSR är ett bra redskap för att kunna diskutera sin legitimitet. 

Anledningarna till varför årsredovisningar är användbara för att vinna, bibehålla och reparera 

legitimitet är att genom dessa kunna rapportera förändringar som organisationen utfört och på så 

sätt försöka förändra uppfattningen om företaget. Årsredovisningen kan även liknas vid en 

distrahering där företaget flyttar fokus från negativa aspekter för att enbart framhäva det positiva 

organisationen gör (Lindblom 1994). Lindblom (1994) påstår även att årsredovisningar är 

användbara då man genom dessa kan försöka förändra de förväntningar samhället har på 

organisationen. 

2.2 Vinna, bibehålla och reparera legitimitet 

Beroende på om en organisation vill vinna, bibehålla eller reparera legitimitet kommer val av 

tillvägagångsätt för att nå legitimitetsmålen att variera (Ashforth & Gibbs 1990). Det gäller för 

företagen att inte bara kunna vinna legitimitet utan även kunna bibehålla den och i vissa fall 



 

 
 
 

reparera sin legitimitet. Suchman (1995) och Ashforth & Gibbs (1990) diskuterar hur man kan gå 

tillväga för att uppnå dessa olika aspekter av legitimitet. 

2.2.1 Vinna legitimitet 

Då en organisation etablerar sig i en ny domän av aktiviteter så brukar ofta “vinna legitimitet” 

tillämpas för att stärka sin ställning inom det nya området. Syftet är att vinna högre tillit samt 

stöd inom det nya området (Suchman 1995). Företagsledare brukar oftast vilja tillämpa en 

symbolisk säkerhet till målgruppen som de söker legitimitet hos på grund av att det oftast är mer 

kostnadseffektivt och även smidigare i jämförelse med det verkliga perspektivet. Eftersom att en 

uppdragsgivare inte vill ha en förskönad bild av företaget utan vill få svar på frågor kring vad 

som egentligen sägs och görs föredrar de istället det verkliga perspektivet av företaget. 

Ledningen kommer dessutom att tillämpa en verklig bild kring deras företag ju mer 

uppdragsgivaren hjälper till att uppfylla ledningens egen agenda samt ju större kraft och politisk 

skicklighet de har. (Ashforth & Gibbs 1990) 

 

Strategier för att vinna legitimitet brukar delas upp i tre olika kategorier. Den första går ut på att 

företaget gör ett försök till att anpassa sig till målgrupper som redan befinner sig i miljön som 

organisationen befinner sig i. Den andra är att välja ut olika miljöer för att förhoppningsvis hitta 

personer som tycker om företagets sätt att arbeta. Den tredje handlar om hur företaget arbetar 

med att bygga nya målgrupper. (Suchman 1995) 

2.2.2 Bibehålla legitimitet 

Då ett företag har lyckats etablera sig och kunna uppnå en viss legitimitet så gäller det att också 

kunna bibehålla denna. Detta genom att fortsätta bevisa för sin målgrupp om företagets 

legitimitet genom exempelvis symbolisk försäkran samt att arbeta mot alla försök att få företaget 

att verka illegitimt (Ashforth & Gibbs 1990). Detta tillvägagångssätt brukar oftast målas upp som 

enklare än att vinna eller reparera legitimitet (Suchman 1995). Detta beror på att legitimitet i 

många fall tas för givet om det en gång tidigare har funnits. Målgruppen tenderar då att nöja sig 

med att få bekräftelse över att organisationen arbetar mot deras intressen som “business as usual”. 

Organisationen kan uppnå denna tillit genom optimistiska brev, reklam, mässor och så vidare, allt 

för att intressenterna ska bibehålla sin goda bild av företaget. (Ashforth & Gibbs 1990) 

 

Enligt Suchman (1995) finns det två grupper av strategier för att kunna bibehålla legitimitet vilka 

är att försvara tidigare prestationer samt kunna bedöma förändringar som sker i framtiden. För att 

bedöma förändringar brukar företag stärka dess förmåga att förutspå problem som kan uppstå 

samt hur intressenterna reagerar på olika aktiviteter. Med hjälp av detta ska företagsledare kunna 

förutse ett problem och lösa det innan de förlorar intressenternas tillit. Den andra strategin, att 

försvara tidigare prestationer går ut på att företaget exempelvis kan förbättra sin säkerhet och för 

att lyckas med detta kan företaget utgå från tre olika kategorier. Dessa är att lägga mer tillsyn 

kring interna aktiviteter, lägga mindre fokus på synliga tillvägagångsätt för att nå legitimitet samt 

mer på försiktiga tekniker och sist genom att utveckla attityder, konton och stödjande 

föreställningar. (Suchman 1995)        



 

 
 
 

2.2.3 Reparera legitimitet 

Utifrån många aspekter brukar strategier för att reparera och vinna legitimitet likna varandra. 

Skillnaden är dock att reparation av legitimitet sker då en olycklig händelse skett som reflekterar 

organisationen ur en dålig vinkel, exempelvis ett oljeutsläpp (Suchman 1995). Företagsledarna 

brukar då så snabbt som möjligt försöka att eliminera hotet som uppstår mot legitimiteten genom 

att reparera den på ett intensivt sätt. Då reparation av legitimitet sker brukar organisationer i 

högre utsträckning än när den vill vinna legitimitet, tillämpa olika slag av symboliska aktiviteter 

för att bevisa sin ståndpunkt (Ashforth & Gibbs 1990). Dock kan det vara så att när 

företagsledare börjar agera kan skadan redan ha skett på en så hög nivå att tidigare legitimitet 

misskrediteras och tidigare anspråk på legitimitet gör det nu istället svårare för ledaren att svara 

(Suchman 1995). 

 

De flesta strategier för att vinna legitimitet kan också användas för att reparera legitimitet, dock 

med hänsyn till att organisationen fortfarande har någon form av legitimitet eller 

sammankoppling kvar hos målgruppen. Det brukar dock prioriteras att ta itu med det direkta 

problemet som uppstått innan fokus läggs på mer globala aktiviteter för att försöka vinna tillbaka 

legitimitet. I början brukar en så kallad “normalizing account” tillämpas som syftar till att styra 

bort den dåliga bilden av företaget i samband med problemet. Strategin tillämpas för att 

överbrygga bristen i legitimitet som uppstått på grund av den olyckliga händelsen. Det finns fyra 

olika vinklar att följa då man tillämpar normalizing account. Första vinkeln är att företagsledaren 

kan börja med att förneka problemet och på så sätt inta en defensiv ställning. Den andra vinkeln 

handlar om att ursäkta problemet genom att exempelvis ifrågasätta om företaget ens har någon 

moralisk skyldighet. Tredje vinkeln handlar om att i efterhand rättfärdiga problemet på olika sätt 

medan den fjärde vinkeln handlar om att förklara sig. (Suchman 1995) 

 

Företagsledare kan också genom att be om ursäkt som en symbolisk metod minimera förlusten av 

legitimitet och försöka reparera den. I ursäkten innefattar det att en viss del av problemet som 

uppstått beaktas som företagets fel, detta genom att ta på sig en del av ansvaret, exempelvis att 

visa ånger. Syftet med ursäkterna är att det ska nå ut till samhället för att få förståelse och 

sympati. Det visar att ledningen förstår konsekvenserna av den negativa händelsen samt fått 

lärdom som förmedlas ut till folket för att övertala om att det inte kommer att upprepas. Det 

negativa med att be om ursäkt är dock att det i vissa fall kan resultera i det motsatta av vad 

företaget försöker uppnå. Detta på grund av att det kan tyda på inkompetens, korruption eller 

andra brister inom företaget. (Ashforth & Gibbs 1990) 

2.2 Verklig- och symbolisk legitimitet 

Jiang och Bansal (2003) skiljer mellan aktiviteterna tekniska standarder och självreglerande 

institutioner. De mest omtalade aspekterna som är hänförliga till dessa aktiviteter är symbolisk- 

och verklig legitimitet (Perez-Batres, Doh, Miller & Pisani 2012). Ashforth & Gibbs (1990) 

kategoriserar dessa aspekter som symbolisk ledning och verklig ledning. Teorierna kommer att 

presenteras var för sig och vikten läggs på symbolisk legitimitet då det är huvudämnet för 

författarna. 



 

 
 
 

2.2.1 Verklig legitimitet 

Den verkliga legitimiteten omfattar flera ståndpunkter såsom att företaget i praktiken utför reala 

förändringar gällande de mål, strukturer och stiftelser som finns i verksamheten. Företaget kan 

även anpassa sin verksamhet till de sociala normer, värderingar och förväntningar som finns samt 

införa eventuella regler och praxis efter detta (Ashforth & Gibbs 1990). Att som organisation 

utgå från verklig legitimitet leder till en rad fördelar. Walker & Wan (2012) menar att verklig 

legitimitet leder till att företag får minskade driftskostnader, minskar avfall samt uppnår högre 

effektivitet och produktivitet. Det en verklig legitimitet bygger på är riktiga åtgärder. Berrone, 

Gelabert och Fusfuri (2009) exemplifierar två åtgärder vilka identifieras som verklig legitimitet, 

Pollution Prevention och Environmental Innovation. Pollution Prevention handlar om att minska 

på utsläpp i sin produktion och Environmental Innovation lägger vikt på att utnyttja verkliga 

handlingar till sin egen fördel.  

2.2.2 Symbolisk legitimitet 

Medan den verkliga ledningen pekar på vikten av att utföra reala förändringar omfattar det 

symboliska perspektivet istället att uppvisa gemensamma faktorer mellan företagets handlingar 

och sociala normer samt förväntningar. Vikten ligger alltså inte på att faktiskt förändra något utan 

snarare på att leverera budskap, exempelvis i form av bilder eller uttryck (Ashforth & Gibbs 

1990). Richardson (1985) talar om så kallade kulturella symboler som kan utnyttjas beroende på 

vad man vill förmedla med sin symbolik. Han exemplifierar detta genom att beskriva branscher 

som har en negativ miljöpåverkan där man kan utnyttja olika kulturella symboler för att skapa 

förtroende hos omvärlden. Här handlar det alltså om att identifiera och kategorisera vad som är 

“rätt och fel” enligt omvärldens kultur för att utifrån detta presentera vad företaget gör för att 

värna om miljön. Den kulturella symboliken handlar alltså om att man presenterar något som man 

förväntar sig ska ge upphov till en viss reaktion eller känsla hos mottagaren (Richardson 1985). 

Richardson (1985) beskriver kulturell symbolism som en effektiv och funktionell metod för att 

motarbeta kritik eller komplexa situationer relaterade till miljön. 

 

Ashforth & Gibbs (1990) menar att organisationer kan, med hjälp av den symboliska 

legitimiteten utföra mindre accepterade handlingar och täcka över detta med att leverera positiva 

symboliska budskap. Dessa godtyckliga budskap betonar de positiva aspekterna som företaget 

står för (Bansal & Clelland 2004). Företag kan också utnyttja redovisningen till att ta på sig 

ansvar eller ursäkta sig för eventuella problem de orsakat för att på så vis förhindra förlust av 

legitimitet (Ashforth & Gibbs 1990).  

 

Nurhayati et al. (2016) bygger vidare på Ashforth & Gibbs (1990) förklaring till att leverera 

budskap genom symboler. Nurhayati et al. (2016) menar att företag kan använda sig av 

årsredovisningar för att vinna legitimitet genom att skapa uppfattningar av att de rör sig inom 

samhällets ramverk. Schones & Steinmeier (2015) hävdar att symboliska åtgärder är offentliga 

uttalanden och riktlinjer som inte nödvändigtvis leder till verkliga åtgärder. Ett exempel på detta 

är uttryckt i artikeln av Walker & Wan (2012): “It is because of its concern for transparency and 

credibility that Cascades initiated the steps that would lead to its first sustainable development 

plan” (Walker & Wan 2012, s. 234). Citatet är taget ur Cascades Inc:s hemsida och det Walker & 



 

 
 
 

Wan (2012) menar är att detta citat bara påvisar ett engagemang till miljön utan något direkt 

bevis på att de verkligen har vidtagit åtgärder. 

 

Att nämna vad företaget ska göra i framtiden är ett sätt att tillämpa symbolik för att kunna vinna 

legitimitet (Walker & Wan 2012). Symbolisk legitimitet innefattar även påståenden om att 

företaget är deltagande i frivilliga miljöprogram, har miljömedvetna styrelsemedlemmar, ett grönt 

varumärke samt kommunicerar med samhället (Kuo & Yi-Ju Chen 2013). Alla dessa faktorer 

syftar till att signalera ett intryck till samhället och intressenter. Deltar organisationer i frivilliga 

miljöprogram signalerar de att de är grönare och renare än dem som inte deltar. Detta kan leda till 

mer acceptans från samhället och således mer legitimitet (Berrone et al. 2009). Berrone et al. 

(2009) uttrycker vidare att kommunikation med samhället är ett exempel på symbolik. Företag 

som nyligen upplevt en incident strävar efter att bli mer accepterade av samhället och svarar 

därför på trycket genom att öka sin CSR och göra den mer detaljerad. Detta underlättar för att 

kunna kontrollera offentliga åsikter, svara på offentligt tryck och för att reagera på intressenternas 

syn på organisationens legitimitet (Berrone et al. 2009). 

 

Walker & Wan (2012) argumenterar dock för begränsningar av symbolisk legitimitet inom 

“utsatta branscher” och menar att om företag använder sig av symboliska åtgärder kan dessa 

uppfattas som opålitliga och opportunistiska. Vidare menar Walker & Wan (2012) att man kan 

identifiera ifall företag använder sig av symboliska åtgärder genom att få en överblick på hur stort 

utrymme hållbarhetsredovisningen tar i årsredovisningen samt ifall företagen ständigt nämner om 

vad de planerar att göra i framtiden. 

 

Att handla symboliskt är en enklare utväg för organisationer än att agera verkligt. Symboliska 

handlingar skapar en större flexibilitet för organisationer samtidigt som de kan dra fördelar av att 

uppfattas som legitima (Walker & Wan 2012). Fördelen med symboliska åtgärder är inte bara att 

det är enkelt. Det fungerar även som ett skydd mot negativa synpunkter som intressenter kan ha 

ifall legitimiteten är låg. Investerare kan skapa eller fortsätta ha förtroende för organisationen i 

och med det som lyfts upp i symboliken (Bansal & Clelland 2004). Vidare förklarar Bansal & 

Clelland (2004) att organisationer bör visa att de värnar om miljön och samhället, annars kommer 

intressenter att agera på deras uppfattningar om organisationens legitimitet, vilka är baserade på 

externa källor så som årsredovisningar. 

 

Enligt Schons & Steinmeier (2015) kan symboliska åtgärder för att vinna legitimitet uppfattas av 

två kategorier av intressenter, låganslutande respektive höganslutande intressenter. De 

låganslutande intressenterna är kunder och kommuner medan höganslutande är de anställda inom 

organisationen Eftersom de höganslutande intressenterna har en bättre insyn på företaget kan de 

lättare identifiera de symboliska åtgärderna och i kontrast mot det, identifiera de verkliga 

åtgärderna. Därför riktar sig de symboliska åtgärderna mot de låganslutande intressenterna för att 

de enklare kan påverkas av det som försöker förmedlas (Schones & Steinmeier 2015). 

 



 

 
 
 

2.3 Analysmodell 

 
Figur 1. Analysmodell. Egen konstruktion. 

 

Den framtagna analysmodellen grundar sig i problembakgrunden om incidenten i den 

Mexikanska golfen samt den teoretiska referensramen. Modellen fungerar på så vis att 

oljeutsläppet påverkar huruvida företag använder sig utav symboliska- respektive verkliga 

budskap i strävan efter legitimitet. Oljeutsläppet påverkar alltså användandet av symboliska 

kontra verkliga budskap i sina hållbarhetsredovisningar, som i sin tur påverkar omvärldens 

legitimering av företag. De symboliska budskapen har vi utifrån teorin identifierat som att 

företag, genom bland annat bilder och uttryck, försöker leverera ett visst signalement eller 

budskap om att de tar ansvar och värnar om miljön. Vikten läggs alltså inte på att faktiskt utföra 

något av det man påstår sig göra. De verkliga budskapen omfattar istället att påvisa reala 

förändringar exempelvis genom att redovisa faktiska siffror på vad som åstadkommits. 

 

3. Metod 

Detta kapitel ägnas åt att beskriva hur studien har genomförts samt till att förklara vilka beslut vi 

tagit genom studiens gång. Eventuella metodreflektioner finnes löpande genom avsnitten. 

 

3.1 Metodansats 

Då syftet med denna studie är att jämföra huruvida oljeföretag förändrat sina symboliska 

handlingar i deras hållbarhetsredovisningar, har författarna valt att jämföra rapporter före och 

efter denna händelse hos fem olika oljeföretag i världen. Studien följer en induktiv ansats där vi 

utgått från att samla in empiri för att sedan ställa detta mot teori (Bryman & Bell 2005). Thomas 

(2006) beskriver den induktiva ansatsen som en process där rådata, genom noggrann granskning 

förvandlas till olika koncept, teman eller modeller genom forskarens tolkningar. Detta innebär 

alltså att forskaren tar sin utgångspunkt i någon form av observation för att sedan låta teori 

formas utifrån det empiriska resultatet. Vi valde att använda oss av den induktiva ansatsen då det 

rimmar med studiens syfte om att bidra med djupare förståelse kring hur den symboliska 

legitimiteten förändrats. 

3.2 Undersökningsmetod och datainsamling 

Denna studie utgår från kvalitativa forskningsmetoder som lägger fokus på ord och betydelse för 

att förstå ett fenomen på ett djupare plan (Bryman & Bell 2005). Dessa metoder innebär både 

fördelar och nackdelar beroende på vad man vill undersöka. I och med valet av denna metod har 



 

 
 
 

det inneburit att vi som forskare själva agerat som datainsamlare samt organiserat, kategoriserat 

och förberett empirin för analys. Det kan vara svårt för en oerfaren forskare inom kvalitativ 

forskning att hålla sig objektiv vid insamlande av information då metoden i stora drag baseras på 

forskarens tolkningar av data. (Johnston 2010) För att minska risken att vara för subjektiva i vår 

datainsamling försökte vi därför diskutera innehållet i CSR-rapporterna kontinuerligt mellan 

varandra. På så vis är empirin inte baserad på en forskares tolkningar utan flera. 

 

Denna forskning utförs som en dokumentstudie där data samlas in från ett antal i förväg bestämda 

företags hållbarhetsredovisningar (Bowen 2009). Dokumentstudier kategoriseras under kvalitativ 

forskningsmetod och tillämpas genom att systematiskt granska och värdera befintliga dokument. 

Ett dokument är ett sammanställt formellt meddelande där organisationen påvisar sin kompetens 

eller specialisering för en viss publik (Alvarado & Miller 2005). Dokumenten följer regler och 

praxis som företaget står för och framställs ofta av flera personer, där beslut tas om vad som ska 

förmedlas, på vilket sätt och till vilket syfte. Dokument produceras i och återspeglar ofta 

specifika sociala och historiska omständigheter samt utbyts och konsumeras (Alvarado & Miller 

2005).  

 

Fördelarna med att använda hållbarhetsredovisningar som källa för datainsamling är att företag 

själva signalerar vad de tycker är viktigt (Guthrie, Petty, Yongvanich & Ricceri 2004). En annan 

fördel är att hållbarhetsredovisningar uppdateras regelbundet vilket ger möjligheten att kunna 

jämföra olika redovisningar över tid (Guthrie et al. 2004). Därför var hållbarhetsredovisningar en 

passande källa för oss att hämta data från då vi kunde jämföra företagens rapporter över en 

önskad tidsperiod. Att rapporterna utgjorde källan för vår data gjorde det även enklare för oss att 

vara flexibla i vår datainsamling då vi kontinuerligt kunde återgå till texterna för att söka 

ytterligare information. 

 

För att kunna utnyttja informationen i dessa dokument krävdes det en noggrann analys av oss 

som forskare. Dokument kan vara i skriftlig eller elektronisk form och målet med denna 

undersökningsmetod är att kunna skapa kunskap och förståelse inom ett visst område (Bowen 

2009). För att kunna få fram empirisk kunskap och förståelse ur dessa dokument krävdes det att 

vi granskade, värderade och tolkade dokumenten utifrån olika perspektiv. Det handlade bland 

annat om att tolka ord, bilder och andra faktorer som lagts ihop för att generera ett visst budskap 

(Bowen 2009). Denna metod gav oss ett visst avstånd till individer vilket innebär att mänskligt 

handlande och tänkande tolkas genom representationer, i vårt fall hållbarhetsredovisningar. 

 

Då dessa dokument är offentliga handlingar krävdes det inte för oss att gå ut på fältet för att 

samla in primärdata utan denna fanns redan tillgänglig att hämta (Bryman & Bell 2005). Genom 

att vi själva sökte fram relevanta dokument att studera och analysera har inte tidigare forskares 

tolkningar kunnat påverka det empiriska resultatet. Subjektiv selektivitet uppstår då forskaren 

endast samlar in en viss del av dokument och lämnar den således ofullständig. Vi har således 

varit subjektivt selektiva då vi endast valde ut symboliken i hållbarhetsredovisningarna. Vi har 

också haft i åtanke att dokumenten inte alltid finns tillgängliga på grund av att de medvetet har 

blockerats. Vissa dokument är heller inte detaljerade på grund av att de i många fall upprättas 

utan att ha en forskningsagenda (Bowen 2009). 



 

 
 
 

3.3 Litteratursökning 

För att kunna besvara vår forskningsfråga och analysera empirin använde vi oss av teori från 

vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar hittade vi genom Örebro Universitets egen databas som 

heter Summon. Genom denna databas kunde vi genom olika sökord hitta artiklar relaterade till 

vår forskningsfråga. Sökord som användes var exempelvis “Symbolic csr” och “Symbolic 

legitmacy”. Genom att se över citerade artiklar kunde vi även hitta mer forskning inom samma 

område. 

3.4 Urval 

Denna studie baserades på en händelse, oljeutsläppet i Mexikanska golfen 2010. Eftersom den 

stora skulden lades på ett oljebolag verkade det självfallet att endast oljeföretag skulle ingå i 

urvalet. Dock var det inte lätt att hitta företag som passade till vårt arbete. Till en början var det 

tänkt att endast jämföra svenska bolags hållbarhetsredovisningar men på grund av ett för litet 

urval i Sverige var vi tvungna att utvidga vårt spann av länder. Att inkludera företag från flera 

länder gav oss även en inblick på hur den symboliska legitimiteten hade förändrats 

internationellt. Totalt valde vi att samla empiri från fem internationella företag och vi beslutade 

även att använda oss av målstyrt urval (Bryman & Bell 2005). Med ett målstyrt urval väljer 

författarna själva vilka, i detta fall oljeföretag, som ska delta i forskningen. Det betyder att 

företagen som bäst överensstämde med vår forskningsfråga valdes ut.   

 

De företag vi valde enligt ett målstyrt urval var BP, Shell, Rosneft, Lundin Petroleum och Statoil. 

BP valdes för att de var av intresse att studera hur dem påverkades av incidenten de orsakat. Shell 

och Rosneft valdes utifrån att vi ville ha företag som representerade oljejättar (Forbes 2016). 

Statoil valde vi då det är nordens största oljebolag (SvD 2014), slutligen ville vi studera ett 

svenskt företag och därför valde vi Lundin Petroleum. Vi valde att presentera varje företag 

kortfattat för att underlätta läsare om vilka företagen är och vart de opererar.  

 

BP 
I över 70 länder opererar ett av världens största oljebolag, BP som stod bakom oljespillet i den 

Mexikanska golfen. Dagligen utvinner det brittiska företaget cirka 390 miljoner liter olja. (BP)  

Lundin Petroleum 

Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag. Deras prospektering och produkttillgångar finns 

främst i Norge och Sydostasien men företaget har även tillgångar i Frankrike, Ryssland och 

Nederländerna. I genomsnitt utvinner företaget omkring 5 miljoner liter olja. (Lundin Petroleum) 

 

Statoil 
Statoil är ett norskt globalt oljeföretag som opererar i över 30 länder fördelat över varje kontinent 

(Statoil). Statoil utvinner dagligen omkring 250 miljoner liter olja (Forbes 2016) och toppar även 

med att vara nordens största företag (SvD 2014). 

 
 
 



 

 
 
 

Royal Dutch Shell 
Royal Dutch Shell, eller mer känt som endast Shell är en brittisk och holländsk världsledande 

aktör inom oljebranschen. Företaget utvinner dagligen cirka 358 miljoner liter olja och opererar 

likt BP i över 70 länder (Shell 2016) 

 

Rosneft 
Rosneft är ett ryskt oljeföretag som är världens största publika oljeföretag. Dagligen utvinner de 

cirka 800 miljoner liter olja. (Forbes 2016) Företaget opererar främst i Ryssland men har även 

produkttillgångar i länder som bland annat Cuba, Tyskland och Algeriet (Rosneft 2016). 

3.5 Analysmetod 

Det finns ett antal metoder man kan använda sig av för att analysera empiri. Det var av vikt för 

oss som författare att kunna särskilja den metod eller de metoder som bäst passar vår studie. 

Eftersom vi ska identifiera hur hållbarhetsredovisningar har förändrats från 2009 till 2010 är 

textanalys och bildanalys de mest passande för vår fråga. Symbolisk legitimitet handlar om bilder 

och kulturella uttryck och därför blir textanalys och bildanalys ännu mer applicerbar för denna 

studie. 

3.5.1 Textanalys 

Vid kvalitativa analysmetoder är målet ofta att kunna gå bortom det som beskrivs och istället 

försöka förstå vad som faktiskt menas. Detta beskrivs som att författaren måste vara tolkande i 

sitt granskande för att förbise vad som presenteras och istället förstå innebörden bakom den 

attityd och de värderingar som existerar bakom orden. Detta kan vara en svår utmaning då olika 

personer tolkar saker olika. (Clissett 2008) 

 

För att kunna analysera och dra slutsatser ur den insamlade empirin krävdes det att vi valde en 

eller flera analysmetoder att utgå från. Då studien syftar till att jämföra förändringar i 

hållbarhetsredovisningar grundar sig alltså empirin i textdokument. För att analysera texter blev 

den mest naturliga analysmetoden en kvalitativ innehållsanalys, även kallad textanalys. (Bryman 

& Bell 2005) 

 

När man ska analysera texter och dokument krävs det att författarna granskar innehållet utifrån 

olika faktorer. Det kan exempelvis handla om vem som har skapat dokumentet, i vilket syfte och 

vad det försöker förmedla. När man studerar texter utifrån dessa aspekter kan man således 

försöka värdera huruvida materialet är äkta eller vinklat (Bryman & Bell 2005). Vid den 

kvalitativa innehållsanalysen organiseras informationen in i olika kategorier med anknytning till 

de centrala forskningsfrågorna. Johnston (2010) beskriver det som att forskaren först samlar in 

empiri för analys, vilket görs genom att söka efter mönster eller bakomliggande mening som kan 

förklara teorin (Johnston 2010). Bowen (2009) talar även om den så kallade tematiska analysen 

vilket innebär en mer noggrann granskning och kategorisering utefter ett visst mönster som kan 

förklara ett specifikt fenomen. Detta innebär alltså att man genom kodning, kategorisering och 

noggrann analys kan upptäcka ett visst mönster i texterna (Bowen 2009).  

 



 

 
 
 

Vi använde oss av det Bowen (2009) talade om då vi utgick från kategorier som vi utformade för 

att studera empirin. Vi kategoriserade så kallade nyckelord för att hitta symboliska tecken i 

texterna. Nyckelbegreppen som använts för att analysera symbolisk legitimitet är framtidsplaner, 

ursäkter/ånger, ansvar och miljö. Det finns det säkerligen en variation på hur företag väljer att 

använda sig av symbolisk legitimitet, dock har vi vid framtagandet av dessa kategorier utgått från 

vad teorin säger om symbolisk legitimitet. Kategorin “Framtidsplaner” skapade vi utifrån det 

Walker & Wan (2012) menar om att ett sätt att utnyttja symbolik för att vinna legitimitet är att 

tala om vad företaget ska göra i framtiden. “Ursäkter/ånger” skapades utifrån teorin om att 

symbolisk legitimitet används när ett företag ser till att visa ånger eller be om ursäkt för händelser 

(Ashforth & Gibbs 1990). Likaså skapades kategorin “Ansvar” ur Ashforth & Gibbs (1990) 

studie. De syftade på att ta på sig ansvar är ett sätt att förmedla symbolik. Vidare skapade vi 

kategorin “miljö” då Kuo & Yi-Ju Chen (2013) menar att företag som påstår sig delta i frivilliga 

miljöprogram, har en miljömedveten styrelse eller ett grönt varumärke tyder på symboliska 

försök till legitimitet. 

 

När kategoriseringen var klar använde vi dessa nyckelord som grund för att lättare kunna 

identifiera delar ur hållbarhetsredovisningen som innehöll symbolik. Hur detta gick till rent 

praktiskt kan exemplifieras genom detta som vi läste i BP:s hållbarhetsredovisning: “We aim to 

play a leading role in the growing low-carbon energy sector, developing large-scale businesses 

that compete with traditional forms of power and fuel. Our focus is on four key businesses: 

biofuels, wind, solar and carbon capture and storage” (BP, Sustainability Report 2009). Detta 

identifierade vi som symbolik inom kategorin ”Framtidsplaner” då BP beskriver vad de ska göra i 

framtiden för att ge ett intryck av att företaget ska bli ledande inom viktiga miljörelaterade frågor.  

3.5.2 Bildanalys 

Bryman & Bell (2005) skriver om det växande intresset inom företagsekonomin för användandet 

av så kallade visuella objekt, alltså fotografier (Bryman & Bell 2005). Buchanan (2001) uttrycker 

sig som så att fotografier i samband med andra datainsamlingsmetoder gynnar forskaren på flera 

vis. Till exempel kan fotografier ge en mer ingående förståelse för specifika sammanhang samt 

fånga in information som andra insamlingsmetoder kan gå miste om (Buchanan 2001, se Bryman 

& Bell 2005). Gagliardi (1990) skriver om bilder och vikten de har som källa för data i forskning 

av symboliken samt kulturen i en organisation. Eftersom vi undersöker företagets symboliska 

försök till legitimitet blir således bildanalys väsentligt för oss. Vi kan genom att analysera 

bilderna se hur symboliken har ändrats mellan åren samt fånga in den information som texten kan 

ha missat (Bryman & Bell 2005). Eftersom att bilderna som tolkas använts som källa för data 

måste de också tolkas på ett varsamt sätt. Enligt Bryman & Bell (2005) behövs det en kunskap 

som är ingående om den sociala kontexten då bilderna ska tolkas på ett djupare plan.  

 

När vi analyserade bilderna utgick vi från samma kategorier som vi använde oss av i 

textanalysen, det vill säga framtidsplaner, ursäkter/ånger, ansvar och miljö. Att analysera bilder 

gav oss en annan vinkel på att analysera resultatet. Denna metod bidrog till att samla data som i 

sin tur bidrog till en mer restriktiv och mer exakt analys (Ray & Smith 2012). Ray & Smith 

(2012) menade på att ett viktigt första steg var att kategorisera olika element i bilden. Idén med 



 

 
 
 

detta var att hitta olika mönster som kan skilja sig mellan hållbarhetsredovisningarna. Ray & 

Smith (2012) syftade även på att det går att analysera en bild genom att detaljerat notera bildens 

layout, bildens ljusstyrka samt vilka aktiviteter som utspeglas i bilden. Genom denna teori kunde 

vi notera vilka symboliska budskap bilderna är tänkta att förmedla. 

3.6 Studiens trovärdighet 

Inom kvalitativa forskningsmetoder presenteras ofta något som kallas för trovärdighet vilket är 

ett kriterium som hänförs till att värdera och bedöma kvaliteten på studier (Bryman & Bell 2005). 

Under kriteriet trovärdighet kan man finna delkriterierna tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet 

samt möjlighet att styrka och konfirmera. Eftersom vår studie grundar sig i företags 

hållbarhetsredovisningar blev det svårt för oss att stärka tillförlitligheten utifrån denna aspekt. I 

och med att vi valde att göra en dokumentstudie resulterade det i att vi inte kunde få någon 

utomstående att bekräfta att det vi skrivit faktiskt överensstämmer med vad som presenteras i 

hållbarhetsrapporterna. Däremot försökte vi läsa innehållet med noggrannhet och försiktighet ett 

flertal gånger för att inte missuppfatta innehållet. En studies tillförlitlighet kan således 

ifrågasättas utifrån vilken datainsamlingsmetod som tillämpats (Elo, Kääräinen, Kanste, Pölkki, 

Utrainen & Kyngäs 2014). Då vi skulle jämföra förändringar i symboliska åtgärder över tid 

upplevde vi att en dokumentstudie var ett självklart val för oss. Hade vi exempelvis valt att göra 

intervjuer istället kunde vi gått miste om mycket information som vi kunde identifiera i 

hållbarhetsrapporterna. Vi upplever därför att vårt val av datainsamlingsmetod har ökat 

tillförlitligheten i vår studie. 

 

Talar man istället om pålitlighet syftar det till hur stabil den insamlade datan är under olika typer 

av förhållanden samt över tid. Hur likt kommer resultatet bli då en liknande undersökning görs ur 

liknande sammanhang och deltagare? (Elo et al. 2014). Inom kvalitativ forskning kan det vara 

svårt att uppnå samma resultat vid en annan tidpunkt eller kontext och detta beskrivs i Bryman & 

Bell (2005) som en begränsning gällande studiers överförbarhet. För att säkerställa pålitligheten i 

högre grad kan det vara väsentligt att identifiera och beskriva deltagarna i studien, i vårt fall de 

valda företagen (Elo et al. 2014). Detta gjorde vi genom att ha med en företagspresentation som 

skulle redogöra för vilka företag som ingår i studien, beskriva hur de opererar samt hur vi tänkte 

gällande urvalet. Bryman & Bell (2005) menar att ett annat sätt att höja en studies pålitlighet är 

att det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse för hur forskarna gått tillväga under hela 

studiens gång. På så vis kan läsaren göra en bedömning om huruvida denne upplever pålitligheten 

(Bryman & Bell 2005). I metodavsnittet har vi därför försökt att löpande redogöra för våra beslut 

och åtaganden samt tillvägagångssätt för det uppnådda resultatet. 

 

Bryman & Bell (2005) menar att en studies möjlighet att styrka och konfirmera innebär att vi som 

forskare i en kvalitativ forskning ska vara inställda på att vi inte kan vara helt objektiva och på så 

vis försöka säkerställa att vi agerat i bona fide, även kallat god tro. Forskarens teoretiska 

inriktning samt personliga värderingar ska således inte medvetet påverka studiens resultat. 

(Bryman & Bell 2005) För att leva upp till detta hade vi löpande diskussioner med varandra för 

att minska den enskilde forskarens subjektiva åsikt. Eftersom vi inte hade någon personlig 

koppling till katastrofen kunde vi även vara mindre subjektiva än om vi hade haft det. 



 

 
 
 

4. Empiri 

I följande avsnitt presenteras studiens empiriska resultat. Varje företag presenteras var för sig i 

turordning, uppdelat på två delar per företag; ett avsnitt som behandlar hållbarhetsrapporten 

före oljeutsläppet och ett avsnitt efter oljeutsläppet. 

 

4.1 BP 

4.1.1 Hållbarhetsredovisning för 2009 

 

 
Bild 4.1 BP Sustainability Report 2009 

 

BP publicerar en separat och väldigt omfattande hållbarhetsredovisning. Redovisningen från 

2009 är 37 sidor lång. Företaget har på förstasidan av sin hållbarhetsredovisning en väldigt ljus 

bild av deras företag med grön/vit bakgrund samt bilder på växter och landskap. En text i mitten 

av bilden beskriver företaget som effektivt och ansvarsfullt i deras operationer och längst upp till 

höger av framsidan finns också företagets blomformade logga i färgerna gul och grön. (BP, 

Sustainability Report 2009) 

 

På nästa sida skrivs det om företagets värderingar varav en av dessa handlar om ansvar för 

samhället och miljön. Företaget skriver om vikten av säkerheten för samhället samt att de siktar 

mot att inga olyckor ska ske som kan ta skada på människor och miljön. De beskriver vidare om 

vikten att ständigt följa värderingarna samt bibehålla en hög etisk standard under alla sina 

aktiviteter. (BP, Sustainability Report 2009) 

 

I företagets framtidsutsikter skrivs det om att företaget kommer att behöva mer energi med låga 

koldioxidutsläpp samt att all energi ska brukas på ett mer effektivt sätt. BP skriver sedan att de 

förbättrar sin energieffektivitet inom sina operationer genom att utveckla mer effektiva bränslen 

och smörjmedel samt att de främjar naturligt gasbruk som en nyckeldel inom framtidens energi. 



 

 
 
 

De skriver vidare att de sedan 2005 har investerat 4 miljarder dollar i alternativ energi samt att 

deras aktiviteter fokuserar på avancerade biobränslen, deras vindföretag i USA, solkraft och 

avskiljning av koldioxid. (BP, Sustainability Report 2009) 

 

Under avsnittet “Low-carbon energy” finns ett citat som lyder “We aim to play a leading role in 

the growing low-carbon energy sector, developing large-scale businesses that compete with 

traditional forms of power and fuel. Our focus is on four key businesses: biofuels, wind, solar 

and carbon capture and storage”. Detta bredvid bilder på solkraftverk och vindkraftverk. (BP, 

Sustainability Report 2009) 

4.1.2 Hållbarhetsredovisning för 2010 

 

 
Bild 4.2 BP Sustainability Report 2010 

 

BP publicerar även detta år en separat och omfattande hållbarhetsredovisning. Detta år är den 

dock lite längre då den når upp till 44 sidor. Framsidan täcks av en bild med vatten som har blivit 

förorenad av olja samt en båt som rengör. Längst upp på bilden till vänster finner vi 

innehållsförteckningen, varav texten "hur vi förändras" sticker ut med fet markering och gul text. 

BP skriver på andra sidan om oljekatastrofen och hur företaget på ett snabbt och effektivt sätt 

arbetade för att minimera skadorna. (BP, Sustainability Report 2010) 

 

Vidare skriver företaget om att de förstår att oljekatastrofen har påverkat många samt att de också 

känner ett stort ansvar kring detta. På andra sidan av hållbarhetsredovisningen har ett brev från 

koncernchefen upprättats där han klargör kring oljekatastrofen och hur den faktiskt givit 

befogenhet till att företagets hållbarhet ifrågasätts. Vidare ber han om ursäkt för liven som gått 

förlorade samt att deras tankar går till dem drabbades nära och kära. Han fortsätter med att 

utveckla kring hur företaget ska gå tillväga för att återigen vinna tillit hos sina intressenter. 

Avslutningsvis understryker koncernchefen att företaget inte kan fortsätta som innan utan måste 



 

 
 
 

göra stora förändringar samt att de faktiskt bemöter sina svagheter och fokuserar på deras styrkor. 

(BP, Sustainability Report 2010) 

 

BP har sedan skrivit som övertext “Gulf of Mexico oil spill” över en bild på en oljerigg som är i 

lågor där de förklarar utförligt om katastrofen, ber om ursäkt samt förklarar olika aktiviteter de 

använder sig av för att rätta till sitt misstag. De tar inte avstånd från katastrofen utan möter upp 

den genom att ta på sig ansvaret. (BP, Sustainability Report 2010) 

         

Under avsnittet miljö skriver företaget “Many of the locations in which we operate present 

challenging environmental sensitivities, so managing our impact in these areas is always at the 

core of our activities”. BP fortsätter sedan med att skriva om olika tillvägagångsätt de använder 

sig av för att förhindra att en sådan katastrof som påverkar miljön negativt ska ske igen. (BP, 

Sustainability Report 2010) 

4.2 Lundin Petroleum 

4.2.1 Hållbarhetsredovisning för 2009 

 

 
Bild 4.3 Lundin Petroleum, Årsredovisning 2009 

 

Lundin Petroleum presenterar i sin årsredovisning ett avsnitt på sex sidor som benämns 

“samhällsansvar” vilket står för företagets hållbarhetsrapportering. Framsidan för avsnittet 

präglas av ovanstående foton där det även tas upp vad företaget engagerar sig i, vilket framgår 

vara att säkra de anställdas säkerhet, skydda och bevara miljön samt ha kontakt med samtliga 

intressenter. (Lundin Petroleum, Årsredovisning 2009) 

 

Vidare presenteras företagets så kallade ”Uppförandekod” som påstås representera kärnan för 

hela verksamheten, policys samt den så kallade ”Green Book” som är ledningssystemet för HSE-

frågorna. I hållbarhetsrapporten omfattas större delen av innehållet av begreppet HSE (Hälsa, 

säkerhet och miljö) som en riktlinje för företagets arbete. Det uttrycks att Lundin Petroleum 

strävar efter att bli ledande inom HSE-frågor genom olika måluppsättningar. Målet är “inga 



 

 
 
 

dödsolyckor, inga incidenter, inga skador på miljön”. (Lundin Petroleum, Årsredovisning 2009) 

Avsnittet tar upp tre principer som uttrycks vara de viktigaste för bolagets samhällsansvar. Bland 

dessa tre principer presenteras företagets miljöpolicy där fokus ligger på att minimera effekter av 

miljöföroreningar samt ta ansvar för samhället. 

 

I rapporten beskrivs även företagets fortsatta arbete för att ”vidta åtgärder för att utvärdera och 

minska sina växthusgasutsläpp” (Lundin Petroleum, Årsredovisning 2009). I och med detta 

uttalande menar Lundin Petroleum att företaget ska utöka sina rapporteringar med konkret 

statistik över sina utsläpp. Det skrivs även att företaget under detta år hamnat på åttonde plats av 

totalt 128 bolag på Carbon Disclosure Project som är en nordisk undersökning som lyfter fram 

företag som redovisat mest professionell redovisning av klimatförändringsåtgärder. 

 

Många genomförda miljö- och samhällsprojekt som företaget utfört eller stöttat världen över lyfts 

fram och redovisas i en lista. Även donationer till projekt som främjar de värderingar bolaget vill 

verka för nämns här. (Lundin Petroleum, Årsredovisning 2009) 

4.2.2 Hållbarhetsredovisning för 2010 

I årsredovisningen för 2010 finner man återigen avsnittet ”samhällsansvar” som representerar 

företagets hållbarhetsredovisning. På första sidan syns ett stort påstående: ”Under 2010 beslutade 

vi oss för att gå med i Global Compact för att återigen bekräfta vårt åtagande för etiska 

affärsmetoder”. Vidare beskrivs Lundin Petroleums arbete för samhällsansvar som de benämner 

Corporate Responsibility (CR) och huruvida företaget från och med 2010 valt att gå med i 

Förenta Nationernas Global Compact (UNGC). I och med detta beslut medges det att företaget 

ska följa de principer och krav som Global Compact sammanställt. (Lundin Petroleum, 

Årsredovisning 2010) 

 

 
Bild 4.4 Lundin Petroleum, Årsredovisning 2010 

 

Dessa bilder presenteras bredvid varandra medan HSE-målet återigen tas upp, ”inga dödsolyckor, 

inga incidenter, inga skador på miljön”, även Uppförandekoden och de andra HSE-principerna 

staplas upp likt tidigare år. Det nya för året är däremot att det nu även redovisas flera olyckor på 

personal, ett oljeutsläpp och ett kemikalieutsläpp. Även en jämförelse mellan år 2009 och 2010 

gällande olika nyckeltal och eventuella förbättringar och utvecklingar har tagits fram som ett helt 

nytt avsnitt. Det framgår därifrån att företagets HSE-aktiviteter har förbättrats gällande de 

anställda under detta år i jämförelse med förgående år. Slutligen presenteras likt förgående år de 

projekt som Lundin Petroleum har stöttat under 2010, bland dessa finns flera miljöprojekt. 



 

 
 
 

4.3 Statoil 

4.3.1 Hållbarhetsredovisning för 2009 

 

 
Bild 4.5 Statoil’s Sustainability report 2009 

 

Denna rapport presenterades före oljekatastrofen och på förstasidan visas ovanstående bild. På 

fotot illustreras en arbetare samt en text som lyder: “We recognise that our continuing business 

success depends on our ability to effectively manage the varied enviromental and social 

challenges, risks and opportunities which our operations face”. Statoil påvisar en medvetenhet 

om hur viktigt det är att möta de miljö- och sociala utmaningar företaget möter. Framsidan är 

indelad i olika kategorier såsom “climate”, “environment”, “society” etcetera vilket ger en 

överblick över vad deras hållbarhetsredovisning innehåller. För att läsa mer om respektive del 

klickar man sig vidare på vald kategori. (Statoil, Annual Report 2009) 

 

Klimat och miljö är något Statoil anser sig värna om. Följande bild presenteras som omslagsbild 

på klimatdelen. 

 

 
Bild 4.6 Statoil’s Sustainability report 2009 

 

Längs bilden förklarar Statoil att de är bland de världsledande företagen när det kommer till hög 

effektivitet i samband med utsläpp. Deras mål är att vara ett lönsamt företag som leder till en 

hållbar energiproduktion och ett ökande av grön energi. Klimatet är en viktig beståndsdel i deras 

hållbarhetsredovisning. De skriver att de ständigt engagerar sig i aktiviteter för att öka 

medvetenhet och förståelsen kring klimatförändringen (Statoil, Annual Report 2009). 

 



 

 
 
 

Statoil (2009) skriver om vikten att bedöma om det finns några sociala samt miljömässiga 

problem och utifrån detta minimera den negativa påverkan de kan ha på miljön. Detta bredvid en 

bild på en av deras anläggningar. Företaget skriver vidare om hur deras aktiviteter kan påverka 

miljön på olika sätt och utmaningarna med detta.  

 

Vidare finns ett eget avsnitt som handlar om vikten att kunna leverera ett mer miljövänligt 

alternativ till dagens bränsle, såsom biogas. Företaget betonar att kunder börjar bli mer medvetna 

och få insikt i miljöfrågor och kräver därför grönare alternativ. Samtidigt står det att företaget 

strävar efter att uppmuntra och informera kunder om alternativa lösningar för att minska 

koldioxidutsläpp. Fortsättningsvis beskrivs olika exempel där företaget arbetat för dessa idéer för 

att sedan avsluta med framtidsutsikter: (Statoil, Annual Report 2009) “Going forward, Statoil will 

continue to provide more responsible transport energy products. We also inform and educate the 

customers on how they can act to reduce their own carbon footprint. We therefore believe that we 

stimulate our customers to use more environmentally friendly fuels.” (Statoil, Annual Report 

2009) 

4.3.2 Hållbarhetsredovisning för 2010  

Denna hållbarhetsredovisning representerar året som oljekatastrofen ägde rum. När man öppnar 

rapporten presenteras denna bild som omslagsbild med följande text under: 

“Our long-term operational and commercial success is closely linked to our ability to effectively 

manage the environmental and social challenges, risks and opportunities our operations face.” 

(Statoil, Annual Report 2010).  

 

På förstasidan finns flera rutor där olika kategorier presenteras, exempelvis företagets “Zero 

Harm Ambition” (Statoil, Sustainability Report 2010) som handlar om att Statoil strävar efter att 

eliminera all möjlig negativ påverkan på miljön, människor och samhället. Vidare presenteras 

kategorier som bland annat personalens kompetens, GRI-index och företagets förmåga att stå 

emot eventuella risker och miljöpåverkan. För att få mer information om de olika delarna samt 

vad Statoil vill och gör, måste man klicka sig vidare på de olika kategorierna (Statoil, Annual 

Report 2010). 

 

Det första avsnittet benämns “Managing our risks and impacts” och där skrivs det: “We take a 

risk-based approach to developing our business, making decisions based on their potential effects 

on the environment and society around us as well as on our business.” (Statoil, Sustainability 

Report 2010). Företaget skriver också ett litet stycke om oljekatastrofen i mexikanska golfen 

samt påverkan en sådan olycka kan innebära för omgivningen.  

 

Vidare presenteras avsnittet “Health, safety, climate & envorinment” där begreppet “Zero Harm” 

tillämpas (Statoil, Annual Report 2010). Statoil framlyser här sin hängivenhet till att skydda 

miljön, personer, samhället samt materiella tillgångar. Företaget försäkrar också att de använder 

naturresurser på ett effektivt sätt och förser folk med energi som stödjer en hållbar utveckling. Att 

vara en ledande organisation inom HSE är något Statoil strävar efter. För att kunna bli ledande i 



 

 
 
 

dessa frågor förklarar Statoil att de har identifierat fyra områden som driver förbättringen. Dessa 

områden beskrivs i deras policy: 

 

 Committed leadership and compliance 

 Understanding and managing our risks 

 Simplification and harmonisation of our procedures and work processes 

 Increased focus on technical integrity and barriers (Statoil, Annual Report 2010). 

Företaget skriver om de olika principer de menar att de använder sig utav som riktlinjer för att på 

bästa sätt värna om miljön. Statoil skriver att de strävar efter att bedöma både miljömässiga samt 

sociala problem i samhället och minimera den negativa påverkan på miljön. De skriver vidare om 

deras strävan efter att bibehålla och bidra till en positiv utveckling inom biologisk mångfald samt 

viktiga funktioner i ekosystemet och värderingar. Slutligen skriver företaget om att de använder 

sig av hållbara vattenresurser genom att frekvent se efter sätt att försäkra om ansvarsfullt 

användande av de begränsade vattenresurserna samt att de bevarar kvalitet genom designen deras 

anordningar har. (Statoil, Annual Report 2010) 

 

I delen som berör klimat börjar Statoil med att klargöra att de möter en stor globalfråga. De 

förklarar att den stora utmaningen är att kunna balansera den ökade efterfrågan på prisvärd energi 

och den ökande växthuseffekten. De fortsätter med att klargöra denna problematik världen möter 

och att det är ett dilemma för dem att världen behöver olja men samtidigt vill minska 

växthuseffekten. För att förstå hur klimatförändringar och liknande påverkar Statoil så samarbetar 

dem med ett antal internationella aktörer. (Statoil, Annual Report 2010) 

4.4 Shell 

4.4.1 Hållbarhetsredovisning för 2009 

Även Shell har en separat hållbarhetsredovisning likt BP. Deras hållbarhetsredovisning är också 

omfattad och består av 37 sidor. Redovisningen är uppdelad i fem kategorier. Det börjar med en 

introduktion av deras VD. Man möts av ett citat “Safety, environmental and social performance 

are now closer to the core of our business plans and decisions” (Shell, Substanability Report 

2009). På samma sida kommenterar VD:n om miljön. Han säger att efter mötet i Köpenhamn 

måste bolaget arbeta i riktning mot effektivare energi. Det han upplyser är även att Shell 

tillsammans med regeringar ska utveckla ramverk att förhålla sig till för att möta dessa 

utmaningar.  

 

Introduktionen följs av Shells strategi för att kunna överleva som ett ledande oljeföretag. Något 

som ofta är förekommande i Shells hållbarhetsredovisning är begreppet framtid. Sammanlagt 

nämns begreppet “framtid” 56 gånger. Ihop med begreppet framtid är energi. En viktig framtida 

energi är naturgas. Mer än hälften av utrymmet Shell gav åt klimatförändring tas upp av varför 

naturgas är bra. De skriver att det är en viktig faktor till att bekämpa växthuseffekten. Det nämns 

även att naturgas släpper ut mindre koldioxid och är energisnålare att utvinna. För att kunna bidra 



 

 
 
 

med att minska växthuseffekten skriver Shell att de planerar att producera mer naturgas än olja 

redan år 2012. 

 

De nämner även i deras hållbarhetsredovisning att vatten är en viktig tillgång till att deras industri 

ska fungera som den gör, men de skriver att oljeindustrin inte är den största konsumenten av 

vatten.  

 

 
Bild 4.7 Shell Sustanability Report 2009  

 

Bilden är tagen från Victoria, Australien. Ett område Shell har ett av sina raffinaderier. De skriver 

under bilden att området inte har sett mycket regn på några år och det drabbar i sitt fall Shells 

raffinaderi. För att kunna bidra med hjälp till den växande populationen i området så skriver Shell 

att de beslutade för att använda sig av återanvänt vatten istället för färskvatten. På samma sida 

nämner de att totalt förbrukade Shell cirka 198 miljoner kubikmeter vatten. (Shell, Sustainability 

Report 2009) 

 

Hållbarhetsredovsningen skriver om att Shell (2009) ingår i partnerskap med globala 

organisationer för att kunna förbättra deras inflytande inom miljöfrågor. Dessa olika 

miljöprogram innefattas av samarbetskap med Internation Union for Conservation of Nature.  

 

Shell (2009) fortsätter i sin hållbarhetsredovsning att uttrycka hur viktigt naturgas kommer att bli 

i framtiden. De har ett eget avsnitt under rubriken “Meeting Energy Demand” (Shell, 

Substainability Report 2009) där de återigen nämner att använda naturgas bidrar till att minska 

växthuseffekten. Det visas också att Shell inte bara har olja och naturgas i sin portfolio. De 

nämner vindkraftverk som ett sätt att bidra med energi till bland annat hushåll. Sista meningen i 

stycket om vindkraftverk skrivs det “We are looking at potential new North American wind-

projects”. (Shell, Substainability Report 2009) 

4.4.2 Hållbarhetsredovisning för 2010 

År 2010 ägnar sig Shell likt 2009 åt att ge en egen rapport till hållbarhet. Denna 

hållbarhetsredovisning är också 37 sidor lång. Det fortsätter med en introduktion från VD:n, man 

möts av ett citat “At Shell we believe that in making our contribution, there is no time to waste. 

We are working on what we can do today to contribute to a sustainable energy future.” (Shell, 



 

 
 
 

Sustainability Report 2010). VD:n nämner omgående incidenten som skedde på Mexikanska 

golfen. Han säger att efter en sådan olycka kommer det att ta tid för branschen att återvinna 

trovärdigheten men att Shell kommer att möta dessa utmaningar. 

 

I hållbarhetsredovisningen från 2010 nämner Shell återigen att miljöfrågor är viktiga för deras 

verksamhet. Likt 2009 nämner de att tillsammans med globala samarbetspartners för att kunna 

förbättra inflytandet inom miljöfrågor. Detta nämns omgående i delen om deras syn på naturen. 

Sammanlagt skriver Shell att dem är aktiva i över 30 olika projekt, bland annat med att hjälpa till 

att återställa de skador katastrofen i Mexikanska golfen hade på miljön. Bland annat skriver Shell 

om hur de tar vara på miljön på Arktis. De uttrycker att Arktis kommer att ha en viktig roll i 

framtiden för det står för 30 % av jordens naturgastillgångar, samt 13 % av jordens olja man ännu 

inte har hittat. Shell utrycker att experter inom miljöfrågor påstår att i och med växthuseffekten 

minskar havsisen och permafrosten smälter. Detta leder till att man enklare kommer att få tillgång 

till naturresurserna. 

 

Begreppet “framtid” nämns 37 gånger i Shells hållbarhetsredovisning år 2010. I 

hållbarhetsredovisningen nämns framtid tillsammans med vad Shell planerar att göra i just 

framtiden. I denna hållbarhetsredovisning har Shell givit deras prestationer under året en stor 

plats. Prestationerna tar upp sex sidor i hållbarhetsredovisningen och prestationerna inom 

miljöfrågor tar nästan två sidor av dem. Något deras prestationer visar på är att koldioxidutsläppet 

ökade år 2010 från 2009. Shell skriver att det beror på en ökad produktion. 

De nämner i denna del endast vad de har åstadkommit och det står ingenting om hur mycket de 

förväntas att släppa ut i framtiden. 

 

 
Bild 4.8 Shell Sustainability Report 2010 

 

Denna bild tar upp en tredjedel av första sidan där Shell presenterar sina prestationer under året. 

Bilden visar på att deras mål att naturgas ska produceras mer än olja nästan är nådd. 



 

 
 
 

4.5 Rosneft 

4.5.1 Hållbarhetsredovisning för 2009 

Resultatet från Rosnefts hållbarhetsredovisning visar på att det är den mest omfattande mellan 

företagen. Deras hållbarhetsredovisning är sammanlagt 157 sidor lång. Som liknande 

hållbarhetsredovisningar börjar även Rosnefts med ord från ledningen. I kommentarerna från 

VD:n nämns det kort om hur Rosneft påverkar miljön. Det står att företaget fortsätter att förbättra 

säkerheten i miljön.  

 

Rosneft har i sin hållbarhetsredovisning gett 27 sidor av de 157 i redovisningen till HSE-frågor. 

Denna del innehåller knappt några bilder utan det präglas av text och framförallt de prestationer 

samt en sammanställning av data av vad Rosneft har åstadkommit under året. Det framgår tydligt 

att företaget inte försöker dölja vissa ökningar av områden som bidragit till en försämrad miljö. 

Ett avsnitt om vattenanvändande hittas som präglas av data, vilket fortsätter med huruvida 

Rosneft hanterar sitt avfall. (Rosneft, Sustainability Report 2009) 

 

 
Bild 4.9 Rosneft Sustainability Report 2009     

       

Dessa två bilder syns i delen under biologisk mångfald. Bilden till vänster föreställer en av 

Rosnetfts oljeriggar och bilden till höger är tagen från ett av oljefälten. Det beskrivs att de oljefält 

Rosneft har utvecklat under en längre tid har en större negativ påverkan på mångfalden och 

Rosneft påpekar att de vill eliminera denna negativa påverkan. De fortsätter i samma stycke att 

förklara att den ekonomiska krisen har fått dessa aktiviteter att skjutas upp. (Rosneft, 

Sustainability Report 2009) 

 

Något genomgående i hela hållbarhetsredovisningen är att Rosneft presenterar data på vad de har 

åstadkommit. Resultaten från redovisningen visar på att Rosneft inte nämner vad företaget tänker 

göra i framtiden särskilt mycket. Sammanlagt nämns ordet ”framtid” tio gånger i en 

hållbarhetsredovisning innehållande 157 sidor (Rosneft, Sustainability Report 2009) vilket kan 

ses som relativt lite i jämförelse med exempelvis Shell som nämnde det 56 gånger på 37 sidor 

(Shell, Substanability Report 2009). 

4.5.2 Hållbarhetsredovisning för 2010 

Rosnefts hållbarhetsredovisning från 2010 är inte lika omfattande som föregående år. Rapporten 

omfattas av 123 sidor. Likt föregående år börjar det med att VD:n har ordet. Från denna del går 



 

 
 
 

det att utläsa att framtid verkar ha en större betydelse för VD:n än i hållbarhetsrapporten från 

2009.  

 

 
Bild 4.10 Rosneft Sustainability Report 2010 

 

Ovanstående bild presenteras som omslagsbild under delen HSE. De tre översta bilderna 

föreställer oljeriggar och de två bilderna under visar hur Rosneft transporterar sina varor. Delen 

HSE presenteras 34 sidor in på hållbarhetsredovisningen.  

 

 
4.11 Rosneft Sustainability Report 2010 

 

På förstasidan presenterar Rosneft denna bild. Den illustrerar ett möte där Rosneft diskuterar 

deras miljöprogram “Clean City”. De fortsätter att skriva om Rosnefts syn på miljöfrågor i 

hållbarhetsredovisningen. “In 2012–2013, the Company plans to continue its efforts on improving 

the APG recover rate at its major upstream subsidiaries.”. “In 2011, the Company plans to spend 

RUB 19.2 billion on the program implementation.” (Rosneft, Sustainability Report 2010). Citaten 

tyder på att Rosneft planerar för framtiden vilket inte identifierades inte i föregående års 

hållbarhetsredovisning. 

 

Rosneft presenterar en hel del data under delen som handlar om att skydda miljön. Delen består 

av sex underrubriker: utsläpp, växthuseffekten, vattenhantering, avfallshantering och biologisk 

mångfald. Alla underrubriker är uppbyggda på liknande sätt. De börjar med att skriva vad de 

gjort under året och under presenteras data på vad de har uppnått. Empirin visar på att Rosneft 



 

 
 
 

inte nämner incidenten på Mexikanska golfen alls under hela hållbarhetsredovisningen utan 

presenterar endast sitt eget företag. 

5. Analys 

Detta kapitel innehåller en analys av den samlade empirin. Den är uppbyggd genom att koppla 

det empiriska resultatet och den teoretiska referensramen med varandra. 

 

 

Mycket har förändrats sedan Suchman (1995) ansåg att företag uppfattades som legitima ifall de 

endast visade positivt resultat. Detta är uppenbarligen inte fallet i nutid då flera faktorer spelar 

roll för att uppfattas som legitim.  

5.1 BP 

Att vidta symboliska åtgärder är en enklare utväg för företag då de försöker vinna legitimitet. Det 

går att identifiera ganska omgående ifall företagen använder sig av symbolik genom att se över 

hur stor plats hållbarhetsredovisningen tar (Walker & Wan 2012). BP ägnar 37 sidor åt 

hållbarhetsredovisningen år 2009 och det går då att argumentera för att en viss form av symbolik 

finns här. Något problematiskt för BP var att de inte visste hur framtiden skulle utspela sig. Det 

avspeglades på omslagsbilden från 2009. Där försökte de framställa företaget som väldigt 

ansvarsfullt och väldigt grönt. Bansal & Clelland (2004) menar på att företagen måste visa att de 

uppfattas som gröna och värnar om miljön annars kommer intressenter att agera på detta och 

företagens legitimitet kommer att sättas på prov.  

 

Teorin säger att ifall företag nämner sina framtidsplaner utan att skriva hur de ska gå tillväga eller 

vad de gör för att nå målen, anses det som symboliska åtgärder för att vinna legitimitet (Walker 

& Wan 2012). BP nämner i hållbarhetsredovisningen från 2009 att de siktar på att ha en ledande 

roll när det kommer till mängden utsläpp av koldioxid. Detta kan tyda på ett försök att påverka de 

låganslutade intressenterna då de inte har tillräckligt med information om företaget (Schons & 

Steinmeier 2015). Denna framtidsutsikt behöver inte leda till verkliga åtgärder utan det kan 

användas för att intala de låganslutande intressenterna att man är grönare än vad branschen 

egentligen är.  

 

Efter en viktig incident för en bransch så menar teorin att rapporteringen om CSR/hållbarhet 

kommer att öka och detaljeras (Berrone et al. 2009; Hooghiemstra 2000). Anledningen till detta 

är att försöka vinna tillbaka legitimiteten. Denna teori kan tillämpas vid hållbarhetsredovisningen 

BP publicerade 2010. Skillnaden från året innan är att hållbarhetsredovisningen från 2010 är 

längre. Det har alltså givits ännu mer plats åt hållbarhet än året tidigare. En katastrof som denna 

kräver inte bara symbolisk legitimitet för att kunna behålla den. Verklig legitimitet bygger på 

verkliga åtgärder (Berrone et al. 2009) och detta identifieras genom att BP skriver om vilka 

åtgärder de tagit för att reparera skadan. De söker på så sätt även en verklig legitimitet. Bilden 

som presenteras på framsidan av hållbarhetsredovisningen visar att BP inte försöker dölja 

katastrofen. Likaså kunde det identifieras att BP:s VD inte på något sätt försöker att dölja det som 



 

 
 
 

har hänt. Det kunde utläsas att han inte skyller ifrån sig utan att BP som företag tar på sig 

ansvaret och att de ber om ursäkt. Detta menar Suchman (1995) är en strategi som företag kan 

använda sig av för att reparera den skadade legitimiteten. Teorin hävdar att detta tillämpas då en 

incident har skett som på ett negativt sätt reflekterar branschen (Suchman 1995). Strategin är 

uppdelad i fyra delar varav första handlar om att företagsledaren försöker förneka incidenten. 

Detta kunde utläsas från BP 2010 att så inte var fallet. Det tog, som tidigare nämndes fullt ansvar. 

Denna strategi är det enda BP inte använde sig av. Att be om ursäkt kopplas till den andra 

strategin. Tredje och fjärde strategin kan också utläsas ur rapporteringen. Tredje handlar om att 

rättfärdiga problemet vilket BP gjorde genom att skriva om de åtgärder som togs. Fjärde strategin 

handlar om att förklara problemet. Detta kunde utläsas ur både VD:ns ord samt under delen “Gulf 

of Mexio oil spill”.  

 

Båda hållbarhetsredovisningarna fokuserar på symbolisk legitimitet men inriktar sig på olika sätt. 

Båda rapporterna verkar vara riktade mot låganslutade intressenter då de enklare kan påverkas av 

symbolik (Schons & Steinmeier 2015). År 2009 skriver BP i högre grad om hur de kommer att 

utvecklas i framtiden och vad de siktar på att göra vilket tyder på ökade försök till att vinna 

legitimitet. Året efter olyckan inträffade gick det att tydligt se hur hållbarhetsrapporten 

förändrades och därav den symboliska legitimiteten. Istället riktades det mer på att försöka 

behålla den legitimitet som fanns kvar eller försöka att reparera legitimiteten. 

5.2 Lundin Petroleum 

Lundin Petroleums hållbarhetsredovisning från 2009 är relativt kort på sex sidor jämfört med 

exempelvis BP på 37 sidor. Dessutom ingår den i företagets årsredovisning under avsnittet 

”samhällsansvar” medan BP valt att ha sin rapport separat. Detta kan tyda på att Lundin 

Petroleum inte upplever ett lika stort behov av att CSR-rapportera. 

 

Det man som läsare direkt kastas in i är företagets tre viktigaste ståndpunkter gällande sitt 

samhällsansvar. Detta illustreras intill en stor omslagsbild på ett flertal foton på bland annat vad 

som verkar framstå vara personal, sjöar och barn. Genom bilden signalerar företaget att de arbetar 

på flera fronter med att hjälpa utsatta personer i världen samt att de strävar efter en ren och grön 

natur. Nurhayati et al. (2016) menar att företag kan använda symboliska gester för att ge intrycket 

av att de arbetar inom samhällets ramar, då detta är en god väg mot önskad legitimitet. Att hjälpa 

människor kan av många ses som ansvarsfullt vilket tyder på att företaget försöker visa att de 

arbetar inom “rätt” normer och värderingar. Genom att företaget skickar ut dessa signaler om att 

de hjälper sina medmänniskor och naturen kan det ge läsarna intrycket av att de faktiskt sysslar 

med mer än bara olja, det kan uppfattas som att de faktiskt tar samhällsansvar. 

 

Empirin visar på att störst fokus i företagets CSR ligger på begreppet HSE. Företaget kallar sitt 

ledningssystem för ”Green Book” vilket ska innehålla anvisningar för HSE-frågornas integration 

med ledningen. Det man här kan identifiera är huruvida Lundin Petroleum vill visa upp att de 

utgår från ett ”grönt” förhållningssätt i sin verksamhet. Genom att kalla sitt ledningssystem för 

”Green Book” försöker de belysa företagets miljömedvetenhet för att ge intrycket av att de är 

värnande om naturen (Kuo och Yi-Ju Chen 2013). 



 

 
 
 

 

Företaget presenterar sina åtgärder för hur de ska uppnå sina HSE-mål genom olika planer samt 

införande av rutiner. Walker & Wan (2012) menar att sådan typ av kommunikation, att tala om 

vad företaget ska göra i framtiden är ett exempel på symbolik för att vinna legitimitet hos läsaren. 

Genom att visa upp att företaget har en miljömedveten styrelse och grönt tänk menar Kuo och Yi-

Ju Chen (2013) att företaget försöker signalera att de inte är några miljöbovar, snarare tvärtom ett 

oljeföretag som står för hållbarhet och ren miljö. 

 

Vidare presenteras en miljöpolicy som en av tre pelare i företagets hållbarhetsrapportering. 

Företaget hänvisar även till ett tidigare uttalande där det uttrycks att Lundin Petroleum ska ”vidta 

åtgärder för att utvärdera och minska sina växthusgasutsläpp”. För att fullfölja detta påstående 

ska företaget ha utökat sina rapporter med statistik över mängden växthusutsläpp. Även här syns 

egenskaper av den symboliska ledningen då det talas om ett framtida tillstånd som företaget vill 

uppnå (Walker & Wan 2012). Däremot kan detta även vara en introduktion till den verkliga 

ledningen då företaget ska utöka rapporterna kring verkliga siffror på sina utsläpp (Berrone et al. 

2009). 

 

Att företaget även belyser att det är delaktigt i det så kallade Carbon Disclosure Project, samt 

hamnade på åttonde plats av sammanlagt 128 bolag, tyder på att företaget vill peka på att de tar 

plats och ansvar kring klimatfrågor. CDP:s rapport ska enligt Lundin Petroleum lyfta fram 

företag som redovisat den mest professionella förhållningen till att ta ansvar gällande redovisning 

av klimatförändringsåtgärder. Det kan tolkas som att företaget försöker urskilja sig från mängden 

genom att ta upp sin position i CDP-rapporten. Projekten som stöttas samt donationerna som 

nämns tyder snarare på verklig ledning för att uppnå legitimitetsmål (Berrone et al. 2009). Enligt 

Berrone et al. (2009) tyder konkreta förändringar på verklig ledning och i och med att Lundin 

Petroleum presenterar vad företaget gjort under året och inte vad de ska göra i framtiden kan man 

här identifiera en verklig ledning. 

 

Jämför vi Lundin Petroleums hållbarhetsrapportering från 2009 med 2010 syns ingen större 

skillnad på omfattningen, dock en del i innehållet. Den största skillnaden är att företaget går ut 

med att de valt att gå med i Global Compact för att göra ännu mer för samhället och miljön. Detta 

är ett stort steg i rätt riktning för ett företag i denna bransch och att lyfta fram detta för sin publik 

innebär att företaget kan verka mer seriöst och miljömedvetet än andra företag. Nurhayati et al. 

(2016) påpekar precis detta, att företag kan vinna legitimitet via sin årsredovisning genom att 

skapa uppfattningar om att de rör sig inom samhällets normer och ramar. Genom sin 

årsredovisning har Lundin Petroleum på flera sätt belyst aspekter som kan höja företagets 

legitimitet, varav deltagandet i Global Compact är ett av dessa. 

 

Rapporten är strukturerad likt förgående år men varje avsnitt presenteras mer detaljerat och 

utförligt. Dessutom innehåller den senare rapporten mer bilder än den tidigare. Det vi också lade 

märke till var att det senare året presenterade mer djur och växter i sina foton jämfört med 

förgående år som belyste människor. Detta visar på att de år 2010 bytt riktning för att lägga mer 

fokus på att uppvisa ett samhällsansvar kring djur och växter jämfört med tidigare.  



 

 
 
 

Det kan argumenteras för att det beror på oljeutsläppet som bidrog till att ekosystemet drabbades 

hårt. Det rimmar med Ashforth & Gibbs (1990) teori om att företag använder sig av symboliska 

handlingar i större utsträckning när de reparerar legitimitet.  

 

Samma HSE-uppbyggnad följer rapporten, dock redovisas detta år mer information om företagets 

effekter på miljön. Händelser som oljeutsläpp, kemikalieutsläpp och andra skador redogörs 

djupgående och jämförs med 2009 som underlag. Rapporterna innehåller överlag långa texter och 

ger ett allvarligt intryck till läsaren. I helhet innehåller båda rapporterna en del symbolisk ledning 

som kan skapa legitimitet åt företaget. Dock kan man i störst utsträckning identifiera en verklig 

ledning då rapporterna mestadels presenterar vad företaget redan gjort under året, istället för vad 

de ska göra i framtiden (Berrone et al. 2009).  

 

Berrone et al. (2009) nämner att företags CSR-rapporteringar verkar expandera efter en väsentlig 

händelse som kan påverka legitimiteten negativt. Dock överensstämmer inte detta med Lundin 

Petroleums hållbarhetsredovisning. Walker & Wan (2012) menar istället att utsatta branscher 

som exempelvis oljebranschen kan uppfattas som opålitliga eller opportunistiska vid användande 

av symbolik. Man kan därför tänka sig att Lundin Petroleum möjligtvis undviker en alltför tydlig 

symbolik i sina rapporter just för att inte verka oärliga eller opålitliga. Det kan också vara så att 

de inte upplever att oljeutsläppet i den Mexikanska golfen påverkat deras legitimitet särskilt 

mycket för att de ska behöva utveckla sina rapporter. Då de påvisar stora delar av verklig ledning 

kan det å andra sidan vara så att företaget strävar efter att vinna eller bibehålla legitimitet snarare 

än att reparera (Ashforth & Gibbs 1990; Suchman 1995). 

5.3 Statoil 

Statoil (2009) har på framsidan av sin hållbarhetsredovisning en bild på vad som verkar vara en 

anställd som ser ut över en havsutsikt. På bilden finns en text som beskriver vad som är av vikt 

för företagets fortsatta framgångar. Det beskrivs att miljöproblem är ett av de största problemen 

de behöver tackla för organisationens framgång. Bilden symboliserar med både text och foto, 

någon form av utsikt för företaget. Det tyder på att Statoil försöker framhäva att företaget och 

dess personal blickar ut mot framtidsutsikter och planerar framåt. Enligt Walker & Wan (2012) 

kan ett företag vinna legitimitet genom att framhäva sina framtidsutsikter symboliskt. Statoil 

(2009) försöker på så vis framhäva för sina intressenter deras framtidsmål kring att förse mer 

miljövänliga produkter samt hur de genom integration med kunden ska kunna minska deras 

koldioxidavtryck.  

  

Företaget skriver vidare om klimatets roll samt om att de ständigt engagerar sig i aktiviteter för 

att öka medvetenhet samt förståelse kring klimatförändringar. Detta är enligt Kuo & Yi-Ju Chen 

(2013) ett tecken på symbolik då de försöker påvisa att de har miljömedvetna styrelsemedlemmar 

som satsar på aktiviteter för att bidra till en bättre framtid för miljön. I samma avsnitt finner man 

en bild på en flod omringad av träd och höga berg. Företaget försöker genom denna bild ge ett 

“grönt” intryck av att de värnar om naturen samt tänker på miljön vid deras aktiviteter. Även 

detta tyder på symboliska försök till att uppnå legitimitet enligt Kuo & Yi-Ju Chen (2013). Statoil 

betonar också om hur deras aktiviteter faktiskt kan ha en negativ effekt på miljön vilket enligt 



 

 
 
 

Ashforth & Gibbs (1990) kan vara att faktiskt ta på sig en del av ansvaret på grund av deras 

aktiviteter för att på så sätt minska eventuell förlust av legitimitet. Statoil försöker inte gömma 

undan problemet utan skriver om utmaningen samt olika sätt att minska miljöpåverkan. Enligt 

Suchman (1995) försöker företag i början efter att en katastrof har inträffat att tillämpa en så 

kallad ”normalizing account” vilket syftar till att styra bort den dåliga bilden som företaget kan 

få. På hållbarhetsredovisningen efter att oljekatastrofen ägt rum i slutet av 2010 börjar företaget 

med att skriva om deras ”Zero Harm Ambition” där företaget strävar efter att eliminera all 

negativ påverkan på exempelvis miljön. De fokuserar mycket på deras förmåga att stå emot 

eventuella risker och miljöpåverkan och nämner inte mycket om katastrofen. 

  

Statoil (2010) skriver mycket om deras försäkran kring att företaget förser folk med energi som 

håller en hållbar utveckling samt att de är en ledande organisation inom HSE. Enligt Schones & 

Steinmeier (2015) kan detta tyda på att företaget försöker att skapa uppfattningar av att de rör sig 

inom det ramverk som samhället har satt. De skriver också om att de förstår och hanterar risker 

som kan uppstå vid deras aktiviteter. Statoil (2010) kan på så vis distansera sig från problemet 

och visa upp sig som ett företag med hög säkerhet. År 2010 då katastrofen inträffade skriver 

företaget mer om hur de kan hantera risker samt säkerhetens viktiga roll under deras aktiviteter. 

Året innan lades inte lika mycket fokus på detta. Enligt Richardson (1985) kan detta presenteras i 

förväntan om att det ska ge upphov till en viss reaktion eller känsla hos mottagaren. Statoil 

försöker då exempelvis skapa en viss känsla av tillit till företaget från intressenternas håll genom 

att försäkra kring att allt är bra. Företaget behövde således året innan inte fokusera lika mycket på 

detta då katastrofen inte skett och således inte kunnat spegla företaget ur en dålig vinkel. 

 

Enligt Ashforth & Gibbs (1990) är ett företag mer benäget att använda sig av symbolik då det 

reparerar legitimitet än då det försöker att vinna eller bibehålla den. Eftersom att katastrofen inte 

hade skett år 2009 är företaget mer benäget att reparera legitimiteten efter katastrofen under 

hållbarhetsredovisningen 2010. Det kan vara därför företaget mer symboliskt försöker att måla 

upp sig som ett bra företag med hög säkerhet år 2010 eftersom att katastrofen kan bidra till att 

många personer ifrågasätter oljeföretag.  

5.4 Shell 

Även Shell ger intryck på att de använder sig av symbolik. De publicerar ett separat dokument 

med hållbarhetsredovisning. Deras hållbarhetsredovisning från 2009 är 37 sidor vilket även 

stärker den teori Walker & Wan (2012) generar om att mer utrymmer hållbarhetsredovisningen 

tar så försöker man vinna symbolisk legitimitet. Antal sidor sett är båda 

hållbarhetsredovisningarna lika långa. En skillnad som går att se vid en överblick på delen då 

VD:n säger sitt är skillnaden på citatet man möts av. Citatet från 2009 lyder “Safety, 

environmental and social performance are now closer to the core of our business plans and 

decisions” (Shell, Sustainability Report 2009). Detta kan argumenteras för att Shell år 2009 

försöker möta de förväntningar det gemensamma sociala systemet (Zimmerman & Zeits 2002) 

har på oljeföretag. Till skillnad från 2010 lyder det istället “At Shell we believe that in making our 

contribution, there is no time to waste. We are working on what we can do today to contribute to 

a sustainable energy future.” (Shell, Sustainability Report 2010). Det går självklart att inte ha 



 

 
 
 

samma citat två år i rad men det man kan argumentera för här är att VD:n försöker att täcka över 

händelsen med att försöka leverera positiva buskap (Ashforth & Gibbs 1990).  

 

Att framtiden kommer att spela roll för oljebranschen är det ingen tvekan om. Petroleum går inte 

att förnya och oljeföretagen måste utnyttja alternativ energi. Det går att se på Shells 

hållbarhetsredovisning från 2009 att de är väldigt inriktade på framtiden. Resultatet visade att 

framtid nämns 56 gånger på bara 37 sidor medan ett företag som Rosneft endast nämner det tio 

gånger på hela 157 sidor. Det visade också på att naturgas nämndes tillsammans med energi. 

Detta stämmer överens med vad Walker & Wan (2012) menar på att nämna vad företag i 

framtiden är ett sätt att förmedla symbolik och på så sätt vinna legitimitet.  

 

Hållbarhetsredovisningen från 2010 visade på en signifikant skillnad. Framtid nämndes istället 38 

gånger på 37 sidor. Istället ges det mer utrymme till vad Shell har åstadkommit och siffror på 

detta tar en stor plats av redovisningen. Shell verkar istället ha gått från att använda sig av 

symbolik till använt sig av verklig legitimitet, i och med minskad omfattning av 

hållbarhetsredovisning (Walker & Wan 2012). Det kan konkretiseras genom att jämföra med det 

Schones & Steinmeier (2015) argumenterar för. De syftar på att symbolisk legitimitet inte 

nödvändigtvis leder till verkliga åtgärder. När Shell istället väljer att ge stort utrymme till hur de 

presterat så säger det emot Schones & Steinmeier (2015). Shell försöker att visa på att de faktiskt 

tar verkliga åtgärder. Dock så är båda hållbarhetsredovisningarna måna om att värna om miljön. 

Både 2009 och 2010 betonar om att Shell är delaktiga i olika projekt för miljöprogram, detta 

signalerar på en symbolisk legitimitet (Kuo & Yi-Ju Chen 2013). Shell kunde ha valt denna 

strategi för att försöka ge ett intryck till samhället att de inte är opålitliga och opportunistiska 

(Walker & Wan 2012). 

5.5 Rosneft 

Rosneft är som tidigare nämnt världens största publika oljeföretag. I och med det så kan man 

förvänta sig att hållbarhetsredovisningarna från Rosneft är detaljerade och välformulerade. Bland 

urvalet visade det sig att Rosneft är de företag med dem längsta hållbarhetsredovisningarna. År 

2009 och 2010 är 157 respektive 123 sidor. Även Rosneft är måna om miljön och de har gett 

HSE 27 sidor. Detta indikerar på en viss symbolisk åtgärd likt det Walker & Wan (2012) 

presenterar. Det skulle ge en viss indikation att Rosneft använder sig av mycket symbolik för att 

vinna legitimitet men empirin visar att hållbarhetsredovisningen från 2009 det är det motsatta. 

Trots att de ägnar 27 sidor till HSE består det mest av deras prestationer. Rosneft försöker att 

bevisa på vad de faktiskt gör för att skydda miljön och det sammanfaller vad teorin säger om 

verklig legitimitet. Det går att stärka deras strävan efter verklig legitimitet genom räkna hur 

många gånger Rosneft nämner framtiden. Resultaten visade de nämner framtid endast tio gånger. 

Fokus ligger på att presentera hur företaget står sig idag.  

 

Att presentera företaget är något som verkar vara i fokus även år 2010. Incidenten nämns inte en 

enda gång på hela redovisningen. Detta kan tolkas som att Rosneft försöker att bibehålla den 

legitimitet de redan har som världens största publika oljeföretag. Ashforth & Gibbs (1990) 

nämner att ett sätt att bibehålla legitimiteten är att ge ett intryck av att företaget flyter så som 



 

 
 
 

vanligt, “business as usual”. På detta sätt ger de ett intryck av att vad som sker i omvärlden inte 

påverkar Rosnefts dagliga verksamhet.  

 

En skillnad mellan 2009 och 2010 är att även fast Rosneft använder sig av verklig legitimitet så 

avviker de inte från att använda sig av symbolik. Bilden från 2010 års hållbarhetsredovisning 

med deras representanter där de diskuterar Rosnefts miljöprogram “Clean City” bevisar på att de 

fortfarande använder sig av symbolik (Ashforth & Gibbs 1990). Richardson (1985) talar även för 

att symbolik kan utnyttjas beroende på vad man vill förmedla. I Rosnefts fall kan det diskuteras 

för att de använder sig av denna typ av bild för att bevisa deras gröna tänk. 

6. Slutsats 

I slutsatsen presenteras våra slutliga kommenterar av analysen och kopplas till studiens syfte och 

frågeställning. Slutligen presenterar vi ett förslag till hur forskare kan bygga vidare på vår 

studie. 

 

 

Lindblom (1994) argumenterar för att hållbarhetsrapportering är ett bra sätt för företag att 

diskutera sin legitimitet med omvärlden. I och med rapporterna kan företag försöka styra 

omvärldens uppfattningar av bolaget genom att exempelvis lyfta upp genomförda förändringar 

(Lindblom 1994). Syftet med denna studie var att skapa djupare förståelse kring 

legitimitetsdiskursen gällande hur den symboliska legitimiteten har förändrats i olika oljeföretags 

hållbarhetsredovisningar till följd av en väsentlig händelse. Det vi bland annat kommit fram till i 

och med vår analys var att det inte fanns något tydligt gemensamt mönster mellan företagens 

rapporteringar. Rosneft verkade inte alls vara påverkat av incidenten och deras 

hållbarhetsredovisningar såg snarlika ut mellan 2009 och 2010. Inte heller Lundin Petroleums 

hållbarhetsrapporter var särskilt förändrade, förutom att den från 2010 innehöll fler bilder och 

belyste att företaget gått med i Global Compact.  

 

Det kan indikera på att Rosneft eller Lundin Petroleum upplever att de inte behöver sträva efter 

att uppnå symbolisk legitimitet. Walker & Wan (2012) menar att företag kan upplevas som 

opportunistiska eller oärliga när de tillämpar symbolik i sina rapporter vilket kan ge ännu mer 

negativa effekter för bolaget. I och med detta kan det vara så att Rosneft och Lundin Petroleum 

valt att undvika en tydlig symbolik i sina rapporter, även efter en sådan händelse. Analysen 

mynnade även ut i slutsatsen att Rosneft och Lundin Petroleums sätt att presentera sin 

hållbarhetsredovisning påvisade en mer verklig ledning än symbolisk. I och med att företagen 

inte verkar uppleva ett ansvar för händelsen i den Mexikanska golfen, upplever företagen 

säkerligen inte heller ett behov av att reparera sin legitimitet. De verkar istället fokusera på att 

vinna eller bibehålla redan befintlig legitimitet. Detta rimmar då med teorin om att företag som 

strävar efter att vinna eller bibehålla legitimitet tenderar att använda sig mindre av symboliska 

handlingar än då legitimitet repareras (Ashforth & Gibbs 1990). 

 



 

 
 
 

Statoil försökte förmedla till sina intressenter en försäkran kring deras säkerhet samt att de jobbar 

inom samhällets ramar. Detta gjorde de inte i samma utsträckning året innan katastrofen vilket 

kan tolkas som att de genom denna symbolik vill minska den negativa bilden företaget kan ha 

fått. Enligt Ashforth & Gibbs (1990) tenderar ett företag som har behov av att reparera sin 

legitimitet att använda sig mer av symbolik i sin hållbarhetsredovisning. Då företaget efter en 

katastrof kan behöva reparera skadad legitimitet kan vi koppla företagets symboliska försäkran 

till sina intressenter som ett sätt att laga den legitimitet som satts på prov.   

 

Som tidigare nämnt är syftet att skapa förståelse kring hur den symboliska legitimiteten har 

förändrats till följd av en väsentlig händelse. Skulden för denna händelse lades på BP och 

analysen tyder på att skuldbeläggningen ökade symboliken mellan åren. Det vi kunde se var att 

BP redan använde sig av symboliska åtgärder året innan utsläppet genom att de exempelvis 

nämner företagets framtida mål. Problematiken för BP var dock att de inte var förberedda på 

katastrofen och konsekvenserna av detta blev utifrån analysen att företaget utökade sin symbolik 

för att bevara legitimiteten. Detta i enlighet med Ashforth & Gibbs (1990) om att företaget 

använder sig av strategierna för att reparera legitimiteten.  

 

Slutligen kunde vi genom analysen peka på att det bara var Shell som visade sig agera i motsatt 

riktning gentemot BP. Shell minskade sin symbolik året efter katastrofen genom att de ägnade 

mer fokus på att presentera sina prestationer under året som gått. Det vi kan klargöra med våra 

slutsatser är som vi nämnde i inledningen till slutsatserna att företagen blir påverkade på olika 

sätt av en incident. Varje företag kommer att agera på det sätt de tror sig kunna dra mest nytta av. 

I vårt fall var det BP och Statoil som utökade sin symbolik medan Shell valde att minska på det. 

Rosneft och Lundin Petroleum verkade relativt oberörda. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi använde oss av kvalitativa forskningsmetoder skulle det kunna vara intressant för framtida 

forskningar att använda sig av kvantitativa metoder. På så vis skulle forskare kunna rikta sig mer 

mot intressenter och genom enkätundersökningar försöka utläsa den påverkan symboliska 

handlingar har på intressenterna utifrån deras perspektiv. Det skulle även kunna vara av intresse 

att studera hur symboliska handlingar påverkar intressenters syn på företaget genom enkäter. 

 

Något annat som kan vara intressant att forska vidare i är hur omvärlden faktiskt legitimerar 

företag efter en sådan händelse. Det kan vara så att människor faktiskt inte nöjer sig med 

symboliska löften, bilder och budskap utan vill se verkliga bevis på att företagen faktiskt tar 

ansvar. Det kan alltså vara intressant att forska om ifall omvärlden legitimerar i högre grad när 

företag utnyttjar den verkliga legitimiteten istället för den symboliska. 
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