
Impression management i 
hållbarhetsredovisning  

 
En studie om bolag inom drivmedelsbranschen 

 

 

  

Av: Filip Brickstad och Johanna Rundqvist 
 
Handledare: Gustav Johansson och Bengt Lindström 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp  

Företagsekonomi | Vårterminen 2017 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 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drivmedelsbranschen 
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Författare: Filip Brickstad & Johanna Rundqvist 

Handledare: Gustav Johansson & Bengt Lindström 

  

Bakgrund och problemdiskussion: Sociala och miljömässiga frågor har blivit allt viktigare i 

dagens samhälle. Detta har gjort att trycket har ökat på företag till att lägga mer fokus på 

hållbarhetsfrågor. En bransch som tidigt ville förbättra sitt rykte och redovisa hur de arbetade 

med dessa frågor var drivmedelsbranschen.  

 

Vissa företag väljer att spendera mer tid på grön marknadsföring än faktiska åtgärder för att 

minimera företagets påverkan på miljön, vilket kallas för greenwashing. En process som 

beskriver skillnaden mellan faktiska åtgärder och vad företaget presenterar utåt är impression 

management.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur impression management används inom 

drivmedelsbranschen, då denna bransch kritiseras för sin användning av “grön 

marknadsföring”. Av denna anledning vill vi även jämföra hur hållbarhetsredovisningar 

utformas för att se hur användandet av impression management kan skilja sig åt. 

 

Teoretisk referensram: De teorier som presenteras i denna studie är impression 

management, attributionsteorin, legitimitetsteorin och intressentteorin. 

 

Metod: Studien bygger på de fem ledande företagen inom drivmedelsbranschen: Statoil, 

Shell, St1, OKQ8 och Preem. Tre kategorier inom impression management, reading ease 

manipulation, attribution of performance och rhetorical manipulation, användes som grund till 

att göra innehållsanalyser på företagens hållbarhetsredovisningar. 

 

Resultat och analys: Resultatet presenteras med hjälp av tabeller och figurer och analyseras 

utifrån de tre kategorierna inom impression management, den teoretiska referensramen samt 

tidigare forskning. 

 

Slutsats: Av de hållbarhetsredovisningar som granskades kunde vi se att alla företag 

använder sig av impression management i någon form och att det går att utläsa både likheter 

och skillnader mellan företagen och de studerade kategorierna.  

 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Impression management, Drivmedelsbranschen, 

Hållbarhet 
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1 Inledning 

 

I detta inledande kapitel kommer studiens bakgrund att presenteras, följt av en 

problemdiskussion som leder till frågeställningarna. Efter definitionen av frågeställningarna 

definieras syftet med studien. Kapitlet avslutas sedan med studiens avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Finansiell redovisning har historiskt sett, och är även idag en viktig måttstock för företag att 

legitimera sig på marknaden, då fokus främst har varit att vinstmaximera sin verksamhet. För 

intressenter, exempelvis aktieägare, är den finansiella redovisningen grundläggande för att ge 

en rättvisande bild av ett företags prestationer (2:3 Årsredovisningslag [ÅRL], SFS 

2017:682). På senare tid har dock även efterfrågan av icke finansiell information, såsom 

hållbarhetsredovisning, sociala och miljömässiga aspekter blivit allt viktigare. Människor har 

idag en högre medvetenhet kring bland annat etiska arbetsförhållanden i världen, återvinning 

och klimatförändringar (Naturvårdsverket, 2017). Detta har ökat trycket på företag att ta 

ansvar och därmed arbeta för ett hållbart samhälle. En bransch som tidigt ville förbättra sitt 

rykte och visa hur de arbetade för en bättre miljö var bolag inom drivmedelsbranschen (Guo, 

Tao, Li, & Wang, 2017).  

 

Idag kommer en tredjedel av Sveriges totala utsläpp från transportsektorn, framförallt från 

vägtrafiken (Naturvårdsverket, 2016). Trots att utsläppen avtog mellan år 2007 och 2012 har 

de tre senaste årens utsläpp varit oförändrade (Naturvårdsverket, 2017). Detta beror på att 

mängden trafik ökat i en snabbare takt än vad övergången till biodrivmedel gör 

(Naturvårdsverket, 2016). Eftersom drivmedelsbranschen är en del av problemet med utsläpp 

från transportsektorn, gör detta att fler och fler företag inom branschen väljer att rapportera 

om sina frivilliga insatser kring arbetet med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter 

som kan främja verksamheten och visa på ett miljöansvar. Ett uttryck för detta är “företagens 

samhällsansvar” eller “Corporate Social Responsibility” (CSR) (Torugsa, O’Donohue, & 

Hecker, 2013). CSR omfattar olika begrepp och syften vilket gör att det lätt ifrågasätts, ofta 

definieras och används på olika sätt (Rasche, Morsing, & Moon, 2017). Några exempel är 

samhällsansvar, företagsansvar och miljömässiga frågor.  

 



2 

 

Utvecklingen av hållbarhetsarbete och CSR började redan på 1970-talet och i slutet av 

århundradet hade den här processen lett till att en del företag tagit initiativ till att skicka ut en 

rapport om sitt hållbarhetsarbete tillsammans med den vanliga årsredovisningen. Detta kan 

ses som ett samband med utvecklingen av organisationen “Global Reporting Initiative” (GRI) 

som startades i början på 1990-talet (Hahn & Kühnen, 2013). GRI är en oberoende 

organisation som hjälper företag genom vägledning hur de ska kommunicera ut sitt 

hållbarhetsarbete till samhället. Dock är det företagen själva som måste se till att utvecklingen 

av hållbarhetsarbetet drivs framåt (Westermark, 2013).  

 

Företag visar idag ett ökat engagemang för ett mer hållbart samhälle. Men i många fall görs 

detta i fel syfte, till exempel greenwashing. Enligt Bazillier och Vauday (2014) innebär 

greenwashing att ett företag väljer att tala osanning om sina åtgärder när det kommer till 

sociala och miljömässiga aspekter. Företaget väljer att spendera mer tid och pengar på “grön 

marknadsföring”, än att faktiskt genomföra metoder som minimerar miljöpåverkan 

(Greenwashingindex, 2017). Detta görs framförallt för att öka företagets försäljning, 

marknadsandelar, stärka sitt varumärke och skapa en ökad attraktionskraft för exempelvis 

potentiella investerare. Processen för att kontrollera hållbarhetsredovisningen görs till viss del 

av företagets ledning och inte av något yttre organ, vilket leder till att legitimiteten av 

informationen ifrågasätts (Owen, Swift, Humphrey, & Bowerman, 2000). Det finns även vissa 

tvivel till att det som händer i praktiken verkligen hänger ihop med företagens prestationer 

och hållbarhetsarbete (Junior, Galleli, Gallardo-Vásquez, & Sánchez-Hernández, 2017). 

 

När hållbarhetsredovisningar ökar positiv social- och miljörelaterad information kan det bidra 

till vilseledande och partiska rapporter. Det är vid dessa tillfällen som fenomenet 

greenwashing framträder. Greenwashing definieras som ett avsiktligt vilseledande eftersom 

företag väljer vilka miljömässiga resultat de vill kommunicera ut till sina intressenter. Detta 

resultat ger läsaren en bild av att företaget är bättre än vad det egentligen är (Lyon & 

Maxwell, 2011). När företag själva väljer vilka resultat som ska ingå i årsredovisningar såväl 

som hållbarhetsrapporter kan det leda till att intressenter får en orättvis bild av företagets 

prestationer. Det är därför viktigt att få förståelse för vilket motiv företag har kring 

exempelvis nyckeltal som presenteras för läsaren för att försöka säkerställa att dessa ger 

relevant och tillförlitlig information.  (Brennan, & Merkl-Davies 2013). 
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Det finns olika föreningar som arbetar med att upplysa samhället om företags gröna 

marknadsföringsstrategier. Ett av dessa är den ideella organisationen Jordens Vänner som 

varje år nominerar och utser ett företag eller en person till Svenska Greenwashpriset. Enligt 

Jordens Vänner har de nominerade under året lagt mer energi på att skapa en grön image, 

genom exempelvis vilseledande marknadsföring, än de faktiskt satsat på riktiga miljöåtgärder 

(Jordens Vänner, 2017). Preem, OKQ8 och Shell är tre företag som tidigare varit nominerade 

till detta pris. Dessa är dessutom, tillsammans med St1 och Statoil, ledande företag inom 

drivmedelsbranschen, som huvudsakligen säljer och distribuerar icke förnybara drivmedel.  

 

Effekten av nomineringen leder ofta till negativ publicitet för företagen vilket är syftet med 

detta pris då organisationen vill hålla företag ansvariga för sina handlingar (Delmas & 

Burbano, 2011). Dock ser ansvarstagandet hos företagen inte ut att ha förändrats när det 

kommer till greenwashing. I Hans Sinclairs debattartikel från tidningen Balans beskriver han 

att greenwashing har blivit allt mer komplicerat och att det varken har avtagit eller upphört 

(Sinclair, 2016). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Under de senaste årtiondena har företag alltmer börjat arbeta för att integrera CSR i sin 

affärsstrategi. Detta ses som ett resultat av en ökad efterfrågan från intressenter för att agera 

på ett sätt som inte är skadligt för miljön. Företag förväntas svara på ett ökat antal krav kring 

hållbar utveckling, vilket är anledningen till att CSR har blivit en vanlig del av företagens 

verksamhet (Delmas & Burbano, 2011). I Sverige har det varit frivilligt att upprätta 

hållbarhetsredovisning, men sedan 2007 har statliga företag varit tvungna att enligt lag att ta 

fram en hållbarhetsrapport som, i sin tur ska granskas av en extern part (Westermark, 2013). 

Dock har ett nytt lagkrav om att även stora privata bolag måste upprätthålla 

hållbarhetsredovisning tagits fram av regeringen och började gälla år 2017. Regeringen menar 

att det är många företag som redan upprättar hållbarhetsredovisning och vill stödja denna 

utveckling så att allt fler företag ska redovisa hållbarhetsfrågor inom verksamheten 

(Regeringskansliet, 2016). 

 

Det finns riktlinjer för hur företag bör genomföra en hållbarhetsredovisning. Dessa riktlinjer 

har utvecklats av olika internationella organisationer, däribland FN och World Business 

Council on Sustainable Development. Även om dessa riktlinjer finns, är de på frivillig basis 
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och behöver inte följas av företagen, vilket kan leda till ofullständig rapportering eller en 

spridning av felaktiga eller ofullständiga redovisningar (Wilson, 2013). Riktlinjerna skiljer sig 

från den finansiella redovisningen där det finns tydliga lagar utifrån regelverk på hur och vad 

den finansiella redovisningen ska innehålla samt att den följs systematiskt utifrån god 

redovisningssed (Fagerström, Hartwig, & Lindberg, 2016). Eftersom den icke finansiella 

informationen inte går under samma genomarbetade regelverk kan det vara svårt att avgöra 

trovärdigheten i informationen då rapporterna endast styrs av företagens egen ledning (Owen, 

Swift, Humphrey, & Bowerman, 2000). På grund av bristande regler kring 

hållbarhetsredovisning har företag möjlighet att välja vilken information de vill avslöja, vilket 

kan leda till att de endast tar upp information med positiva effekter, mål eller avsikter istället 

för att redovisa faktiska åtgärder (Hopwood, 2009).  

 

Idag krävs det allt mer resurser till annat än bara affärsverksamheten, då bland annat 

tillgänglighet till information har ökat och även konkurrensen på marknaderna (Wanderley, 

Lucian, Farache, & de Sousa Filho, 2008). Det är lättare att få insyn i varandras verksamheter, 

vilket gör att företag bevakas och granskas mer än tidigare. Utgivning av information om 

företag och organisationers hållbarhetsarbete har blivit vanligare och fler vill ta del av denna 

information, men det finns vissa tvivel till att det som händer i praktiken verkligen hänger 

ihop med företagens prestationer och hållbarhetsarbete (Junior, Galleli, Gallardo-Vásquez, & 

Sánchez-Hernández, 2017). 

 

Även om företag i större utsträckning offentliggör information kring hur de arbetar med 

miljön, är miljöpåverkan fortfarande svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Detta har ökat 

ifrågasättandet kring gapet mellan åtgärder kontra påståenden om miljöfrågor, vilket kan göra 

det svårare för intressenter att utvärdera företagets miljöprestanda. En process som beskriver 

just skillnaden mellan företagets handlingar och hur de utåt presenterar dessa handlingar är 

impression management. Det är en teori som vuxit fram över tid och användes från början till 

att förklara människors beteende på individnivå men som nu även appliceras på företagsnivå 

och kallas organizational impression management (Lillqvist & Louhiala-Salminen, 2014). I 

tidigare forskning inom redovisning förklaras impression management utifrån sju olika 

kategorier på hur företag utåt sätt kan visa sig bättre för allmänheten och intressenter (Bowen 

& Aragon-Correa, 2014). 
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Företagen inom drivmedelsbranschen har fått mycket kritik för att lägga stor energi på en 

“grön marknadsföring” när de huvudsakligen säljer och distribuerar icke förnybara drivmedel 

som inte bidrar till en bättre miljö (Pearse, 2014). Sveriges utsläpp de tre senaste åren har 

varit oförändrade på grund av att övergången till mer förnybara bränslen inte går lika snabbt 

som mängden trafik ökar i samhället.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är därför att undersöka hur impression management används inom 

drivmedelsbranschen, då denna bransch kritiseras för sin användning av “grön 

marknadsföring”. Studien syftar även till att jämföra hur företagen utformar sina 

hållbarhetsredovisningar för att se hur användandet av impression management skiljer sig åt 

och leder således till följande frågeställningar: 

 

• Hur tillämpas impression management i företagens hållbarhetsredovisningar? 

• Hur skiljer sig användandet av impression management i hållbarhetsredovisningarna 

åt? 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie inriktar sig på bolag inom drivmedelsbranschen som är eller har varit aktiva på 

den svenska marknaden och som upprättar någon form av hållbarhetsredovisning, antingen 

separat eller integrerad i årsredovisningen. Dessa redovisningar ska även ha upprättats minst 

tre år i följd. Detta för att ge oss tillräckligt med underlag för att kunna studera företagens 

redovisningar under en sammanhängande tidsperiod. Utifrån denna avgränsning fick vi fram 

fem företag: OKQ8, Preem, Shell, St1 och Statoil.  
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2 Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel presenteras fyra olika teorier. De teorier som redogörs för är impression 

management, attributionsteorin, legitimitetsteorin och intressentteorin. Dessutom presenteras 

tidigare forskning inom dessa teorier.  

 

2.1 Impression management 

Impression management har varit ett växande fenomen sedan 1960-talet och har traditionellt 

använts för att förklara individers beteende och handlingar, hur människor presenterar sig 

själva men även hur de uppfattar andra (Lillqvist & Louhiala-Salminen, 2014). Intryck formas 

snabbt och håller sig ofta oförändrade över tid. För att bli socialt accepterade tenderar 

människor att försöka styra informationen när de presenterar sig själva (Raban, Danan, 

Ronen, & Guy, 2017). Impression management kan även tillämpas på en organisatorisk nivå, 

som kallas “organizational impression management”. Organizational impression management 

avser alla åtgärder som är utformade och utförda för att påverka intressenters uppfattningar 

om en organisation. Detta kan vara något som företagen gör avsiktligt eller omedvetet vid 

utformandet av informationen som ges ut till företagets intressenter och allmänheten (Elsbach, 

Sutton, & Principe, 1998).  

 

Brennan och Merkl-Davies (2013) menar att organizational impression management kan 

beskrivas som skillnaden mellan företags handlingar och hur de utåt presenterar dessa 

handlingar. Företag utformar information och sin image för att påverka intressenters 

uppfattning och syn på företaget, genom att kontrollera vad och hur information offentliggörs.  

 

Eftersom efterfrågan på CSR-relaterad information har blivit allt viktigare för intressenter, har 

företag ett starkt incitament att använda impression management. Enligt en undersökning som 

EY tog fram spelar idag icke finansiella prestationer en allt viktigare roll när investerare ska 

ta investeringsbeslut än tidigare (EY, 2017). Effekten av trycket från intressenter och 

investerare har gjort att fenomenet greenwashing fått större genomslag idag inom 

organisationer. Det uppstår när en hållbarhetsredovisning förstärker miljörelaterad 

information positivt för att intressenter ska bortse från den del av verksamheten som inte är 

miljövänlig. Företag framställer sig därför som att de hjälper samhället och miljön även om 

det i själva verket inte är så (Mahoney, Thorne, Cecil, & LaGore, 2013). 
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Impression management används idag av företag för att bland annat skapa fler fördelar för sin 

verksamhet (Merkl-Davies & Brennan, 2007). Hållbarhetsredovisning har därför kritiserats 

för att det använts till att vilseleda intressenter genom att visa upp en positiv bild av företagets 

agerande som inte speglar verkligheten (Sandberg & Holmlund, 2015). En av anledningarna 

kan vara att det är enklare och billigare för ett företag att använda sig av impression 

management (Bansal & Kistruck, 2006). Bansal och Kistruck (2006) hävdar att fördelarna 

som impression management ger är lika stora för företaget som från verkliga handlingar, 

vilket leder till att många företag hellre använder sig av impression management. 

 

Brennan och Merkl-Davies (2013) beskriver i sin artikel sju olika kategorier som företag kan 

använda sig av inom impression management när de upprättar en rapport: 

 

• Genom reading ease manipulation kan företag göra rapporten svårare att läsa, för att 

dölja negativa nyheter. Genom att välja ord och meningslängd som förvirrar läsaren 

kan företag dölja de dåliga nyheterna. Detta kan upptäckas genom att använda ett 

“läsbarhetsverktyg” för att gradera det skrivna materialet efter svårighet. 

• Studier med fokus på rhetorical manipulation hävdar att företag kan utforma sina 

resultat med hjälp av retoriska enheter. Genom att använda ett övertygande språk kan 

läsaren övertygas om ett bättre resultat. Med hjälp av retoriska enheter behöver företag 

inte ljuga om resultatet men de kan utforma det på ett mindre negativt sätt. Rhetorical 

manipulation handlar inte om vad företagen säger, utan hur de väljer att uttrycka sig. 

• Attribution of performance är när ett företag tar åt sig äran för positiva resultat och 

skyller på externa faktorer vid negativa händelser. 

• Vid användning av thematic manipulation förstorar företag bra nyheter och 

undervärderar dåliga nyheter. 

• Visual & structural manipulation kan användas för att framhäva goda nyheter, bland 

annat genom att placera goda nyheter först i en rapport, gömma dåliga nyheter i mitten 

av ett textstycke, fetmarkera text och även användandet av färg och upprepning. 

• Performance comparison innebär att företag väljer riktvärden från tidigare år som 

jämförelse med nuvarande år för att skildra företagets resultat på bästa möjliga sätt. 

• Choice of earnings number, eller urvalsförmåga, är det urval av siffror som företag 

väljer att omfatta som de bästa siffrorna i rapporten. Företag väljer endast ut årets 
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bästa siffror att visa upp i årsredovisningen. Dessa siffror är inte alltid de bäst lämpade 

siffrorna men visar upp företaget på bästa möjliga sätt. 

 

En stor del av den tidigare forskningen inom impression management utgår ifrån dessa sju 

kategorier. Merparten av kategorierna är lättare att implementera på icke finansiell 

information i företags redovisningar då den fokuserar på uppbyggnad och textstruktur. De 

kategorier som utgår från numerisk analys, exempelvis choice of earnings number, går att 

tillämpa på finansiell information, men begränsas i de fall där givna siffror bygger på god 

redovisningssed och inarbetad praxis, såsom resultat- och balansräkningar. Impression 

managements kategorier tillämpas därför mest fördelaktigt i delar där upplägget är mer fritt, 

exempelvis i hållbarhetsredovisningar (Brennan, & Merkl-Davies, 2013). 

 

2.2 Attributionsteorin 

En teori som har koppling till impression management och kategorin attribution of 

performance är attributionsteorin (Brennan, Guillamon-Saorin, & Pierce, 2009). 

Attributionsteorin försöker förstå människors beteende för att kunna förklara varför vi 

reagerar på olika sätt (Heider, 2013). Heider menar att en persons handlingar är ett resultat av 

både externa faktorer, yttre omständigheter som vi inte har kontroll över, samt interna 

faktorer, utifrån ens personliga kvaliteter som attityd och kunskap. I sin bok beskriver han hur 

människors beteende förändras vid egna och andras framgångar. Vid egna framgångar 

beskrivs det som att välgången beror på personens egen kompetens medan det vid andras 

framgångar beror på yttre omständigheter. Likaså skylldes det på externa faktorer vid eget 

misslyckande och andras bakslag berodde på interna faktorer såsom okunnighet.  

 

Inom redovisning går det istället att koppla Heiders tankar med attribution of performance på 

företagsnivå, då företag strävar efter att försöka framställa sig själva på ett så bra sätt som 

möjligt i jämförelse med övriga aktörer på marknaden. Detta har studerats tidigare på icke 

finansiell information för att påvisa hur ledningen i företag anknyter positiva nyheter och 

prestationer till företagets arbete, medan negativa nyheter och prestationer hänförs till externa 

faktorer (Clatworthy & Jones, 2003). 
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2.3 Legitimitetsteorin 

Suchman (1995) beskriver legitimitet på följande vis: 

 

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of a entity 

are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of 

norms, values, beliefs, and definitions” (s. 574). 

 

Utifrån Suchmans definition kan legitimitetsteorin förklaras genom att företag endast kan 

existera om de anpassar sig till gränser och normer i samhället, likt ett “samhällskontrakt”. 

Detta kontrakt innehåller förväntningar i samhället om hur de ska bete sig. I den mån 

företagen ger ett trovärdigt tecken på att de uppfyller kraven i samhället, upprätthåller de 

“garantin” för att fortsätta drivas (Pittroff, 2014). En organisations överlevnad kan därför 

hotas om samhället uppfattar att organisationen har åsidosatt samhällskontraktet. När 

samhället anser att en organisation inte fungerar på ett godtagbart eller legitimt sätt, t.ex. när 

det gäller sociala och miljömässiga frågor, kan samhället återkalla organisationens “kontrakt” 

till att utföra sin verksamhet. De måste därför hela tiden sträva efter att se till att 

intressenterna ser verksamheten som legitim. Sociala och miljömässiga offentliggöranden är 

därför ett verktyg som företag använder för att påverka sina intressenters uppfattningar om 

hur de arbetar med dessa frågor i sin verksamhet (Chelli, Durocher, & Richard, 2014).  

 

Idag är det inte bara den finansiella informationen som är viktig för att aktieägare ska kunna 

få en bra bild över företagets resultat samt att kunna legitimera sig på marknaden. Idag är 

även icke finansiell information viktigt ur detta perspektiv och har gjort att företagets 

legitimitet har en stark anknytning till CSR, samt hur de bör agera på marknaden för att 

behålla sin legitimitet (Gray, Owen & Maunders 1988). Dock kan ett företags legitimitet 

skadas även om företaget inte aktivt har förändrat något i sin verksamhetsstrategi eller avstått 

det sociala kontraktet. Detta kan ske genom inflytande från exempelvis media (Ader, 1995). 

Grafström (2008) beskriver att fler företag aktivt börjat arbeta med hållbarhetsredovisning 

efter att de fått negativ kritik från media. Genom att upprätta hållbarhetsredovisning och 

rapportera om sina aktiviteter kring CSR försöker företagen ta avstånd från den negativa 

publicitet de fått för att minska risken att intressenterna ändrar sin syn på företaget. 
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2.4 Intressentteorin 

Intressentteorin är kopplad till legitimitetsteorin men har ett starkare samband när det kommer 

till relationen mellan intressenter och företag. Den baseras på hur organisationer samordnas 

med sina intressenter (Jensen, 2001). Intressenterna kan delas in i två olika grupper, primära 

och sekundära intressenter, där de primära intressenterna har en direkt koppling och påverkan 

på företagets existens, exempelvis anställda och ägare. Sekundära intressenter har däremot 

inte en direkt relation med företaget och kan bland annat bestå av kunder och myndigheter, 

men de kan fortfarande påverkas av företagets verksamhet och handlingar (Pesqueux, & 

Damak-Ayadi, 2005). 

 

CSR innebär, ur ett intressentperspektiv, vilken typ av information som företag väljer att ha 

med i sin hållbarhetsredovisning baserat på intressenterna (Jamali, 2008). Det är viktigt för 

företag att samarbeta med sina intressenter för att uppnå målen som finns kring CSR. 

Intressenter kan påverka hur mycket ett företag engagerar sig i hållbarhetsredovisningen om 

intressenternas åsikter beaktas av företaget (Dobele, Westberg, Steel, & Flowers, 2014). 

Trycket från intressenter kan bidra till att företagen använder greenwashing och försöker 

vinkla information för att göra dem nöjda. Greenwashing kan associeras till gapet mellan 

företagets ord och handlingar (Vos, 2009). Hur företag försöker vinkla information kan 

kopplas till kategorin Rhetorical manipulation inom impression management där de försöker 

försköna och ge en bättre bild genom att använda sig av positiva ord (Brennan, & Merkl-

Davies, 2013).   

 

 Då företagsledningen inte kan observera alla intressenter bör de ha tillräckligt med kunskap 

om marknaden för att kunna prioritera dem, och de kan därför välja att ha en bra relation med 

intressenter som har en stor inverkan på företaget för att stärka företagets position på 

marknaden (Wilson, 2003). Detta fenomen studerade Deegan och Unerman (2011) då de 

visade på att företagsledningen fokuserar på de intressenterna med störst makt.  

 

2.5 Tidigare forskning 

Det finns tidigare studier inom ekonomi som fokuserat på impression management för att 

kunna se om företag använder sig av de sju kategorierna i kommunikationen till intressenter. 

Bakar och Rashid (2011) genomförde en studie där de försökte ta reda på hur företag använde 

sig av impression management för att se hur läsbarheten såg ut på hållbarhetsredovisning hos 
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ett antal företag i Malaysia. Detta gjordes med hjälp av flesch readability ease, där de räknade 

ut svårighetsgraden på hållbarhetsredovisningen och förklarade reading ease manipulation av 

att företag kommunicerar ut sin information på ett svårare sätt för att kunna dölja negativ 

information. Studiens resultat visade på att dåligt presterande företag medvetet valde ett svårt 

språk i sin kommunikation vilket stödjer hypotesen kring impression management och det var 

nästan 80 procent av de studerade företagen som hade mycket svåra texter utifrån flesch 

readability ease. 

 

Reading ease manipulation har studerats vid flera tillfällen och en studie som gjordes av 

Caglio, Melloni och Perego (2017) undersökte också läsbarheten med hjälp av flesch 

readability ease på företagsredovisningar där de studerade både finansiell och icke finansiell 

information. Resultatet visade att företag med sämre finansiella resultat hade en betydligt 

längre rapport samt svårare text. Företag med sämre icke finansiella resultat var heller inte 

lika tydliga och benägna att informera om sitt hållbarhetsarbete. Detta visade att företag med 

sämre resultat visar på att de i större utsträckning använder någon form av textmanipulering. 

 

Som tidigare nämnts har icke finansiell information blivit allt viktigare. Detta har gjort att 

företag idag kan använda sig av attribution of performance genom att vinkla informationen på 

ett positivt sätt för företaget. Clatworthy och Jones (2003) studerade det här fenomenet genom 

att titta på de 50 största och 50 minsta börsnoterade företagen i Storbritannien. De studerade 

om det fanns någon koppling mellan förändrat resultat och rapporteringen av positiva och 

negativa nyheter. Resultatet visade att alla företag i studien valde att fokusera på positiva 

aspekter av resultatet. De kunde även se att företagen använt sig av attribution of performance 

då de tog åt sig äran vid positiva nyheter och skyllde ifrån sig på externa faktorer vid negativa 

nyheter. 

 

En annan studie inom impression management som också fokuserade på attribution of 

performance var Tessarolo, Pagliarussi och Luz (2010) som undersökte om det gick att se att 

företag använde sig av den här typen av beteende i brev företag skickade ut till aktieägarna. 

Resultatet visade på att företag försökte förmedla en positiv bild av företaget till aktieägarna 

och att företagen vid negativa prestationer försökte skylla på externa faktorer.  
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Patelli & Pedrini (2014) studerade uppriktigheten av den retoriska tonen i 664 årliga VD-ord 

till sina intressenter. De undersökte sambandet mellan företagsprestanda och de retoriska 

egenskaperna hos VD-ord i ett stort urval av företag efter den globala finanskrisen.  

Denna typ av kommunikation har även studerats vid andra tillfällen. Zajonc (1968), och även 

Hildebrandt & Snyder (1981) studerade hur fördelningen av positiva och negativa ord i 

aktiebrev såg ut och undersökte även om fördelningen såg annorlunda ut under ett bra år 

jämfört med ett dåligt år för företagen rent ekonomiskt. Resultatet visade på att positiva ord 

rent generellt förekom oftare än negativa. De fick även fram att antalet negativa ord var 

mindre frekventa under ett år där företagen visade ett positivt resultat än under ett år de visade 

ett negativt resultat.   



13 

 

3 Metod 

 

I metodkapitlet kommer genomförandet av studien att redogöras. Till en början kommer valet 

av studieobjekt att presenteras, följt av metodval. Förklaring görs sedan av den kvalitativa 

och de kvantitativa tillvägagångssätten av kombinationsstudien, som sedan avslutas med 

metodreflektion. 

 

3.1 Val av studieobjekt 

I denna studie har vi valt att undersöka hållbarhetsredovisningar hos företag inom 

drivmedelsbranschen som är eller har varit aktiva på den svenska marknaden och som 

upprätthåller hållbarhetsredovisning. Utifrån denna avgränsning var det fem bolag som kunde 

undersökas: Shell, Preem, St1, Statoil och OKQ8. Dessa företag distribuerar och säljer 

drivmedel som inte bidrar till en bättre miljö, vilket gör det intressant att studera denna 

bransch för att undersöka hur de använder sig av hållbarhetsredovisning då större delen av 

verksamheten bygger på icke förnybar energi. Enligt statistik från Naturvårdsverket har 

utsläppen från transportsektorn varit oförändrade sedan 2013. På grund av detta och att 

samtliga företag inom vår avgränsning från detta år upprättade hållbarhetsredovisning föll det 

oss naturligt att välja 2013 som startpunkt i vår studie. 

 

Preem hade inte släppt sin rapport för 2016 när vår data samlades in, vilket ledde till att åren 

2013–2015 studerades hos detta företag och 2013–2016 studerades hos Statoil, St1, Shell och 

OKQ8. OKQ8 har brutet räkenskapsår och hänvisade informationen i rapporterna från den 1 

mars till 29 februari kommande år. Då majoriteten av hållbarhetsredovisningarna hänvisade 

till händelser från mars till slutet av december respektive år ansåg vi att detta inte skulle 

påverka undersökningen väsentligt och därav valde vi att skriva dessa år som 2013–2016.   

 

Som tidigare nämnt har drivmedelsbranschen fått mycket kritik för att lägga resurser på en 

“grön marknadsföring” och av den orsaken var det intressant att studera den här typen av 

bolag (Pearse, 2014). I Sverige finns det många aktörer på marknaden och ofta är det flera 

ägare till dessa aktörer. Detta gjorde att vi fick planera och bestämma vilka 

hållbarhetsredovisningar som skulle studeras. Svenska Shell ägs sedan 2010 av St1 (Shell 

Sverige, 2016). Därför kunde vi inte studera hållbarhetsrapporter utifrån Shells verksamhet i 

Sverige och på grund av detta valde vi att använda oss av det tidigare moderbolaget Royal 
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Dutch Shell och studerade bolagets hållbarhetsredovisningar (Shell Global, 2017). Den här 

situationen var liknande för Statoil som sålde sin verksamhet i Sverige då alla Statoils 

bensinmackar som ägdes av dotterbolaget Statoil Fuel & Retail där moderbolaget Statoil ägde 

54 % av aktierna. 2012 sålde Statoil sin andel till ett kanadensiskt bolag (Lindahl, 2012). De 

fick vid köpet rätten att använda namnet Statoil fram till 2019 men bestämde sig redan 2016 

att byta namn till Circle K. Därför bestämdes att vi även här skulle studera det tidigare 

moderbolagets hållbarhetsredovisning då Circle K inte ger ut någon information om sitt 

hållbarhetsarbete i sin årliga rapport. 

 

Preem och OKQ8 är verksamma i Sverige och upprätthåller samtliga hållbarhetsredovisningar 

på svenska. Preem är idag det största drivmedelsbolaget i Sverige och grundades 1996 när OK 

Petroleum bytte namn till Preem och slogs ihop med Texaco (Preem, 2015). OKQ8 är sedan 

2012 sammanslaget med danska företaget Q8 Danmark A/S (OKQ8, 2017). St1 är ett bolag 

som är verksamma i Norden. Rapporterna för St1, Statoil och Shell var alla på engelska, 

medan OKQ8 och Preems hållbarhetsredovisningar var på svenska.  

 

3.2 Metoddesign 

Efter att vi valt att studera hållbarhetsredovisningar hos företag inom drivmedelsbranschen 

och utifrån våra frågeställningar valde vi att genomföra innehållsanalyser. Denna metod 

bygger på att undersökningen görs på någon form av muntlig, bildmässig eller skriftlig 

framställning, i vårt fall, hållbarhetsredovisningar (Denscombe, 2009). De tre kategorier inom 

impression management som valdes ut var de kategorier som använts mest i tidigare studier, 

reading ease manipulation, attribution of performance och rhetorical manipulation (Gray, 

2013). För att få ut så mycket som möjligt av denna metod valde vi att göra en 

kombinationsstudie där vi utförde både en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys.  

 

En kvantitativ innehållsanalys utgår ifrån likvärdiga uppgifter med ett flertal analysenheter. 

Detta gör att den här typen av enheter är lätta att analysera och uttrycka med numeriska 

värden. Den här typen av analys är användbar då förekomsten av olika kategorier studeras, till 

exempel hur ofta eller hur stort utrymme kategorier får. För att på ett effektivt och koncist sätt 

kunna delge andra resultaten som tagits fram arrangerades den kvantitativa datan i tabeller 

och diagram (Denscombe, 2009). 
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Vid studerandet av rhetorical manipulationen ville vi ta reda på hur frekvent positiva och 

negativa ord används i företagens hållbarhetsredovisningar. Vid den här typen av 

undersökning finns det möjlighet att använda sig av textläsarprogram som i detta fall, Adobe 

Reader. Det är en fördel då det går att på relativt kort tid gå igenom mycket material 

(Denscombe, 2009). 

 

En del av vår uppsats utgör som sagt även en kvalitativ innehållsanalys. Denna metod 

fokuserar mer på själva texten då det som eftersöks inte går att få fram genom en ordsökning. 

Det krävs därför noggrann läsning av delar eller fullständiga texter för att få en god förståelse 

av innehållet och på så sätt kunna få fram den empiri som efterfrågas (Denscombe, 2009). 

Utifrån den kvalitativa metoddelen var vi mer intresserade av hur företagen valt att uttrycka 

sig i texterna som helhet istället för enstaka ord.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Reading ease manipulation 

Reading ease manipulation används för att göra en text svårare att tolka och förstå. Detta görs 

med syfte att intressenter ska ha svårare att hitta negativ information i uttalanden från företag 

i till exempel hållbarhetsredovisningar. Det finns olika sätt att analysera hur svår en text är att 

tolka. Den metod som använts mest i tidigare studier är flesch readability ease (Clatworthy, & 

Jones, 2001). Den baseras på förhållandet mellan ord, antal meningar och stavelser. Den 

räknar ut textens svårighetsgrad med hjälp av en formel.  

 

Flesch readability ease (Flesch-score) 

= 206,835 - (1,015 x antal ord / antal meningar) - (84,6 x antal stavelser / antal ord) 

 

Formeln ger ett resultat utifrån en 100-gradig skala där högre poäng visar att texten är lättare 

att läsa. Läsbarheten för en text anses vara optimal runt 60 - 70 poäng och texter med cirka 30 

poäng är mycket svåra att läsa. Den här metoden har använts i tidigare studier för att förklara 

hur företag utifrån impression management använder sig av reading ease manipulation för att 

gör det svårare för läsaren att tolka det som står i hållbarhetsrapporterna. Den 100-gradiga 

skalan delas upp i olika kategorier (UC, u.å.): 
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100–90 = Väldigt enkel 

90–80 = Enkel 

80–70 = ganska enkel 

70–60 = optimal nivå 

60–50 = ganska svår 

50–30 = Svår 

30–0= Mycket svår 

 

Då Shell, St1 och Statoils hållbarhetsredovisningar var upprättade på engelska användes 

Flesch-score då den ansågs som den bästa metoden vid analys av dessa 

hållbarhetsredovisningar och dessutom är detta den mest använda och studerade metoden 

sedan tidigare (Brennan, & Merkl-Davies, 2013).  

 

Dock uppstod ett problem vid granskningen av OKQ8s och Preems hållbarhetsredovisningar 

som är upprättade på svenska då det skiljer sig mellan svenska och engelska stavelser. Vi var 

därför tvungna att använda oss av ytterligare en metod för att studera läsbarheten på dessa två 

företag. En metod som använts tidigare och är utformad utifrån svenska texter är 

läsbarhetsindex (LIX) som Carl-Hugo Björnsson (1968) tog fram för att kunna mäta 

svårighetsgraden på texter.  Den skiljer sig från Flesch-score då den inte tar hänsyn till 

stavelser utan utgår istället ifrån meningar och längden på ord.  

 

Läsbarhetsindex (LIX- score) 

= antal ord / antal meningar + antal långa ord (över sex tecken) * 100 / antal ord 

 

LIX-score bygger på en liknande poängskala som Flesch-score, men skiljer sig på det sättet 

att texten blir svårare att läsa desto högre poäng den får, där resultat över 60 poäng kan vara 

exempelvis svåra facktexter och avhandlingar. Poängskalan för LIX-score kan ses nedan:  

 

100–60= Mycket svår 

60–50=Svår 

50–40= Medelsvår 

30–20= Lätt 

20–0= mycket lätt 

 



17 

 

Vid beräkningen av de svenska hållbarhetsredovisningarnas läsbarhet använde vi oss av LIX-

räknare (LIX, u.å.). När vi studerade de övriga tre engelska hållbarhetsredovisningarna 

använde vi oss av flesch-räknare (Readabilityformulas, u.å.). Eftersom vi använde oss av 

externa program var det viktigt att kontrollera dessa för att på så sätt kunna minska risken för 

fel. Detta gjordes genom att delar från alla hållbarhetsredovisningar plockades ut där sedan 

ord, meningar, stavelser och antal långa ord räknades manuellt samt i datorprogrammen för 

att kunna se att variablerna räknades rätt och visade samma resultat.  

 

Efter att alla sidor i hållbarhetsredovisningarna studerats och vi fått fram den information vi 

behövde, sattes samtliga siffror in i respektive formel för att kunna räkna ut och poängsätta 

företagens hållbarhetsredovisningar. Allt illustrerades i tabeller för att göra det lättare för 

läsaren att ta del av resultatet. Trots att språket är i ständig utveckling och sättet vi formulerar 

oss på i texter har förändrats anser vi att Flesch- och LIX-score ger en bra bild på hur 

svårbegriplig en text är att läsa.  

 

3.3.2 Attribution of performance 

Attribution of performance innebär att företag skyller på externa faktorer vid negativa nyheter 

eller resultat och hävdar att interna faktorer spelat roll när något positivt inträffat. Externa 

faktorer är något som företagen själva inte kan påverka, till exempel inflation, kursdifferenser 

eller förändringar på marknaden et cetera. Interna faktorer kan vara ändring i marknadsföring, 

nya produkter eller förändring av pris (Baginski, Hassell, & Hillison, 2000). För att studera 

denna kategori av impression management gjordes en kvalitativ textanalys. 

 

För att kunna analysera hållbarhetsredovisningarna behövde vi bestämma definitionen av en 

positiv eller negativ nyhet samt vilka interna och externa faktorer vi kom till att fokusera på 

utifrån vår studie. I Hahn och Lülfs (2014) studie om hållbarhetsredovisning beskriver de en 

negativ nyhet som: 

 

“Negative aspects in sustainability reporting include any corporate 

statement referring to factual and/or potential corporate conduct that had 

or has a (potentially) negative impact on the realization of sustainability” (s. 414). 
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Denna definition användes för att ge en klar bild av vilka slags nyheter vi letade efter i 

företagens hållbarhetsredovisningar. Vid positiva nyheter använde vi samma definition men 

vi bytte istället ut negativa mot positiva aspekter. 

 

För att göra kodningen av empirin lättare användes externa och interna faktorer från tidigare 

forskning gjord av Baginski, Hassel och Hillison (2000). I denna studie tittade forskarna på 

företagens benägenhet att skylla på interna och externa faktorer med hjälp av en lista 

bestående av 27 olika faktorer, se tabell 1. De fyra kategorierna med tillhörande faktorer 

användes som teman att utgå ifrån i vårt arbete att hitta positiva och negativa nyheter. 

 

Tabell 1: Attribution of performance, (Baginski, Hassel och Hillison 2000). 

External causes 

 

General economic/environmental issues: recession/inflation, dollar weakness/strength, 

foreign currency fluctuation, input cost changes – increasing/decreasing costs, change in 

market for product, general loss/gain of customers, weather/catastrophe, order backlogs 

 

Government / third party issues: tax law/other law changes, SEC actions/regulatory actions, 

expropriation by foreign governments, lawsuits/legal actions, competition action/issues, 

involuntary accounting changes 

 

Internal causes 

 

Product/services issues/actions: changes in product prices, changes in product mix, 

advertising/marketing, new products/processes/production 

 

Organizational issues/actions: Management techniques/strategies/plans/repositioning, 

changes in management personnel, cost cutting/savings, asset write downs, going public, 

selling/buying stocks, merger/acquisition/disposal of a business segment, investment in 

plant assets, voluntary accounting changes 

 

För att inte påverkas av varandras tolkningar började vi med att läsa 

hållbarhetsredovisningarna var för sig. Enskilt skrev vi i Excel upp vilket sidnummer varje 

faktor hittades på, om det var en intern eller extern faktor och även en kommentar som 
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sammanfattade den positiva eller negativa nyheten. Efter att detta gjorts på samtliga 

hållbarhetsredovisningar diskuterade och jämförde vi våra observationer, för att se att vi gjort 

liknande tolkningar. Sedan sammanställdes gemensamt samtliga faktorer i tabeller för att 

lättare kunna analysera materialet. 

 

3.3.3 Rhetorical manipulation 

Rhetorical manipulation kan användas när företagen vill visa sina resultat på ett mindre 

negativt sätt (Brennan, & Merkl-Davies, 2013). I Burbano och Delmas (2011) artikel beskrivs 

företag som visar negativa miljömässiga resultat, men genom att använda övertygande ord 

försöker de visa detta på ett positivt sätt. Detta ville vi studera för att se om företagen i vår 

studie använt sig av övertygande ord eller uttryck. En jämförelse gjordes mellan de olika 

hållbarhetsredovisningarna under 2013 och framåt för att analysera om företagen använt 

förstärkande ord i texten. Genom att använda ett övertygande språk med hjälp av retoriska 

enheter behöver företag inte ljuga om sina resultat, men de kan utforma resultaten på ett 

mindre negativt sätt (Brennan, & Merkl-Davies, 2013).  

 

För att avgöra vilka ord som ansågs vara positiva och övertygande ord inspirerades vi av 

studier från Zajonc (1968) och Hildebrandt & Snyder (1981). Robert B. Zajonc studerade och 

utvärderade 154 antonympar, också kallat motsatsord. Han sållade tillsammans med 20 

granskare ut antonymer och behöll de ord som stämde överens med flera olika ordlistor. 

Därefter fick 100 stycken högskolestudenter avgöra vilket av varje motsatspar de tyckte 

klassades som det positivt laddade ordet och vilket som klassades som det negativt laddade 

ordet. I bilagan till ordlistan är orden under “preferred” de ord som studenterna ansåg var de 

föredragna, mest positivt laddade orden, medan “unpreferred” var de ord som ansågs icke 

föredragna och mer negativt laddade. Dessa 154 motsatspar finns att läsa i bilaga 1. 

 

Orden som Zajonc använde sig av i sin studie var övergripande och hade ingen särskild 

koppling till hållbarhetsredovisning eller finansiell kommunikation. Därför valde vi att också 

använda oss av Hildebrandts och Snyders studie, som likt oss använde de 154 antonymparen 

från Zajonc men tog även fram 30 nya antonympar, som var kopplade till näringslivet. De 

undersökte frekvensen av positiva och negativa ord i årsredovisningar för att se om företag 

använde mer positiva än negativa ord, även under år när de inte presterade bra ekonomiskt 

(Hildebrandt, & Snyder, 1981). Dessa 30 ord togs fram på liknande sätt som i Zajoncs studie 

och finns att läsa tillsammans med dess översättningar i bilaga 1. 
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Beräkning av orden gjordes genom Adobe Readers egen sökfunktion. Vi gick igenom ord för 

ord i varje redovisning och noterade hur många gånger varje ord förekom i texten. Vi läste 

sedan igenom Preems hållbarhetsredovisning och beräknade vissa ord manuellt för att se om 

resultaten från Adobe Reader överensstämde. När beräkningen av samtliga ord var 

sammanställd räknades även procentsatser ut för andelen positiva och negativa ord i varje 

hållbarhetsredovisning i de fem företagen. Detta gjorde att vi fick ett jämförbart resultat 

mellan företagen och åren, även fast det var stora skillnader mellan årsredovisningarnas längd 

och utformning. 

 

3.4 Översättning 

Ordlistorna från de två olika studierna ledde till 184 motsatspar, så kallade antonympar. Två 

av de fem företag som ingick i vår studie hade hållbarhetsredovisningar på svenska och för att 

kunna genomföra ordräkning i dessa redovisningar översattes samtliga ord. Vi översatte 

enklare ord utifrån våra egna språkkunskaper som endast har en tydlig motsvarighet, 

exempelvis “up” och “down”. Vid ord som var mer komplexa använde vi oss av hjälpmedel 

som elektroniskt lexikon (bab.la, u.å.).  

 

Vid översättningen uppstod problemet att endast ett fåtal ord hade en uppenbar översättning 

medan de flesta ord hade ett flertal översättningsalternativ. För att minska antalet 

översättningar av varje ord försökte vi endast använda översättningar som var raka motsatsord 

även på svenska. Detta gjordes med hjälp av antonym.se (2017) och antonymer.nu (u.å.). 

Exempel på detta var “attentive” som betyder uppmärksam och “inattentive” som betyder 

vårdslös, försumlig och ouppmärksam. Eftersom uppmärksam och ouppmärksam är 

antonymer även på svenska var det dessa två ord som valdes ut.  

 

I vissa fall stämde flera ord överens både gällande svenska antonymen och översättningen. 

Vid dessa fall behöll vi samtliga ord, till exempel i fallet kring “together” och “apart” där 

både ordet “tillsammans” och “ihop” fungerar som översättning till “together”. Då även orden 

“var för sig” och “isär” båda fungerar som översättning till ”apart” valde vi även här att ta 

med båda antonymparen. Vid översättning av ord där ett alternativ använts tidigare användes 

endast det andra alternativet i ordlistan.  
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Ett par motsatsord var även baserade på engelska uttryck som t.ex. “bear” och “bull” som är 

en liknelse då dessa ord förklarar hur marknaden rör sig. På svenska blir dessa uttryck “björn” 

och “tjur”. Vi antog att företagen inte skulle använda dessa uttryck i sin svenska 

hållbarhetsredovisning men behöll dessa i ordlistan för att behålla originalet från Zajonc och 

Hildebrandt & Snyder. Vi behöll även ord som exempelvis “kvinna” och “man”. Vi anser inte 

att ordet “man” är ett positivare ord än “kvinna” men orden tas i flera 

hållbarhetsredovisningar upp kring jämställdhetsfrågor vilket gjorde att vi valde att ha med 

dem.   

 

Det förekom vissa ord där det inte fanns någon tydlig överensstämmelse mellan motsatsparet 

och översättningen. Då utgick vi ifrån den svenska översättningen och bortsåg från 

antonymen. Ett exempel är orden “play” och “work” där vi valde att gå på översättningen 

“leka” och “arbeta” men där dessa inte är motsatsord i svenska språket. 

 

3.5 Metodreflektion 

Bristerna med kvalitativ analys av en text är att information uppfattas olika av olika forskare 

vilket gör att resultatet har en benägenhet att färgas efter det som forskaren själv tycker är 

viktigt (Bryman, & Bell, 2013). Vi är därför medvetna om att replikerbarhet är svårt att uppnå 

med denna modell. 

 

Ett problem som vi stötte på vid insamlandet av empiri till attribution of performance var att 

en text kan tolkas på olika sätt. Det var därför viktigt att bestämma hur detta skulle ske innan 

datan samlades in, för att texten skulle tolkas på samma sätt (Denscombe, 2009). Detta 

påverkade studiens replikerbarhet vilket vi försökte minska genom att analysera texten utifrån 

teman där de interna och externa faktorerna redan var sammansatta för att inte se till 

ytterligare anledningar till varför företagen tar upp olika nyheter i hållbarhetsredovisningarna.  

 

Ordlistan till rhetorical manipulation bestod av ord hämtade från två tidigare studier. Att vi 

inte gjorde en egen ordlista med “nya” ord var på grund av att processerna som gjorts för att 

få fram ordlistorna till Zajoncs och Hildebrandt & Snyders studier troligtvis ökar 

trovärdigheten i vår studie då den är genomarbetad på ett mer omfattande sätt än vad vi skulle 

kunna genomföra i vår studie. Vi är dock medvetna om det faktum att ordlistorna baserades 
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på studier från 1968 och 1981, vilket kan ha påverkat utfallet av resultatet då språket hela 

tiden utvecklas. 

 

En svaghet är att de positivt och negativt laddade orden har lyfts ur sitt språkliga sammanhang 

vilket medför att orden kan tappa sin betydelse, och i vårt fall, möjligen ha haft effekt på 

resultatet (Denscombe, 2009). En möjlighet till att undvika detta hade varit att klassificera 

varje ord i hållbarhetsredovisningarna efter sitt sammanhang, utifrån om orden använts på ett 

positivt, negativt eller neutralt sätt. Denna metod kräver dock större tidskrävande resurser och 

utifrån flera tidigare studier har det påvisats att resultatets validitet inte har påverkats vid 

beräkning av ord där ingen klassificering har gjorts (Rutherford, 2005). Därför valde vi att 

inte klassificera orden utan beräknade ordets negativa och positiva laddning direkt.  

 

Ytterligare en svaghet med studien är att vi gjorde översättning av ordlistorna vi använt oss av 

i studien. Vi har således försökt att vara så tydliga som möjligt med hur vi tänkt och gått 

tillväga när vi gjort översättningarna till ordlistorna. Detta för att avlägsna eventuella 

oklarheter då det finns en risk att tillförlitligheten försämrats på grund av att våra egna 

tolkningar har kunnat spegla översättningen av orden. 

 

En annan brist i uppsatsen var vid användningen av verktygen till reading ease manipulation 

då Flesch-score tar med stavelser som används på olika sätt i det svenska och engelska 

språket. På grund av att vi studerade hållbarhetsredovisningar på båda språken var detta något 

vi var tvungna att ta med i beräkningen. Vi ansåg att det skulle lösas genom att använda oss 

av en ytterligare metod vid undersökningen av Preems och OKQ8s hållbarhetsredovisningar 

som var upprättade på svenska. Vi valde därför att använda oss av LIX- score som utgår ifrån 

ord, meningar och längre ord med fler än sex bokstäver (Björnsson, 1968). Den här metoden 

baserades på svenska texter när den skapades.  
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4 Resultat och analys 

 

I detta kapitel kommer resultaten från hållbarhetsredovisningarna med hjälp av impression 

management att presenteras. Dessutom analyseras de empiriska resultaten genom den 

teoretiska referensramen tillsammans med tidigare studier.  

 

4.1 Reading ease manipulation 

 

Tabell 2: Läsbarhetsindex, Preem 

Preem    

År 2013 2014 2015 

Antal ord 2 389 3 666 5 114 

Antal meningar 140 197 275 

Antal ord över 6 tecken 772 1 170 1 582 

LIX-score 49,37 50,52 49,53 

  

Preem har hållbarhetsredovisningen integrerad med den årliga årsredovisningen. Under de år 

som undersökts var hållbarhetsredovisningen 2013 på 12 sidor, året efter minskade den till 11 

sidor och 2015 var den på 14 sidor. Resultaten från läsbarhetsindex på Preems avsnitt om 

hållbarhetsarbetet i årsredovisningarna från 2013–2015 framgår av tabell 2 och det visar på att 

antalet ord, meningar och antal längre ord med fler än sex tecken har ökat för varje år. 

 

I resultatet av Preems LIX-score kan vi se att Preem hade högst LIX-score med 50,52 poäng 

år 2014 och den lägsta poängen 2013 där LIX-score var 49,37 poäng. Enligt impression 

management använder sig företag av reading ease manipulation då de gör en text svårare att 

läsa (Brennan, & Merkl-Davies, 2013). Ett LIX-score över 50 poäng visar att texten är 

svårläst och utifrån empirin kan vi se att Preems hållbarhetsredovisning 2014 var svår att läsa 

och förstå (Björnsson, 1968). Det går inte att se någon tydlig skillnad över åren i användandet 

av reading ease manipulation då de fått runt 50 poäng samtliga år. 
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Tabell 3: Läsbarhetsindex, OKQ8 

OKQ8     

År 2013 2014 2015 2016 

Antal ord 10 392 8 891 9 150 12 008 

Antal meningar 683 523 528 651 

Antal ord över 6 tecken 3 056 2 482 2 802 3 819 

LIX-score 44,63 44,92 47,95 50,25 

 

OKQ8s hållbarhetsredovisning var likt Preems upprättad på svenska, dock var den inte 

integrerad med den årliga årsrapporten utan redovisades separat. Längden på 

hållbarhetsredovisningen var densamma för samtliga år som undersöktes, 32 sidor. Alla 

faktorer som beräknades utifrån LIX-score skiljer sig från år till år. Resultatet från 

läsbarhetsindex på OKQ8s hållbarhetsrapporter år 2013 till 2016 framgår av tabell 3. För att 

beräkna läsbarhetsindex används de totala orden, de totala meningarna och totala antalet ord 

med fler än sex tecken. Tabell 3 visar att OKQ8 hade den högsta LIX-score 2016 på 50,25 

poäng och den lägsta år 2013 med 44,63 poäng. 

 

Vid beräkningen av läsbarhetsindex kan vi se att OKQ8s hållbarhetsredovisning blir allt 

svårare att läsa för varje år som går. År 2016 har LIX-score över 50 poäng, vilket motsvarar 

en svår text, exempelvis facklitteratur (Björnsson, 1968). Att OKQ8s hållbarhetsredovisning 

är svårläst 2016 kan kopplas samman med intressentteorin då Deegan och Unerman (2011) 

menar att företagsledningen i många bolag försöker fokusera på de intressenter med mest 

makt. Genom att göra texten svårare att läsa riktas innehållet mot de intressenterna med en 

högre utbildning och de med större inflytande i samhället.  

 

Brennan och Merkl- Davies (2013) förklarar att företag använder sig av reading ease 

manipulation genom att göra texten mer svårläst. Resultatet för OKQ8 visar på att texten har 

blivit allt svårare enligt LIX-score och utifrån teorin kan det vara så att användandet av 

reading ease manipulation har ökat för varje år. 
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Tabell 4: Flesch readability ease, Shell 

Shell     

År 2013 2014 2015 2016 

Antal ord 28 431 35 813 30 615 36 131 

Antal meningar 1 419 1 800 1 656 1 728 

Antal stavelser 49 198 61 280 55 886 63 041 

Flesch-score 40,10 41,88 33,64 38,00 

 

Shell har separata hållbarhetsredovisningar som upprättas på engelska. Shells 

hållbarhetsredovisningar var längre än de andra företagens och har ökat sidantal under åren då 

de gick från 44 sidor 2013 till 60 sidor de två efterföljande åren och 2016 var 

hållbarhetsredovisningen på 74 sidor. Resultatet från flesch readability ease i Shells 

hållbarhetsredovisningar är från år 2013 till 2016 och framgår av tabell 4. För att beräkna 

Flesch-score används totala antalet ord, totala antalet meningar och totala antalet stavelser. 

Tabell 4 visar att Shell hade den högsta Flesch-score år 2014 med 41,88 poäng och den lägsta 

år 2015 på 33,64 poäng. 

 

Resultatet visar att svårighetsgraden på hållbarhetsredovisningen skiljer sig från år till år och 

det går inte att dra någon särskild koppling till att den blir lättare eller svårare då flesch 

readability ease visar att lägre poäng ger en svårare text. Det som sticker ut från resultatet på 

Shells hållbarhetsredovisningar är rapporten från 2015 då texten enligt flesch readability ease 

var den svåraste att läsa. Den befann sig nära 30 poäng och då jämförs textens svårighetsgrad 

med texter som personer med en universitetsutbildning ska förväntas klara av att läsa och 

förstå (Brennan, & Merkl-Davies, 2013). 

 

Vos (2009) menar att företag gör redovisningen svårare att läsa och kan på så sätt dölja 

negativa nyheter. Likt legitimitetsteorin döljs negativ information av företag på grund av att 

de vill öka det egna ryktet och stärka legitimiteten hos företaget (Chelli, Durocher, & Richard, 

2014). Utifrån impression management och legitimitetsteorin kan det vara så att Shell 

försöker dölja negativ information 2015 då de fick ett Flesch-score på 33,64 poäng. 

 

 



26 

 

Tabell 5: Flesch readability ease, St1 

St1     

År 2013 2014 2015 2016 

Antal ord 385 920 1 663 1 947 

Antal meningar 19 38 75 94 

Antal stavelser 678 1 566 277 3 214 

Flesch-score 37,28 38,26 42,50 46,16 

 

St1s hållbarhetsredovisning är kortast av alla företag som undersöktes, den är integrerad med 

den vanliga årsredovisningen och upprättad på engelska. 2013 var den endast två sidor medan 

de resterande åren förlängts till fyra sidor. Antalet ord ökade för varje år medan antal 

meningar och stavelser skiftade från år till år. Resultatet från flesch readability ease i St1s 

hållbarhetsredovisningar i respektive årsredovisning är från år 2013 till 2016 och framgår av 

tabell 5. Tabellen visar att St1 hade den högsta Flesch-score år 2016 med 46,16 poäng och 

den lägsta år 2013 med 37,28 poäng. 

 

St1s resultat skiljer sig från Shell då St1s hållbarhetsredovisningar fick högre poäng för varje 

år och enligt flesch readability ease score blir texten lättare. Vos (2009) menar att mer 

svårlästa hållbarhetsredovisningar är ett tecken på att de försöker vinkla och dölja negativ 

information. Enligt teorin kan det vara så att St1 försöker bli mer uppriktiga och inte dölja 

något i sina hållbarhetsredovisningar då de blir lättare att förstå. 

 

Bakar, Sheikh och Ameer (2011) som studerade läsbarheten hos företag i Malaysia fick fram 

att de flesta företags hållbarhetsredovisningar är väldigt svåra att läsa. Detta är inte fallet hos 

St1 då hållbarhetsredovisningarna visar på att den blir allt lättare att förstå och från 2013 till 

2016 går den från att räknas som en svår text till en ganska svår text (Brennan, & Merkl-

Davies, 2013).  
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Tabell 6: Flesch readability ease, Statoil 

Statoil     

År 2013 2014 2015 2016 

Antal ord 17 385 16 805 14 912 20 118 

Antal meningar 847 877 744 941 

Antal stavelser 30 358 30 838 26 707 36 247 

Flesch-score 38,27 32,14 34,97 32, 71 

 

Statoils hållbarhetsredovisningar är som OKQ8s och Shells redovisningar separerade från de 

vanliga årsredovisningarna. Längden på redovisningarna har varierat mellan 39 och 53 sidor 

mellan åren och de upprättas på engelska. Resultatet från flesch readiability ease score i 

Statoils hållbarhetsredovisningar från år 2013 till 2016 framgår av tabell 6. För att beräkna 

readability ease score används totala antalet ord, totala antalet meningar och totala antalet 

stavelser. Tabell 6 visar att Statoil hade den högsta Flesch-score år 2013 med 38,2 poäng och 

den lägsta år 2014 med 32,14 poäng. 

 

Statoils hållbarhetsredovisningar var de svåraste att läsa utifrån flesch readability ease. De 

senaste fyra åren har redovisningarna understigit 40 poäng och blivit allt svårare, med ett 

undantag för år 2015 då den blev lite lättare, men den var fortfarande närmare 30 poäng. 

Brennan och Merkl- Davies (2013) beskriver att företag använder sig av reading ease 

manipulation för att dölja negativa nyheter och vi kan utifrån teorin utläsa att alla Statoils 

hållbarhetsredovisningar har varit svårlästa (Brennan, & Merkl-Davies, 2013). 

 

Utifrån resultatet för de studerade företagen kan vi se att samtliga ligger på en jämn nivå och 

det är ingen stor skillnad mellan åren för respektive företag, med undantag av Shell, då 

Flesch-score minskar från 41,88 till 33,68 poäng. Statoil är det företag som har haft 

genomsnittligt de svåraste hållbarhetsredovisningarna utifrån läsbarheten under samtliga år 

med undantag för 2015 då Shell hade svårast redovisning.  

 

Vid en jämförelse med en tidigare studie som studerade läsbarheten på företags 

hållbarhetsredovisningar i Malaysia visade denna studie på att fler företag hade en väldigt 

svår text.  I den studien var det nästan 80 procent av företagen som hade ett lägre Flesch-score 



28 

 

än 30 poäng. Eftersom skalan utifrån LIX-score är omvänd och en svårare text ger högre 

poäng, motsvarar Flesch-score på 30 poäng eller lägre ett LIX-score på 60 poäng eller högre. 

Av de företag och år som vår studie baserades på var det inget företag som hade under 30 

eller över 60 poäng men både Statoil och Shell hade 32 poäng 2015 respektive 33 poäng 2014 

och 2016. Det visar på att det inte är en lika stor del av företagen i denna undersökning som 

hade väldigt svåra texter.  

 

Vos (2009) beskriver problemet med greenwashing och att företag försöker dölja negativa 

nyheter i den information som intressenterna får ta del av. Detta är en av anledningarna till att 

företag använder sig av reading ease manipulation, för att dölja denna typ av information 

(Brennan, & Merkl-Davies, 2013). Hans Sinclair (2016) beskriver i sin artikel att 

greenwashing fortfarande används och har blivit allt mer komplicerad. Resultatet kan inte på 

ett tydligt sätt visa att hållbarhetsredovisningarna har blivit svårare för samtliga företag. Den 

koppling som kan göras utifrån resultatet och Sinclairs artikel är exempelvis i OKQ8s fall då 

företagets hållbarhetsredovisningar blev svårare att läsa och förstå för varje år som gick 

utifrån tabell 3, då redovisningarna går från ett LIX-score på 44,63 poäng år 2013 till 50,25 

poäng år 2016. 
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4.2 Attribution of performance 

 

Figur 1: Attribution of performance, externa faktorer 

 

I figur 1 ser vi resultatet för hur företagen vid en negativ nyhet lägger ansvaret på någon 

utanför sin kontroll, en extern faktor, där den blå stapeln visar antalet ekonomiska och 

miljömässiga faktorer samt den orange stapeln som visar statliga- och tredjepartsfaktorer. 

Utifrån den empiri vi hämtat in hade St1 inte nämnt några externa faktorer i sin 

hållbarhetsredovisning. Resultatet visar att antalet externa faktorer är jämnt fördelade utifrån 

de två kategorierna men undantaget är Statoil 2013 då de inte redovisade någon ekonomisk 

eller miljömässig faktor medan de redovisade sju statliga- och tredjepartsfaktorer vid negativa 

nyheter. OKQ8 ger ett annat exempel på ett avvikande resultat när de under 2014 redovisade 

betydligt fler ekonomiska och miljömässiga faktorer än år 2015 då resultatet omkullkastades 

och de istället redovisade fler statliga- och tredjepartsfaktorer.  

 

En viktig faktor som har haft påverkan på antalet faktorer som varje företag har redovisat är 

antalet sidor i hållbarhetsrapporterna som studerats. Eftersom St1 endast hade 2 till 4 sidor var 

det inte förvånande att de skulle redovisa färre faktorer än de andra företagen med ett större 

antal sidor. Dock kan vi se utifrån resultatet att även OKQ8 som har haft samma antal sidor 
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samtliga år, ändå haft stor variation i både antal faktorer och fördelningen mellan de två 

kategorierna.  

 

De externa faktorerna i attribution of performance beskrivs av Brennan och Merkl-Davies 

(2013) som företag vilka väljer att skylla ifrån sig på utomstående händelser som ligger 

utanför företagets kontroll vid negativa nyheter. Detta för att påverka intressenternas 

uppfattning om företaget. Utifrån teorin om impression management och den empiri som 

insamlats kan vi se att detta är en metod som företagen i undersökningen använt sig av. Ett 

vanligt exempel som kunde ses i flera av företagens hållbarhetsredovisningar var hur de 

använde staten som en extern faktor till dåliga nyheter, exempelvis kvotplikter som införts 

och andra regleringar som hade en negativ effekt på företagens arbete för ett mer hållbart 

samhälle. 

 

Clatworthy och Jones (2013) studerade hur företag använde sig av impression management 

när det kom till interna och externa faktorer. De kunde se att företagen hade använt sig av 

attribution of performance i sin undersökning då de använt sig av externa faktorer vid 

utgivandet av negativ information till företagens intressenter. Liknande resultat fick även den 

här undersökningen fram då den visar på att företagen i vår population har använt sig av 

externa faktorer vid negativa nyheter i utformandet av hållbarhetsredovisningarna.  

 

Hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att visa intressenter och utomstående hur arbetet 

går till och vad företaget gör för att jobba mot ett bättre och mer hållbart samhälle. Genom att 

utforma information och använda sig av externa faktorer skyller företagen på utomstående 

händelser som företagen inte haft någon påverkan i för att vinkla och försköna informationen 

och på detta sätt se till att intressenterna är nöjda (Vos, 2009). Användandet av externa 

faktorer är något vi kan se i resultatet då samtliga företag, bortsett från St1, har använt sig av 

den här typen av beteende för att försköna de negativa nyheter som de presenterat i 

hållbarhetsredovisningarna.  
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Figur 2: Attribution of performance, interna faktorer 

 

I figur 2 ser vi resultatet för hur företagen vid en positiv nyhet tar åt sig äran och menar att det 

beror på interna handlingar och ageranden inom företagen. I figuren visar den blå stapeln 

antalet faktorer i ”produkt och tjänster” medan den orange stapeln visar ”organisatoriska” 

faktorer. Resultatet visar att samtliga företag använt sig av interna faktorer i respektive 

hållbarhetsredovisning. Alla har använt sig av båda kategorierna förutom St1 2013 då de 

endast använde sig av ”produkt och tjänster”. 

 

De interna faktorerna skiljer sig mot de externa då man försöker förstärka de positiva 

nyheterna som företagen tar upp genom att visa på egna handlingar istället för att skylla ifrån 

sig på utomstående handlingar bortom företagens kraft. Detta sätt att utforma och förmedla 

information kopplas till attributionsteorin där Heider (2013) menar att människors beteende 

förändras när det kommer till egna framgångar och misslyckande. Utifrån teorin kan vi se att 

företagen i denna undersökning använder sig av liknande beteenden i hur de använder sig av 

interna faktorer.  

 

Attributionsteorin har använts i tidigare studier för att kunna se om företag använde sig av 

detta beteeende. Tessarolo, Pagliarussi och Luz (2010) gjorde detta genom att studera brev 

som företagen skickade ut till aktieägare. Resultatet visade på att företagen försökte förmedla 
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en positiv bild av företaget genom att använda sig av interna faktorer. Utifrån empirin i denna 

undersökning kan vi se ett liknande resultat då alla företag har använt sig av interna faktorer. 

 

Attributionsteorin har kopplingar till impression management och speciellt attribution of 

performance. Brennan och Merkl-Davies (2013) menar att företag använder sig av interna 

faktorer för att ta åt sig äran vid positiva resultat och nyheter. Detta för att kunna öka 

förtroendet och visa en bättre bild av företaget utåt till intressenter och för att upprätthålla det 

samhällskontrakt som organisationer och företag har till samhället. Det är detta kontrakt som 

måste uppfyllas för att utomstående ska anse att verksamheten är legitim. Den här teorin 

beskrivs som en av anledningarna till att företag använder sig av exempelvis 

hållbarhetsredovisning för att påverka intressenternas uppfattning om företaget genom att visa 

och redovisa sitt arbete för ett mer hållbart samhälle (Chelli, Durocher, & Richard, 2014).  

 

Företagens hållbarhetsredovisningar studerades utifrån attribution of performance och 

resultatet för både de interna och externa faktorerna kan visa att de interna faktorerna 

dominerar i denna undersökning. Företagen väljer att fokusera mer på de positiva nyheterna 

och menar att det beror på interna handlingar inom företagen.  
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4.3 Rhetorical manipulation 

Figur 3: Rhetorical manipulation, procentuell fördelning av positiva och negativa ord 

 

I figur 3 summeras den procentuella fördelningen av positiva och negativa ord från ordlistan i 

bilaga 1 för samtliga företags hållbarhetsredovisningar mellan år 2013–2016 samt Preem 

mellan 2013–2015. Preem har en relativt kort hållbarhetsredovisning integrerad i sin 

årsredovisning på mellan 11 till 14 sidor. Det totala antalet ord ökar för varje år men det 

skiljer ytterst lite i antalet mellan de positiva och negativa orden. År 2015 kan vi se att Preem 

har flest positiva ord, 201 stycken, jämfört med 120 och 162 stycken ord år 2013 och 2014, 

men den totala procentandelen är lika stor 2015 som 2013 då andelen positiva och negativa 

ord är lika stor. 

 

Även OKQ8 har en jämnare fördelning av positiva och negativa ord men de har nästan tre 

gånger så många ord totalt som Preem. Detta beror dock på att OKQ8s 

hållbarhetsredovisningar är längre, närmare bestämt 32 sidor. År 2013 hade OKQ8 flest antal 

totala ord men det är 2015 som de positiva orden är flest och då även procentandelen skiljer 

sig som mest, 26 procent. Dessutom är dessa två företags årsredovisningar på svenska. Utifrån 

rhetorical manipulation ger företag läsaren en retorisk bild av öppenhet när de använder flera 

ord med negativ laddning och de visar ansvar för sitt företag gentemot sina intressenter.  
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Brennan och Merkl-Davies (2013) menar att det inte handlar om vad företagen säger utan hur 

man väljer att uttrycka sig. Detta kan göras genom att använda ett övertygande och positivt 

språk för att inte behöva ljuga för sina intressenter men ändå ge en positiv bild av företaget. 

Tidigare studier som fokuserat på impression management och speciellt rhetorical 

manipulation menar att företagen med hjälp av retoriska enheter kan utforma resultatet genom 

att exempelvis använda ett övertygande och mer positivt språk. Detta kan göra att intressenter 

övertygas om ett bättre resultat än vad företaget egentligen har visat på.  

 

Utifrån teorin om impression management och rhetorical manipulation kan vi se att samtliga 

företags hållbarhetsredovisningar använder sig av ett övertygande språk. Dock är det skillnad 

mellan åren och företagen då det visar sig att vissa bolag använt sig av fler positiva ord än 

andra företag. 

 

Likheter mellan samtliga redovisningar är att andelen positiva och negativa ord håller sig på 

en förhållandevis jämn nivå mellan varje företag. Dock använder St1, Shell och Statoils 

hållbarhetsredovisningar ett stort antal fler positiva ord i procent. En studie som fick ett 

liknande resultat var Zajoncs (1968) & Hildebrandt och Snyders (1981) studie där de 

undersökte antalet positiva och negativa ord i brev som företag skickade ut till sin aktieägare. 

De ville även se ifall det uppstod skillnader i antalet ord mellan ett ekonomiskt gott och dåligt 

år. Resultatet var att positiva ord förekom oftare än negativa ord i alla brev. I vår studie 

framgick det att antalet positiva ord är procentuellt fler än negativa ord i företagens 

hållbarhetsredovisningar.  
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5 Slutdiskussion 

 

I detta kapitel redogörs slutsatserna för studien där vi besvarar undersökningens 

frågeställningar. Här görs även en djupare reflektion över resultaten och slutsatserna som 

tagits fram. 

 

5.1 Svar på frågeställningar 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur företag i drivmedelsbranschen använder 

sig av impression management i hållbarhetsredovisning. De tre kategorier som har studerats 

är reading ease manipulation, attribution of performance och rhetorical manipulation. Med 

resultatet från den insamlade empirin kan vi besvara frågeställningarna: 

 

- Hur används impression management inom företagens hållbarhetsredovisningar? 

 

Både analysen av den kvalitativa och kvantitativa delen visade på att företagen på olika sätt 

genom impression management försöker övertyga läsaren om det positiva och visa sig 

trovärdiga mot sina intressenter. Den första kategorin som studerades var reading ease 

manipulation där läsbarheten på texterna såg olika ut och det fanns inget tydligt mönster som 

alla hållbarhetsredovisningarna följde. OKQ8 fick, utifrån LIX-score en allt svårare text för 

varje år medan St1 hade motsatt resultat då hållbarhetsredovisningarna blev lättare för varje 

år.  

 

Vissa år var det tydligt att företagen använde sig av reading ease manipulation då texterna var 

svåra att läsa enligt flesch readability ease och LIX-modellen för att beräkna läsbarheten, 

bland annat i Statoils fall då samtliga år hade ett Flesch-score på nästan 30 poäng. Även 

Preem och OKQ8 visade starkare tecken på reading ease manipulation då de fick ett LIX-

score på över 50 poäng år 2014 respektive 2016.  

 

Den andra kategorin som studerades var attribution of performance. Den visade på att alla 

företag, på något sätt, använder sig av externa och interna faktorer vid redovisning av positiva 

och negativa nyheter i sina hållbarhetsredovisningar. Det enda företaget som inte redovisade 

några externa faktorer var St1, och kan bero på att de hade de kortaste 

hållbarhetsredovisningarna av samtliga företag i populationen.  
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Resultatet i figur 1 och 2 visar på att företagen använde sig av fler interna faktorer. Shell var 

det företag med flest interna faktorer, 64 stycken år 2013, medan OKQ8 var de med flest 

externa faktorer, men då ”endast” 24 stycken år 2014. Detta gjorde att de vid positiva nyheter 

försökte påvisa att interna handlingar och agerande var orsaken till det positiva som hänt.  

 

Den sista kategorin som studerades var rhetorical manipulation, där vi studerade hur 

fördelningen av positiva och negativa ord användes i hållbarhetsredovisningarna utifrån 

ordlistan. Resultatet i figur 3 visade på att företagen använder sig av fler positiva ord, vilket 

visar på impression management. Det som utmärkte sig var att fördelningen över positiva och 

negativa ord för varje företag såg liknande ut för alla år, exempelvis ligger både Statoil och 

Shell strax under 80 procent positiva ord för varje år, med undantag av några mindre 

skiftningar.  

 

- Hur skiljer sig användandet av impression management i hållbarhetsredovisningarna 

åt? 

 

Läsbarheten i företagens hållbarhetsredovisning visade att inget av företagen hade lättlästa 

texter utifrån impression management. Alla höll sig på en nivå som motsvarade medelsvåra 

eller svåra texter utifrån de två poängskalor som användes. Det som stod ut i resultatet var att 

hos Statoil, St1 och Shell skiljde det ganska mycket mellan vissa år, som högst nästan 10 

poäng mellan två år. Preem och OKQ8 var däremot jämnt över samtliga år och hade inte alls 

en lika stor förändring. 

 

I attribution of performance var den största likheten att samtliga företag använde sig av 

betydligt fler interna faktorer än externa. Dock skiljde sig företagen åt när det kom till vilken 

typ av interna faktorer de använde sig av, detta gällde även vid en jämförelse mellan samma 

företag men över de olika åren som studerades. Ett tydligt exempel på detta var Shell som 

2013 använde sig av betydligt fler interna faktorer som var organisatoriska och detta gällde 

även året efter. De rapporterade fler interna faktorer inom produkt och tjänster under 2015 

och 2016. 

 

I resultatet för de externa faktorerna var en likhet mellan samtliga företag förutom St1 var att 

de i större utsträckning menade på att det var statliga- och tredjepartsfaktorer som var största 
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anledningen till en negativ nyhet. En skillnad var att OKQ8 stod ut i antalet externa faktorer. 

OKQ8 använde sig vid flest tillfällen av externa faktorer när det kom till redovisning av en 

negativ nyhet i hållbarhetsredovisningarna. En annan tydlig skillnad var att St1 inte 

redovisade någon extern faktor. 

 

Den största skillnaden i rhetorical manipulation var mellan de som upprättat 

hållbarhetsredovisning på svenska och engelska. Det var en betydligt högre andel positiva än 

negativa ord i St1s, Shells och Statoils redovisningar, närmare 80 procent, till skillnad från 

OKQ8 och Preem, där skillnaden var runt 50 procent på de positiva och negativa orden.  

 

5.2 Diskussion 

Utifrån resultatet fick vi fram att St1 inte redovisade någon extern faktor. Detta kan bero på 

att de vill vara ärliga och inte skylla ifrån sig vid redovisande av negativa nyheter. Dock 

behöver det inte vara den enda orsaken, eller att det är en orsak överhuvudtaget. St1s 

hållbarhetsredovisning var kortast av alla företag, vi tror nog att det är den största anledningen 

till avsaknad av externa faktorer. Det är större chans till fler externa faktorer vid en längre 

hållbarhetsredovisning då företaget troligtvis skrivit om fler negativa nyheter och använt fler 

externa faktorer.  

 

De hållbarhetsredovisningar som vi studerade, trodde vi på förhand skulle visa tydligare 

kopplingar mellan de olika kategorierna. Om ett företag exempelvis skulle haft en svår text 

enligt reading ease manipulation skulle detta även spegla sig i de andra två kategorierna, men 

så var inte fallet. Bara för att företagen använde sig av impression management utifrån en 

kategori betydde det inte per automatik att det var lika tydliga tecken av användande utifrån 

de andra två kategorierna.  

 

Impression management upptäcktes i både de kvalitativa och kvantitativa delarna, vilket 

innebär att företagen belyser det positiva och på så sätt skapar trovärdighet gentemot sina 

intressenter. I resultatet kan man se att positiva ord är mer förekommande än de negativa. 

Redovisningarna kan fyllas med positiva uttalanden för att förminska negativa nyheter, vilket 

visar på impression management. Det kan ses som motsägelsefullt att 

hållbarhetsredovisningen, som förväntas visa en objektiv bild av företaget ibland verkar 
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förskönas för att få ett marknadsföringssyfte, och på så sätt fyller ett större syfte än att visa 

årets resultat och prestationer. Språket och det visuella som utgör en hållbarhetsredovisning  

skapar av en bild som företaget formulerar på ett, för dem, gynnsamt vis. De kan på så sätt 

skapa förtroende hos läsarna genom att kommunicera och informera på ett fördelaktigt sätt. 

Det språk som används bidrar till den bild företag väljer att visa och impression management 

kan på så sätt påverka intressenternas intryck. 

 

Varför just positiva nyheter får så stor uppmärksamhet i företagens hållbarhetsredovisningar 

kan bero på att företagen vill framhäva denna typ av nyheter och försöka förstärka innehållet 

med att peka på interna faktorer som anledningen. Att företag ändå väljer att redovisa 

negativa nyheter kan vara ett sätt att försöka visa sig uppriktiga och ärliga genom att ta upp 

det som inte gynnar företaget. Det går dock inte att bara låta övertygande, företagen måste 

även se till att intressenterna tror på det de läser. Är det exempelvis en händelse som läsaren 

vet har påverkat företaget negativt, och företaget väljer att inte delge intressenterna, eller om 

företag överdriver sin marknadsföring så kan man ha svårt att tro på det som står i 

redovisningarna.  

 

Vår studie har inte genomförts med avsikt att se om användandet av impression management i 

företagens hållbarhetsredovisningar har varit medvetet eller omedvetet, även om det är 

sannolikt att företagen gör någon form av medvetna val när det kommer till kommunikationen 

med intressenter. Oavsett om det finns något avsiktligt strategiskt användande av impression 

management i hållbarhetsredovisningarna eller inte får detta konsekvenser. Eftersom att 

användandet av impression management medverkar till en osann och vinklad bild som 

företaget målar upp, gynnas företagen mer än intressenterna av denna information. Det krävs 

därför att de som läser och tar del av informationen i hållbarhetsredovisningar har kunskap 

om dess funktion för att inte bli vilseledda. I en hållbarhetsredovisning beskriver och tolkar 

företaget sin egen situation och de har stor frihet i vad den ska innehålla vilket leder till att 

innehållet i redovisningen kan vinklas åt det håll som företaget vill.  
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6 Studiens bidrag och förslag till vidare forskning 

 

Detta kapitel beskriver vad denna studie har bidragit med och lämnar avslutningsvis förslag 

till vidare forskning. 

 

6.1 Studiens bidrag 

Genom att besvara vår problemformulering har denna studie bidragit till en ökad kunskap om 

hur impression management används i hållbarhetsredovisningar. I den litteratur och de 

tidigare studier vi tagit del av har ingen studerat drivmedelsbranschen på detta sätt tidigare, 

även att det i denna bransch kan finnas incitament för företag att använda sig av impression 

management, till skillnad från många andra företag, då drivmedel och hållbarhet kan ses som 

något motsägelsefullt. Vi har även, utifrån vår empiri kunnat sprida kunskap om hur de 

utvalda företagen kommunicerar med intressenter via sina hållbarhetsredovisningar.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Med den här studien försökte vi skapa ett intresse och nyfikenhet om impression management 

och hur den kan användas för att se hur företag använder sig av retorik och språket i 

informationen som de ger ut till sina intressenter. Vi fokuserade endast på tre av sju kategorier 

inom impression management. Det skulle därför kunna vara intressant att studera någon av de 

andra kategorierna, att titta på en helt annan bransch eller bortse från företags 

hållbarhetsredovisningar och fokusera på annan information där företaget har stor frihet att 

själv bestämma vad som ska vara med, exempelvis VD-orden i årsredovisningar. 

 

En utveckling av den här studien skulle kunna vara att titta på om det finns något samband 

mellan det resultatet vi fått fram med ytterligare en eller ett flertal faktorer. Detta skulle kunna 

vara att studera finansiella mått, resultat eller någon annan faktor för att se om företaget 

använder sig mer av impression management vid ett dåligt ekonomiskt år jämfört med ett bra 

år. 

 

Det hade även varit intressant att göra en komparativ studie där man jämför och analyserar 

hållbarhetsredovisning hos företag i olika branscher ur ett impression management- 

perspektiv. Utifrån detta hade man kunnat studera om det förekom någon skillnad mellan 
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branscherna, vilket skulle leda till en ökad förståelse hos läsarna när de behöver vara mer 

uppmärksamma på användandet av impression management
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Bilaga 1 – Ordlista till Rhetorical manipulation 
 

Lista över Zajoncs 154 motsatspar 

Preferred Nonpreferred Föredraget Icke föredraget 

able unable kan kan inte 

attentive inattentive uppmärksam ouppmärksam 

better worse bättre sämre 

encourage discourage uppmuntra avskräcka 

friendly unfriendly vänlig ovänlig 

honest dishonest ärlig oärlig 

possible impossible möjlig omöjlig 

advance retreat avancera retirera 

best worst bäst sämst 

clean dirty ren smutsig 

comfortable uncomfortable bekväm obekväm 

favorable unfavorable gynnsam/fördelaktig ogynnsam/ofördelaktig 

good bad bra dålig 

grateful ungrateful tacksam otacksam 

peace war fred krig 

present absent närvarande frånvarande 

pure impure ren oren 

responsible irresponsible ansvarig oansvarig 

reward punishment belöning bestraffning 

right wrong rätt fel 

smile frown le bister min/rynka pannan 

tolerant intolerant tolerant intolerant 



 

 

 

victory defeat seger nederlag/motgång/misslyckande 

add subtract tillägga dra av 

advantage disadvantage fördel nackdel 

agreeable disagreeable angenäm oangenäm 

capable Incapable kapabel inkapabel 

desirable undesirable önskvärd icke önskvärd 

find lose hitta/finna förlora/tappa 

fortune unfortune lyckosam/tursam oturlig 

forward backward framåt bakåt 

friend enemy vän fiende 

high low hög låg 

honorable dishonorable hederlig ohederlig 

kind unkind vänlig/snäll ovänlig/elak 

legal illegal laglig olaglig 

life death liv död 

love hate kärlek hat 

mature immature mogen omogen 

moral immoral moralisk omoralisk 

pleasant unpleasant behaglig obehaglig 

polite impolite artig oartig 

reliable unreliable tillförlitlig/pålitlig otillförlitlig/opålitlig 

success failure framgång motgång 

valid invalid giltig ogiltig 

voluntary involuntary frivillig ofrivillig 

adequate Inadequate tillräcklig otillräcklig 



 

 

 

competent incompetent kompetent inkompetent 

found lost hittad/funnen förlorad/borttappad 

important unimportant viktig/betydelsefull oviktig/betydelselös 

likely unlikely sannolik osannolik 

on off på av 

patience impatience tålamod otålighet 

patient impatient tålmodig otålig 

patiently impatiently tålmodigt otåligt 

popular unpopular populär/omtyckt impopulär 

positive negative positiv negativ 

profitable unprofitable lönsam olönsam 

promote demote befordra degradera 

remember forget komma ihåg/minnas glömma 

satisfactory unsatisfactory tillfredsställande otillfredsställande 

willingly unwillingly gärna ogärna 

above below ovan nedan 

active passive aktiv passiv 

early late tidig tidig 

front back främre bakre 

full empty full tom 

live die leva dö 

presence absence närvaro frånvaro 

probable improbable trolig otrolig 

rational irrational rationell irrationell 

reasonable unreasonable rimlig orimlig 



 

 

 

resolutely irresolutely beslutsamt obeslutsamt 

strong weak stark svag 

succeed fail lyckas misslyckas 

superior inferior överlägsen underlägsen 

timely untimely läglig oläglig 

accept reject acceptera/godta förkasta/avslå 

direct indirect direkt indirekt 

include exclude inkludera exkludera 

increase decrease öka minska 

most least mest minst 

practical impractical praktisk opraktisk 

regularly irregularly regelbundet oregelbundet 

rich poor rik fattig 

wealth poverty rikedom fattigdom 

approve disapprove godkänna förkasta 

conscious unconscious medveten omedveten 

leader follower ledare följeslagare 

obedient disobedient lydig olydig 

together apart tillsammans/ihop var för sig/isär 

agreement disagreement enighet oenighet 

certain uncertain säker osäker 

first last först sist 

major minor större mindre 

normal abnormal normal onormal 

regular irregular regelbunden oregelbunden 



 

 

 

unselfish selfish osjälvisk självisk 

upwards downwards uppåt nedåt 

wide narrow bred smal 

more less mer mindre 

now then nu då 

up down upp ned 

upward downward uppåt nedåt 

visible invisible synlig osynlig 

yes no ja nej 

always never alltid aldrig 

familiar unfamiliar bekant obekant 

maximum minimum maximal minimal 

optimism pessimism optimism pessimism 

agree disagree enas/komma överens motsätta sig/inte komma överens 

necessary unnecessary nödvändig onödig 

over under över under/understigit 

sweet sour söt sur 

whole part helhet del 

light dark ljus mörk 

deep shallow djup grund 

smooth rough jämn ojämn 

white black vit svart 

in out in ut 

independent dependent oberoende beroende 

fast slow snabb långsam 



 

 

 

comedy tragedy komedi tragedi 

fasten unfasten fästa lossa 

day night dag natt 

dry wet torr våt 

long short lång kort 

unshaken shaken opåverkad skakad 

usually unusually vanligtvis ovanligt 

upstairs downstairs uppför trappan nedför trappan 

inner outer inre yttre 

interior exterior interiör exteriör 

near far nära fjärran 

unlimited limited obegränsad begränsad 

inside outside inne ute 

wrap unwrap förpacka/förpackar packa upp 

infinite finite oändlig ändlig 

internal external inre/intern yttre/extern 

coming going kommande gående 

informal formal informell formell 

answer question svar fråga 

men women män kvinnor 

different same annorlunda/olika liknande 

inward outward inåt utåt 

man woman man kvinna 

husband wife make fru/hustru/maka 

usual unusual vanlig ovanlig 



 

 

 

offense defense anfall försvar 

hot cold varm kall 

import export import export 

inwardly outwardly innerst inne utvändigt 

inconspicuous conspicuous oansenlig iögonfallande 

play work leka arbeta 

mortal immortal dödlig odödlig 

 

 

Lista över Hildebrandt & Snyders 30 motsatspar 

useful useless användbar oanvändbar 

assets liabilities tillgångar skulder 

solvent insolvent solvent insolvent 

redeemable nonredeemable inlösbar icke inlösbar 

developed underdeveloped utvecklade underutvecklade 

gain loss vinst förlust 

insurable uninsurable försäkringsbar omöjlig att försäkra 

business assets business liabilities affärstillgångar affärsskulder 

best worst bäst sämst 

balanced unbalanced balanserad obalanserad 

negotiable nonnegotiable förhandlingsbart icke-förhandlingsbart 

upturn downturn uppgång nedgång 

payment nonpayment betalning utebliven betalning 

expansion contraction expansion/utvidgning kontraktion 

uptrend downtrend högkonjunktur lågkonjunktur 

deposit withdrawal insättning uttag 

profit nonprofit vinstdrivande ideell 

parent subsidiary moderbolag dotterbolag 



 

 

 

management labor ledning arbetskraft 

noninflationary inflationary icke inflationistisk inflationistisk 

even odd jämn udda 

bull bear tjur björn 

lender borrower långivare låntagare 

save spend spara slösa 

deflation inflation deflation inflation 

debet balance Credit balance debetsaldo kreditsaldo 

export import export import 

mortgagor mortgagee pantsättare panthavare 

oversubscribed undersubscribed övertecknad undertecknad 

debet credit debet kredit 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 – Sammanställning av orden i Rhetorical manipulation 
 

 

OKQ8  

År 2013 2014 2015 2016 

Antal sidor 32 32 32 58 

Antal positiva ord 598 570 601 611 

Antal negativa ord 381 368 351 475 

Totala antalet ord 982 947 960 1086 

Positiva ord fördelat i procent 61 % 60 % 63 % 56 % 

Negativa ord fördelat i procent 39 % 40 % 37 % 44 % 

 

Preem 

År 2013 2014 2015 

Antal sidor 12 11 14 

Antal positiva ord 120 162 201 

Antal negativa ord 93 142 156 

Totala antalet ord 213 304 357 

Positiva ord fördelat i procent 56 % 53 % 56 % 

Negativa ord fördelat i procent 44 % 47 % 44 % 

 

Shell  

År 2013 2014 2015 2016 

Antal sidor 44 60 60 74 

Antal positiva ord 1910 2438 2227 2558 

Antal negativa ord 381 443 452 486 

Totala antalet ord 2291 2881 2679 3044 

Positiva ord fördelat i procent 83 % 85 % 83 % 84 % 

Negativa ord fördelat i procent 17 % 15 % 17 % 16 % 

 

St1  

År 2013 2014 2015 2016 

Antal sidor 1 2 4 4 

Antal positiva ord 16 48 129 147 

Antal negativa ord 7 6 9 17 

Totala antalet ord 23 54 138 164 

Positiva ord fördelat i procent 70 % 89 % 93 % 90 % 

Negativa ord fördelat i procent 30 % 11 % 7 % 10 % 

 

Statoil  

År 2013 2014 2015 2016 

Antal sidor 44 43 51 62 

Antal positiva ord 1430 1354 1273 1567 

Antal negativa ord 222 237 239 279 

Totala antalet ord 1652 1591 1512 1846 

Positiva ord fördelat i procent  87 % 85 % 84 % 85 % 

Negativa ord fördelat i procent 13 % 15 % 16 % 15 % 



 

 

 

Bilaga 3 - Länkar till samtliga hållbarhetsredovisningar 
 

OKQ8 

År 2013 

https://www.okq8.se/~/media/dokument_miljo_csr/okq8_hr_2014_w.pdf?la=sv-se 

 

År 2014 

https://www.okq8.se/~/media/dokument_miljo_csr/okq8_hr_2015.pdf?la=sv-se 

 

År 2015 

https://www.okq8.se/~/media/q8/om%20q8/csr%20rapporter/okq8%20scandinavia%20sustai

nability%20report%202015-16_se.pdf?la=sv-se 

 

År 2016 

https://www.yumpu.com/sv/document/view/58322902/var-gemensamma-framtid 

 

 

Preem 

År 2013 s. 30-39 

http://preem.se/globalassets/om-preem/finansiell-info/arsredovisningar/2013/preem-

annualrep-sv-framvagn-2013-_-140626.pdf 

 

År 2014 s 19-28 

http://preem.se/globalassets/om-preem/finansiell-info/arsredovisningar/2014/preem---

arsredovisning-2014---presentation.pdf 

 

År 2015 s. 24-36 

http://preem.se/globalassets/om-preem/finansiell-

info/arsredovisningar/2015/preem_arsredovisning_2015_presentation.pdf 

 

 

Shell 

År 2013 

http://www.shell.com/sustainability/sustainability-reporting-and-performance-

data/sustainability-

reports/previous/_jcr_content/par/expandablelist/expandablesection_2025937471.stream/1453

726327597/c1cb3f0e1a9b293949cc3de682f072443951c5a199b97f41853174ae33d2cc1e/shell

-sustainability-report-2013.pdf 

 

År 2014 

http://reports.shell.com/sustainability-

report/2014/servicepages/downloads/files/download.php?file=entire_shell_sr14.pdf&cat=b 

 

År 2015 

http://www.shell.com/sustainability/sustainability-reporting-and-performance-

data/sustainability-

reports/previous/_jcr_content/par/expandablelist/expandablesection_598016948.stream/14616

65812512/6fcd22ec2439a0cd2a58b39b88976c3726e94e86835858b4765a3311e771a6e7/entir

e-shell-sr15.pdf 
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År 2016 

http://reports.shell.com/sustainability-

report/2015/servicepages/downloads/files/entire_shell_sr15.pdf 

 

 

St1 

År 2013 s. 8 

http://www.st1.fi/files/14447/ST1_Nordic_vsk2013_en_v39.pdf 

 

År 2014 s. 10–11 

http://www.st1.fi/files/15132/St1+Nordic+Corporation+Annual+Report+2014+in+English.pd

f 

 

År 2015 s. 16–19 

http://www.st1.eu/files/16168/St1+Nordic+Corporation+Annual+Report+2015+in+English.p

df 

 

År 2016 s. 16–19 

http://www.st1.eu/annualreport/pdf/St1-Nordic-Annualreport-2016.pdf 

 

 

Statoil  

År 2013  

https://www.statoil.com/content/dam/statoil/documents/sustainability-

reports/SustainabilityReport.pdf 

 

År 2014 

https://www.statoil.com/content/dam/statoil/documents/sustainability-

reports/Sustainability_report_2014.pdf 

 

År 2015 

https://www.statoil.com/content/dam/statoil/documents/sustainability-reports/statoil-

sustainability-report-2015.pdf 

 

År 2016 

https://www.statoil.com/content/dam/statoil/documents/sustainability-reports/sustainability-

report-2016-v2.pdf 
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