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Sammandrag 
 

Kandidatuppsats i statsvetenskap av Anna Karlsson, VT -18.  

Handledare: Viktoriia Panova. 

”Företags samhällsansvar: En komparativ fallstudie om British Petroleum’s CSR-

rapportering före och efter olyckan i den Mexikanska golfen är 2010.” 

 

Syftet med uppsatsen är att studera hur ett multinationellt företag som BP tar ett 

samhällsansvar. Syftet besvaras genom en komparativ studie av BP:s CSR-rapporter från 

2009 och 2010 med olyckan i den mexikanska golfen år 2010 som fall. Den övergripande 

frågeställningen är: Hur tar BP som multinationellt företag sitt samhällsansvar genom sin 

CSR-rapportering? Frågan preciseras därefter i två forskningsfrågor: 1.) Hur ser förändringen 

ut från BP:s CSR-rapport 2009, innan olyckan, till 2010, efter olyckan gällande ekonomiskt, 

juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar? 2.) Hur ser förändringar ut från BP:s CSR-rapport 

2009, innan olyckan, till 2010, efter olyckan gällande deras argumentation som uttrycker 

deras samhällsansvar utifrån ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropisk ansvar?  

 

Undersökningen är en teoriprövande studie och har gjorts genom en normativ idékritisk 

analys utifrån Ludvig Beckmans definition, med Archie Carroll’s teori om Pyramid of 

Corporate Social Responsibility, innehållande ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt 

ansvar, som teoretiskt ramverk. Materialet bearbetas utifrån fyra förbestämda 

utvärderingskriterierna utefter Carroll’s teori genom ekonomiskt, juridiskt, etiskt och 

filantropiskt ansvarstagande. I empirin analyseras förändringar av ansvar och argumentation 

utifrån dessa utvärderingskriterier. De slutsatser som dras utifrån analysen är att BP tar ett 

samhällsansvar genom att påvisa förändringar av ansvar och argumentation i sin CSR-

rapportering.  

 

 

Nyckelord: Företags samhällsansvar, Corporate Social Responsibility, British Petroleum, 

Deepwater Horizon	  
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1. Introduktion 
 

Den 20 april 2010 exploderade oljeplattformen Deepwater Horizon, varav elva personer i 

besättningen omkom och 17 skadades. Under 87 dagar läckte 780 000 m³ olja ut i den 

Mexikanska golfen. Deepwater Horizon ägdes av det multinationella företaget British 

Petroleum (BP 2011). Oljeutsläppet kom att bli det största någonsin, vilket drabbade både 

natur- och djurliv hårt (The Washington Post 2016). Nyheten om händelsen spred sig som en 

löpeld och skapade stora reaktionerna från omvärlden. Allmänheten började uttrycka sitt 

missnöje mot BP: Facebook-sidor som uppmanade människor att bojkotta BP fick 

hundratusentals gillamarkeringar (The Guardian 2010). Även inom musikvärlden blev 

bojkotten uppmärksammad vilket gav ytterligare publicitet som satte press på BP (Forbes 

2010). Andra externa påtryckningar, som exempelvis protester och demonstrationer på BP:s 

tankstationer skedde bredvid bojkotten (The Guardian 2010).1 Att BP skulle ta ansvar för 

vilka konsekvenser som oljeläckan kunde medföra var därmed något som människor runt om i 

världen var fast beslutna om att påvisa.  

 

Den 16 december 2010 stämde den amerikanska staten BP och åtta andra företag för olyckan. 

Den amerikanska staten krävde ersättning för kostnader kopplade till röjningsarbete och 

miljöskador (Sveriges Radio 2010). Den totala kostnaden som BP fick betala för oljeutsläppet 

var 61, 6 miljarder dollar, vilket är det högsta beloppet i amerikansk historia (The Washington 

Post 2016). Efter olyckan fick BP och oljebranschen i stort utstå hård kritik för de risker som 

det medför att utvinna olja. I ett försök att återfå förtroendet från omvärlden gjorde BP 

uttalanden och publicerade information om vilka åtgärder som vidtagits för att återställa 

miljön och hur de ska arbeta för att förebygga att en liknande incident sker (BP 2011). År 

2010 publicerade BP sin Corporate Social Responsibility-rapport där de redovisade sitt 

samhällsansvar. Corporate Social Responsibility (CSR) är ett samlingsbegrepp för företagens 

ansvar i samhället och har en rad olika definitioner. Begreppet brukar övergripande delas in i 

tre olika områden vilka är: ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och 

socialt ansvarstagande (Granqvist 2012).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Med	  bojkott	  menas	  att	  individer	  och/eller	  grupper	  väljer	  att	  ta	  avstånd	  från	  exempelvis	  en	  produkt	  
eller	  ett	  företag	  i	  påtryckningssyfte.	  (Christensen	  &	  Neumann	  2010).	  



	   2	  

CSR är ett verktyg för företag att uttrycka och därmed påvisa sitt samhällsansvar. Min uppsats 

kan därmed bidra med kunskap om hur ett företag påvisar sitt samhällsansvar genom ett 

utvecklingsarbete i sin CSR-rapportering. I en statsvetenskaplig kontext är min undersökning 

viktig eftersom att det kan skapa en förståelse för hur ett multinationellt företag tar 

samhällsansvar för hur deras verksamhet kan påverka den miljö som de verkar inom.    

 

1.1 Problemformulering 

 

Att företag respekterar mänskliga rättigheter, tar hänsyn till miljön, följer nationella och 

internationella lagar och agerar etiskt ansvarsfullt i sin verksamhet är av allt större vikt idag. 

Organisationer och media lyfter allt oftare fram företag som skapar sociala eller miljömässiga 

problem och diskussioner skapas gällande vilket ansvar företag egentligen har i samhället 

(Fair Trade Center 2014). I och med globaliseringen kommer människor allt närmare varandra 

och informationsflödet sprids allt snabbare vilket gör att företagen lättare blir exponerade och 

får svårare att dölja eventuella missförhållanden. Konsumenter informeras om hur de ska 

handla hänsynsfullt, genom internet och sociala medier skapas och sprids kampanjer och 

genom bojkotter och buycotter2 mobiliseras konsumenter för att välja politiskt korrekta 

produkter (Micheletti 2003). Icke-statliga organisationer, eller den engelska benämningen 

non-governmental organizations (NGOs), arbetar i allt större utsträckning för att exponera 

multinationella företags verksamheter vilka kan anses tvivelaktiga (Detomasi 2008). Utöver 

konsumenter och NGOs har även politiska institutioner både ett intresse av och en aktiv roll 

när det kommer till att utveckla och förespråka företags ökade samhällsansvar, samt att agera 

när företags verksamheter anses tvivelaktiga utifrån uppmaningar från konsumenter och 

NGOs. Det har därmed resulterat i att ett nytt område för politisk aktivitet har vuxit fram på 

senare år (Steurer 2010).  

 

Denna utveckling innebär därmed nya omständigheter för företag. Företags förändrade roll 

kan grundläggande förklaras genom att en betydande förändring av marknaden har skett under 

de senaste decennierna, i form av global utvidgning vilket främst har möjliggjorts av 

frihandel. Frihandel i sin tur har skapat ett ”ansvars-gap”: förmögenheten i världen är 

beroende av jordens resurser men det finns ingen som tar ett heltäckande ansvar för att det 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Buycott	  är	  en	  form	  innebär	  att	  konsumenter	  väljer	  att	  byta	  ut	  en	  produkt	  eller	  tjänst	  mot	  en	  annan	  
som	  de	  anser	  vara	  bättre	  med	  ett	  politiskt	  motiv	  (Christensen	  &	  Neumann	  2010).	  
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sker på ett ansvarfullt sätt. Idag har de största företagen i världen högre nationalprodukt och 

kapital än många suveräna stater. Företag har därmed blivit allt mer mäktiga, komplexa och 

globala i sin karaktär, - samtidigt som de förväntas att ta ett mer omfattande samhällsansvar 

(Stolle och Micheletti 2013). Företags förändrade roller är därmed inte längre begränsat till att 

endast innefatta ett ansvar att producera varor. Att företag förväntas agera ekonomiskt, etiskt 

och socialt ansvarsfullt i sina verksamheter, har gjort att det nästintill blivit en norm för 

företag att redovisa detta. Redovisningen sker genom CSR-rapporter, i vilka företag påvisar 

sitt samhällsansvar.  

 

CSR är i grunden ett ekonomiskt begrepp, men kan enligt Detomasi (2008) problematiseras i 

en statsvetenskaplig kontext. Eftersom att globaliseringen har skapat en expanderad marknad 

vilket i sin tur även har öppnat upp företags produktionsmöjligheter över de nationella 

gränserna, har detta skapat ett ”governance gap”. Det har skapats eftersom att företag numera 

kan välja vart i världen de vill ha sin företagsverksamhet, och därmed kan de undkomma 

kontroll i form av ramverk och regleringar, vilket i sin tur gör att företags verksamhet kan 

skapa negativa konsekvenser på den externa, sociala och politiska miljön som de verkar inom. 

I och med detta, har pressen på att företag ska implementera CSR i sin verksamhet ökat. 

Implementeringen av CSR kan därmed verka för att fylla upp det ”governance gap” som 

skapats genom globalisering. Huruvida företag väljer att implementera CSR eller inte, 

påverkas fortsättningsvis av vilka politiska förhållanden och förväntningar som finns på 

marknaden. Det kan därmed förklaras som att CSR är ett ömsesidigt verktyg för både företag 

och politiska institutioner (Detomasi 2008).  

 

Incidenten i den mexikanska golfen ansågs av allmänheten som en tragedi och som ett 

ohållbart agerande av BP vilket skapade misstro för hela oljeindustrin. BP:s verksamhet gick 

från att anses legitim till att anses illegitimt på ett dygn, och reaktionerna från omvärlden var 

långtifrån blygsamma. Men hur kan man egentligen se att BP faktiskt tar ett samhällsansvar 

och går det att se att BP har gjort förändringar som tyder på ett ökat samhällsansvar? Det är 

därför av intresse att undersöka BP:s CSR-rapporter, från innan (2009) och efter olyckan 

(2010) i den mexikanska golfen.  

 



	   4	  

 

1.2 Syfte  
	  

Syftet med undersökningen är att studera hur ett multinationellt företag som BP tar ett 

samhällsansvar, genom en komparativ analys av BP:s CSR-rapporter från 2009 och 2010 med 

olyckan i den mexikanska golfen som fall. Jag har valt det specifika fallet eftersom att det 

resulterade i negativa konsekvenser för såväl människor som natur, samt skapade omfattande 

reaktioner från omvärlden. Det skapar därav relevans för min undersökning eftersom att det 

går att ifrågasätta BP:s samhällsansvar med hänsyn till det givna fallet. Jag analyserar BP:s 

CSR-rapporter genom att använda mig av Archie B. Carroll’s Pyramide of Corporate Social 

Responsibility som teoretisk utgångspunkt.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

	  

Forskningsfrågorna är utformade i relation till Carroll’s Pyramide of Corporate Social 

Responibility för att kunna besvara undersökningens problemformulering och syfte. Den 

övergripande forskningsfrågan är: Hur tar BP som multinationellt företag sitt samhällsansvar 

genom sin CSR-rapportering? Frågan preciseras därefter i två forskningsfrågor: 

 

- Hur ser förändringen ut från BP:s CSR-rapport 2009, innan olyckan, till 2010, efter 

olyckan gällande ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar? 

 

- Hur ser förändringar ut från BP:s CSR-rapport 2009, innan olyckan, till 2010, efter 

olyckan gällande deras argumentation som uttrycker deras samhällsansvar utifrån 

ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropisk ansvar?  

 

1.4 Avgränsning och material 
	  
	  
Avgränsningen för undersökningen sker vid dess urval vilket är hur ett företag påvisar sitt 

samhällsansvar genom CSR-rapportering. Det undersöks genom en komparativ fallstudie av 

två dokument vilka är CSR-rapporter från år 2009 respektive 2010 med BP som fall.  Den 

teoretiska anknytningen i undersökningen är Carroll’s Pyramide of Social Responsibility 
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vilken appliceras på de två CSR-rapporterna genom att undersöka BP:s ekonomiska, 

juridiska, etiska och filantropiska ansvarstagande. Rapporterna bearbetas utifrån ovan nämnda 

ansvarsområden, vilka utgör utvärderingskriterierna, för att därefter möjliggöra en normativ 

idékritisk analys. Utvärderingskriterierna har fortsättningsvis avgränsats för att materialet 

systematiskt ska bli möjligt att bearbeta och därmed analyseras.  

 

Undersökningen bygger på kvalitativt material då intresset är att jämföra BP:s CSR-rapport 

innan och efter olyckan i den mexikanska golfen och genom denna jämförelse analysera 

empirin för att tolka om händelsen har påverkat BP:s CSR-rapportering, genom att undersöka 

om det har skett en förändring av ansvar och argumentation. En normativ idékritisk analys 

används som en teoriprövande studie, vilket gör att teorin är central genom hela min uppsats. 

Att mäta samhällsansvar genom BP:s CSR-rapporter är relevant eftersom att CSR-

rapportering är ett verktyg för företag att uttrycka och därmed påvisa sitt samhällsansvar. Det 

utvalda materialet anses därmed som relevant och tillräckligt för att kunna besvara mina 

forskningsfrågor, uppfylla mitt syfte och på så sätt stärka validiteten i undersökningen.   

 

1.5 Disposition 
	  
I det inledande kapitlet presenterades undersökningens ämnesval, efterföljande av 

problembild, syfte och forskningsfrågor. Kapitel två behandlar tidigare forskning där CSR 

som begrepp definieras, hur CSR kan ses som ett mått på företags samhällsansvar samt 

tidigare forskning om fallet. I kapitel tre redovisas teorin för undersökningen, vilken är 

Carroll’s Pyramide of Corporate Social Responsibility. Kapitel fyra behandlar 

undersökningens metod vilket förklaras genom forskningsdesign, datainsamlingsmetod och 

analysram och bearbetning av material. I kapitel fem redovisas empirin där teorin i 

undersökningen har applicerats på det utvalda materialet. I kapitel sex redovisas 

undersökningens analys utifrån en normativ idékritisk analys. I kapitel sju, undersökningens 

avslutande kapitel, framförs slutsatser, reflektioner och förslag till vidare forskning. 

Referensförteckning hittas i slutet av uppsatsen.  

  



	   6	  

2. Tidigare forskning 
	  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning för ämnesvalet i uppsatsen. Först definieras 

begreppet CSR för att skapa en grundläggande förståelse, för att därefter förstå hur CSR kan 

användas som ett mått på företags samhällsansvar.  

	  

2.1 Definition av Corporate Social Responsibility (CSR) 
	  
Enligt Per Granqvist (2012) är Corporate Social Responsibility (CSR) är ett samlingsbegrepp 

för företagens ansvar i samhället och har en rad olika definitioner. Begreppet kan delas in i tre 

olika områden, vilka är: ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt 

ansvarstagande. Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att trygga företagets finansiella 

ställning, ta ansvar för aktieägarna och därmed ge avkastning på kapital som investeras. 

Miljömässigt ansvarstagande handlar om att sköta verksamheten på ett sätt som inte förstör 

planeten och naturresurserna på ett långsiktigt sätt.  Socialt ansvarstagande handlar om att 

verksamheten ska drivas med hänsyn till andra människors hälsa och välbefinnande, - att 

därmed genom sin verksamhet uppträda som en god samhällsmedborgare. Dessa tre områden 

präglas sammanfattningsvis av en etisk dimension och genom att balansera dessa kan en 

långsiktigt hållbar verksamhet nås (Granqvist 2012).  

 

Som tidigare nämndes är CSR ett paraplybegrepp med flertalet definitioner vilka är 

överlappande och gör det därmed en aning diffust. Trots en likartad bild av vad hållbar 

utveckling är finns en oenighet kring vilket begrepp som ska användas. Några exempel på 

underbegrepp till CSR är exempelvis Corporate Citizenship, Triple Bottom Line, 

Enviromental and Social Governance och Sustainability (Granqvist 2012). Sustainability, eller 

hållbarhet på svenska, är ett begrepp som har fått allt större spridning och blivit allt mer 

populärt att använda. Precis som CSR-begreppet finns alla tre områden som tidigare 

presenterades med i detta begrepp, det vill säga ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt 

ansvarstagande. Det som skiljer denna definition från många andra är att det även har en 

tidsdimension, - det vill säga att det finns ett hållbarhetstänk under en längre tid vid 

utformandet av varor och tjänster (Granqvist 2012). Oavsett vilket begrepp som används för 

att symbolisera verksamhetens hållbarhetsarbete är tanken bakom CSR att företag av fri vilja 

ska medverka till ett bättre samhälle där en grundläggande respekt för mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor och miljö står i fokus (Cerne 2009).  
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CSR har genom åren fått både med- och mothåll vilket har gjort begreppet till ett 

omdebatterat ämne. CSR-förespråkare menar att CSR kan skapa bättre förutsättningar för 

marknaden, företagandet och samhället i stort (Grafström et al. 2008). Claes Cronstedt, 

advokat vid International Commission of Jurist i Genéve uttryckte i en intervju i Svenska 

Dagbladet (2006) att CSR kan ses som ”superior management”. Det förklarar Cronstedt som 

ett slags ramverk som hjälper företag att verka i länder utan lagar gällande mänskliga 

rättigheter. Ett argument till att företag ska arbeta med CSR är att det gynnar verksamheten 

långsiktigt, genom att ligga ett steg före kan företag undvika att tvingas till förändring i 

framtiden genom exempelvis lagar eller bestämmelser kring ekonomiska system.   

 

CSR-motståndare å andra sidan menar att socialt ansvarstagande innebär att företagens roll i 

samhället förändras och på så sätt hotar marknadsekonomin. Företagens vedertagna roll att 

producera varor och tjänster till bättre pris och kvalitet än konkurrenter stöps om till att 

genom ett ökat fokus på socialt ansvarstagande utvecklas till vad kritiker menar är ”privata 

myndigheter”. Fortsättningsvis menar många CSR-motståndare att företags åtgärder ska 

styras av rådande vinstintresse och allmänna lagar, att genom ett ökat ansvar hos företag blir 

idén om ansvarsfördelning mellan den offentliga och privata sektorn allt mer diffus (Borglund 

et al. 2008). 

 

2.2 CSR som ett mått på företags samhällsansvar	  	  
	  
David Antony Detomasi (2008) skriver i sin artikel The Political Roots of Corporate Social 

Responsibility om hur multinationella företags engagemang, eller bristen av det, gällande 

CSR skapar betydande konsekvenser på den externa, sociala och politiska miljö som de 

verkar inom. Vidare menar Detomasi (2008) att huruvida ett företag väljer eller inte väljer att 

använda sig av CSR påverkar arbetare, samhälle och nationer i de områden som företagen är 

verksamma i. Multinationella företag som inte använder sig av CSR eller påvisar brister i 

CSR-rapporteringen i sin verksamhet, blir oftast medel för kritik från exempelvis NGOs och 

aktivistgrupper, vilket gör att företagets rykte hotar att bli skadat. Ett skadat rykte menar 

Detomasi (2008) främst skadar företag på två sätt: 1.) Företagets konsumenter kan istället 

välja produkter från en konkurrent som uppfyller de sociala och etiska ansvar som 

konsumenten efterfrågar. 2.) Medborgare kan signalera till beslutsfattare att skärpta 

regleringar behövs för att förhindra eller förändra tillvägagångssätt som företag använder sig 
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av i sin produktion. Sammanfattningsvis kan ett företags engagemang, eller bristen av det, 

inom CSR påverka politik, regleringar och marknaden i stort. Redovisning av samhällsansvar 

i företags CSR-rapporter kan därmed förklaras som ett verktyg vilket gynnar företags rykte 

och konkurrenskraft, eftersom att efterfrågan av en ansvarfull verksamhet blivit allt mer 

betydande för intressenter3 (Detomasi 2008).  

 

Andrea Pérez och Ignacio Rodríguez Bosque (2013) skriver i artikeln Measuring CSR Image: 

Three Studies to Develop and to Validate a Reliable Measurement Tool om hur CSR kan 

definieras och mätas. Pérez och Bosque (2013) menar att CSR kan definieras som att verktyg 

för företag att påvisa en medvetenhet av sociala och miljömässiga problem i sin 

företagsverksamhet och i relation till sina intressenter, samt påvisa vilken ambitionsnivå 

företaget har när det kommer till hållbarhet. Fortsättningsvis menar Pérez och Bosque (2013) 

att investeringar inom CSR kan leda till att företag som utsätts för produkt-och företagskriser 

har större trovärdighet och därmed ökar sina chanser att återfå förtroende från sina 

intressenter och samhället i stort. Däremot menar Pérez och Bosque (2013) att eftersom att 

CSR är ett paraplybegrepp skapar det problem gällande forskning och implementering då det 

finns flertalet definitioner och därmed även en variation av mätverktyg av CSR. Inom 

forskning kan det problematiseras genom att det finns brister gällande konsistenta resultat och 

specifika metoder som forskare använder för att definiera CSR. Gällande företags 

implementering kan det problematiseras genom att företag använder sig av varierande 

implementeringsmetoder av CSR, vilket gör att intressenters uppfattning om CSR kan ses 

som multidimensionell (Pérez och Bosque 2013).  

 

Även om dessa problematiseringar av CSR som mätinstrument bör finnas i åtanke menar 

Pérez och Bosque (2013) att det främst yttrar sig på en operationell nivå, eftersom att företag 

ständigt måste vara uppmärksam på nya förväntningar från samhället. På en konceptuell nivå 

är dessa problematiseringar mindre omfattande eftersom att det finns en grundläggande 

förståelse för att företag har ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt inflytande vilket både 

kan kritiseras av intressenter och påverka rådande regleringar. Pérez och Bosque (2013) 

skriver fortsättningsvis om flertalet teorier som vuxit fram gällande hur CSR kan användas 

som ett sätt att mäta hur företag tar ett samhällsansvar. De teorier som Pérez och Bosque 

(2013) menar är de mest framstående är: Pyramid of Corporate Social Responsibility 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Med	  intressenter	  menas	  de	  som	  påverkar	  eller	  påverkas	  av	  ett	  företags	  verksamhet	  (Borglund	  
2009).	  Begreppet	  förklaras	  mer	  ingående	  på	  sida	  12.	  
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(Carroll), Sustainable development theory (UN World Commission on Enviroment and 

Development) och Stakeholder management theory (Freeman).  

 

2.3 Tidigare forskning om fallet  

 
Fallet, det vill säga BP:s oljeolycka i den mexikanska golfen, i relation till CSR har i tidigare 

forskning problematiserats utifrån olika perspektiv. I detta avsnitt kommer två tidigare studier 

nämnas kortfattat, för att skapa en förståelse för hur fallet tidigare har problematiserats.  

 

John M. T. Balmer, Shaun M. Powell och Stephen A. Greyser (2011) skriver i artikeln 

Explicating Ethical Corporate Marketing. Insights from the BP Deepwater Horizon 

Catastrophe: The Ethical Brand that Exploded and the Imploded om BP:s oljeolycka i den 

Mexikanska golfen år 2010 utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Fortsättningsvis menar 

Balmer et al. att BP:s trovärdighet gällande etik och CSR-implementering har som ett resultat 

av olyckan i den Mexikanska golfen minskat, vilket även har påverkat BP:s position som 

företag på marknaden. Utifrån ett marknadsföringsperspektiv, och vad författarna förklarar 

som etisk marknadsföring, har BP:s etiska position och implementering av CSR det senaste 

decenniet endast varit en strävan, men var i verkligheten aldrig uppnåelig. Balmer et. al 

menar att BP:s etiska inriktning egentligen inte hade en etisk identitet, vilket betyder att BP 

som företag misslyckades med att agera utifrån ett institutionellt beteende. I teoretiska och 

normativa termer kan detta förklaras som att BP:s företagsidentitet var missvisande, vilket 

skapar problem när det kommer till implementering av CSR, eftersom att företaget därmed 

inte anses tillförlitligt (Balmer et. al 2011).  
 

Sabine Matejek och Tobias Gössling (2013) skriver i Beyond Legitimacy: A Case Study in 

BP:s ”Green Lashing” om BP:s oljeolycka i den Mexikanska golfen 2010 utifrån ett 

legitimitetsperspektiv. Fortsättningsvis menar Matejek och Gössling (2013) att BP efter 

olyckan blev anklagade för att inte leva upp till sina CSR-standarder i sina verkliga 

operationer och att det skapade en legitimitetskris. Legitimitetskrisen kan sammanfattas som 

att BP misslyckats med att balansera det symboliska, det vill säga deras CSR-rapportering, 

och det verkliga arbetet i deras verksamhet utifrån de hållbarhetsstrategier som BP tagit fram. 

Legitimitetskrisen skapar på så sätt en misstro till BP, vilken blir den dominerande 

uppfattningen om företaget. Den dominerande uppfattningen, det vill säga misstron till BP, är 
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därmed oberoende av om BP fortsätter framhäva sig själva som ett hållbart och miljövänligt 

företag (Matejek och Gössling 2013).  
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3. Teori 
 

I detta kapitel redovisas undersökningens teoretiska utgångspunkt och hur den används. 

Teorin för undersökningen är Archie B. Carrolls Pyramid of Corporate Social Responsibility 

innehållande fyra olika områden (2016):  

 
 

	  
	  

Figur 1. Carroll's Pyramid of Corporate Social Responsibility 

	  

3.1 Carroll’s Pyramide of Corporate Social Responsibility 
	  

Enligt Carroll (2016) används den fyrdelade CSR-pyramiden innehållande ekonomiskt, 

juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar för att skapa en grund som hjälper företag att 

detaljerat redovisa företagets samhällsansvar. Det ekonomiska ansvaret är placerat i 

pyramidens bas då det är en fundamental del av företagets verksamhet. Carroll illustrerar detta 

genom en jämförelse med en byggnad: en byggnad är beroende av en stark grund för att 

kunna stödja upp resten av konstruktionen. På samma sätt behöver ett företag stödjas av en 

ekonomisk bas för att kunna leva upp till resten av samhällets förväntningar. En ekonomisk 

bas är med andra ord en premiss i CSR-pyramiden för att kunna uppnå en hållbar verksamhet.  

 

 
 
 

Filantropiskt ansvar 

Etiskt ansvar 

Juridiskt ansvar 

Ekonomiskt ansvar 
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Utöver en ekonomisk bas förväntas företag att följa rådande lagar och regleringar eftersom att 

det är samhällets norm för hur ett företag ska uppträda i ett civilsamhälle. När det kommer till 

CSR i utvecklingsländer är det avgörande att ett företag följer lagar och regleringar, speciellt 

när det kommer till multinationella företags beslut gällande investeringar. Förutom att följa 

lagar och regleringar förväntas även företag att agera etiskt ansvarsfullt. Med att agera etiskt 

ansvarfullt menas att företaget gör vad som anses som rätt och undviker eller minimerar skada 

för alla intressenter som är inblandade (Carroll 2016). Med intressenter menas de som 

påverkar eller påverkas av ett företags verksamhet. Intressenter kan vidare delas in i två 

grupper: direkta intressenter och indirekta intressenter. Direkta intressenter är anställda, 

leverantörer, kunder och aktieägare. Indirekta intressenter är intresseorganisationer, 

lokalsamhällen, familjer till anställda och framtida generationer (Borglund 2009). Slutligen 

har företag ett filantropiskt ansvar, vilket innebär att vara goda samhällsmedborgare i den 

meningen att de förväntas ”ge tillbaka” till samhället i form av finansiella, fysiska och 

mänskliga resurser (Carroll 2016).  

 

3.2 Teoretisk tillämpning 
	  

Carrol’s CSR-pyramid kommer att användas som ett verktyg för att mäta om det finns några 

förändringar gällande ansvar och argumentation i BP:s samhällsansvar i rapporten från 2009 

respektive 2010 och hur de i sådana fall ter sig. Jag har valt att använda mig av Carroll’s 

CSR-pyramid i min undersökning eftersom modellen är lättförståelig och för att den utöver 

ekonomiskt och juridiskt ansvar även inkluderar områdena etiskt och filantropiskt ansvar, 

vilka jag anser är viktiga i relation till mitt fall. Modellen är därmed ett verktyg för att skapa 

en bild av hur BP arbetar med CSR i sin verksamhet utifrån flera områden. Genom att 

applicera teorin på mitt material kan delar i rapporterna plockas ut för att senare möjliggöra en 

analys. Vad som kan ses som en begränsning med den valda teorin är att de områden som 

modellen belyser är tämligen omfattande. Det skapar en nödvändighet att avgränsa dessa med 

hänsyn till undersökningens omfattning. Genom att avgränsa de olika områdena skapas en 

brist eftersom att det därmed inte går att ge en heltäckande bild av BP:s CSR-rapportering 

utan endast utifrån de avgränsningar som har gjorts inom områdena. Ett alternativt 

tillvägagångssätt hade kunnat vara att endast fokusera på ett eller två av områdena mer 

djupgående. Dock hade även detta skapat en brist i den teoretiska tillämpningen eftersom att 

modellen är konstruerad i syfte att inkludera alla områden i ett företags verksamhet.  
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För att göra möjliggöra undersökningen kommer avgränsningar inom de fyra delarna i CSR-

pyramiden att göras. Ekonomiskt ansvar avgränsas till att endast fokusera på resurser för att 

säkerställa sina anställdas säkerhet. Med resurser menas vilka utbildningar, program och 

ramverk (i syfte att öka anställdas kompetens gällande säkerhet) BP förser sina anställda med. 

Juridiskt ansvar avgränsas till att endast fokusera på initiativ för att främja mänskliga 

rättigheter. Etiskt ansvar avgränsas till att endast fokusera på vilka moraliska miljömässiga 

prestationer som BP presenterar. Med moraliska miljömässiga prestationer menas vilka 

initiativ som BP tar genom rapportering och dialog med intressenter för att främja miljön. 

Filantropiskt ansvarstagande avgränsas till att endast fokusera på vilka program, projekt och 

ideella verksamheter som BP har i syfte att främja samhället.  

 

Avgränsningarna har skapats utifrån innehållet i rapporterna och utifrån relevans för mitt fall, 

det är med andra ord jag som forskare som har skapat dessa utifrån min tolkning av den 

teoretiska modellen. Nedan presenteras de fyra delarna i CSR-pyramiden mer ingående samt 

tolkas och motiveras i min uppsats med hänsyn till avgränsningen som beskrevs ovan. 

 

3.2.1 Ekonomiskt ansvar 
	  

Det ekonomiska ansvaret utgör pyramidens bas. Det kan verka främmande att kalla det 

ekonomiska ansvaret ett socialt ansvar, men sociala system består oftast av 

företagsverksamhet för att kunna kallas ekonomiska institutioner. Därför begärs det att 

företagets ambition ska vara att producera varor och tjänster som efterfrågas av samhället och 

att till rättvisa priser sälja dessa. Priser som samhället menar är varor och tjänsters sanna 

värde men som också bidrar till att företaget kan gå med vinst för att försäkra dess fortsatta 

verksamhet. Det ekonomiska ansvaret påverkar främst ägare och intressenter. Genom 

ekonomiskt ansvarstagande kan företag utveckla nya koncept som fokuserar på ekonomisk 

effektivitet kopplat till utdelning, kostnader, strategiska beslutsfattande med ett fokus på att 

maximera företagets finansiellt hållbara framtid i ett längre perspektiv (Carroll 2016).  

 

Jag tolkar och avgränsar ekonomiskt ansvar till resurser för att säkerställa anställdas 

säkerhet. Jag motiverar detta genom att ekonomiska resurser påverkar anställdas prestationer 

och är därmed ett sätt för företag att maximera ekonomin eftersom att det skapar effektivitet i 
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BP:s verksamhet. Att jag har valt området säkerhet kopplas till mitt fall, eftersom att flera av 

BP:s anställda omkom i olyckan i den mexikanska golfen.  

 

3.2.2 Juridiskt ansvar 
	  

Andra steget i pyramiden är det juridiska ansvaret. Det juridiska ansvaret kan ses som en 

grundläggande etik som företag begärs att ha för att kunna vara verksamma. Den 

grundläggande etiken inkluderar lagar och regleringar som reflekterar samhällets normer för 

vad som anses vara rätt baserat på rådande lagar. När företag arbetar utifrån ett juridiskt 

ansvar förväntas de i sin verksamhet följa lagar, anpassa sin verksamhet utifrån nationella, 

regionala och lokala regleringar, fullfölja överenskommelser till intressenter och producera 

varor och tjänster som uppfyller de juridiska minimikraven. Juridiskt ansvar påverkar främst 

intressenter i form av ägare, anställda och konsumenter (Carroll 2016).  

 

Jag tolkar och avgränsar juridiskt ansvar till initiativ till att främja mänskliga rättigheter 

vilket är kopplat till undersökningens omfattning och material. Jag har inte möjlighet att ta 

reda på alla de lagar som BP bör följa, och eftersom att mänskliga rättigheter anses som 

universella vilket gör att uppfattningen om mänskliga rättigheter förväntas vara densamma 

världen över anses de mest lämpliga att undersöka. Det är dessutom intressant för mitt fall 

eftersom att olyckan i den mexikanska golfen kan skapa frågetecken gällande BP:s respekt för 

de mänskliga rättigheterna.  

3.2.3 Etiskt ansvar 
	  

Det tredje steget i pyramiden är det etiska ansvaret vilket ligger utanför rådande lagar. 

Däremot brukar det etiska ansvaret ses som en grund när det kommer till att utforma lagar. 

Vad som är rätt och fel bestäms av konsumenter, anställda, ägare och samhället genom 

normer och förväntningar. Exempel på detta är miljö-och konsumentrörelser eller 

medborgerliga rättigheter vilka kan skapa inspiration till kommande lagar och regleringar. 

Det etiska ansvaret har ett större omfång än det juridiska ansvaret då det handlar om sådant 

som inte ännu tillkommit som lag utan som verkar som moraliska prestationer, det vill säga 

vilken rapportering och dialog med intressenter företaget har utifrån ett etiskt perspektiv. Det 

etiska ansvaret påverkar alla intressenter och även samhället i stort (Carroll 2016). 
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Jag tolkar och avgränsar etiskt ansvar till etiska miljömässiga prestationer eftersom att det är 

intressant för mitt fall hur BP rapporterar och för en dialog med intressenter gällande miljön, 

från ett etiskt perspektiv. Att jag har valt området miljö motiveras genom att olyckan i den 

mexikanska golfen skapade stora miljömässiga konsekvenser.  

 

3.2.4 Filantropiskt ansvar 
	  

Det sista steget i pyramiden är det filantropiska ansvaret vilket syftar till att företag förväntas 

vara goda samhällsmedborgare. Det kan handla om att ett företag medverkar i frivilliga 

insatser i syfte att bidra till ett bättre samhälle utan vinstintresse. Exempel på frivilliga 

insatser kan vara program, projekt och ideella verksamheter. De skiljelinjer som finns mellan 

det filantropiska ansvaret och resterande delar i pyramiden är att det inte kan definieras som 

ett ansvar på samma sätt, utan ska ses som en frivillig insats som företaget väljer att åta sig. 

Det är med andra ord ett sätt för företag att visa sin givmildhet mot resten av samhället, men 

även om det är en frivillig insats så är det något som samhället förväntar sig. Det filantropiska 

ansvaret påverkar hela samhället (Carroll 2016).  

 

Det filantropiska ansvaret behöver ingen större avgränsning eller specifik tolkning mer än 

vilka program, projekt och ideella verksamheter BP i syfte att främja samhället.  
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4. Metod  
 

I följande kapitel kommer tillvägagångssättet i uppsatsen att presenteras genom 

forskningsdesign, datainsamlingsmetod, analysram och bearbetning av rapporter. 

4.1 Forskningsdesign  
 

Forskningsdesignen i uppsatsen har utformats till en komparativ fallstudie för att kunna 

undersöka hur BP påvisar sitt samhällsansvar i sin CSR-rapportering år 2009 (innan olyckan) 

respektive 2010 (efter olyckan). Fallet för undersökningen är därmed BP:s CSR-rapport från 

2009 och BP:s CSR-rapport från 2010. Fallstudier är utformade genom att analysenheterna 

kan vara i både tiden och i rummet men att de registreras inom en och samma kontext 

(Esaiasson et al. 2017) – BP:s CSR-rapport före och efter olyckan i den mexikanska golfen år 

2010 skapar en kontext men två tidpunkter. Enligt Esaiasson et al. (2017) krävs jämförelser 

för att kunna dra några slutsatser om orsak och verkan, det vill säga minst två analysenheter. 

En jämförelse mellan BP:s CSR-rapporter från 2009 och 2010, för att se hur de uttrycker och 

påvisar sitt samhällsansvar, med olyckan i mexikanska golfen som en gemensam kontext 

möjliggör därmed en möjlighet till förståelse kring orsak och verkan.  

 

Eftersom att det endast är BP:s CSR-rapporter före och efter olyckan i mexikanska golfen 

som studeras skapar det en begränsning eftersom att det är svårt att generalisera resultatet. 

Det är först och främst svårt eftersom att varje företag är unikt men också för att den 

gemensamma kontexten skiljer sig beroende på fall. Olyckan som skedde i den mexikanska 

golfen och CSR-rapporteringen före och efter händelsen skapar därmed en unik situation för 

just BP. Generalisering är därmed inte eftersträvansvärt i denna undersökning. Att just BP har 

valts ut som fall beror på flertalet faktorer. Dels för att BP publicerade CSR-rapporter både 

före och efter olyckan, vilket skapar möjligheter till jämförelser, men även för att händelsen 

resulterade i omfattande reaktioner från omvärlden vilket sin tur skapar möjligheter att 

analysera hur BP påvisar sitt samhällsansvar före och efter händelsen.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod och analysram 
	  
En normativ idékritisk analys utgör undersökningens datainsamlingsmetod och analysram. 

Nedan kommer en ingående beskrivning av hur jag har gått tillväga vid användandet av den. 
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4.2.1 Normativ idékritisk analys 
	  

För att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har jag valt att använda mig av en 

normativ idékritisk analys med inspiration från Ludvig Beckmans definition. Ludvig 

Beckman skriver i artikeln Idékritik och statsvetenskapen nytta (2006) om hur forskaren 

genom att applicera en normativ teori på ett empiriskt material möjliggör att kunna identifiera 

nya upptäckter eller finna en ny innebörd för olika påståenden. Det kan uppnås genom att 

fastställa kriterier på förhand för att sedan värdera resultatet utifrån dessa kriterier. Det är 

därmed utvärderingskriterierna som intressanta, samt vilka upptäckter dessa kan medföra, och 

inte nödvändigtvis själva resultatet. Kritiken mot normativ idékritisk analys som metod 

grundas oftast i att resultatet endast anses bestå av egna tolkningar och åsikter. Det menar 

Beckman (2006) kan försvaras med att den vetenskapliga kvalitéten uppnås i 

undersökningens slutsatser där argumenten presenteras - vilket görs i all forskning. (Ibid).  

 

I denna undersökning utgör Carroll’s Pyramide of Corporate Social Responsibility den 

normativa teorin, som därmed speglar normen för hur ett företag bör bete sig. De fastställda 

utvärderingskriterierna är: ekonomiskt ansvar (resurser för att säkerställa sina anställdas 

säkerhet), juridiskt ansvar (initiativ till mänskliga rättigheter), etiskt ansvar (etiska 

miljömässiga prestationer) och filantropiskt ansvar (program, projekt och ideella 

verksamheter). De fastställda utvärderingskriteriernas inriktning har valts ut för att kunna 

konkretisera innehållet i rapporterna, och avgränsa det teoretiska materialet för att möjliggöra 

undersökningen med hänsyn till dess omfattning. De teoretiska utvärderingskriterierna 

används för att bearbeta BP:s CSR-rapporter från 2009 och 2010 för att sedan möjliggöra en 

analys utifrån dessa utvärderingskriterier, för att finna nya upptäckter eller ny innebörd för 

påståenden genom både manifesta och latenta budskap. Metoden anses vara relevant för min 

undersökning eftersom att den kan beskrivas som en teoriprövande studie, det vill säga om 

teorin kan användas som ett verktyg för att mäta förändringar av ansvar och argumentation i 

BP:s CSR-rapportering.  

 

Genom att använda en normativ idékritisk analys kan det i min undersökning uppfattas som 

att skiljelinjen mellan empiri och analys kan anses en aning diffus eftersom att det teoretiska 

ramverket fungerar som en central grund genom hela undersökningen. Det som urskiljer 

empirin är att de förbestämda utvärderingskriterierna endast har använts för att bearbeta 

innehållet i rapporterna. Jag använder därmed utvärderingskriterierna för att urskilja den 
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information som är relevant för min undersökning och som därmed kan möjliggöra en analys. 

Genom det empiriska materialet möjliggörs en normativ idékritisk analys gällande vilka 

förändringar av ansvar och argumentation som finns i BP:s CSR-rapporter 2009 respektive 

2010, vilket även i analysen utgår från de förbestämda utvärderingskriterierna. Ett alternativt 

tillvägagångssätt utifrån det metodologiska tillvägagångssättet hade kunnat vara att göra en 

normativ idékritisk analys direkt på det valda materialet. Dock hade ett sådant angreppsätt 

kunnat skapa svårigheter eftersom att materialet är omfattande och osystematiskt i sin 

utformning. Jag har därför valt att ha ett enskilt empiri och analyskapitel för att göra 

undersökningen så strukturerad, konkretiserad och transparent som möjligt.  

 

4.2.2 Bearbetning av material 
 

Bearbetning av materialet har i denna undersökning skett utifrån de tidigare nämnda 

fastställda utvärderingskriterierna. Utvärderingskriterier är skapade utifrån teorin, men som 

tidigare beskrevs konkretiserade och avgränsade för att kunna möjliggöra undersökningen. 

Eftersom att BP:s CSR-rapporter inte är systematiskt utformade gällande kapitel och innehåll 

har bearbetningen av rapporterna skett med en medvetenhet om detta. I arbetet med 

rapporterna har jag därför valt att fokusera på den kontexten.  

 

Genom en noggrann läsning av rapporterna har jag därmed bearbetat rapporterna på följande 

vis: det ekonomiska ansvaret (resurser för att säkerställa anställdas säkerhet) har bearbetats 

genom att leta efter vilka utbildningar, program och ramverk BP förser sina anställda med i 

syfte att öka anställdas kompetens gällande säkerhet. De kapitel som behandlar detta i 2009 

års rapport är ’People energy’ och ’Safe and responsible energy’. De kapitel som behandlar 

detta i 2010 års rapport är “How we operate”, “Safety” och ’Managing operational risk’. Det 

juridiska ansvaret (initiativ till mänskliga rättigheter) har bearbetats genom att leta efter vilka 

initiativ BP tar för att främja mänskliga rättigheter. De kapitel som behandlar detta i 2009 års 

rapport är ’How we operate’ och ’Compliance and ethics’. Det kapitel som behandlar detta i 

2010 års rapport är ’Human rights’.  

 

Det etiska ansvaret (moraliska miljömässiga prestationer) har bearbetats genom att leta efter 

vilka initiativ som BP tar genom rapportering och dialog med intressenter för att främja 

miljön. De kapitel som behandlar detta i 2009 års rapport är ’Climate change’ och ’Safe and 
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responsible energy’. De kapitel som behandlar detta i 2010 års rapport är ’Climate change’ 

och ’Enviroment’. Det filantropiska ansvaret (program, projekt och ideella verksamheter) har 

bearbetats genom att leta efter vilka program, projekt och ideella verksamheter BP har i syfte 

att främja samhället. Det kapitel som behandlar detta i 2009 års rapport är ’Local Energy’. 

Det kapitel som behandlar detta i 2010 års rapport är ’Society’.  

 

Vad som bör förtydligas när det kommer till bearbetning av rapporterna är att de ovan 

nämnda kapitel inte endast behandlar dessa områden. Det kan därmed vara en underrubrik 

som behandlar just det området, vilket jag har uppmärksammat i min empiri genom att 

tydliggöra detta. Eftersom att det finns en bristande systematik i rapporterna har bearbetning 

av dem försvårats, vilket har gjort att jag som forskare har haft en betydande roll när det 

kommer till att urskilja materialet utifrån mina utvärderingskriterier, men eftersom att det på 

förhand har tydliggjorts vad som letas efter i rapporterna skapar det transparens i arbetet.  
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5. Empiri 
	  
I följande kapitel presenteras empirin utifrån BP:s CSR-rapporter från 2009 och 2010 genom 

att applicera utvärderingskriterierna för undersökningen. Utvärderingskriterierna är: 

ekonomiskt ansvar (resurser för att säkerställa sina anställdas säkerhet), juridiskt ansvar 

(mänskliga rättigheter), etiskt ansvar (etiska miljömässiga prestationer) och filantropiskt 

ansvar (program, projekt och ideella verksamheter). För att få en bättre översikt och för att 

enklare kunna tyda förändringar i BP:s CSR-rapportering har jag valt att inte redovisa 

rapporterna var för sig, istället kommer rapporterna att redovisas utefter 

utvärderingskriterierna.  

 

5.1 Ekonomiskt ansvar – Resurser för att säkerställa sina anställdas säkerhet 
	  

5.1.1 BP:s CSR-rapport 2009 
	  

”People are fundamental to our progress in BP. Our performance and our safety record 

depend on our employees skill and commitment” (British Petroleum 2009:27). Så uttrycker 

BP sina anställdas betydelse i företaget, under kapitlet ’People energy’, i sin CSR-rapport från 

2009. Vidare skriver BP om hur de organiserar, bedriver och belönar sina anställda för att 

uppnå så bra prestationer som möjligt. BP ger konkreta exempel på olika program, ramverk 

och utbildningar kopplade till exempelvis hållbara arbetsteam, prestationer, belöningar och 

ledarskapsutveckling. I kapitlet ’People energy’ finns däremot ingen information gällande 

resurser, i form av program, ramverk eller utbildningar, för att öka kompetensen hos sina 

anställda för att säkerställa deras säkerhet.  

 

I kapitlet ’Safe and responsible energy’ inleder BP med att skriva ”Our goal of ’no accidents, 

no harm to people and no damage to the enviroment’ is fundamental to BP’s activities” 

(British Petroleum 2009:20). I underrubriken ’Safety, people and performance’ skriver BP om 

sitt operativsystem (OMS) som introducerades 2008, vilket består av ett och samma ramverk 

för att BP:s operationer ska fungera utifrån alla aspekter, från säkerhet, till personlig hälsa 

och miljömässiga prestationer.  BP hävdar att OMS skapar ett integrerat och konsistent 

arbetssätt hos sina anställda, vilket kan förstärka säkerheten i BP:s operationer. I samma 

kapitel, i underrubriken ’Operating skills and knowledge’, skriver BP om ett till ramverk. 

Ramverket fokuserar på säkerhet och operativ inlärning, vilket ska verka för att anställda på 
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alla nivåer ska öka sin kompetens för att kunna leverera säkra, tillförlitliga, ansvarsfulla och 

effektiva operationer.  

 

5.1.2 BP:s CSR-rapport 2010 
 

I BP:s CSR-rapport från 2010, i kapitlet ’How we operate’ skriver BP i underrubriken ’Our 

employees’ att ”Strengthening safety, compliance and risk management across the group 

depends on the actions our people take daily in their roles” (British Petroleum 2010:19). 

Fortsättningsvis skriver BP om att de efter olyckan i den mexikanska golfen har granskat sina 

prestationsinitiativ och därmed introducerat en ny prestationshantering och ett nytt 

belöningssystem för sina anställda. BP hävdar att dess syfte är att öka företagets fokus på 

säkerhet genom att använda utvärderingar i sina prestationer, vilka i sin tur ska bidra till ökad 

expertis för anställda inom områdena säkerhet och operativ riskhantering.  

 

I kapitlet ’Safety’ inleder BP med att skriva att ”Safeguarding the people working for BP, and 

ensuring our operations are designed and managed properly must always be at the heart of 

how we run our business” (British Petroleum 2010:30). I underrubriken ’Safety management’ 

erkänner BP att deras förmåga att garantera säkerhet i sin verksamhet har blivit ifrågasatt och 

hävdar att de ska ta nya initiativ för att stärka den. Fortsättningsvis skriver BP om samma 

ramverk som presenterades i 2009 års CSR-rapport, gällande säkerhet och operativ inlärning. 

För att uppmuntra säkerhetsinitiativ i anställdas arbete presenterar BP ett nytt 

belöningssystem vilket syftar till att främja säkerhet, ansvar och hållbarhet i arbetet. 

Belöningssystemet ska verka för att alla anställda ska bedömas utifrån sina prestationer 

gällande säkerhet och riskhantering, vilket inkluderar ett effektivt teamarbete, 

kompetensutveckling, lyhördhet och tillgivenhet till gruppen samt att prestera utifrån BP:s 

mål för att gynna en fortsatt hållbar utveckling.  

 

Gällande BP:s operativsystem (OMS) vilket beskrevs ovan i 2009 års rapport skriver BP i 

kapitlet ’Managing operational risk’ att det har implementerats i all verksamhet men att det 

fortfarande kan finnas luckor som är svåra att identifiera. Fortsättningsvis menar BP att det är 

en process som kan ta flera år.  Som ett initiativ att påskynda implementeringen av 

operativsystemet har BP beslutat om att ta fram en handbok till anställda. Handboken ska 

innehålla detaljerad information om vilka förändringar inom säkerhet som BP ska uppnå.  Om 
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OMS funktion vid Deepwater Horizon-olyckan hävdar BP att OMS var verksamt i alla deras 

operationer i den mexikanska golfen sedan december 2009. Fortsättningsvis skriver BP att 

OMS i praktiken måste förstärkas för att kunna göra systemet heltäckande i BP:s verksamhet. 

Avslutningsvis skriver BP ”BP will incorporate lessons learned from the Deepwater Horizon 

accident into OMS, including around contractor management and oil spill preparedness and 

response” (British Petroleum 2010:16).  

 

5.2 Juridiskt ansvar – Initiativ till att främja mänskliga rättigheter 
	  

5.2.1 BP:s CSR-rapport 2009 
	  
I BP:s CSR-rapport från 2009 inleder BP kapitlet ’How we operate’ med att skriva om hur 

deras verksamhet, genom system för styrning och ledning, verkar för att deras företag ska 

bedrivas på ett ansvarsfullt sätt, speciellt gällande miljömässiga, sociala och ekonomiska 

problem. Fortsättningsvis skriver BP om hur dessa system ska reflektera deras stöd för 

globala, erkända standarder inom säkerhet, trygghet och mänskliga rättigheter. Gällande 

mänskliga rättigheter, i underkapitlet ’Human rights’ skriver BP: ”BP is commited to 

respecting humam rights in line with our support for the Universal Declaration of Human 

Rights” (British Petroleum 2009:5). Underkapitlet ’Human rights’ är fem meningar långt och 

beskriver vilka åtgärder som BP gör för att främja mänskliga rättigheter. BP skriver att de 

processer som utgör deras företagsverksamhet reflekteras av mänskliga rättigheter. 

Fortsättningsvis hävdar BP att deras ’Code of conduct’, det vill säga uppförandekod, är ett 

exempel på detta. Uppförandekoden menar BP speglar deras engagemang gällande rättvisa 

anställningsvillkor och lika anställningsmöjligheter. Vidare skriver BP att uppförandekoden 

även visar BP:s engagemang gällande öppna och transparanta dialoger med samhället. BP 

hävdar avslutningsvis att de tar starkt motstånd gällande barnarbete och arbetstvång.  

 

I kapitlet ’Compliance and ethics’ skriver BP att ”It is a fundamental BP commitment to 

comply with all applicable legal requirements and adhere to high ethical standards” (British 

Petroleum 2009:29). I underkapitlet ’Code of conduct’, vilket BP menar är ett exempel på hur 

mänskliga rättigheter implementeras i BP:s verksamhet. BP beskriver att uppförandekoden 

fungerar som en standard för beteenden inom företaget, och ska hjälpa anställda att göra vad 

som anses är rätt i en komplex företagsmiljö. BP hävdar att uppförandekoden täcker en rad 

problem vilka är indelade i fem huvudområden:  
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- hälsa, säkerhet, trygghet och miljö 

- anställda 

- företagspartners 

- administration och samhälle 

- företagsresurser och finansiell integritet 

 

BP skriver fortsättningsvis att uppförandekoden utvärderas periodvis för att garantera att den 

möter intressenters förväntningar och BP:s standardkrav. BP förbättrade och uppdaterade 

under 2009 uppförandekoden genom att klargöra regler gällande företagsgåvor och 

underhållspolicy för att förbättra kontrollen i huvudsakliga problemområden. BP skriver även 

att en viktig del av uppförandekoden är kommunikation med sina anställda. Detta menar BP 

görs genom att ha en öppen dialog gällande bekymmer som anställda har kring säkerhet, 

miljö, arbetsrelaterade problem och övrigt som kan kopplas till uppförandekoden (British 

Petroleum 2009).  

 

5.2.2 BP:s CSR-rapport 2010 
 

I CSR rapporten från 2010 skriver BP i kapitlet ’Human rights’: ”We recognize that our 

operations can impact people and communities in ways that relate to human rights” (British 

Petroleum 2010:21). BP hävdar att de har tagit ytterligare initiativ till att integrera respekten 

för mänskliga rättigheter i sin ledning och styrning. Fortsättningsvis skriver BP att de valt att 

kategorisera problemet genom tre områden: anställda, samhälle och säkerhet. Som i 2009 års 

rapport nämner BP sin ”code of conduct”, samt sitt operativsystem (OMS). BP hävdar att 

operativsystemet inkluderar handlingssätt för stora projekt gällande rättighetsbaserade ämnen, 

som exempelvis säkerhet och relationen till lokalbefolkningar. I underrubriken ’Employees’ 

skriver BP att de har ett stort ansvar att försäkra att de mänskliga rättigheterna följs med 

hänsyn till företagets arbetsstyrka på nästintill 80 000 anställda. BP menar att det främst är de 

arbetsrelaterade problemen som de behöver vara extra vaksamma över, som exempelvis 

barnarbete, arbetstvång, diskriminering och arbetstagarnas rättigheter till kollektiv 

förhandling. BP hävdar att deras riktlinjer för sin ledning och sina anställda gällande dessa 

områden baseras på ’UN global Compact’, praxis inom branschen, BP:s egna erfarenheter 

samt nationell och internationell lag.  
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I underrubriken ’Communities’ skriver BP att deras närvaro i vissa områden kan påverka 

lokalsamhällen och därmed lokalbefolkningar. BP menar att de på grund av detta har skapat 

nya projekt i syfte att ta hänsyn till hur deras operationer kan påverka lokalsamhällen. 

Projekten går ut på att ge ut information till lokalsamhällen gällande kring vilka sociala och 

miljömässiga risker som finns innan BP:s operationer får påbörjas. Fortsättningsvis skriver 

BP ”We recognize that the Gulf of Mexico oil spill affected the livelihoods and local business 

sectors in Golf Coast communities” (British Petroleum 2010:21). BP hävdar att de förstår den 

ekonomiska effekten av olyckan efter att ha arbetat nära dessa samhällen i många år. BP har 

därför gjort investeringar för att hjälpa de drabbade områdena att återhämtas, samt förpliktigat 

sig till att bemöta och tillgodose alla legitima krav från företag och individer som har 

drabbats.  

 

”BP is commited to protecting our people and facilities in a manner that upholds respect for 

human right” (British Petroleum 2010:21). Så inleder BP underrubriken ’Security’. 

Fortsättningsvis menar BP att de har arbetat med andra företag i oljebranschen, NGO’s och 

den amerikanska och brittiska regeringen för att utveckla ’Voluntary Principles on Security 

and Human Rights’. ’Voluntary Principles on Security and Human Rights är ett ramverk för 

bedöma om problem med mänskliga rättigheter är sannolika i relation till BP:s 

säkerhetsåtgärder i ett land och på så sätt försäkra att tillräckliga åtgärder görs för att 

förhindra detta.  

 

Utöver de tre områdena anställda, samhälle och säkerhet skriver BP att de även har varit med 

och utvecklat ett nytt ramverk tillsammans med FN: ’UN Framework for Business and 

Human Rights. Ramverket ska verka för att ta konkretisera det ansvar som företag har i 

relation till mänskliga rättigheter och bygger på rekommendationer hur mänskliga rättigheter 

ska arbetas med kontinuerligt samt hur en formell integrering av mänskliga rättigheter ska ske 

i företags verksamheter (British Petroleum 2010).  

 

5.3 Etiskt ansvar – Moraliska miljömässiga prestationer  
	  

5.3.1 BP:s CSR-rapport 2009 
	  
I BP:s CSR rapport från 2009 inleder BP kapitlet ’Climate change’ med ”Climate change is a 

major global issue – one wich justifies precautionary action in pursuit of a long term goal 
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along with a programme of action to deliver it” (British Petroleum 2009:14). Fortsättningsvis 

menar BP att både regeringar och företag har ansvar för att miljömässiga mål ska uppnås. 

Regeringar genom att skapa policyramverk och företag genom att agera utifrån dessa ramverk 

för att på så sätt kunna leverera hållbara energiresurser. Policyramverk från regeringen menar 

BP är nyckeln till att kunna uppnå förändringar, eftersom att det ger ett tydligt och stabilt 

ramverk för investeringar. I underrubriken ’Advocacy and outreach’ skriver BP ”We support 

policy action to adress climate change at international and national level” (British Petroleum 

2009:15). Fortsättningsvis skriver BP att de har skrivit under ett avtal, ’Copenhagen 

Communiqué, vilket är ett avtal för företag vilket innebär en gemensam och långsiktig 

överenskommelse om hur klimatförändringar ska hanteras.  

 

BP hävdar att avtalet ska göra konsumenter medvetna om energirelaterade problem och hur 

de kan använda energi mer hållbart. Fortsättningsvis skriver även BP att de på sin hemsida 

har lanserat ’BP Energy Lab’, vilket innehåller information om energianvändning, en 

frågesport, ett spel för barn samt ett verktyg för konsumenter där de kan mäta sin uppskattade 

energiförbrukning och sitt koldioxidavtryck. I underrubriken ’Research programmes’ skriver 

BP om vilka forskningsprogram de deltar i gällande klimatförändringar och alternativ 

koldioxidsnål energi. BP skriver att de bland annat stödjer forskning hos Princeton University 

och The Chinese Academy samt att de även stödjer NGO’s, allmänna 

forskningsorganisationer och tankesmedjor.  

 

I kapitlet ’Safe and responsible energy’ skriver BP i underrubriken ’Local enviromental 

performance’ att de rapporterar gällande luftföroreningar, avfall, vatten, och biologisk 

mångfald på en lokal nivå, i de områden där det är mest relevant. Fortsättningsvis skriver BP, 

i underrubriken ’Working in parthership on biodiversity’ att ”Working sensitively around 

flora and fauna is an integral part of our effort to manage enviromental impacts. We work 

with others to manage biodiversity where relevant in new projekts and in existing operations” 

(British Petroleum 2009:24). BP skriver att de bland annat arbetar med ’The Nature 

Conservancy’ för att minska miljöpåverkan på djur-och växtliv och har ett samarbete med 

’The World Conservation Monitoring Centre’ vilket ger BP tillgång till världsdatabasen 

gällande skyddade områden, vilket skapar möjligheter för BP att kunna ta hänsyn till dessa 

områden samt planera utifrån det redan i ett tidigt stadium (British Petroleum 2009).   
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5.3.2 BP:s CSR-rapport 2010 
 

I BP:s CSR-rapport från 2010, i kapitlet ’Climate change’, skriver BP ”Climate change is a 

major global challenge – one that will require the efforts of governments, industry and 

induviduals” (British Petroleum 2010:26). Fortsättningsvis skriver BP om att de har gjort en 

analys gällande den faktiska omfattningen av klimatförändringen och menar att den tidigare 

har varit underskattat. BP skriver att beslutsfattare måste skapa ett tydligare och stabilare 

ramverk gällande klimatförändringar för att investerare och konsumenter ska kunna välja det 

bästa alternativet. BP menar att FN:s konferens i Cancun gällande klimatförändringar var ett 

steg i rätt riktning men att mycket arbete kvarstår.  

 

Fortsättningsvis menar BP att de stödjer ramverk som kan tackla problem med 

klimatförändringar, men som också gör det möjligt för samhället att möta en ökad efterfrågan 

på säker och prisvärd energi. I underkapitlet ’Conducting education and outreach’ skriver BP 

”We engage in the climate change policy debate and seek to spread awareness of climate 

change among our costumers and the public” (British Petroleum:27). BP skriver att de deltog 

i forum och event på FN:s konferens i Cancun 2010 gällande klimatförändringar samt att de 

och cirka tusen andra företag skrev under ett avtal, Cancun Communiqué. Avtalet består av 

ett ställningstagande från dessa företag om vad de anser att beslutsfattare på konferensen 

behöver uppnå gällande klimatförändringar. Fortsättningsvis menar BP att klimatförändringar 

är en huvudkomponent i deras allmänna utbildningsprogram. BP skriver om att de har skapat 

ett utbildningsverktyg, ’Carbon Footprint Toolkit’, vilket är skapat för att lära gymnasieelever 

om koldioxidutsläpp och dess effekter samt hur koldioxidutsläpp kan reduceras och 

information om alternativa energikällor.  

 

I kapitlet ’Enviroment’ skriver BP om hur känsliga områden kan påverkas av deras projekt 

och att det är viktigt för BP att de tar ansvar för att de inte sker på ett sätt som kan skada 

dessa områden. Fortsättningsvis skriver BP i underkapitlet ’Enviromental management’ att 

”The oil spill in the Gulf of Mexico dramatically highlighted the consequences a single 

accident can have on an ecosystem and the need for rigorous enviromental management” 

(British Petroleum 2010:35). BP skriver om vilken påverkan olyckan i den mexikanska golfen 

hade på miljön, att framtidseffekten ännu är okänd, men att de ska fortsätta rapportera 
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gällande röjningsarbete och upptäckter gällande miljöpåverkan. BP hävdar även att de har 

arbetat med externa verksamheter för att uppskatta miljömässiga konsekvenser för oljeläckan 

samt för att planera vilka åtgärder som BP ska vidta.  

 

I underrubriken ’Enviromental performance’ skriver BP om lokal rapportering. BP menar att 

biologisk mångfald på de platser som BP opererar i kan skapa en rad olika miljöproblem. För 

att påvisa sin medvetenhet om detta menar BP att det är viktigt att visa hur de hanterar dessa 

problem genom en kontinuerlig rapportering gällande luftföroreningar, avfall, vatten och 

tillträde till skyddade områden på en lokal nivå (British Petroleum 2010).  

 

5.4 Filantropiskt ansvar – Program, projekt och ideella verksamheter 
	  

5.4.1 BP:s CSR-rapport 2009 
	  
I BP:s CSR-rapport från 2009, i kapitlet ’Local energy’, skriver BP om hur de bidrar till de 

samhällen de verkar i: ”We aim to make a positive difference in the places where we operate 

by using our skills and resources to do business in a way that benefits both local populations 

and BP” (British Petroleum 2009:30). Fortsättningsvis skriver BP att de bidrar till samhället i 

huvudsak genom tre olika områden: bidra till ekonomisk tillväxt, stödja utbildning och andra 

samhällsbehov och dela teknisk expertis med lokala myndigheter. Gällande ekonomisk 

tillväxt skriver BP att de har utvecklat flertalet program för att utveckla lokala 

distributionskedjor på de platser som BP är aktiva. BP menar att det sker genom exempelvis 

finansiellt stöd och kunskap gällande globala standarder inom hälsa och säkerhet. Enligt BP 

gynnar detta både deras verksamhet och lokala samhällen som de är verksamma inom.  

 

Gällande BP:s stöd för utbildning skriver BP att de använder sina kunskaper, resurser och 

influenser till att investera på ett sätt som gynnar lokala intressen och behov. BP arbetar 

tillsammans med exempelvis lokala myndigheter och olika samhällsgrupper för att kunna 

skapa sådana program. Programmen kan handla om allt från att stödja universitetsstudenter, 

genom att exempelvis utveckla deras matematiska och vetenskapliga kunskaper, till att 

utbilda människor gällande hälsa, för att exempelvis sänka antal insjuknande i Malaria. 

Fortsättningsvis skriver BP att de stödjer ett projekt i Azerbaijan för att förbättra 

myndigheters tekniska kvalitet inom ekonomisk rådgivning. Som en del av projektet stödjer 
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även BP en expertisgrupp från den EU-baserade tankesmedjan ’Center for Social and 

Economic Research’.  

 

Utöver dessa tre områden skriver även BP om deras stöd i Tangguh, Indonesien: ”Delivering 

value to BP and the local community with the start up of our liquefied natural gas project in 

Indonesia” (British Petroleum 200:32). Fortsättningsvis skriver BP att de har utvecklat 

flertalet program som involverar lokalsamhället och uppmuntrar lokala myndigheter till att 

utveckla bättre ledarskap och ett större ansvar. Programmen menar BP är designande för att 

skapa förbättringar inom hälsa, utbildning, företagsverksamhet och andra samhällsrelaterade 

aspekter.  
  
Utöver BP:s egna program stödjer de även ett befintligt program vilket ska hjälpa lokala 

företag att utveckla de kunskaper som behövs för att kunna konkurrera mot BP och andra 

företag inom branschen (British Petroleum 2009). 

 

5.4.2 BP:s CSR-rapport 2010 
 

I BP:s CSR rapport från 2010, i kapitlet ’Society’, skriver BP ”We strive to make our socio-

economic impact a positive one by running our operations responsibly and by investing in 

communities in ways that benefit both local populations and BP” (British Petroleum 

2010:38). I underrubriken ’Managing our impact’ skriver BP att de har förhoppningar om att 

varje projekt BP deltar i har potential att skapa samhällsnytta genom att skapa 

arbetsmöjligheter, skatteintäkter och möjligheter för lokala leverantörer. BP menar även att de 

kan skapa positivt inflytande gällande respekt för mänskliga rättigheter genom att ha en 

öppen dialog med de människor som är involverade i projekten. Fortsättningsvis skriver BP 

om att olyckan i den mexikanska golfen skapar en större förståelse för hur ett företag som BP 

kan ha en direkt påverkan över lokalsamhällen och skapa negativa konsekvenser för den 

globala ekonomin.  

 

BP skriver i underkapitlet ’Our practices’ om att de under år 2010 har lanserat flera nya 

projekt. Projekten innefattar främst att identifiera och stödja de grupper som kan bli 

påverkade av BP:s verksamhet, samt diskutera vilka positiva följder som verksamheten kan 

frambringa i området. Fortsättningsvis skriver BP om att de har skapat paneler för att förstå 

vilken inverkan BP:s verksamhet kan ha gällande socio-ekonomiska faktorer i 
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lokalsamhällen. Att förstå de socio-ekonomiska faktorerna menar BP är både komplext och 

svårt, och att BP genom att använda sig av paneler kan navigera eventuella problem och 

frågor gällande deras verksamhet.  

 

I underkapitlet ’Socio-economic development’ skriver BP om vilka utvecklingsprogram de 

investerar i för att skapa lokala och hållbara förändringar. Dessa program är samma program 

som BP skrev om i sin CSR-rapport från 2009, det vill säga de tre områdena: bidra till 

ekonomisk tillväxt, stödja utbildning och andra samhällsbehov och dela teknisk expertis med 

lokala myndigheter (British Petroleum 2010). 
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6. Analys  
	  
I följande analyskapitel har jag utifrån de förbestämda teoretiska utvärderingskriterierna i 

empirin analyserat förändringar av ansvar och argumentation i BP:s CSR-rapportering från år 

2009, innan olyckan, och år 2010, efter olyckan. Både konkreta och övergripande 

förändringarna analyseras. För att få en bättre översikt har jag strukturerat analysen utefter 

utvärderingskriterierna, istället för att analysera rapporterna var för sig. 

 

6.1 Ekonomiskt ansvar – Resurser för att säkerställa anställdas säkerhet 
 

Ekonomiskt ansvar BP:s CSR-rapport 2009 BP:s CSR-rapport 2010 

Resurser för att 

säkerställa anställdas 

säkerhet 

- Operativsystem (OMS) 

- Ramverk för säkerhet och 

operativ inlärning 

- Säkerhetsutvärderingar 

inom transport 

- Operativsystem (OMS) 

- Ramverk för säkerhet 

och operativ inlärning 

- Prestationshantering 

- Belöningsstrategi 

Figur 2. Ekonomiskt ansvar 2009 och 2010 

Utifrån tabellen går det att tolka det som att det har skett förändringar i BP:s CSR-rapport 

från 2009 till 2010 gällande ekonomiskt ansvar, i form av resurser för att säkerställa 

anställdas säkerhet.  

 

I BP:s CSR-rapport från 2009 skriver BP om ett operativsystem (OMS), ett ramverk för 

säkerhet och inlärning samt om en säkerhetsutvärdering inom transport. BP argumenterar för 

att OMS skapar ett integrerat och konsistent arbetssätt för anställda samt att det är ett 

heltäckande ramverk inom aspekterna säkerhet, personlig hälsa och miljö i deras verksamhet. 

Gällande BP:s ramverk för säkerhet och inlärning argumenterar BP för att det ökar 

kompetensen för anställda på alla nivåer för att kunna leverera säkra, tillförlitliga, 

ansvarsfulla och effektiva operationer. Gällande säkerhetsutvärderingar inom transport 

argumenterar BP för att de främjar säkrare körning, resor och fordon.  

 

I BP:s CSR-rapport 2010 skriver BP återigen om operativsystemet (OMS), ramverket för 

säkerhet och operativ inlärning samt ett införande av prestationshantering och ett 

belöningssystem. BP argumenterar för att OMS i praktiken måste förstärkas för att kunna 
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göra systemet heltäckande i BP:s verksamhet. För att förstärka OMS har BP tagit fram en 

handbok till anställda med detaljerad information om vilka förändringar inom säkerhet som 

BP vill uppnå. Att BP har tagit initiativ till att förbättra operativsystemet kan tolkas som att 

BP har gjort en faktisk förändring. Gällande BP:s ramverk för säkerhet och operativ inlärning 

argumenterar BP för att det ökar kompetensen för anställda på alla nivåer för att kunna 

leverera säkra, tillförlitliga, ansvarsfulla och effektiva operationer, vilket därmed är 

oförändrat från 2009 års rapport. Gällande prestationshantering och belöningsstrategi 

argumenterar BP för att det ska öka anställdas expertis inom områdena säkerhet och operativ 

riskhantering.  

 

Sammanfattningsvis är de konkreta förändringar som BP har gjort i sin CSR-rapportering från 

2009 till 2010: förbättringar i sitt operativsystem och införande av prestationshantering och 

belöningsstrategi. Ramverket för säkerhet och operativ inlärning är oförändrat. 

Säkerhetsutvärderingar inom transport nämns inte. 

 

Övergripande förändringar av ansvar och argumentation gällande resurser för att säkerställa 

anställdas säkerhet kan tolkas som att BP i CSR-rapporten från 2009 främst fokuserar på hur 

resurserna gynnar verksamhet medan BP i CSR-rapporten från 2010 främst fokuserar på hur 

resurserna behöver förbättras för att kunna gynna verksamhet. Denna tolkning baseras på att 

BP:s argument gällande ansvar är mer självkritiska i CSR-rapporten från 2010, genom en 

medvetenhet om att olyckan i den mexikanska golfen kan påverka tillförlitligheten i deras 

metoder. Det kan exemplifieras genom att BP skriver att deras förmåga att garantera säkerhet 

i sin verksamhet har blivit ifrågasatt och att nya initiativ behöver tas för att stärka den. I CSR-

rapporten från 2009 bygger BP:s argument i större utsträckning på prestation, med andra ord 

framhäver BP det som fungerar och inte det som behöver förbättras. Därmed kan det tolkas 

som att BP har gjort förändringar gällande resurser för att säkerställa anställdas säkerhet.   
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6.2 Juridiskt ansvar – Initiativ för att främja mänskliga rättigheter  
	  
	  
Juridiskt ansvar BP:s CSR-rapport 2009 BP:s CSR-rapport 2010 

Initiativ för att främja 

mänskliga rättigheter 

- Uppförandekod 

 

- Uppförandekod 

- Integrera mänskliga 

rättigheter i styrning 

och ledning 

- Operativsystem 

(OMS) 

- Projekt 

- Ramverk 

Figur 3. Juridiskt ansvar 2009 och 2010 

 

Utefter tabellen går det att tolka det som att det har skett omfattande förändringar i BP:s CSR-

rapport från 2009 till 2010 gällande juridiskt ansvar, i form av initiativ för att främja 

mänskliga rättigheter.  

 

I BP:s CSR rapport från 2009 skriver BP att de respekterar de mänskliga rättigheterna samt 

argumenterar för att deras system reflekterar deras stöd för mänskliga rättigheter men vad 

som konkret presenteras i rapporten som ett initiativ till att främja mänskliga rättigheter är 

endast deras uppförandekod, eller ’Code of conduct’ som BP benämner den. BP argumenterar 

för att uppförandekoden är ett sätt att implementera mänskliga rättigheter i verksamheten. Det 

skulle kunna tolkas som att BP:s initiativ för att främja mänskliga rättigheter framstår som 

relativt vagt, eftersom att en uppförandekod även skulle kunna passa in i en etisk dimension. 

Denna tolkning baseras på det faktum att BP beskriver uppförandekoden som en standard för 

beteenden i företaget, och att den ska hjälpa anställda att göra det som anses rätt.  

 

I BP:s CSR-rapport från 2010 skriver BP att de är medvetna om att deras verksamhet kan 

påverka människor och samhällen på ett sätt som strider mot mänskliga rättigheter. BP 

argumenterar för att de har tagit ytterligare initiativ för att implementera mänskliga rättigheter 

i sin verksamhet, och att de valt att kategorisera problemet genom tre områden. På vilket sätt 

de ska implementera mänskliga rättigheter utifrån dessa områden nämns dock inte, vilket 

skapar en brist. Precis som i 2009 års rapport framhäver BP sin uppförandekod och även sitt 
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operativsystem (OMS), vilket de menar är ett handlingssätt för stora projekt gällande 

mänskliga rättigheter. Att operativsystemet nämns i 2010 års rapport som ett initiativ till 

mänskliga rättigheter men inte i 2009 års rapport gör att det går att ifrågasätta transparensen i 

rapporterna och huruvida det skulle kunna bero på slarvig rapportering eller felaktig 

information. Fortsättningsvis har BP lanserat ett projekt och ett ramverk. Projektet lanserades 

efter olyckan i den mexikanska golfen, i syfte att ta reda på hur deras verksamhet kan påverka 

lokalsamhällen som bryter mot mänskliga rättigheter och ramverket skapades för att hjälpa 

företag att implementera mänskliga rättigheter i sin verksamhet.  

 

Sammanfattningsvis är de konkreta förändringarna som BP har gjort från 2009 till 2010 är ett 

införande av integrering av mänskliga rättigheter i styrning och ledning, operativsystem, 

projekt och ramverk. 

 

Övergripande kan det tolkas som att det har skett en förändring gällande ansvar och 

argumentation, utifrån innehållet i rapporterna, men att transparensen i förändringen kan 

ifrågasättas. Dels för att initiativen uppförandekod, integrering av mänskliga rättigheter i 

ledning och styrning samt operativsystem var relativt vagt formulerade samt utan en konkret 

handlingsplan. Dessutom bör det ifrågasättas att BP argumenterar att operativsystemet 

används för att främja mänskliga rättigheter i 2010 års rapport men inte 2009. Projektet och 

ramverket är de initiativ som kan anses mest tillförlitliga eftersom att BP konkret beskriver 

hur de används.  

 

6.3 Etiskt ansvar – Moraliska miljömässiga prestationer 
	  
	  
Etiskt ansvar BP:s CSR-rapport 2009 BP:s CSR-rapport 2010 

Moraliska miljömässiga 

prestationer 

- Avtal 

- Digital plattform 

- Forskningsprogram 

- Rapportering 

- Samarbeten  

- Avtal 

- Analys 

- Utbildningsverktyg 

- Rapportering 

- Samarbeten med 

externa verksamheter 

Figur 4. Etiskt ansvar 2009 och 2010 
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Utefter tabellen går det att tolka det som att det har skett mindre förändringar i BP:s CSR-

rapport från 2009-2010 gällande etiskt ansvar, i form av moraliska miljömässiga prestationer. 

 

När det kommer till etiskt ansvar i form av moraliska miljömässiga prestationer är 

förändringarna mellan 2009 och 2010 års rapport inte så omfattande eftersom att 

prestationerna har stora likheter i sin karaktär.  Den tydligaste förändringen kan tolkas som att 

BP år 2009 rapporterade angående etiska miljömässiga prestationer mer allmänt, på så sätt att 

det inte hade någon specifik inriktning. BP:s forskningsprogram och samarbeten handlar om 

miljöförändringar och alternativa miljövänliga energikällor och rapporterna handlar om en 

medvetenhet om miljöpåverkan i lokala områden. Det upplevdes som att BP i 2010 års 

rapport var mer personligt involverade i arbetet. Det som tyder på att BP upplevs som mer 

personligt involverade 2010 är att BP skriver om sitt ansvar gällande åtgärder efter olyckan i 

den mexikanska golfen, vilket kan exemplifieras med att de analyserar, rapporterar och 

samarbetar med externa verksamheter gällande vilka skador som har skett och vilka åtgärder 

som ska tas, både gällande allmän miljöpåverkan och lokal miljöpåverkan som en effekt av 

oljeläckan. BP erkänner dessutom att deras verksamhet har skapat stora konsekvenser för 

miljön och att det är viktigt att genom rapportering och dialog påvisa vilket ansvar de tar.  

 

Under 2009 års rapport kan det tolkas som att BP i högre grad fokuserade på prestationer i 

form av verktyg och information gällande miljöproblem, det vill säga påvisa ett allmänt 

engagemang till allmänheten. Vad som kan tolkas som en intressant förändring är den 

gällande de avtal som BP skrev under 2009 och 2010, tillsammans med andra företag. Det 

som skiljer avtalen åt är att avtalet år 2009 var riktat till företagens mål till förändring 

gällande miljö och avtalet år 2010 var riktat till företagens mål för beslutsfattare gällande 

miljö. Det skulle kunna tolkas som en förändring gällande attityden kring ansvarstagande och 

ansvarsutkrävning. Den digitala plattformen från 2009 års rapport och utbildningsverktyget 

från 2010 års rapport har samma syfte, att sprida information, vilket gör att det kan tolkas 

som oförändrat.  

 

Sammanfattningsvis är de konkreta förändringar som BP har gjort gällande etiskt 

ansvarstagande, i form av etiska miljömässiga prestationer, är att BP 2009 hade en digital 

plattform och forskningsprogram gällande miljö och att BP 2010 gjorde egna analyser för att 

ta reda på framtida klimatpåverkan och hade ett utbildningsverktyg för gymnasielever 

gällande koldioxidutsläpp.  
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Övergripande så kan det tolkas som att det finns vissa skillnader gällande motiven för BP:s 

etiska miljömässiga prestationer, det vill säga allmän information och riktad information men 

dess omfattning kan anses vara relativt oförändrad, det kan däremot tolkas som att BP har 

gjort en fördjupning för att påvisa ett större ansvar efter olyckan i den mexikanska golfen.  

 

6.4 Filantropiskt ansvar – Program, projekt och ideella verksamheter 
	  
	  
Filantropiskt ansvar BP:s CSR-rapport 2009 BP:s CSR-rapport 2010 

Program, projekt och ideella 

verksamheter 

- Program 

- Finansiellt stöd 

- Projekt 

- Projekt 

- Paneler 

- Program 

Figur 5. Filantropiskt ansvar 2009 och 2010 

 

Utifrån tabellen kan de tolkas som att det har skett mindre förändringar gällande BP:s ansvar 

gällande filantropiskt ansvar, i form av program, projekt och ansvar. 

 

När det kommer till förändringar gällande filantropiskt ansvar, i form av program, projekt och 

ideella verksamheter, kan det tolkas som att skillnaden inte är så omfattande. I 2009 och 2010 

års rapport nämns liknande program, projekt och ideella verksamheter som främst fokuserar 

på att stödja lokalsamhällen vilka påverkas av BP:s verksamhet. I 2009 års rapport nämns 

framförallt Azerbaijan och Indonesien och i 2010 års program nämns framförallt områden i 

anknytning till Mexikanska golfen. Det kan därmed tolkas som att BP i 2009 års rapport är 

mer inriktade på specifika platser än vad BP är i 2010 års rapport.  

 

I både 2009 och 2010 års rapport argumenterar BP för att deras insatser kan skapa mer 

samhällsnytta. I 2009 års rapport menar BP att de bidrar till ekonomisk tillväxt, utbildning 

och andra samhällsbehov samt dela teknisk expertis med lokala myndigheter. I 2010 års 

rapport menar BP att de har potential att bidra till mer samhällsnytta genom att skapa 

arbetsmöjligheter, skatteintäkter och möjligheter för lokala leverantörer. Det kan därmed 

tolkas som att BP har förändrat sin argumentation gällande sin kapacitet att bidra till 

samhällsnytta, genom skillnader i ordval. I 2009 års rapport bidrar BP till mer samhällsnytta 

med BP i 2010 års rapport har potential att bidra till mer samhällsnytta. Vilket antingen skulle 
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kunna tolkas som att BP har blivit mer osäkra gällande sin egen kapacitet, det vill säga om BP 

verkligen kan generera mer samhällsnytta eller som att BP har blivit mer ödmjuka. BP påvisar 

fortsättningsvis en förståelse av hur olyckan i den mexikanska golfen kan påverka den globala 

ekonomin och anknytande lokalsamhällen negativt, vilket även kan vara en anledning till en 

förändring av argumentationen gällande BP:s kapacitet att generera mer samhällsnytta.  

 

Sammanfattningsvis är de konkreta förändringarna som BP har gjort gällande filantropiskt 

ansvarstagande, i form av program, projekt och ideell verksamhet, är att BP 2009 fokuserade 

mer på finansiellt stöd medan BP 2010 inte fokuserade på finansiellt stöd utan fokuserade 

mer på problemlösning genom att ta fram paneler.  

 

Övergripande kan det tolkas som att förändringarna i BP:s rapport från 2009 och 2010 främst 

utgörs av vilken kapacitet BP påvisar gällande samhällsnytta. I 2009 års rapport argumenterar 

BP för att de bidrar till samhällsnytta och i 2010 års rapport argumenterar BP för att de har 

potential att bidra till samhällsnytta. Det kan därmed tolkas som en förändring i BP:s attityd 

gällande filantropiskt ansvar. Däremot är skillnaden i omfång av program, projekt och ideell 

verksamhet relativt oförändrad.  

 

6. 5 Sammanfattning av analys 
	  
I följande tabell sammanfattas analysen genom en tabell. Detta görs för att tydliggöra ansvar 

och argumentation för ansvar samt för att skapa en bättre överblick. Det filantropiska ansvaret 

följer inte samma schematiska upplägg som resterande ansvar då jag anser att argumentet kan 

appliceras heltäckande.  

 

Ansvar           BP:s CSR-rapport 2009              BP:s CSR-rapport 2010 

Ekonomiskt ansvar - 

Resurser för att 

säkerställa anställdas 

säkerhet 

1. Operativsystem (OMS) 

2. Ramverk för säkerhet och 

operativ inlärning 

3. Säkerhetsutvärderingar inom 

transport 

1. Operativsystem (OMS) 

2. Ramverk för säkerhet och 

operativ inlärning 

3. Prestationshantering 

4. Belöningsstrategi 

Argument 1. Skapar ett integrerat och 

konsistent arbetssätt för 

anställda inom säkerhet, 

1. Måste förstärkas för att 

göra systemet 

heltäckande i 
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personlig hälsa och miljö. 

2. Ökar kompetensen för 

anställda på alla nivåer och 

skapar en säker verksamhet. 

3. Främjar säkrare transporter 

för anställda.  

verksamheten. Initiativ 

till förändring: Lansering 

av handbok. 

2. Ökar kompetensen för 

anställda på alla nivåer 

och skapar en säker 

verksamhet. 

3. Ökar anställdas expertis 

inom säkerhet och 

operativ riskhantering. 

4. Ökar anställdas expertis 

inom säkerhet och 

operativ riskhantering. 

Juridiskt ansvar – 

Initiativ till att främja 

mänskliga rättigheter 

1. Uppförandekod 1. Uppförandekod 

1. Integrera mänskliga 

rättigheter i styrning och 

ledning 

2. Operativsystem (OMS) 

3. Projekt 

4. Ramverk 

Argument 1. Implementerar mänskliga 

rättigheter i verksamheten. 

1. Är ett initiativ till 

implementering av 

mänskliga rättigheter. 

2. Är ett handlingssätt för 

stora projekt gällande 

mänskliga rättigheter. 

3. Ökar kunskapen om hur 

BP:s brott mot mänskliga 

rättigheter påverkar 

lokalsamhällen.  

4. Hjälper andra företag att 

implementera mänskliga 

rättigheter i sin 

verksamhet.  

Etiskt ansvar – 

moraliska 

1. Avtal 

2. Digital plattform 

1. Avtal  

2. Analys 
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miljömässiga 

prestationer 

3. Forskningsprogram 

4.  Rapportering 

5. Samarbeten 

3. Utbildningsverktyg 

4. Rapportering 

5. Samarbeten  

Argument 1. Uppnår mål gällande miljö. 

2. Ökar allmänhetens 

kunskaper gällande 

miljöpåverkan. 

3. Stödjer forskning gällande 

miljöpåverkan och 

alternativa miljövänliga 

energiresurser.  

4. Medvetenhet om 

miljöpåverkan i lokala 

områden.  

5. Resurs för att motverka 

klimatförändringar. 

1. Påverkar beslutsfattare att 

uppnå mål gällande miljö. 

2. Identifierar miljöpåverkan 

och åtgärder efter olyckan 

i den mexikanska golfen. 

3. Informerar gymnasielever 

om koldioxidutsläpp. 

4. Identifierar miljöpåverkan 

och åtgärder efter olyckan 

i den mexikanska golfen. 

5. Identifierar miljöpåverkan 

och åtgärder efter olyckan 

i den mexikanska golfen. 

Filantropiskt ansvar – 

Program, projekt och 

ideella verksamheter 

1. Program 

2. Finansiellt stöd 

3. Projekt 

1. Projekt 

2. Paneler 

3. Program 

Argument  Program, finansiellt stöd och projekt 

bidrar till samhällsnytta. 

Projekt, paneler och program har 

potential att bidra till 

samhällsnytta. 

Figur 6. Sammanfattning av analys 
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7. Slutsatser och avslutande reflektion 
 

I det avslutande kapitlet kommer slutsatser och avslutande reflektion för undersökningen att 

presenteras. 

7.1 Slutsatser  
	  
I följande kapitel kan undersökningens övergripande forskningsfråga besvaras genom att de 

preciserade forskningsfrågorna har besvarats i min analys. Utifrån undersökningens 

övergripande forskningsfråga: Hur tar BP som multinationellt företag sitt samhällsansvar 

genom sin CSR-rapportering? kan slutsatsen dras: 

 

Utifrån de förbestämda utvärderingskriterierna, ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt 

ansvar, går det att se att BP tar ett samhällsansvar genom att påvisa förändringar i sin CSR-

rapportering från år 2009 till år 2010, före och efter olyckan i den Mexikanska golfen, 

gällande ansvar och argumentation. Förändringarna av ansvar i BP:s CSR-rapportering år 

2009 och 2010 har skett i mer eller mindre omfattande grad. Genom att granska den 

sammanfattande tabellen i analysen går det att se att inom det ekonomiska, etiska och 

filantropiska ansvaret har endast mindre förändringar skett, vilka har förändrats genom 

utformning snarare än omfattning. Det ansvar vars förändring är mest omfattande är inom det 

juridiska ansvaret, genom initiativ för att främja mänskliga rättigheter. Förändringen i det 

juridiska ansvaret visas främst genom dess omfattning, dels i form av vilka initiativ som 

presenteras men även hur BP redovisar mänskliga rättigheter i sina rapporter. I 2009 års 

rapport nämns mänskliga rättigheter endast som en underrubrik, i 2010 års rapport behandlas 

mänskliga rättigheter i ett eget kapitel.  

 

Vad som ses som den tydligaste förändring i BP:s CSR-rapportering år 2009 och 2010, som i 

högre grad kan tolkas som att BP tar ett samhällsansvar, är förändringar i BP:s argumentation. 

I 2009 års rapport är BP:s argument för de olika ansvaren endast inriktade på vilka 

prestationer som görs. I 2010 års rapport är BP:s argument för de olika ansvaren i större 

utsträckning konstruktiva, det vill säga hur BP ska arbeta i syfte att förbättra sin verksamhet. 

Det kan därmed tolkas som att BP:s CSR-rapport från 2010 är mer självkritisk, vilket tyder på 

att BP är medvetna om att de bör ta ett samhällsansvar. Det kan däremot ifrågasättas om de 

förändringar av ansvar och argumentation som BP gör kan anses som ett tillräckligt 
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omfattande samhällsansvar i relation till fallet, med hänsyn till de konsekvenser som olyckan 

medförde.  

7.2 Avslutande reflektioner 
	  
När det kommer till reflektioner gällande min uppsats vill jag först och främst ta upp vad som 

bör beaktas när det kommer till tolkningen av resultatet, samt vilka avgränsningar som kan 

påverka och på så sätt begränsa den.  

 

Min undersökning är en teoriprövande studie, - jag provar därmed att använda Carroll’s 

pyramidmodell över CSR, genom förbestämda utvärderingskriterier, som ett verktyg för att 

analysera förändringar av ansvar och argumentation i BP:s CSR-rapporter. Jag har utgått från 

denna teori när jag har studerat materialet, och därmed anpassat vilka delar jag har valt ut 

utefter de förbestämda utvärderingskriterierna. Det här skapar en brist i undersökningen 

eftersom att det inte ger en heltäckande bild av BP:s CSR-rapporter, utan endast efter utvalda 

delar. Med andra ord, om jag hade studerat hela rapporterna hade mitt resultat, analys och 

slutsatser kunnat vara annorlunda. Dock var denna avgränsning nödvändig med hänsyn till 

uppsatsens omfång, vilket även skapar brister gällande uppsatsens generaliserbarhet. Det här 

kan därmed påverka reliabiliteten i uppsatsen eftersom att vid studerandet av materialet, hur 

jag tolkar och applicerar de förbestämda utvärderingskriterierna, kan bli annorlunda beroende 

på forskare.  

 

Jag anser däremot att validiteten i uppsatsen är hög med hänsyn till mitt syfte och mina 

forskningsfrågor. Gällande det valda fallet, BP:s olycka i den Mexikanska golfen, bör det 

reflekteras kring att det kan anses som ett ”extremfall”. Det kan påverka genom att 

förändringar av ansvar och argumentation i just dessa två rapporter kan anses utmärkande, i 

jämförelse med BP:s föregående CSR-rapporter. Däremot anser jag att det faktum att det är 

ett ”extremfall” göra det ännu mer relevant att undersöka BP:s samhällsansvar, eftersom att 

det kan antas vara ännu viktigare i relation till en sådan händelse.  

 

Förslag till vidare forskning inom detta område kan vara att undersöka hur BP:s CSR-

rapportering kan ha påverkats på längre sikt efter händelsen. Det skulle även vara intressant 

att undersöka om andra företag inom oljebranschen i större utsträckning förändrade sin CSR-

rapportering i samband med BP:s olycka i den Mexikanska golfen.  

 



	   41	  

Referenslista 
 
Balmer, J. Powell, Shaun. Greyser, S. (2011). Explicating Ethical Corporate Marketing. 

 Insights from the Deepwater Horizon Catastrophe: The Ethical Brand that 

 Exploded and the Imploded. Journal of Business Ethics. 102:1. doi: https://doi- 

org.bibproxy.kau.se/10.1007/s10551-011-0902-1 

Beckman, L. (2006) Idékritik och statsvetenskapens nytta. Statsvetenskaplig Tidsskrift. 

 108(4) p. 331-342.  

Borglund, T. De Geer, H. & Hallvarsson, M. (2008). Värdeskapande CSR: hur företag tar 

socialt ansvar, 1. uppl., Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

British Petroleum. (2009). Sustainability Review 2009. Tillgänglig:  

https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/sustainability/group-

reports/bp_sustainability_review_2009.pdf [2018.05.18] 

British Petroleum. (2010). Sustainability Review 2010. Tillgänglig:  

https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/sustainability/group-

reports/bp_sustainability_review_2010.pdf [2018.05.18] 

British Petroleum. (2011). Annual report and form 20-F 2011. Tillgänglig:  

https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/investors/bp-annual-report-and-form-

20f-2011.pdf [2018.05.18] 

Carroll. A. (2016). Carroll’s pyramid of CSR: taking another look. International Journal of  

Corporate Social Responsbility. 1(3). doi: https://doi.org/10.1186/s40991-016-

0004-6	  

Cerne, S. (2009). CSR: en fluga? Eller konsten att tjäna mer pengar i en föränderlig värld.  

Stockholm: Kerasos.  

Christensen, H & Neumann, Y. (2010). ”Medborgaren” i nytt ljus: Livsstilspolitik och  

 politisk konsumtion. Ikaros, 3 oktober.  

Cronstedt, C. (2006). Qvibergs moral räcker bara i Sverige. Svenska Dagbladet, 15 mars.  

Tillgänglig: https://www.svd.se/qvibergs-moral-racker-bara-i-sverige 

[2018.05.18].  

D’Estries, M. (2010). Lady Gaga joins boycott against BP. Forbes, 22 juni. Tillgänglig: 

https://www.forbes.com/consent/?toURL=https://www.forbes.com/2010/06/22/

bp-spill-boycott-technology-lady-gaga [2018.05.18]  

Detomasi, D. (2008). The Political Roots of Corporate Social Responsibility. Journal of 

Business Ethics. vol. 82. (4). s. 807-819. doi: https://doi.org/10.1007/s10551- 



	   42	  

007-9594-y 

 

Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. & Wängnerud L. (2017). Metodpraktikan – konsten  

att studera samhälle, individ och marknad. 5.1 uppl. Stockholm: Norstedts  

Juridik.  

Fair trade Center (2014). Företagens ansvar. Stockholm: Fair Trade Center. 

 

Grafström, M. Göthberg, P. & Windell, K. (2008) CSR: företagsansvar i förändring, 1. uppl.  

 Malmö: Liber 

Grankvist, P. (2012). CSR i praktiken: Hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna 

 pengar. 2.1 uppl. Malmö: Liber.  

Matejek, S. Gössling. T. (2013). Beyond Legitimacy: A Case Study in BP’s ”Green Lashing”.  

 Journal of Business Ethics. vol. 120 (4). s. 571-584 dio. https://doi- 

 org.bibproxy.kau.se/10.1007/s10551-013-2006-6 

Micheletti, M. (2003). Political Virtue and Shopping: Individuals, Consumerism, and 

 Collective action. 1. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan.  

Mufson, S. (2016). BP’s big bill for the world’s largest oil spill reaches $61.6 billion. The  

Washington Post, 14 juli. Tillgänglig: 

https://www.washingtonpost.com/business/economy/bps-big-bill-for-the-

worlds-largest-oil-spill-now-reaches-616-billion/2016/07/14/7248cdaa-49f0-

11e6-acbc-4d4870a079da_story.html?utm_term=.6eee32740dad [2018.05.18] 

Pérez, A. Bosque, I. (2013). Measuring CSR Image: Three Studies to Develop and to Validate 

a Reliable Measurement Tool. Journal of Business Ethics. vol. 118. (2). s. 265-

286. doi. https://doi-org.bibproxy.kau.se/10.1007/s10551-012-1588-8 

Steurer, R. (2010). The Role of Governments in Corporate Social Responsibility: 

 Characterising Public Policies on CSR in Europe. University of Natural 

 Resources and Applied Life Sciences. Wien. Tillgänglig:  

 https://www.wiso.boku.ac.at/fileadmin/data/H03000/H73000/H73200/InFER_D 

 iscussion_Papers/InFER_DP_10_2_The_Role_of_Governments_in_Coporate_S 

 ocial_Responsibility_Characterising_Public_Policies_on_CSR_in__Europe.pdf  

 [2018.06.11] 

Stolle, D. Micheletti, M. (2013). Political Consumerism – Global responsibility in action.  

 New York: Cambridge University Press 

Sveriges Radio. (2010). USA stämmer BP efter oljekatastrofen. 15 december. Tillgänglig:  



	   43	  

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4242793 

[2018.05.18] 

The Economist. (2006) Ethical food: Good food? 7 december. Tillgänglig: 

 https://www.economist.com/node/8381375 [2018.05.18] 

Wheaton, S. (2010). Protesters gather at BP stations. The New York Times, 2 juni. Tillgänglig:  

 https://www.nytimes.com/2010/06/03/us/03boycott.html [2018.05.18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


