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Sammendrag 
Denne masteroppgaven har undersøkt verdens største selskapers retorikk når de skriver om 

miljø og klimaendringer. Mer bestemt har jeg sett på hvilke retoriske topos selskapene 

bruker, altså argumentenes innhold og form. Oppgaven er en oppfølgingsstudie av en analyse 

gjort av Øyvind Ihlen der han undersøkte selskapers ikke-finansielle rapporter fra 2006, og en 

del av oppgaven min er derfor å sammenlikne funnene hans med rapportene publisert ti år 

senere, altså i 2016. Ved hjelp av en toposanalyse har jeg avdekket at selskapene bruker 

følgende topos: (1) selskapet iverksetter tiltak for å redusere klimapåvirkning, (2) selskapet er 

enige i den vitenskapelige konsensusen og internasjonale og nasjonale prosesser som skal 

dempe klimapåvirkning, (3) at miljøsituasjonen er alvorlig og (4) at klimautfordringen kan gi 

selskapet en mulighet. Dette er stort sett de samme toposene som ble brukt i 2006, med 

unntak av et par justeringer. For det første ser det ut som selskapene har en utvidet 

begrepsforståelse av klimaendringene, der hovedfokuset i 2006 rapportene var på å kutte 

utslipp mens 2016 rapportene i tillegg fokuserer på andre tiltak som kan bidra til å redusere 

klimapåvirkningen. For det andre har det skjedd et skifte fra å fokusere på hva internasjonale 

myndigheter sier til hva nasjonale myndigheter sier. For det tredje, blir ikke de økonomiske 

mulighetene klimaendringene gir selskapet lenger kun vektlagt som en konkurransefordel. I 

2016 rapportene vektlegges det i tillegg at diverse effektiviseringstiltak kan gi selskapet 

økonomisk gevinst. Her er det både penger å tjene, og penger å spare. 

 Som et supplement til toposanalysen har jeg også undersøkt hvor høyt miljø og 

klimaendringer er på selskapenes agenda ved hjelp av en kvantitativ innholdsanalyse av 

nøkkelord. Dette avdekket at fokuset på miljø og klimaendringer var enda høyere enn i 2006, 

og at spesielt de kinesiske selskapene har skjerpet miljøfokuset og ligger nå på linje med de 

andre selskapene fra andre regioner.  
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Abstract 
This master thesis examines the world’s biggest corporations environmental rhetoric. To be 

more presise, I have examined which rhetorical topics the corporations use when they address 

environment and climate change. A rhetorical topic reveals the content and form from which 

an argument is built on. This is a follow-up study of an analysis done by Øyvind Ihlen where 

he investigated the non-financial reports from 2006. A part of my thesis will therefore 

compare Ihlen’s findings with my findings from the non-financial reports published ten years 

later, in 2016. By doing a rhetorical analysis I have found that the corporations use the 

following topics in their 2016 reports: (1) The corporation has taken measures to reduce its 

own environmental impact, (2) the corporation is in line with the scientific consensus and the 

international and national political processes on curbing environmental impact, (3) the 

environmental situation is grave and (4) the climate challenges poses an opportunity for 

business. These are mostly the same topics used in the 2006 non-financial reports, although 

there have been some adjustments. First, the corporations seem to have a broader 

understanding of how to combat climate change and are no longer just focusing on emissions 

reduction. Second, the corporations have shifted focus from focusing on international 

processes to pay more attention to the national processes on curbing environmental impact. 

Third, the business opportunities climate change poses are no longer just a competitive 

advantage. Additionally the measures taken to reduce environmental impact may help them 

save money.  

 I have also conducted a content analysis of key words in the non-financial reports 

from 2016, and found that environment and climate change have gained increased focus since 

2006. The Chinese corporations have especially increased their focus, and are now in line 

with the other corporations form other regions.   
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masteroppgaven. Et så stort prosjekt over så lang tid er dømt til å ha både oppturer og 
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1 Innledning  
Jordens	klima	har	alltid	forandret	seg,	men	i	dag	skjer	klimaendringene	i	mye	høyere	

hastighet	enn	før.	FNs klimapanel, IPCC, og World Meterological Organization rammer inn 

klimaendringene som stadig mer alvorlig (Miljødirektoratet, 2017; World Meterological 

Organization, 2019). IPCC gav i 2014 ut sin femte evalueringsrapport hvor de konkluderte 

med at: 

 
Human influence on the climate system is clear, and recent anthropogenic emissions 
of greenhouse gases are the highest in history. Recent climate changes have had 
widespread impacts on human and natural systems (IPCC, 2014).  
 

Rapporten tegner et dystert bilde, der det ikke lenger er noen tvil om at vi mennesker har 

bidratt til å skape klimaendringene. 

Dette ble fulgt opp med Parisavtalen og FNs bærekraftsmål i 2015. Parisavtalen var 

den første internasjonale avtalen som forplikter alle land til å kutte drivhusgassutslipp slik at 

vi kan stoppe klimaendringene (FN, 2017). I tillegg til at alle verdens land har forpliktet seg 

til avtalen, har også over 100 globale selskaper gitt offentlig støtte til Parisavtalen og 

forpliktet seg til mål basert på den vitenskapelige konsensusen avtalen hviler på (UNFCCC, 

2018a). Dette er gode nyheter.  

De store internasjonale selskapene har mye makt, påvirkningskraft og mange av dem 

har stort miljøavtrykk. Derfor har flere forskere, så vell som FN, lagt vekt på at 

myndighetene må få selskapene med på laget dersom man skal klare å stoppe 

klimaendringene (Bullis & Ie, 2007; Peterson & Norton, 2007; Tulder & Zanten, 2018). 

Selskapenes potensiale til å bidra til å redusere de globale utslippene av drivhusgasser er 

stort. Faktisk er kun 100 selskaper ansvarlige for over 71% av de totale globale utslippene 

siden 1988 (Carbon Majors, 2017, p. 7). Oljeselskapene ExxonMobil, Shell og BP 

presenteres som noen av bedriftene med høyest utslipp (Carbon Majors, 2017, p. 8). Disse 

pleier også å ligge høyt oppe på Global Fortune 500 listen over verdens største selskaper.  

Parisavtalen tredde i kraft 4. november 2016 (UNFCCC, 2018b). I slutten av mars 

2019 gav World Meterological Organization (2019) ut en statusrapport for klimaendringene, 

men situasjonen ser ikke mye lysere ut enn den gjorde i 2014. Jordens temperatur fortsetter å 

sige på grunn av rekordhøye konsentrasjoner av drivhusgasser, og FNs generalsekretær 

skriver i rapporten at ”There is no longer time for delay” (António Guterres sitert i World 

Meterological Organization, 2019).  
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Det store miljøavtrykket til de globale selskapene gir de et sort ansvar. Samtidig 

opererer selskapene innenfor det kapitalistiske systemet der man er avhengig av kapital for å 

drive virksomheten, til lønninger, produksjonsmidler, råvarer med mer, der økonomisk vekst 

til kapitaleiere gjerne er primærmålet (Thorsen, 2018). Konflikten mellom profittjag og 

negativ miljøpåvirkning skaper både etiske og økonomiske dilemmaer for selskapene. Dette 

gjelder kanskje spesielt selskaper der kjernevirksomheten er miljøskadelig, slik som for 

eksempel oljeselskaper. Likevel forventer interessentene deres og offentligheten i økende 

grad at selskapene skal ta ansvar. Undersøkelser viser at dersom selskaper ikke tar ansvar, vil 

det likevel bli stilt til ansvar av interessentene sine (Ernst & Young, 2016, p. 2).  

Det er viktig for selskapene å innfri interessentenes krav fordi det gir selskapet 

legitimitet og tillit (Ihlen, 2013, p. 72). Samfunnsansvar, eller CSR, handler om å vise 

interessentene sine at man gjør noe ekstra for samfunnet. Ofte viser bedriftene til at de følger 

lovpålagte krav om etiske og miljømessige standarder, eller til og med gjør mer enn det som 

er lovpålagt (Brønn, Bonvik, & Bang, 2015, p. 289).  

Dersom selskapene ikke innfrir forventningene interessentene har til dem, vil det 

oppstå et legitimitetsgap (Sethi, 1977 referert i Ihlen, 2009a, p. 245). For å forsøke å lukke 

legitimitetsgapet mellom deres miljøprestasjoner og samfunnets faktiske forventningene til 

dem, kan selskapet skrive mer om klimaendringer og forebyggende tiltak i ekstern 

kommunikasjon, som for eksempel gjennom ikke-finansiell rapportering (Hrasky, 2012, p. 

193). Mange selskaper har for eksempel vist hvordan de bidrar til FNs bærekraftsmål i sin 

miljøkommunikasjon. Måten størsteparten av selskapene bruker denne typen kommunikasjon 

på møter imidlertid kritikk om SDG vasking (Nieuwenkap, 2017; Tulder & Zanten, 2018). 

Utrykket er åpenbart inspirert av begrepet grønnvasking, og vil si at selskapene kun plukker 

ut de målene de kan redusere sin påvirkning på og ignorerer de målene selskapet har negativ 

påvirkning på (Nieuwenkap, 2017). Kritikken går videre ut på for at vi skal kunne nå målene 

må selskapene gå lenger enn ”business as usual” (Tulder & Zanten, 2018). 

Undersøkelser viser at offentligheten i mange land er bekymret for klimaendringer, 

men at man i dag er ytterligere bekymret enn man var for ti år siden fordi klimaendringene 

ikke lenger kun er en fjern trussel (Ipsos, 2016; Revkin, 2019). Da må også selskapene legge 

større vekt på dette i sin kommunikasjon for å beholde tillitten blant interessentene. Vi kan se 

hvordan den økte oppmerksomheten rundt menneskeskapte klimaendringer har påvirket 

bedriftenes kommunikasjonspraksis med en økning i utgivelser av ikke-finansielle rapporter, 

bærekraftsrapporter og CSR-rapporter siden 1980-tallet (Landrum & Ohsowski, 2018, p. 

129). Til tross for at ikke alle selskaper er pålagt å gi ut ikke-finansielle rapporter, velger 
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likevel over 90% av verdens største selskaper å gi ut CSR-rapporter eller bærekraftsrapporter 

(Ernst & Young, 2014, p. 13). 

 Bærekraftig utvikling var et begrep som kom på banen i 1987, og som for første gang 

satte bærekraftighet på den internasjonale dagsorden i den såkalte Brundtlandrapporten 

(World Commission on Enviroment and Development, 1987). Bærekraftsrapportering har 

røtter tilbake til 1960 og 1970 tallet i Europa, mens i USA var det Brundtlandrapporten som 

utgjorde startskuddet til rapporteringen (Brockett & Rezaee, 2012, pp. 27-28). På 2000-tallet 

var det stor vekst i antall selskaper som ga ut bærekrafts-informasjon frivillig, og i 2012 var 

det over 3,000 bedrifter som ga ut frittstående bærekraftsrapporter (Brockett & Rezaee, 2012, 

p. 31). Rapportene bygger gjerne på konseptet om den tredelte bunnlinje; profitt, folk og 

planeten (Brockett & Rezaee, 2012, p. 32). Fremveksten av den frivillige rapporteringen har 

ført til at miljøkommunikasjon som eget fagfelt har vokst frem i løpet av de siste tre tiårene 

(Cox & Depoe, 2007, p. 13). 

Retorikken som brukes i bærekraftsrapportene viser selskapenes forståelse av 

bærekraft og CSR (Landrum & Ohsowski, 2018, p. 130). Ved å undersøke retorikken i 

selskapenes ikke-finansielle rapporter der de skriver om miljø og klimaendringer vil man 

kunne se hva selskapet selv mener om problemet og hva de mener om sin egen rolle i 

debatten. Retorikken har gode verktøy som kan hjelpe oss å forstå hvordan bedrifter i dag 

jobber med å fremstå som troverdige og legitime aktører (Ihlen, 2013, p. 88) når de skriver 

om klimaendringer i sine ikke-finansielle rapporter. Den retoriske tradisjonen er det eldste 

settet med ideer for humanistisk forskning (Jensen, 2002, p. 19). Det er en fleksibel strategi 

som kan kombineres med andre tradisjoner og som legger vekt på å spore argumentasjonen 

som ligger til grunn for argumentet (Bratberg, 2014, p. 23). Ved å gjennomføre en retorisk 

analyse kan man undersøke hvordan ord, metaforer og argumenter brukes (Bratberg, 2014, p. 

22). Å studere retorikken selskapene bruker når de skriver om miljø og klimaendringer er 

viktig fordi måten de omtaler problemet har potensialet til å påvirke den offentlige 

oppfatningen av problemet (Ihlen, 2009a, p. 256). 

 Det retoriske verktøyet jeg skal benytte meg av er topos, som er en av hjørnesteinene i 

den retoriske tradisjonen (Gabrielsen, 2008, p. 9). Det betyr sted og indikerer felles steder i et 

kjent eller forestilt terreng som taleren deler med mottakeren og det er her man henter 

meningen bak argumentene (Jensen, 2002, p. 19). Topos kan forstås som lister over mulige 

argument-typer eller fakta (Gabrielsen, 2008, p. 9). En toposanalyse bidrar til å sortere 

argumentene som brukes for å kartlegge hvordan selskapene adresserer miljø og 

klimaendringer i deres ikke-finansielle rapporter. 
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1.1 Problemstillinger og studiens hensikt 
Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvilke retoriske strategier de store globale 

selskapene bruker når de skriver om miljø og klimaendringer. Denne masteroppgaven er en 

oppfølgingsstudie av Øyvind Ihlens analyse av de ikke-finansielle rapportene fra 2006. Han 

fant ut at miljø og klimaendringer var viktig, men at mange av selskapene la vekt på at de 

kunne tjene penger på miljø og bærekraftighet (Ihlen, 2009a, pp. 257-258). Han undersøkte 

hvilke topos selskapene benyttet seg av og kom frem til fire topos: (1) miljøsituasjonen er 

alvorlig (patos), (2) selskapet er enig i den vitenskapelige konsensusen og internasjonale 

politiske prosesser som skal dempe utslipp (vitnesbyrd), (3) selskapet har iverksatt tiltak for å 

redusere egne utslipp (forhold), og (4) klimautfordringen gir en mulighet for selskapet 

(omstendighet) (Ihlen, 2009a, p. 244).  

Det vil være interessant å sammenlikne resultatene fra Ihlens analyse av rapportene 

fra 2006 med rapportene som ble gitt ut ti år senere, spesielt med tanke på alt som har skjedd 

på klimafronten siden den gangen. Derfor skal min studie undersøke hvor høyt klima er på 

selskapenes agenda og hvilke topos de bruker når de skriver om miljø og klimaendringer i 

ikke-finansielle rapporter fra 2016. Dette vil kunne gi et godt sammenlikningsgrunnlag for å 

se om selskapenes retoriske strategier har endret seg i løpet av de ti årene som skiller 

rapportene. Mye har endret seg siden 2006. Fra FNs klimapanel publiserte sin første rapport i 

1990 og frem til deres femte rapport i 2014, har de gått fra hovedkonklusjonen at det trolig er 

menneskeskapte klimaendringer til at det er mer enn 95% sikkert at menneskelig påvirkning 

har bidratt til mer enn halvparten av temperaturendringene målt siden 1951 

(Miljødirektoratet, 2017). Parisavtalen viser at klima er høyt på den internasjonale agendaen, 

noe som kan ha påvirket hvordan selskapene selv adresserer problematikken de siste ti årene. 

Utvalget blir det samme som det Ihlen brukte i sin studie, nemlig de ikke-finansielle 

rapportene til de 30 største selskapene i verden i 2006. Han gikk ut fra listen til Global 

Fortune 500. Dermed blir utvalget jeg skal analysere de ikke-finansielle rapportene til de 30 

største selskapene i verden i 2016, basert på Global Fortune 500 listen. 

 Siden dette er en oppfølgingsstudie som skal avdekke det samme som Ihlens studie 

gjorde, låner jeg de to første forskningsspørsmålene fra ham. Det siste forskningsspørsmålet 

legger opp til en sammenlikning mellom funnene fra min og Ihlens analyse. 

Problemstillingene blir derfor følgende: 
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• Hvor høyt er miljø og klimaendringer på selskapenes agenda i sine ikke-

finansielle rapporter fra 2016? 

• Hvilke retoriske topos benytter verdens største selskaper når de adresserer miljø 

og klimaendringer i sine ikke-finansielle rapporter fra 2016? 

• Har bedriftenes topos-bruk endret seg de siste 10 årene, og eventuelt på hvilken 

måte?  

 

For å svare på disse problemstillingene skal jeg benytte meg av to metoder. Først skal  

jeg undersøke hvor høyt miljø og klimaendringer er på agendaen til selskapene. Det skal jeg 

gjøre ved hjelp av en kvantitativ innholdsanalyse av diverse nøkkelord hentet fra analysen til 

Ihlen. For å finne toposene som selskapene bruker i rapportene skal jeg gjennomføre en 

toposanalyse. Da skal jeg benytte meg av Jonas Gabrielsens todelte forståelse av topos, der et 

argument både har et faktuelt premiss og et inferens premiss. Det faktuelle premisset er 

emnespesifikt og er knyttet til argumentets innhold, mens et inferens premiss er knyttet til 

argumentets form (Gabrielsen, 2008, p. 118). Toposanalysen skal gjøres ved hjelp av Aksel 

Tjoras stegvis-deduktiv induktive metode. Metoden legger vekt på at den kvalitative 

forskningen skal gjøres systematisk og stegvis der målet er konseptuell generalisering (Tjora, 

2017, p. 21). I tillegg skal jeg finne argumentenes inferensprinsipp ved hjelp av den mye 

brukte listen over generelle topos til Corbett og Connors (1999).  

De store globale selskapenes rolle i klimadebatten er viktig på grunn av deres store 

miljøavtrykk og fordi hva de skriver om miljø og klimaendringer kan påvirke debatten som 

sådan. På grunn av potensialet til å være en stor bidragsyter til å stoppe klimaendringene 

dersom de tar ansvar, er det derfor viktig å forske på hvordan selskapene skriver om miljø og 

klimaendringene. Dette er nettopp fordi det sier noe om hvordan de oppfatter situasjonen og 

sin egen rolle for å løse problemet.  

Tidligere forskning viser at selskaper skriver mye om miljø og klimaendringer i sin 

rapportering (Ihlen, 2009a; Jaworska, 2018; Pollach, 2018). Selskapene rammer i økende 

grad inn klimaendringer som noe skremmende og uforutsigbart (Jaworska, 2018, p. 20). 

Samtidig viser forskning at selskapene i tillegg bruker en del strategier for å distansere seg fra 

problemet (Jaworska, 2018). Noen av disse strategiene er fremtidsorientering, sammenstilling 

av klimaendringene med industriens relevante mål der industriens mål er viktigere og ved å 

skrive at det er et kollektivt ansvar å overkomme klimaendringene (Jaworska, 2018, p. 22). I 

tillegg diskuteres årsakene til klimaendringene svært lite, og der det blir diskutert blir linken 



	 6	

mellom utslipp og klimaendringene gjerne snakket ned (Ihlen, 2009a, p. 257; Jaworska, 2018, 

p. 22). 

Den retoriske tradisjonen har røtter tilbake til antikken (Kjeldsen, 2004, p. 24). Det er 

hensiktsbestemt og virkningsfull kommunikasjon som kan hjelpe oss å forstå hvordan 

selskaper bruker kommunikasjon til å nå økonomiske og politiske mål, bygge relasjoner og 

fremstå som legitime samfunnsaktører (Ihlen, 2013, pp. 87-88; Kjeldsen, 2004, p. 23). Topos 

kan brukes til å se hvilke tankemønstre som ligger til grunn i argumenter (Gabrielsen, 2008, 

p. 11). Når man skal overbevise noen må man benytte seg av allmenne synspunkter som både 

retoren og mottakeren deler, altså må man møtes på et felles sted - derav navnet topos 

(Kjeldsen, 2004, p. 149). Når man leter etter topos finnes det ikke noen endelig riktig eller 

feil svar. Det er ikke et fast system som viser én sannhet eller ett riktig argument (Kjeldsen, 

2004, p. 168). Likevel handler det ofte om å finne alle mulige premisser slik at man 

systematisk kan velge det premisset som passer best i den bestemte situasjonen (Gabrielsen, 

2008, p. 108). På denne måten er topos er et godt verktøy, både til å bygge opp argumenter, 

men også til å analysere argumenter (Corbett & Connors, 1999, p. 25).  

 I lys av IPCCs konklusjon om at klimaendringene er menneskeskapte og at de globale 

selskapene har skyld i en stor prosentandel av utslippene som har påvirket klimaendringene, 

er det viktig å undersøke hvordan de selv oppfatter problemet. Siden forventningene til 

selskapene blir større, bruker gjerne selskapene klimaretorikk som et virkemiddel til å oppnå 

legitimitet blant interessentene sine (Ihlen, 2009a, p. 245). Ihlens (2009a) studie skulle dekke 

et forskningsgap for klimaendringsretorikk på tvers av industrier. Nå, ti år senere, er det stor 

grunn til å tro at det er skjedd endringer i selskapenes klimaretorikk.  

 

1.2 Studiens oppbygging 
Denne oppgaven er delt inn i seks kapitler. Det første kapittelet er innledningen hvor jeg har 

gjort rede for oppgavens formål, problemstillinger og konteksten til studien. I studiens andre 

kapittel legger jeg fram det teoretiske rammeverket for analysen. Her gjør jeg rede for teori 

om retorikk, topos, ikke-finansiell rapportering, bærekraft og klima og selskapers 

klimarespons. Det tredje kapittelet presenterer metodene som skal brukes for å besvare 

oppgavens problemstillinger. Dette kapittelet beskriver utvalget, fremgangsmåten til den 

kvantitative innholdsanalysen av nøkkelord og toposanalysen, samt forskningens kvalitet. 

Kapittel fire og fem består av analysen, som jeg har delt over to kapitler. Det første tar for seg 

funnene fra den kvantitative innholdsanalysen av nøkkelordene, mens det andre tar for seg 
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funnene fra toposanalysen. Det siste kapitelet, kapittel seks, består av studiens konklusjon. 

Her presenterer jeg studiens hovedfunn, både fra nøkkelordsøkene og toposanalysen, og 

svarer på oppgavens problemstillinger.  
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2 Teori 
I dette kapittelet blir det presentert relevant teori til analysen. Først går jeg inn på retorikk og 

topos som legger grunnlaget for toposanalysen. Deretter går jeg inn på ikke-finansiell 

rapportering, samfunnsansvar, klima og bærekraft og selskapers klimarespons. Til slutt 

kommer det en liten oppsummering av teorikapittelet. 

 

2.1 Retorikk 
Aristoteles definerer retorikk i sitt verk Retorikk som: ”[…] retorikken er evnen til i enhver 

sak å se hvilke muligheter vi har til å overtale” (Aristoteles, oversatt 2006, p. 27). Med dette, 

og flere andre verk, la han grunnlaget for at vi i dag kan snakke om retorikken som et fag, 

gjennom å stedfeste at retorikken, eller talekunsten, er en fremgangsmåte vi benytter når vi 

argumenterer (Kjeldsen, 2004, p. 30).  

Retorikk er hensiktsbestemt og virkningsfull kommunikasjon (Kjeldsen, 2004, p. 23). 

Det er et viktig verktøy for selskaper og organisasjoner i deres eksterne kommunikasjon. 

Robert L. Heath var en av de som var først ute med å peke på retorikken som kjernen i 

relasjonen mellom en bedrift og dens interessenter (Ihlen, 2013, p. 87). Retorisk teori kan 

hjelpe oss å forstå hvordan bedrifter i dag jobber med å fremstå som troverdige og legitime 

aktører (Ihlen, 2013, p. 88), eller hvordan de oppnår økonomiske og politiske mål og bygger 

relasjoner med interessentene sine (Ihlen, 2013, p. 102). I tillegg er retorisk teori et godt 

verktøy for selskaper fordi den byr på konkrete strategier og råd for kommunikasjon som kan 

være nyttige i for eksempel krisekommunikasjon, men også i andre retoriske situasjoner 

(Ihlen, 2013, p. 102). 

Et av disse verktøyene er de tre retoriske appellformene, eller bevismidlene, lagt fram 

av Aristoteles: Ethos, logos og pathos. Ethos appellerer til talerens karakter eller troverdighet, 

pathos appellerer til følelsene og logos appellerer til logikken i det som fortelles (Kjeldsen, 

2004, p. 31). Det gir størst sannsynlighet for å overbevise om man benytter seg av alle tre 

apellformene, likevel skjer det stadig at man bare benytter seg av en eller to. Da kan for 

eksempel høy ethos veie opp for lav pathos. En karismatisk taler (høy ethos) er også mindre 

avhengig av logiske argumenter (logos) enn en taler med lav ethos (Bratberg, 2014, p. 113).  

Argumenter basert på logos er tett knyttet til topikken (Bratberg, 2014, p. 112). Topos 

som verktøy er viktig i forberedelsesfasen inventio når man utarbeider premissene for 

argumentet (Jensen, 2002, p. 19). Når Aristoteles skriver om retorikkens oppgave forklarer 
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han det slik: ”Videre er det klart at dens oppgave ikke er det å overtale, men å se hvilke 

overtalelsesmuligheter som er aktuelle i hvert tilfelle” (oversatt 2006, p. 25). Dette er nettopp 

det topikken handler om, å finne alle mulige premisser slik at man systematisk kan velge det 

premisset som passer best i den bestemte situasjonen (Gabrielsen, 2008, p. 108).  

 

2.2 Topos 
Denne studien er en retorisk analyse av topos, som fra gresk faktisk betyr plass eller sted 

(Kjeldsen, 2004, p. 149). For at de retoriske virkemidlene man benytter seg av skal 

overbevise andre om noe, må man i forkant være enige om noe annet. Man møtes dermed på 

et sted som begge er enige om, for så å forsøke å bruke det man er enige om til å overbevise 

motparten videre (Kjeldsen, 2004, p. 168). Dette felles stedet man møtes på er topos. 

Topikken er ikke et fast system som viser de rette og gale argumentene, men et system for å 

se mulighetene man har (Kjeldsen, 2004, p. 168). Topos er viktig innenfor retorikken fordi 

når man skal overbevise noen, må man bruke allmenne synspunkter som både taleren og 

lytteren deler; man må møtes på et felles ”sted” (Kjeldsen, 2004, p. 149). Topos er derfor et ” 

sted der man finner kjente kombinasjoner, men også et sted der man kan skape nye 

kombinasjoner (Miller, 2000, p. 134). For at topos skal være et nyttig retorisk verktøy, må 

man imidlertid holde seg til grensen mellom det kjente og det ukjente. Altså kan man ikke 

komme med radikale nye topos, men bygge de nye argumentene på de gamle og gradvis 

fornye dem (Miller, 2000, p. 141). Gjør man ikke det mister man det felles stedet man har 

med publikum og det blir derfor vanskelig å overbevise dem. Noen topos får lettere 

gjennomslag enn andre, og selskapene må derfor ta hensyn til konteksten budskapet skal 

fremføres i og mottakernes verdier (Ihlen & Lie, under publisering, p. 24). 

Aristoteles bruker mye plass i boken Retorikk på topos (Aristoteles, oversatt 2006). 

Han definerer aldri begrepet eksplisitt, men viser til at det er et teoretisk sted der man mentalt 

går for å finne argumenter (Miller, 2000, p. 132). Det er antatt at begrepet var selvforklarende 

for Aristoteles og at han derfor ikke definerte det (Leichty, 2018, p. 125). På grunn av denne 

mangelen på en definisjon har det oppstått mange forskjellige tolkninger og teorier om topos 

og topikken (se f. eks. Ø. Andersen, 1995; Corbett & Connors, 1999; Gabrielsen, 2008; 

Grimaldi, 1972; Leff, 1983; Miller, 2000; Wolrath-Söderberg, 2017). 

Jonas Gabrielsen (2008) har samlet tolkningene av topos inn under fire forskjellige 

forståelsesrammer: en heuristisk topikkforståelse, en kollektiv topikkforståelse, en inferentiell 

topikkforståelse og en kognitiv topikkforståelse. Han mener også at den heuristiske og den 
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kollektivistiske topikkforståelsen kan samles under den han kaller innholdsfokusert 

topikkforståelse, og at den inferentielle og kognitive forståelsen kan samles under 

formfokusert topikkforståelse (Gabrielsen, 2008, p. 83).  

I den heuristiske topikkforståelsen er topos et praktisk redskap i inventio fasen som 

hjelper taleren å finne argumenter. Den utpeker stedene man kan finne stoff og argumenter, 

men ikke selve argumentet i seg selv (Gabrielsen, 2008, pp. 23-25). Gabrielsen viser til 

Quintilians topos-system for ting, der den velkjente spørsmålsrekken hvem, hva, hvor, (med) 

hvilke hjelpemidler, hvorfor hvordan og når, utgjør topos (Gabrielsen, 2008, p. 34). 

Topikkens kollektive forståelse støtter seg på læren om ”loci communes”, også kalt 

commonplaces, og handler om hvordan man systematiserer tidligere sakers stoff (Gabrielsen, 

2008, p. 37). I denne forståelsen er topos et godt verktøy for å hente tidligere argumenter og 

uttrykk, men det mangler det kreative og nyskapende aspektet (Gabrielsen, 2008, p. 45). Den 

inferentielle forståelsen legger vekt på hvordan de forskjellige argumentasjonsstrukturene 

systematiseres og kategoriseres (Gabrielsen, 2008, p. 47). For eksempel kan det være 

definisjon, analogi, årsak/virkning osv. Aristoteles lister opp 28 inferentielle topos 

(Gabrielsen, 2008, p. 53). Den siste forståelsesformen Gabrielsen legger fram, den kognitive, 

fokuserer på topikkens overordnede tankemønster (Gabrielsen, 2008, p. 62). Den viser 

hvordan prinsipper og strukturer vi bruker er kulturelt forankret, og det er dette som 

bestemmer legitimiteten i argumentene (Gabrielsen, 2008, p. 63). 

I denne studien skal jeg basere meg på Gabrielsens (2008) teori om topisk dobbelthet. 

Jeg skal også benytte med av det teoretiske rammeverket for generelle topos utarbeidet av 

Corbett og Connors (1999).  

 

Todeling av topos 

Gabrielsen argumenterer, som flere andre før ham, for en todeling av topos (Ø. Andersen, 

1995; Grimaldi, 1972; Leff, 1983). For eksempel skriver Andersen i sin innledning til 

retorisk topos-lære at: ”Allerede Aristoteles bruker ordet topos om to ganske forskjellige ting 

[...] Topos-begrepet i retorikken trekkes mellom to poler: en dialektisk-formal og en litterær-

innholdsmessig” (Ø. Andersen, 1995, p. 154). Det han kaller litterær-innholdsmessig er de 

emnespesifikke topos, og kalles materielle – eller spesielle topos (Gabrielsen, 2008, p. 84). 

Det Andersen kaller dialektisk-formal blir gjerne kalt for formelle eller generelle topos der 

man bygger argumentene på kategorier som sammenlikning eller årsakssammenheng 

(Gabrielsen, 2008, pp. 86-87). I Andersens tolkning av Aristoteles topos kan topos dermed 

både beskrive argumentets form og innhold (Gabrielsen, 2008, p. 85).  
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Gabrielsen problematiserer imidlertid de tidligere tolkningene fordi han mener de blir 

for filosofiske og derfor ikke kan brukes i praksis (Gabrielsen, 2008, p. 104). Derfor legger 

han fram en mer praktisk rettet tolkning som likevel baserer seg på todelingen av topos 

(Gabrielsen, 2008, pp. 116-122). Han deler det inn i et faktuelt premiss (materielle eller 

spesielle topos) og et inferens premiss (formelle eller generelle topos). Det faktuelle 

premisset er emnespesifikt og er knyttet til argumentets innhold. Inferens premisset er knyttet 

til argumentets form. For Gabrielsen er det klart at et argument trenger både innhold og form, 

altså både et faktuelt premiss og et inferens premiss (Gabrielsen, 2008, p. 118). ”De fungerer 

i samspill – og kun i samspill” (Gabrielsen, 2008, p. 121). Siden det faktuelle premisset er 

emnespesifikt, varierer det også fra emne til emne hva premisset er. Aristoteles nevner krig 

eller forsvar som eksempler (Gabrielsen, 2008, p. 118). Inferens premissene er argumentets 

form, og sier dermed noe om hvordan argumentet er bygget opp. Peker man på forskjeller, 

bruker definisjoner eller henviser til støtteerklæringer? Inferens premissene er 

emneuavhengige (Gabrielsen, 2008, p. 115). Corbett og Connors (1999) har utarbeidet en 

liste over premissene, som jeg heretter vi kalle for generelle topos. Listen til Corbett og 

Connors er blant de mest brukte listene over generelle topos (Leichty, 2018, p. 129).  

 

Generelle topos 

Corbett og Connors (1999) forklarer topos som steder den menneskelige hjernen går for å 

finne argumenter. Topos-inndelingen er skapt for at det så godt som mulig følger hjernens 

tankemønster. Hjernen tenker selvfølgelig på spesielle ting, men den har ofte en tendens til å 

se det partikulære og gjøre det mer abstrakt ved å generalisere, klassifisere og analysere 

(Corbett & Connors, 1999, p. 86). Topos-inndelingen deres er bygget opp nettopp slik. For 

eksempel når man ser etter opphavet til ting er definisjons-topos et nyttig verktøy. Et annet 

eksempel er hvordan mennesker sammenlikner ting for å finne forskjeller og likheter, der 

sammenliknings-topos er nyttig. Andre topos vi ofte tar i bruk er forhold, omstendigheter og 

vitnesbyrd. Under disse topos-kategoriene finner man underkategorier på hvordan man kan 

vinkle materialet (Corbett & Connors, 1999, pp. 86-87). Topos kan derfor sees som en slags 

sjekk-liste der man kan velge de toposene som passer best til det man ønsker å formidle 

(Corbett & Connors, 1999, p. 86). Corbett og Connors liste over generelle topos er det 

Aristoteles kaller ”stock arguments” som kan brukes i enhver situasjon (Corbett & Connors, 

1999, p. 19).  

De generelle toposene består av fem topos med forskjellige underkategorier. Det er 

definisjons-topos med inferensprinsippene genus og inndeling, sammenliknings-topos med 



	 12	

inferensprinsippene likhet, forskjell og grad, forholds-topos med inferensprinsippene 

årsakssammenheng, forløper og konsekvens, motsetninger og selvmotsigelser, 

omstendigheter-topos med inferensprinsippene mulig/umulig, og fortidig og framtidig fakta 

og vitnesbyrd-topos med inferensprinsippene autoritet, støtteerklæring, statistikk, maksimer, 

jus og retoriske eksempler (Corbett & Connors, 1999, oversatt av Ihlen og Lie, under 

utgivelse).  

Å definere det man diskuterer er et nyttig verktøy for å sikre at lytterne forstår 

nøyaktig hva man faktisk diskuterer. Definisjons-topos er noe de fleste bruker, ofte uvitende 

om at det er et retorisk verktøy (Corbett & Connors, 1999, pp. 88-89). Man kan bruke 

definisjons-topos ved å bruke definisjonen som premiss når man skal argumentere videre. 

Dette er genusprinsippet (Corbett & Connors, 1999, pp. 89-91). Corbett og Connors bruker 

dette eksempelet:  

 
The rhetorical force of the topic of genus derives from the principle that what is true 
(or untrue) of the genus must be true (or untrue) of the species. If all men are mortal, 
then John Smith, if he is a man, must be mortal too (1999, p. 90).  

 
Den andre måten man kan bruke definisjons-topos på er ved å dele opp argumentet, og 

definere de forskjellige delene slik at det blir lettere for andre å følge argumentet. Dette er 

inndelingsprinsippet (Corbett & Connors, 1999, p. 91). 

Sammenliknings-topos deles inn i likhet, forskjell og grad. Alle induktive 

argumenter og analogier er bygget på likhetsprinsippet, der man peker på likheter (Corbett & 

Connors, 1999, p. 93). Forskjellsprinsippet er det motsatte, der man peker på forskjeller 

(Corbett & Connors, 1999, p. 96). Den siste topos under sammenlikning er gradsprinsippet, 

men omtegnes også noen ganger som ”mer eller mindre”. Det er en av de fire topos 

Aristoteles tar for seg i boken Retorikk. Han forklarer at denne toposen ikke avdekker 

forskjeller i type, men i hvilken grad noe er forskjellig fra noe annet (Corbett & Connors, 

1999, p. 97). 

Forholds-topos er nyttig når man skal peke på forholdet mellom noe. Corbett og 

Connors legger fram fire inferensprinsipper under forhold: årsakssammenheng, forløper og 

konsekvens, motsetninger og selvmotsigelser. Årsakssammenhengprinsippet brukes til å peke 

på årsaken til effekter, virkninger og utfall (Corbett & Connors, 1999, p. 101). Forløper og 

konsekvens prinsippet møter vi nesten hver dag, og det likner på årsakssammenheng-topos 

bare i en litt løsere form (Corbett & Connors, 1999, p. 104). Motsetningsprinsippet setter 

samme type ting opp mot hverandre (Corbett & Connors, 1999, p. 105). Det er forskjellig fra 
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forskjells-topos ved at forskjells-topos baseres på forskjeller mellom ting mens motsetnings-

topos kun baserer seg på motsetninger av samme type ting. Som for eksempel varm og kald, 

bråkete og stille og bra og dårlig. Når man benytter seg av motsetnings-topos er det for å vise 

at en av tingene er sant og det andre er usant. Det kan man gjøre ved å bevise hvorfor noe er 

sant eller gjennom å bevise at det motsatte er usant. Hvis man allerede har bevist at en bok er 

grønn, trenger man ikke i tillegg bevise at boka ikke er rød (Corbett & Connors, 1999, pp. 

105-106). I Retorikk viser Aristoteles et eksempel på et argument bygget på motsetnings-

topos: ”Det går for eksempel an å si at selvkontroll er bra, fordi tøylesløshet er skadelig” 

(Aristoteles, oversatt 2006, p. 117). Selvmotsigelsesprinsippet er bygget på motsetnings-

topos. Når vi har med motsetninger å gjøre er det tre ting vi vet: (1) Et utsagn er sant, og det 

andre er usant, (2) hvis et utsagn er sant, er det andre usant, og (3) hvis et utsagn er usant, må 

det andre være sant. Det som skiller selvmotsigelsesprinsippet fra motsetningsprinsippet er at 

sistnevnte har et tydelig sant og et usant svar, mens førstnevnte ikke har det. 

Selvmotsigelsesprinsippet brukes derfor til å argumentere for det standpunktet man selv 

synes er mest riktig eller sannsynlig (Corbett & Connors, 1999, p. 107).  

Omstendighets-topos består av mulig/umulig og fortidig og fremtidig fakta. Mulig/ 

umuligprinsippet brukes når man vil overtale noen til å gjøre noe/ikke gjøre noe ved å peke 

på om det de skal eller ikke skal gjøre er mulig eller umulig (Corbett & Connors, 1999, pp. 

108-109). Fortidig og framtidig fakta prinsippet brukes til å peke på sannsynligheten for at 

noe har hendt (fortidig fakta), eller sannsynlighet for at noe skal hende (framtidig fakta) 

(Corbett & Connors, 1999, pp. 110-111). 

Vitnesbyrd-topos skiller seg fra de andre toposene med at de henter materialet til 

argumentene fra eksterne kilder (Corbett & Connors, 1999, p. 112). Under 

vitnesbyrdprinsippet ligger autoritet, støtteerklæring, statistikk, maksimer, jus og retoriske 

eksempler. Autoritetspremisset brukes når man får noen med autoritet, for eksempel en 

forsker, maktperson, eldre familiemedlemmer osv., til å støtte argumentet (Corbett & 

Connors, 1999, p. 113). Man kan også bruke det ved å vise til egen autoritet, for eksempel 

ved å vise til lang erfaring innenfor et felt eller titler osv. Støtteerklæringsprinsippet er for 

eksempel bestselgerlister, attester, topplister osv. Statistikkprinsippet brukes til å hente 

statistikk som støtter eller understreker et argument (Corbett & Connors, 1999, p. 114). 

Maksimer prinsippet er kjente eller universelle utsagn som gjerne har lett for å bli akseptert 

blant et publikum fordi de fremstår som sannheter (Corbett & Connors, 1999, p. 117). 

Jusprinsippet er bygget på lover, regler, kontrakter, testamenter osv. som enten kan 

underbygge eller motbevise argumenter (Corbett & Connors, 1999, pp. 117-118). Retoriske 
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eksempler prinsippet brukes ved å trekke fram tidligere eksempler fra samme typen 

situasjoner eller til å illustrerer et poeng (Corbett & Connors, 1999, p. 119). 

Gabrielsen skriver at: ”Topikkens metodologi er dens lister over konkrete topoi. Den 

topiske metodolig ligger altså ikke bag listerne, men i listerne” (2008, p. 120). For han er 

dermed listen over generelle topos fra Corbett og Connors selve metodologien. 

 

Spesielle topos 

Mens de generelle toposene gir argumentet en form, skal de spesielle toposene gi argumentet 

et innhold. ”Special topics, on the other hand, were more particular lines of arguments that 

one could resort to when discussing a particular subject” (Corbett & Connors, 1999, p. 120). 

De faktuelle premissene, heretter omtalt som spesielle topos, er emnespesifikke og det finnes 

derfor ingen universell liste å følge for å finne disse. For å finne de spesielle toposene som er 

mulige å velge mellom må man se på det spesifikke fagfeltet man opererer innenfor 

(Aristoteles, oversatt 2006, p. 34). I sin tid identifiserte Aristoteles tre talesjangrer når han 

skriver om spesielle topos: politisk-rådgivende taler, retts-taler og epideiktiske taler 

(Aristoteles, oversatt 2006, p. 35). Kjeldsen oversetter den epideiktiske talen til den 

demonstrative talen (Kjeldsen, 2004, p. 150). I følge Gabrielsens argumentasjon for todeling 

av topos er den spesielle toposen i argumentet et faktuelt premiss, eller ”en konkret ytring, 

der fastslår, at et givent forhold er tilfældet (eller ikke er tilfældet)” (Gabrielsen, 2008, p. 

115). Gabrielsen mener altså at den spesielle toposen er et generelt og prinsipielt utsagn 

(2008, p. 115). 

Tema for denne oppgaven er miljø og klimaendringer. Siden det er en 

oppfølgingsstudie, kan jeg bygge videre på funnene Ihlen (2009a) utviklet i den originale 

studien. Han identifiserte fire spesielle topos som gikk igjen i rapportene: (1) 

miljøsituasjonen er alvorlig (pathos), (2) selskapet er enig i den vitenskapelige konsensusen 

og internasjonale politiske prosesser som skal dempe utslipp (vitnesbyrd), (3) selskapet har 

iverksatt tiltak for å redusere egne utslipp (forhold), og (4) klimautfordringen gir en mulighet 

for selskapet (omstendighet) (Ihlen, 2009a, p. 244). For å finne de spesielle toposene i mitt 

materiale skal jeg bruke Aksel Tjoras (2017) stegvis-induktiv deduktiv metode, noe jeg 

kommer tilbake til i metodedelen.  
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2.3 Ikke-finansiell rapportering 
I Europa begynte selskaper med bærekraftsrapportering allerede på 1960- og 1970- tallet, 

mens i USA var de litt senere ute (Brockett & Rezaee, 2012, p. 27). Et utspred fokus på 

samfunnsansvar bidro til introduksjonen av miljørapporter i europeiske land som Østerrike, 

Tyskland og Sveits på 1970-tallet (Brockett & Rezaee, 2012, p. 28). I 1997 startet Ceres 

rapporteringsrammeverket Global Reporting Intitative, GRI, for å ha et standardisert 

rammeverk for bærekraftsrapportering (Brockett & Rezaee, 2012, p. 28-29). To år senere ble 

FNs miljøprogram, UNEP, med som partner sammen med Ceres, men i 2001 ble GRI en 

uavhengig organisasjon. GRI rammeverket er bygget på den tredelte bunnlinjen: økonomiske, 

sosiale og miljø prestasjoner (Brockett & Rezaee, 2012, p. 28). På 2000-tallet var det stor 

vekst i antall selskaper som ga ut bærekrafts-informasjon frivillig. Bare fra 2010 til 2011 gikk 

det fra 1,973 selskaper til 3,000 selskaper som publiserte bærekrafts-informasjon innenfor 

GRI rammeverket (Brockett & Rezaee, 2012, p. 33). 

Det er ikke lovpålagt for alle selskaper å gi ut ikke-finansielle rapporter, men likevel 

velger over 90% av verdens største selskaper å gi ut CSR- eller bærekraftsrapporter (Ernst & 

Young, 2014, p. 13). Finnland var det første landet i verden som lovfestet 

bærekraftsrapportering i 1997 (Brockett & Rezaee, 2012, p. 28). I 2014 ble direktivet for 

ikke-finansiell rapportering vedtatt i EU. Det pålegger store selskaper av allmenn interesse 

med over 500 ansatte i EU til å publisere ikke-finansielle rapporter (European Comission). 

Her definerer de ikke-finansielle rapporter som jevnlige rapporter om sosial og miljømessig 

påvirkning av deres aktiviteter (European Comission). Ikke-finansielle rapporter vil derfor i 

mange tilfeller være forskjellige varianter av bærekraftsrapporter, miljørapporter, CSR 

rapporter osv.  

 

Samfunnsansvar 

Virksomhetene må jevnlig kommunisere ut hvilke CSR tiltak de setter inn, for eksempel i 

CSR-rapporter eller bærekraftsrapporter (Crane & Glozer, 2016, pp. 1223-1224). CSR, eller 

corporate social responsibility, oversettes til samfunnsansvar. ”Samfunnsansvar kan også sies 

å være virksomheters forsøk på å forhandle sine relasjoner til interessenter og samfunnet som 

sådan” (Ihlen, 2013, p. 72). Virksomhetene må først kartlegge kravene og forventningene til 

interessentene før de kan sette i gang tiltak som dekker disse (Ihlen, 2013, p. 72). Hva 

kravene er varierer fra selskap til selskap, men er gjerne knyttet til temaer som er viktige for 

samfunnet, for eksempel klima og miljø. ”Furthermore, stakeholders expect that companies 
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behave ethically and desire that they engage in discretionary and philanthropic activities” 

(O`Connor & Ihlen, 2018, p. 402). Her ser vi at interessentene forventer at selskapene opptrer 

etisk, og ønsker at de skal involvere seg i frivillige aktiviteter og gode handlinger utover det 

som gir selskapet økonomisk vinning. 

Dersom selskapet innfrir interessentenes krav og forventninger, får de tillitt og legitimitet 

(Ihlen, 2013, p. 72). Legitimitet har en stor verdi for selskapene, fordi interessentene og 

offentligheten lettere aksepterer aktivitetene deres dersom de har høy legitimitet (Melé & 

Armengou, 2016, p. 729). For at selskapet skal få legitimitet må det rettferdiggjøre sin 

eksistens gjennom å bidra til felles goder, som arbeidsplasser og liknende (Melé & 

Armengou, 2016, p. 738). Hvis selskapet ikke klarer å rettferdiggjøre sin eksistens trues 

legitimiteten deres (Stokes, 2018, p. 272). Det skapes et legitimitetsgap når selskapet ikke 

møter forventningene samfunnet har til dem (Sethi, 1977, referert i Ihlen, 2009a, p. 245). 

Hrasky mener at selskaper forsøker å lukke legitimitetsgapet mellom miljøprestasjonene 

deres og de faktiske forventningene til dem, gjennom å skrive mer om klimaendringer i 

ekstern kommunikasjon, som for eksempel i ikke-finansiell rapportering (2012, p. 193). 

Det er gjort mye forskning på hva målet er med CSR kommunikasjon. Andrew Crane og 

Sarah Glozer har gjennomgått forskning på CSR kommunikasjon og funnet at virksomheter 

gjerne har seks mål med denne typen kommunikasjon: Interessentforvaltning, styrke 

omdømme, legitimitet og ansvarliggjøring, holdnings- og atferdsendring blant kunder, 

forklare hvordan selskapet og interessenter forstår verden, og identitet og meningsskaping 

(2016, pp. 1232-1234). Dette illustrerer at legitimitet og ansvarliggjøring er et av målene til 

selskapene med rapporteringen.  

Europakommisjonen begrunner direktivet for ikke-finansiell rapportering med at det 

hjelper investorer, forbrukere, beslutningstakere og andre interessenter til å evaluere de ikke-

finansielle resultatene til store selskaper og oppmuntrer selskapene til å utvikle en ansvarlig 

tilnærming til virksomheten (European Comission). En analyse av Ernest & Young (2016) 

setter fokus på verdien av bærekraftsrapportering. Den viser at fordelene med rapportering er 

mange: kobler finansielle risikoer og muligheter til miljø-, samfunns- og 

styringsdimensjoner, licence to operate, bedre konkurransedyktighet, bedre omdømme, bedre 

tilgang til kapital, tillitt og lojalitet blant ansatte (p.2). I tillegg opplever mange økt 

effektivitet og avfallsreduksjon fordi de henter ut data de tidligere ikke har hatt og ser 

potensialet som ligger der (Ernst & Young, 2016, pp. 2-3). De trekker fram en trend i tiden at 

interessenter stadig forventer mer av selskapene, at de skal være transparente og at dersom 

selskapene ikke tar ansvar blir de isteden stilt til ansvar (Ernst & Young, 2016, p. 2).  
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2.4 Bærekraft og klima 
I 1987 ble rapporten ”Vår felles framtid”, også kjent som Brundtlandrapporten, lagt fram av 

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Den satte for første gang det internasjonale 

fokuset på bærekraftig utvikling (G. Andersen, 2017). Rapporten definerer bærekraftig 

utvikling som utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at 

kommende generasjoner skal få dekket sine behov (World Commission on Enviroment and 

Development, 1987, p. 41).  

I dag er det stor uenighet om definisjonen på bærekraftbegrepet. Både bærekraft og 

bærekraftig utvikling er blitt en del av vanlig bedriftsspråk (Ihlen & Roper, 2014, p. 49). Når 

selskapene gir ut bærekraftsrapporter, definerer de ofte bærekraft selv (Milne, Kearins, & 

Walton, 2006), og det blir gjerne brukt som et samlebegrep for CRS, samfunnsborgerskap, 

miljøforvaltning, bærekraftig utvikling, bedriftsutvikling, og den tredelte bunnlinjen 

(Landrum & Ohsowski, 2018, p. 129). Milne et al. (2006) viser til at flere selskaper eksplisitt 

skriver at de ønsker å fylle bærekrafts-begrepet selv (p.146). Dette finner også Ihlen der 

selskapene har en selvsentrert definisjon på hva bærekraftighet faktisk er (p. 147). Istedenfor 

å definere bærekraftighet, skriver de heller om det som tema, viser til utslippskutt eller 

investeringer i alternative energikilder (Ihlen, 2015, p. 147). Milne et. al. argumenterer for at 

selskapene redefinerer eller unngår å definere bærekraftighet for å kunne fortsette å handle 

som før, men fremdeles fremstå som at de forsøker å gjøre noe med det (2006, pp. 146-147). 

Selskapenes tilnærming til bærekraft er bedriftssentrert ved at operasjonaliseringen av 

bærekraft gjøres indirekte gjennom styringssystemer eller beskrivelse av konkrete aktiviteter 

(Ihlen & Roper, 2014, p. 48). Selskapets eget syn på samfunnsansvar, som miljø og klima er 

en del av, vises gjennom deres kommunikasjon av aktiviteter som rapporteres i 

bærekraftsrapportene (Landrum & Ohsowski, 2018, p. 137). Landrum og Ohsowskis (2018) 

studie av bærekraftsrapporter viser at selskapenes forståelse av bærekraft er sprikende, der 

forståelsen går fra at selskapene kun skriver om bærekraft som å følge lover og regler til at 

bærekraft betyr å leve i harmoni med naturen (p. 137-138).  

Det har skjedd en del på klimafronten siden Brundtlandrapporten først kom ut, og 

bærekraftig utvikling og klima har fått mye internasjonalt fokus. FNs klimapanel har mellom 

1990 og 2014 publisert fem rapporter. I de første rapportene la de vekt på at klimaendringene 

trolig er menneskeskapte, mens den siste der de er mer enn 95% sikre på at mennesker har 

påvirket klimaendringene (Miljødirektoratet, 2017). For å motarbeide de menneskeskapte 

klimaendringene ble klimakonvensjonen laget som et rammeverk for internasjonalt 
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samarbeid. Dette ligger til grunn for Kyotoprotokollen fra 1997 og Parisavtalen som ble 

vedtatt i 2015. Parisavtalen var første gang en internasjonal avtale har forpliktet alle land til å 

kutte klimagasser og stoppe klimaendringene (FN, 2017; UNFCCC, 2018b). I tillegg har mer 

enn 100 globale selskaper forpliktet seg til vitenskapelige mål forankret i Parisavtalen 

(UNFCCC, 2018a).  

FNs bærekraftsmål kom også i 2015. Disse skulle erstatte tusenårsmålene fra 2000-

2015. Bærekraftsmålene, eller Sustainable Development Goals (SDG), sikter på å bekjempe 

mange av verdens største problemer, der flere av målene er linket til klimaendringene. Et av 

målene er faktisk å stoppe klimaendringene, mens andre sikter på å ta vare på naturressurser, 

liv på land og liv i vann. Målet er å bekjempe disse problemene inne 2030 (Arctander, 2019). 

Da SDGene ble presentert gjorde FN det klart at myndighetene ikke ville klare å innfri 

målene alene, og at de derfor trengte de store internasjonale selskapene til å bidra. Dette har 

også selskapene gjort til en viss grad. Problemet har vært at de stort sett har fokusert på mål 

som skal redusere deres påvirkning, som å kutte avfall, og ikke fokusert nok på tiltak som går 

lenger enn ”business as usual” (Tulder & Zanten, 2018). Både innovasjon og nye 

forretningsmodeller pekes på som mulige løsninger av FNs Generalsekretær for at selskapene 

heller skal kunne påvirke i positiv retning istedenfor å kun redusere sin egen negative 

påvirkning (Tulder & Zanten, 2018).  

En utfordring har vært såkalt SDG vasking, der selskapene bruker omfavnelsen av 

bærekraftsmålene som en hvilepute, og derfor ikke føler presset til å gå lenger enn å bare 

redusere egen påvirkning (Tulder & Zanten, 2018). Dette er problematisk fordi selskapene 

bruker de målene der selskapet har positiv påvirkning mens de ignorerer de målene der de har 

en negativ påvirkning (Nieuwenkap, 2017). Tulder and Zanten (2018) skriver at å bevege seg 

mot bærekraftige og kommersielle løsninger er et lite utforsket territorium, men at godt 

organiserte bærekraftige verdikjeder basert på samarbeid og partnerskap, endrede 

forretningsmodeller og ved å lenke forretningen mot fremtidens behov vil være et godt sted å 

starte. Det kreves derfor en systemendring. 

I mars 2019 la World Meteorological Organization (2019) ut en pressemelding og 

rapport om statusen for klimaendringene. Selv om Parisavtalen tredde i kraft i 2015, fortsetter 

utslippene av drivhusgasser å stige. Rapporten tar for seg risikoer av klimaendringene, og 

trekker blant annet fram ekstremvær, økende temperaturer, matsikkerhet, økosystemer og 

menneskelig helse og velferd som mulige trusler (World Meterological Organization, 2019). 

FNs Generalsekretær António Guterres skriver i pressemeldingen at ”The data released in 
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this report give cause for great concern” og at ”These data confirm the urgency of climate 

action” (World Meterological Organization, 2019).  

Connie Bullis og Fumiko Ie (2007) slår fast at miljøsituasjonen er såpass alvorlig at 

det truer menneskelig liv (p. 321). Dette støttes opp av både FNs klimapanel og WMO 

(Miljødirektoratet, 2017; World Meterological Organization, 2019). Siden store selskaper har 

stor økonomisk kraft, makt, størrelse, verdensomfang og miljøavtrykk, vil det være umulig å 

forstå miljøutfordringene vi står ovenfor uten å snakke om rollen som disse selskapene har 

(Bullis & Ie, 2007, p. 321). Peterson and Norton (2007) mener at i kraft av selskapenes makt 

og påvirkning er det nødvendig at de tar samfunnsansvar for at vi skal kunne få til en ekte 

bærekraftig utvikling (Peterson & Norton, 2007, p. 355).  

 

2.5 Selskapers klimarespons 
Rollen til bedrifter og selskaper for å stoppe klimaendringene er stor, og det ligger mye 

ansvar på deres skuldre. Derfor er det også viktig å studere hva selskapene skriver når de 

skriver om miljø og klimaendringer. Samfunnets diskusjon om klimaendringene vil kunne bli 

påvirket av hvordan selskapene skriver om det (Ihlen, 2009a, p. 257). De siste tre tiårene har 

miljøkommunikasjon vokst fram som et eget fagfelt (Cox & Depoe, 2007, p. 13). Siden det er 

det blitt gjort en rekke forskjellige studier på hvordan bedrifter skriver om miljø, 

klimaendringer og bærekraftighet basert på forskjellige teoretiske rammeverk, som 

rammeteori og diskursteori (se f.eks. Hrasky, 2012; Lee & Klassen, 2016; Milne et al., 2006; 

Mårtensson & Westerberg, 2016; Pollach, 2018; Schlichting, 2013; Sullivan & Gouldson, 

2017; Wright & Nyberg, 2013).  

Et begrep som ble hyppig brukt på 1990- og tidlig 2000-tallet i selskapers 

rapportering er den tredelte bunnlinje, tribble bottom line. Det refererer til selskapets sosiale, 

miljømessige og økonomiske påvirkning. I dag brukes ikke dette begrepet direkte i 

rapporteringen, men Milne og Gray mener at dette fremdeles er den underliggende kjernen og 

det dominerende konseptet bak ikke-finansiell rapportering (Milne & Gray, 2013, p. 14). De 

tre pilarene har påvirket rammeverkene for rapportering som har vokst fram 

(UNEP/SustainAbilitys rammeverk, GRI, ACCA og IIR) og blir fremstilt som et synonym til 

bærekraftighet og bedriftens samfunnsansvar (Milne & Gray, 2013, p. 14). GRI rammeverket 

ble faktisk bygget på den tredelte bunnlinjen (Brockett & Rezaee, 2012, p. 28). De kritiserer 

konseptet og kaller det ”change-but-no-change rhetoric” (Milne & Gray, 2013, p. 14). Å 

oppnå en balanse mellom sosial, miljømessig og økonomisk påvirkning er sannsynligvis 
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umulig (Norman & MacDonald, 2004, referert i Milne & Gray, 2013, p. 20) fordi å tjene 

penger krever råvarer, materialer og energi som påvirker miljøet negativt. En vinn-vinn 

tankegang kan dermed ikke føre til noen faktisk endring (Milne & Gray, 2013, p. 21). Selv 

om rapporteringsrammeverk kan føre til forbedringer blant virksomheters rapportering og 

oppførsel ignorerer de det rammeverket UNEP/SustainAbility skrev i 1994: ”[…] some 

products, processes and even entire industries may prove to be unsustainable – even when run 

efficiently […]” (UNEP/SustainAbility, 1994, sitert i Milne & Gray, 2013, p. 25). Svært få 

selskaper skriver om at det finnes en grense for hva naturressursene tåler i rapportene sine 

(Landrum & Ohsowski, 2018, p.139). 

Her vil jeg trekke inn oljeselskaper som et godt eksempel på dette. Til tross for at de 

argumenterer for at de er bærekraftige, endrer ikke det at kjernevirksomheten deres er en stor 

kilde til drivhusgasser. Som nevnt innledningsvis, trekker Carbon Majors fram ExxonMobil, 

Shell og BP som noen av selskapene som har sluppet ut mest drivhusgasser siden 1988 

(Carbon Majors, 2017, p. 8). En strategi for mange oljeselskaper har vært å kalle seg 

bærekraftige fordi de balanserer den tredelte bunnlinjen med økonomisk, sosialt og 

miljømessig ansvar (Ihlen, 2009b, p. 53). Ihlen (2009b) har gjort en analyse av norske 

oljeselskaper for å se hvilke topos de bruker når de skriver om klima og bærekraft. Her finner 

han at selskapene bruker definisjons-topos og sammenliknings-topos som retoriske strategier. 

Definisjons-topos brukes til å skrive at de streber etter å kutte utslipp og til å definere at 

oljeutvinningen er bærekraftig fordi den i et langtidsperspektiv vil bli erstattet med teknologi 

og andre energikilder (Ihlen, 2009b, pp. 57-58). Sammenliknings-topos blir brukt til å 

argumentere for at andre energikilder ikke er realistiske alternativer og at norsk olje er renere 

enn olje fra andre land og at det derfor ikke er et alternativ å kjøpe utenlandsk olje (Ihlen, 

2009b, pp. 59-60). Denne studien illustrerer derfor poenget til Milne og Gray, og er et 

prakteksempel på ”change-but-no-change rhetoric” (Milne & Gray, 2013, p. 14). 

Andre kommunikative grep selskapene bruker er en ”balanse-metafor” som beskriver 

forholdet mellom miljø og det sosioøkonomiske systemet (Ihlen & Roper, 2014, p. 48). Det 

kan se ut som at balanse-metaforen bare er den tredelte bunnlinjen i nye klær. En annen 

strategi som Milne et. al (2006) trekker fram er bruken av reise-metaforen mot bærekraftighet 

blir hyppig brukt av bedrifter. Reisen blir fremstilt uten noe spesifikt mål, gjerne for å unngå 

å fremstå som om de ikke gjør noen ting, men uten at de kan stilles til rette om hva de faktisk 

har utrettet (Milne et al., 2006, p. 822).  

Miljørapporter publiseres gjerne for å vise fram det selskapet har oppnådd, men også for å 

peke på mål de har satt seg for fremtiden (Pollach, 2018, p. 247). Selskaper har økt 
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oppmerksomheten til nesten alle typer miljøtemaer i sine miljørapporter, med kun et par 

unntak (Pollach, 2018, p. 257). Temaene som får økende oppmerksomhet er klima, energi 

(ikke-fornybar og fornybar), konservering, vann, luft, jord, skog og avfall (Pollach, 2018, p. 

253). 

Øyvind Ihlen har gjennomført en rekke analyser av selskapers miljø-kommunikasjon 

og retoriske strategier (Ihlen, 2009a, 2009b, 2015; Ihlen & Roper, 2014). I studien som denne 

oppgaven er en oppfølgingsstudie av undersøkte han topos bruken i de ikke-finansielle 

rapportene til verdens 30 største selskaper fra 2006. Konklusjonen var at miljø og 

klimaendringer var viktig, men at hovedfokuset til noen av selskapene var hvordan de kunne 

tjene penger på bærekraftighet (Ihlen, 2009a, pp. 257-258). Studien viser likevel at det er 

variasjoner blant selskapene, der spesielt de kinesiske selskapene skilte seg ut fordi de nesten 

ikke nevner klima i rapportene sine (Ihlen, 2009a, p. 257). Han identifiserte fire spesielle 

topos som gikk igjen i rapportene. Disse er skrevet fullt ut i kapittel 2.2 under spesielle topos. 

Her er kortversjonen av navnene på de spesielle toposene: (1) situasjonen er alvorlig, (2) 

myndighetene sier (3) iverksette tiltak og (4) økonomiske muligheter (Ihlen, 2009a, p. 244).  

En senere studie viser at selskapene bruker forholds-topos ved at de skriver om 

temaer som kan relateres til bærekraft istedenfor å faktisk definere bærekraft, for eksempel 

gjennom investeringer i alternative energikilder eller utslippskutt (Ihlen, 2015, p. 147). Selve 

definisjonen på bærekraft fremstår som selvforklarende for selskapene, og det er viktigere for 

dem å skrive om hvilken måte de er bærekraftige på (Ihlen, 2015, p. 147). Studien finner også 

hvordan bærekraftighet blir trukket fram som noe som kan gi virksomheten suksess (Ihlen, 

2015, s.147-148). Dette viser også annen forskning, der selskaper på tvers av alle industrier 

skriver om ”the business case of sustainability” (Landrum & Ohsowski, 2018, p.138).  

Ihlen og Roper (2014) gjorde en sammenlikning av ikke-finansielle rapporter fra 2006 

og 2008. Fokuset var ikke på retorikken, men på kommunikasjonen til selskapene i relasjon 

til bærekraft og klima. Sammenlikningen indikerer at miljø får økt betydning fra 2006 til 

2008 (Ihlen & Roper, 2014, p. 45). Noen av selskapene er ikke lenger på en reise mot en 

bærekraftig forretningsmodell, slik som reise-metaforen til Milne et al. (2006) indikerer. 

Selskapene mener de har kommet fram, og noen skriver at de har vært bærekraftige lenge, 

eller til og med alltid har vært det (Ihlen & Roper, 2014, p. 49).  
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2.6 Oppsummering teoridel 
I dette kapittelet har jeg gjort rede for det teoretiske rammeverket som studien er bygget opp 

av. Først har jeg skrevet om retorikk og forskjellige tolkninger av topos. Til toposanalysen 

skal jeg benytte meg av Gabrielsens tolking av topikken som todelt, og teorien hans der 

listene til de generelle toposene er selve metoden (2008, p. 20). Jeg skal bruke Corbett og 

Connors (1999) liste med generelle topos. Til analysen av de spesielle toposene skal jeg 

bruke rammeverket til Aksel Tjora, stegvis-induktiv deduktiv metode (2017) som presenteres 

i neste kapittel.  

 Deretter ble det presentert teori om ikke-finansielle rapporter og samfunnsansvar, 

bærekraft og klima, og til slutt litt om bedrifters klimarespons. Sistnevnte går gjennom blant 

annet funnene fra Ihlens (2009a) studie, som min oppgave er en oppfølgingsstudie av. 
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3 Metode 
Problemstillingene mine er følgende: hvor høyt er miljø og klimaendringer på selskapenes 

agenda i sine ikke-finansielle rapporter fra 2016, hvilke topos benytter verdens største 

selskaper når de adresserer miljø og klimaendringer i sine ikke-finansielle rapporter fra 

2016 og har bedriftenes topos-bruk endret seg de siste 10 årene, og eventuelt på hvilken 

måte. For å svare på disse er det gjort en rekke metodiske valg og avgrensinger, noe dette 

kapittelet skal belyse i detalj.  

Det faktum at dette er en oppfølgingsstudie legger en del føringer for oppgavens 

metodiske tilnærminger, spesielt siden funnene skal være sammenliknbare. Derfor har jeg 

gått både kvantitativt og kvalitativt til verks, slik som også Ihlen (2009a) gjorde i sin studie. I 

den kvantitative delen har jeg gjennomført en innholdsanalyse av nøkkelord i selskapenes 

ikke-finansielle rapporter. Nøkkelordene er stort sett de samme som Ihlen brukte, med noen 

få unntak som beskrives i kapittel 3.2. Den kvantitative innholdsanalysen av nøkkelord vil 

være en indikator over hvor høyt miljø og klimaendringer er på agendaen, og det gjør det 

mulig å sammenlikne med tallene Ihlen fikk fra selskapenes rapporter fra 2006. Den retoriske 

analysen av topos er kvalitativ, og går i dybden for å finne de generelle og de spesielle 

toposene som selskapene bruker. For å finne de spesielle toposene har jeg brukt modellen til  

Tjora (2017), stegvis-induktiv deduktiv metode. De generelle toposene har jeg funnet ved 

hjelp av rammeverket til Corbett og Connors (1999). Oppgaven består dermed av tre 

metoder: kvantitativ innholdsanalyse av nøkkelord, stegvis-induktiv deduktiv metode og 

rammeverket til Corbett og Connors for generelle topos. Sammen vil disse metodene kunne 

svare på alle tre problemstillingene. 

Videre skal dette kapittelet først presentere utvalget som er analysert. Deretter skal jeg 

gjøre rede for de metodiske tilnærmingene som analysen benytter seg av, samt begrunnelser 

for valg og avgrensninger gjort gjennom prosessen. Siste del av kapittelet tar for seg 

forskningens kvalitet i lys av forskningskriteriene gyldighet, pålitelighet, generaliserbarhet og 

transparens.  

 

3.1 Utvalg 
Oppgaven er en oppfølgingsstudie av Øyvind Ihlens studie: Businness and Climate Change: 

The Climate Response of the World´s 30 Largest Corporations (2009a). Han gikk ut fra listen 

til Global Fortune 500 over verden største selskaper i 2006, der de ikke-finansielle rapportene 
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til de 30 største ble lastet ned fra hjemmesidene deres og analysert. For at analysen min skal 

bli sammenliknbar med studien til Ihlen har jeg gjort det samme. Utvalget er derfor de 30 

største selskapene på Global Fortunes 500 liste fra 2016 (Fortune). De ikke-finansielle 

rapportene til de valgte selskapene er blitt lastet ned fra hjemmesidene deres i PDF format.  

Selskapene tilhører et bredt utvalg industrier og har forskjellige nasjonaliteter. De 

forskjellige selskapene har forskjellige svar på de ikke-finansielle rapportene. Tre av 

selskapene i materialet er ikke blitt analysert da det ikke er blitt funnet noen form for ikke-

finansiell rapport fra 2016. Se tabellen under for oversikt over selskap, industri, nasjonalitet, 

rapportering og antall sider.  

 

Nr. Navn Nasjonalitet Industri Rapportering Antall 

sider 

1. Walmart USA Detaljhandel CSR rapport 152 

2. State Grid Kina Elektrisitet CSR rapport 55 

3. China National 

Petroleum 

Kina Olje CSR rapport 80 

4. Sinopec Group Kina Olje CSR rapport 56 

5. Royal Dutch Shell Nederland Olje CSR rapport 74 

6. Exxon Mobile USA Olje CCR rapport 50 

7. Volkswagen Tyskland Bilindustri Bærekrafts rapport 192 

8. Toyota Motor Japan Bilindustri Miljørapport 52 

9. Apple USA Teknologi Miljørapport 50 

10. BP Storbritannia Olje Bærekrafts rapport 52 

11. Berkshire 

Hathaway 

USA Finans Ikke rapport  

12. McKesson USA Helse CSR rapport 101 

13. Samsung 

Electronics 

Sør Korea Elektronikk Bærekrafts rapport 216 

14.  Glencore Sveits Råvarehandel Bærekrafts rapport 132 

15. Industrial & 

Commercial Bank 

of China 

Kina Bank CSR rapport 98 

16.  Daimler Tyskland Bilindustri Bærekrafts rapport 133 
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17. United Health 

Group 

USA Helse *Interaktiv rapport på 

nettsiden 

3* 

18. CVS Health USA Helse CSR rapport 110 

19. EXOR Group Italia Finans Ikke rapport  

20. General Motors USA Bilindustri Bærekrafts rapport 170 

21. Ford Motors USA Bilindustri Bærekrafts rapport 40 

22. China Construction 

Bank 

Kina Bank CSR rapport – både på 

kinesisk og engelsk i 

samme dokument, men 

tok ut den kinesiske 

delen. 

59 

23. AT&T USA Telekommunikasjon Bærekrafts rapport 24 

24. Total Frankrike Olje Registreringsdokument 

– *kun analysert miljø-

kapittelet i den 

retoriske analysen 

388* 

25. Hon Hai Precision 

Industry 

Taiwan Elektronikk CSR rapport som 

Foxconn 

39 

26. General Electric USA Industrielt 

maskineri 

Integrert 

oppsummerings 

rapport 

68 

27. China State 

Construction 

Engineering 

Kina Ingeniør og 

konstruksjon 

Ikke tilgjengelig – ser 

ut som at de har 

rapport, men alle 

lenker til rapporten er 

ødelagt. 

 

28. AmerisourceBergen USA Helse CSR rapport 36 

29. Agricultural Bank 

of China 

Kina Bank CSR rapport – Word 

dokument 

229 

30. Verizon USA Telekommunikasjon CSR rapport 42 

 

27 av de 30 selskapene hadde ikke-finansielle rapporter tilgjengelige på nettsidene 

deres (Agricultural Bank of China, 2017; AmerisourceBergen, 2017; Apple, 2017; AT&T, 
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2017; BP, 2017; China Construction Bank, 2017; China National Petroleum Corporation, 

2017; CVS Health, 2017; Daimler, 2017; ExxonMobile, 2017; Ford Motor, 2017; Foxconn, 

2017; General Electric, 2017; General Motors, 2017; Glencore, 2017; Industrial & 

Commercial Bank og China, 2017; McKesson, 2016; Royal Dutch Shell, 2017; Samsung 

Electronics, 2017; Sinopec Group, 2017; State Grid, 2017; Total, 2017; Toyota Motor 

Corporation, 2017; Unitied Health Group, 2017; Verizon, 2017; Volkswagen, 2017; 

Walmart, 2017). Dette utgjør 90% av utvalget mitt, noe som stemmer overens med at over 

90% av verdens største selskaper gir ut CSR-rapporter eller bærekraftsrapporter (Ernst & 

Young, 2014, p. 13). Tre av selskapene i utvalget har derfor ikke blitt analysert fordi de ikke 

hadde tilgjengelig ikke-finansiell rapport på nettsiden sin. Dette gjelder holdingselskapene 

Berkshire Hathaway og EXOR Group, og ingeniør og konstruksjonsselskapet China State 

Construction Engineering. Hvorfor disse ikke har noen ikke-finansielle rapporter tilgjengelig 

er det grunn å spekulere på, i og med at disse tre selskapene faktisk er blant de 30 største i 

verden. China State Construction Engineering linker faktisk til en ikke-finansiell rapport på 

nettsiden deres, men ingen av disse lenkene virker. Det kan derfor se ut som de på et 

tidspunkt har hatt en rapport tilgjengelig men at den senere er blitt fjernet eller at det bare er 

noe feil med filen. Nettsiden ble sjekket ved flere anledninger. Når det kommer til de to andre 

uten tilgjengelig rapport, er det kanskje ikke tilfeldig at begge er selskaper som lever av å 

investere og kjøpe aksjer i andre selskaper (Store Norske Leksikon, 2014). Det er derfor ikke 

usannsynlig å anta at noen av selskapene disse to har store mengder aksjer i publiserer ikke-

finansielle rapporter, noe et søk eller ”sustainability” på EXORs hjemmeside bekrefter. 

Størrelsen på rapportene varierer veldig fra selskap til selskap, fra 24 sider til 229 

sider. UnitedHealth Group hadde kun en liten interaktiv rapport på nettsiden sin, der jeg tok 

ut de sidene som hadde noe med klima å gjøre. Total publiserer årlig et stort dokument med 

tittelen Registration Document, der 2016 rapporten var på hele 388 sider. Dette er en lang 

rapport som blant annet består av årsrapport og et miljøkapittel. I toposanalysen har jeg kun 

analysert miljøkapittelet fordi de finansielle delene av dokumentet ikke er interessant for 

denne analysen, mens nøkkelordsøket er gjort i hele rapporten fordi dokumentet var beskyttet 

slik at det ikke var mulig å kun søke etter nøkkelordene i miljøkapittelet.  

 En del av selskapene på Global Fortune listen var de samme i 2006 som i 2016. Dette 

gjelder BP, China National Petroleum, Daimler, ExxonMobil, Ford, General Electric, 

General Motors, Shell, Sinopec Group, State Grid, Total, Toyota, Volkswagen og Walmart. 

14 av selskapene er dermed på begge listene. Selskapene som var på 2006 listen, men som 

ikke lenger var blant de 30 største i 2016 er: Allianz, American International Group (AIG), 
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Assicurazioni, AXA, Bank of America, BNP Paribas, Chevron, Citigroup, ConocoPhillips, 

Eni, Fortis, HSBC, ING Group, Siemens og UBS. Franske Credit Agricole var også på 2006  

listen, men hadde ikke tilgjengelig ikke-finansiell rapport for 2006 på nettsiden (Ihlen, 2009, 

p.248).  

At ca. halvparten av selskapene i utvalget mitt er de samme som var i utvalget til Ihlen 

har både fordeler og ulemper for min analyse. På den ene siden vil det da si at halvparten av 

selskapene jeg har undersøkt rapportene til, ikke er de samme som Ihlen undersøkte i 2009 

studien, og dermed er sammenlikningsgrunnlaget verdt å sette spørsmålstegn ved. På den 

andre siden kan nye perspektiver komme fram som kan avdekke eventuelle andre bidrag og 

tilnærminger til klimadebatten. Samtidig, i kraft av å være blant de 30 største selskapene i 

verden vil disse selskapene, uavhengig av hvilke spesifikke selskaper som er på listen det 

gitte året, ha stor påvirkningskraft både på miljø og økonomi, og på den offentlige 

klimadebatten som sådan (Ihlen, 2009a; Peterson & Norton, 2007). I lys av denne 

påvirkningskraften er det interessant å se på hvor de 30 største selskapene henter 

argumentene sine fra, uavhengig om det faktisk er nøyaktig de samme selskapene på listene 

fra år til år. 

 

3.2 Kvantitativ innholdsanalyse: Nøkkelord 
Denne første delen av analysen vil gi et kvantitativt bilde som kan svare på den første 

problemstillingen: Hvor høyt er miljø og klimaendringer på selskapenes agenda i sine ikke-

finansielle rapporter fra 2016? 

Kimberly A. Neuendorf definerer innholdsanalyse som systematisk, objektiv, 

kvantitativ analyse av budskapskarateristikk (2017, p. 1). En kvantitativ innholdsanalyse av 

nøkkelordene vil derfor vise hvilke og hvor mange av nøkkelordene de forskjellige 

selskapene benytter seg av. Dette gir et kvantitativt bilde på hvor aktuelle disse nøkkelordene 

er, og dermed også hvor høyt miljø og klimaendringer er på selskapenes agenda. Det vil i 

tillegg kunne skille de selskapene som skriver mye fra de som skriver lite om temaet. 

Nøkkelordene jeg har brukt er de samme som Ihlen brukte i sin undersøkelse, samtidig som 

jeg har lagt til og byttet ut, noen ord. Dette vil gi et godt sammenlikningsgrunnlag mellom 

2006 og 2016 rapportene.  

Ihlen (2009a) benyttet seg av nøkkelordene: ”climate”, ”global warming”, 

”greenhouse gas/karbon/CO2”. Disse ordene er interessante fordi de viser hvilke ord de 

forskjellige selskapene bruker når de skriver om miljø og klimaendringer. Jeg har i tillegg tatt 
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ut tall på nøkkelordet ”climate change” for å se om selskapene heller foretrekker å bruke 

dette uttrykket fremfor global oppvarming, noe Ihlen hinter til i sin studie (2009a, p. 47). I 

tillegg har jeg gjort et nøkkelordsøk etter ”GHG” fordi jeg i løpet av toposanalysen la merke 

til at flere av selskapene brukte dette utrykket fremfor å skrive ”greenhouse gas” eller ”CO2”. 

Ihlen tok ut søk på nøkkelordet ”Kyoto”. Det er imidlertid ikke relevant lenger da 

Kyotoprotokollen ble erstattet av Parisavtalen i 2015 (Olerud, 2016). Derfor ønsket jeg heller 

å vite om selskapene refererer til Parisavtalen, og har søkt etter nøkkelordene ”Paris 

agreement” og ”COP21”, samt ”UNFCC” som er FNs klimakonvensjon, United Nations 

Framework Convention on Climate Change, og er de som har utformet rammeverket til både 

Parisavtalen og Kyotoprotokollen (Kallbekken, 2019). I tillegg har jeg tatt ut søk etter 

”IPCC”, FNs klimapanel, slik som også Ihlen gjorde.  

Enhetene er de ikke-finansielle rapportene til de 30 største selskapene fra 2016, mens 

variablene er nøkkelordene. Nøkkelordene blir følgende: Climate, ”Global warming”, 

”Climate change”, ”Greenhouse gas”/ GHG/ carbon/ CO2,  ”Paris agreement” 

/COP21/UNFCCC og IPCC. Søkene ble gjort i programmet NVivo, som er det samme 

programmet som brukes i toposanalysen. 

Den kvantitative innholdsanalysen av nøkkelord vil kunne si noe om hvor stor vekt de 

forskjellige selskapene legger på miljø og klimaendringer i rapportene sine. Denne delen av 

analysen vil derfor kunne svare på den første problemstillingen min. Likevel gir ikke denne 

kvantitative innholdsanalysen alene alle svarene jeg trenger til å besvare de tre 

problemstillingene mine. Innholdsanalysen av nøkkelordene blir derfor supplert med en 

dyptgående kvalitativ toposanalyse av de samme rapportene. Mens den kvantitative 

undersøkelsen kun viser om og hvor ofte selskapene bruker nøkkelordene, vil den kvalitative 

undersøkelsen avdekke hvilke toposer som brukes der miljø og klimaendringer blir adressert i 

rapportene.  

 

3.3 Toposanalyse 
Toposanalysen er utført på de ikke-finansielle rapportene fra 2016 til de 30 største selskapene 

i verden og undersøker hvilke retoriske steder, topos, selskapene henter argumenter når de 

skriver miljø og klimaendringer. Den andre problemstillingen, hvilke retoriske topos benytter 

verdens største selskaper når de adresserer miljø og klimaendringer i sine ikke-finansielle 

rapporter fra 2016 skal besvares i denne delen av analysen.  
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Topos er det stedet avsender henter innholdet til argumentene og formen på 

argumentene. Dette er interessant av to grunner. Én; fordi det sier noe om hvordan 

avsenderen selv ønsker å bli sett på i klimadebatten, og to; fordi da kan jeg sammenlikne det 

men hvilke topos bedriftene brukte for ti år siden, avdekket av Ihlens (2009a) analyse av 

selskapenes ikke-finansielle rapporter fra 2006. Analysen bygger på Gabrielsens (2008) 

todeling av topos, der han mener at et argument må både ha et innhold, spesielle topos, og en 

form, generelle topos, og toposanalysen må derfor gjøres ved hjelp av to forskjellige metoder 

som begge blir beskrevet i dette kapittelet. 

Det siste forskningsspørsmålet, har selskapenes topos-bruk endret seg de siste 10 

årene, og eventuelt på hvilken måte, legger opp til en sammenlikning mellom mine funn fra 

selskapenes ikke-finansielle rapporter fra 2016 og Ihlens funn fra selskapenes ikke-finansielle 

rapporter fra 2006.  

For å finne de spesielle toposene har jeg valgt å bruke en annen metode enn det Ihlen 

brukte i sin analyse. Ihlen benyttet seg av en metodologi inspirert av grouded theory: 

”Inspired by grounded theory reserach […] the author followed an inductive stepwise 

approach to gain a clearer understanding of the rhetoric adobted by the corporations under 

study” (Ihlen, 2009a, pp. 248-249). Skulle jeg brukt samme metode måtte det bli i en 

kombinasjon av deduktiv og induktiv metode ved å både se etter nye topos samtidig som jeg 

så etter de fire toposene Ihlen identifiserte i sin studie.  

Jeg begynte arbeidet på denne måten, men fant fort ut at analysen ble mer deduktiv 

enn ønsket. For å unngå bekreftelsestendens (Svartdal, 2018), valgte jeg å heller bruke 

stegvis-induktiv deduktiv metode (Tjora, 2017). Metoden minner om grounded theory, men 

holder fast ved en konsekvent form for koding og skiller mellom koding og kodegrupperinger 

(Tjora, 2017, p. 21). Tjora argumenterer for at flere skriver at de er inspirert av grounded 

theory uten å bruke iterasjonen mellom datagenerering og konseptutvikling som må til (Tjora, 

2017, p. 20). Han skriver at ”mye tyder på at det gar gått inflasjon i påstanden om at man 

bruker GT [Grounded Theory], når det snarere er snakk om en mer generell induktiv metode” 

(Tjora, 2017, p. 20). Tjora legger også fram paradokset om at:  

 
”[…] suksessen til GT [er] ironisk nok blitt noe av det største problemet for GT, fordi 
kvalitativt orienterte samfunnsforskere påberoper seg GT-metodikk uten å bevege seg 
til det abstrakte teorinivået som i alle fall Barney Glaser har kjempet for” (Tjora, 
2017, p. 215).  
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For å unngå fallgruven til bekreftelsestendensen valgte jeg heller å benytte meg av 

stegvis-induktiv deduktiv metode. Metoden støtter seg tyngre på teori enn mye annen 

kvalitativ forskning, samtidig som den er induktiv empirisk drevet (Tjora, 2017, p. 21). Det er 

en stegvis modell og bygger på systematikk mellom stegene og med en deduktiv 

tilbakekobling mellom hvert steg (Tjora, 2017, p. 18). Denne måten å gjennomføre en 

retorisk analyse på er original, likevel mener jeg at SID-modellen gir den retoriske analysen 

en metodisk tyngde og systematikk som bidrar til å styrke studiens gyldighet og transparens. 

Den stegvis-induktiv deduktive modellen passer imidlertid ikke så godt til å finne de 

generelle toposene. Jeg bygger rammeverket på Gabrielsens todeling av topos der listene til 

de generelle toposene nettopp er selve metodologien (Gabrielsen, 2008, p. 120). For å ikke 

finne nye navn på gamle og velkjente argumentformer velger jeg bevisst å benytte meg av 

rammeverket til Corbett og Connors (1999) når jeg ser etter hvilke generelle topos bedriftene 

bruker. Jeg kommer derfor ikke til å bruke stegvis-induktiv deduktiv metode til å finne de 

generelle toposene. 

 

3.3.1 Fremgangsmåte spesielle topos 
For å finne de spesielle toposene i rapportene har jeg brukt Tjoras stegvis-induktiv deduktive 

(SID) modell. Modellen legger opp til ”at vi arbeider i etapper fra rådata til konsepter eller 

teorier” (Tjora, 2017, p. 18). Den består av syv steg: Generering av empiriske data, 

bearbeiding av rådata, koding med empirinære koder, gruppering av koder, utvikling av 

konsepter, diskusjon av konsepter og teori (Tjora, 2017, p. 19). Modellen kan se lineær ut, 

men gjennom prosessen går man gjerne fram og tilbake mellom de forskjellige stegene. 

Prosessen skal være induktiv slik at man jobber fra data til teori, men den legger også opp til 

tilbakekoblinger der man skal sjekke det teoretiske til det empiriske, altså deduktive 

tilbakekoblinger (Tjora, 2017, p. 18). Videre skal jeg gjøre rede for stegene til SID-modellen.  

Første steg i modellen består av å generere de empiriske dataene (Tjora, 2017). Siden 

dette er en oppfølgingsstudie har det lagt bindinger på hva slags type datamateriale jeg skal 

analysere, nemlig de ikke-finansielle rapportene fra 2016. Rapportene ble lastet ned fra 

nettsidene til de gjeldene bedriftene. Se kapittel 3.1 for flere detaljer om utvalget.  

Neste steg er bearbeiding av rådataene (Tjora, 2017, p. 196). Her sorterte jeg ut de 

delene som handlet om miljø og klimaendringer, da det kun er disse delene som er 

interessante for analysen. Dette er gjort i dataprogrammet NVivo. Jeg har kodet de delene 

som handler om klima som et ”Case” som jeg har kalt ”klima”. For å kode de relevante 
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delene har jeg lest nøye gjennom alle rapportene. Å kode de delene som handler om klima 

kan høres ganske enkelt ut, men det fant jeg fort ut at det ikke var. Derfor har jeg laget en 

lang operasjonalisering av klima-koden, men som likevel skal være åpen for tolkning. 

Grunnen til dette er at selv om det ikke eksplisitt står klima, eller miljø, kan man ut fra 

konteksten likevel se at handler om klima. Et typisk eksempel er dette: ”[…] smart choices to 

protect the planet for future generations” (Apple, 2017, p. 34).  

Operasjonaliseringen blir dermed følgende. Klima koden brukes der klima er 

eksplisitt nevnt gjennom ord som ”environment”, ”climate”, ”global warming”, 

”pollution”/”pollutants”, ”CO2 emissions”, ”greenhouse gas”. Ordene leses ut fra konteksten, 

der noen seksjoner som nevner ordene eksplisitt kanskje ikke er relevante, som der 

”environment” nevnes, men i konteksten av ”work environment” eller HMS/”Health, safety 

and environment”. Eller der CO2 nevnes i en bi-setning og det tydelig kommer fram at det 

ikke er klima som er hovedtemaet i avsnittet/setningen/seksjonen. Grafer som viser utslipp 

etc. er heller ikke interessant for toposanalysen, og blir derfor ikke kodet som klima. I første 

møte med rapportene fant jeg at spesielt de kinesiske selskapene ikke nødvendigvis snakker 

om klimavennlige eller miljøvennlige valg, men heller forteller om å gjøre ting grønt, som 

her: ”Become a Role Model of Green Development” (State Grid, 2017, p. 64). Også andre 

steder kommer det tydelig fram at det er klima som er tematikken selv om det ikke nevnes 

eksplisitt, som der Walmart setter avfall og resirkulering inn i en kontekst om lite resurser, en 

voksende befolkning og at verden ikke har råd til å miste disse ressursene, eller der Shell 

skriver om et skift mot en lav-karbon fremtid. Disse seksjonene der det tydelig kommer fram 

at det er miljø og klimaendringer som er det underliggende temaet har jeg kodet som klima. 

 

Empirinære koder 

Steg tre i modellen til Tjora er å kode de behandlede dataene i empirinære koder. Metoden 

bruker i dette steget en ren induktiv strategi for å få kodene så tett innpå empirien som mulig. 

Dette gjøres ved å bruke begreper som allerede ligger i materialet, og bruke ord, setninger 

eller deler av en setning som koder. Disse kodene blir kun laget på basis av de faktiske 

dataene, og ikke på basis av tidligere teori (Tjora, 2017, p. 197). Her kan jeg dermed unngå å 

bli påvirket av toposene Ihlen identifiserte i sin studie. Kodene er empirinære og unike. Tjora 

skriver at: ”Et kjennetegn på SDI-modellens induktive empirinære koding er at den skal ligge 

svært tett på empirien og gjerne bruke begreper som allerede finnes i datamaterialet” (Tjora, 

2017, p. 197). Dette er for å ta vare på det som er spesielt og karakteristisk med materialet 

(Tjora, 2017, p. 197). Kodene kan derfor bli ord eller utrykk i materialet som skiller seg ut, 
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og spesielle utsagn kan fungere som gode ”knagger” for koderens hukommelse som en nesten 

automatisk kobling mellom empiri og koden (Tjora, 2017, p. 198).  

Måten man jobber på når man genererer de empirinære kodene er at man jobber i 

analysedokumentet. Det blir de 27 rapportene til selskapene og kun de delene som allerede er 

kodet som klima. Man oppretter koder som linkes til analysedokumentet. For å gjøre denne 

koblingen enkel er dataprogrammet for analyse av kvalitative data NVivo brukt gjennom hele 

SID prosessen. Kodene er ord, setninger eller avsnitt i dokumentene. Man jobber seg nøye 

gjennom alle analysedokumentene, samtidig som man genererer en lang liste med koder. Alle 

kodene skal være generert induktivt basert på teksten i analysedokumentet. Siden kodene skal 

være tett knyttet til empirien og ikke være basert på teori eller planlagte temaer, vil det 

sannsynligvis bli veldig mange koder (Tjora, 2017, p. 198). For å gjøre mangfoldet av koder 

mer oversiktlig for meg selv, har jeg samlet kodene til de forskjellige rapportene i egne 

mapper. Da ble det lettere å finne det som er karakteristisk for de enkelte rapportene fremfor 

å finne det som er karakteristisk for hele det samlede materialet. Det gir mulighet for 

sammenlikning av selskapene senere i prosessen.  

Tjora legger vekt på at man skal bruke mye tid på denne delen av analyseprosessen 

fordi han mener at mange bruker en såkalt variabeltenkning, som betyr at man ser på 

empiriske data som temaer som skal sorteres. Det vil si at man tar med seg en kvantitativ 

tankegang inn i den kvalitative prosessen, og det strider mot hele konseptet med induktiv 

tenkning (Tjora, 2017, p. 199). For å unngå at dette skjer har han satt opp to spørsmål som 

man skal stille seg for hver kode man lager:  

 
Spørsmål 1: Kunne man laget koden før kodingen? 
a: hvis ja: a priori (unødig koding) – lag annen kode! 
b: hvis nei: potensielt god empirinær koding – gå videre til spørsmål 2! 
 
Spørsmål 2: Hva forteller bare koden? 
a: tematiserer datasegmentet […]: unødvendig sorteringskoding – lag annen kode! 
b: gjenspeiler konkret innhold […]: god koding! (Tjora, 2017, p. 203). 
 

Etter kodingen har man to forskjellige representasjoner av empirien: kodesettet man har 

generert og analysedata. Det er viktig at koblingen mellom disse to er god. Jeg har som nevnt 

brukt NVivo som verktøy til dette, og koblingen mellom de to blir det Tjora kaller for 

kodestrukturert empiri (Tjora, 2017, p. 203).  
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Kodegruppering 

Steg fire i Tjoras modell er å gruppere de empirinærekodene i kodegrupperinger. 

Kodegruppene gjør at empirien blir litt mindre overveldende fordi man får sortert og samlet 

de empirinære kodene i tematiske grupper. Disse vil ofte være utgangspunkt for hva man gjør 

til temaer i analysen (Tjora, 2017, p. 208). Kodegrupperingen skal fremdeles være induktiv 

og skal samle koder med tematisk sammenheng (Tjora, 2017, p. 207). Når man sorterer 

kodene skal man for hver empirinære kode gjør en grupperingstest. Det vil si at man enten 

kobler koden til en allerede opprettet gruppe, eller at man må lage en ny gruppe. Slik sikrer 

man at det ikke lages mange grupper som egentlig handler om det samme (Tjora, 2017, p. 

209). ”Målet er å generer et antall kodegrupper, hvor hver kodegruppe har en indre 

konsistens og samtidig skiller seg tematisk fra de andre gruppene” (Tjora, 2017, pp. 209-

210). Det varierer hvor mange kodegrupper som er hensiktsmessig, men Tjora skriver at det 

beste er mellom 3-5 grupper til en masteroppgave (2017, p. 210). Kodegrupperingen gjør at 

empirien blir litt mindre overveldende fordi man får samlet dataene i grupper og får mer 

oversikt over empirien man har tilegnet seg (Tjora, 2017, p. 208). 

 En inkluderende og grundig kodeprosess vil antakelig resultere i en del irrelevante 

koder. Under kodegrupperingen vil man etter hvert se hvilken vei materiale peker, og på 

denne måten kan man identifisere noen koder som ikke passer inn der. Disse går i 

restgruppene (Tjora, 2017, p. 207). 

 

Konsepter 

Etter å ha gjort kodegrupperingen beveger analysen seg fra å være ren induktiv og lar ”det 

teoretiske ta større styring” (Tjora, 2017, p. 211). Dette gjøres i femte steg av modellen 

gjennom utvikling av konsepter. Her bruker man teori til å sette kodegruppene inn i en større 

sammenheng. Det er først i dette steget at Ihlens topos-funn blir interessante for min analyse. 

Likner kodegruppene mine på de fire toposene Ihlen uthevet fra rapportene fra 2006? Eller 

bruker de helt andre topos? Tjora skriver at: 

 
Verken induksjon eller deduksjon er spesielt kreative prosesser siden de ikke leder til 
nye teorier. Konseptutvikling, derimot, krever at vi beveger oss vekk fra forutfattede 
meninger og søker etter nye ”fortellinger” om det vi forsøker å forstå (Tjora, 2017, p. 
224).  
 

Han legger vekt på at man i konseptutviklingen skal bruke abduksjon. En abduktiv 

tilnærming går ut på å starte i empirien men likevel akseptere betydningen av teorier i løpet 
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av forskningsprosessen (Tjora, 2017, p. 255). Kanskje jeg her må utvikle egne spesielle 

toposer som passer til empirien min. Steg seks i SID-modellen er diskusjon av konsepter, der 

man diskuterer konseptene man har utviklet. Dette gjør jeg i toposanalysen. 

 Siste steg i Tjoras modell er teoriutvikling. Målet til SID-modellen er konseptuell 

generalisering slik at forskningen ikke bare beskriver det enkelte materialet man har 

analysert. Konseptutviklingen skal gi forskningens relevans utover den empirien man har 

brukt (Tjora, 2017, p. 245). Å utvikle teorier er imidlertid mer omfattende enn 

konseptutviklingen. I teoriutviklingen må teorien gjennom en teoritest: ”For at et konsept skal 

ta status som teori, må det være falsifiserbart og prøvbart” (Tjora, 2017, p. 225). Tjora legger 

vekt på at man innen samfunnsforskningen ofte ikke kommer lenger enn til konsepter på 

grunn av de strenge kravene for at noe skal få status som en teori. Selv om man ikke kommer 

lenger enn til konseptene, vil dette betraktes som legitime funn så lenge de er konseptuelt 

generaliserbare (Tjora, 2017, p. 225). På bakgrunn av dette kommer jeg ikke til å utvikle 

noen teori, men holder meg til konseptene – som blir de spesielle toposene. 

 

3.3.2 Fremgangsmåte generelle topos 
I tillegg til å identifisere hvilke spesielle topos selskapene bruker, er det også interessant å se 

på hvordan de bygger opp argumentene. Som nevnt i teoridelen argumenterte Gabrielsen for 

at topos må være todelt fordi argumenter trenger både et faktuelt og et inferens prinsipp. 

Argumentet trenger både et innhold og en form (Gabrielsen, 2008, pp. 109-122). Siden de 

spesielle toposene er innholds spesifikke bruker jeg Tjoras modell for å avdekke hvilke 

spesielle topos selskapene bruker. Inferens prinsippene, de generelle toposene, er lister som 

gjelder for alle emner. Disse listene finnes allerede, der jeg har forholdt meg til Corbett og 

Connors (1999) rammeverk. Det gir derfor lite mening å benytte meg av Tjoras SID modell i 

denne delen av analysen. I følge Gabrielsen er topikkens metode nettopp den ferdige listen av 

generelle topos (2008, p. 120), og jeg følger denne tolkningen til Gabrielsen i denne delen av 

analysen.  

De generelle kodene kodes i dataprogrammet NVivo for å sikre en god kobling 

mellom koder og materialet, og det gjør det lett å finne tilbake i den store mengden av 

datamateriale. Ved hjelp av rammeverket til Corbett og Connors (1999) koder jeg de delene 

av rapportene som jeg i steg to av SID-modellen kodet som klima. Klima seksjonene ble 

dermed kodet i tre omganger. Først når de kodes som klima for å markere hvilke deler av 

rapporten som skulle analyseres. Deretter i de empirinære kodene for å finne de spesielle 
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toposene som sier noe om innholdet. Og til slutt i de generelle toposene for å finne 

argumentenes form.  

Kodene i den generelle topos-analysen blir dermed Corbett og Connors 

inferensprinsipper: Definisjons-topos med inferensprinsippene genus og inndeling, 

sammenliknings-topos med inferensprinsippene likhet, forskjell og grad, forholds-topos med 

inferensprinsippene årsakssammenheng, forløper og konsekvens, motsetninger og 

selvmotsigelse, omstendighets-topos med inferensprinsippene mulig/umulig og fortidig og 

framtidig fakta og til slutt vitnesbyrd-topos med inferensprinsippene autoritet, 

støtteerklæring, statistikk, maksimer, jus og retoriske eksempler. Se kapittel 2.2 for utfyllende 

forklaring på inferensprinsippene. Kodene til de generelle toposene legges i en egen mappe i 

NVivo, se vedlegg 1.  

 

3.4 Forskningens kvalitet 
I denne delen av metodekapittelet skal jeg gjøre rede for studiens kvalitet basert på 

forskningskriteriene gyldighet, pålitelighet, generaliserbarhet og transparens.  

 

Gyldighet 

En studies gyldighet vil si at de svarene studien presenterer faktisk svarer på spørsmålene 

som ble stilt (Tjora, 2017, p. 232). Dette forskningskriteriet kalles gjerne for validitet (Everett 

& Furuseth, 2012, p. 135). For at studien skal ha høy gyldighet er det viktig at forskningen 

som utføres er forankret i relevant forskning og gjøres innenfor fagets rammer, og 

metodevalg må forankres i problemstillingene. Studiens gyldighet styrkes hvis man nøye og 

systematisk forklarer alle valg man har tatt igjennom studien. Da gir man leseren mulighet til 

å være kritisk til studiens relevans og presisjon (Tjora, 2017, p. 234). Dette har jeg forsøkt å 

gjøre gjennom hele prosessen. I tillegg har jeg kritisk gått gjennom alle kodene for å sjekke 

om det følger operasjonaliseringen av klima-koden for å luke ut eventuelle feil. Dette har 

styrket studiens gyldighet.  

Kommunikativ gyldighet vil si at gyldigheten testes i dialog med forskersamfunnet 

ved at man bevisst forholder seg til teorier og tidligere forskning innenfor temaet (Tjora, 

2017, p. 234). Dette har jeg gjort i form av å forsøke å følge metodikken og teorien fra 

tidligere studier, spesielt Ihlens studie av 2006 rapportene, så godt det har latt seg gjøre. 

Samtidig valgte jeg å ikke følge metodikken slavisk da jeg valgte bort grounded theory og 

heller gikk for SID-modellen. Dette var et bevisst valg som ble tatt etter diskusjon med 
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medelever og veileder. Jeg mener at valget av å bytte metode til toposanalysen styrker 

gyldigheten av studien fordi det har hindret meg fra bekreftelsestendens. 

 

Pålitelighet 

Studiens pålitelighet handler om forskerens standpunkt og engasjement, og om resultatene 

hadde blitt det samme dersom forskningen hadde blitt utført av noen andre (Tjora, 2017, pp. 

235-238). Dette forskningskriteriet kalles også gjerne for relabilitet fordi det skal si noe om 

hvor pålitelige dataene er og hvorvidt en annen forsker hadde kommet fram til samme, eller 

nesten like, konklusjoner (Everett & Furuseth, 2012, p. 135). Jeg har et nøytralt forhold til 

alle selskapene som er inkludert i utvalget, men jeg har et sterkt personlig engasjement til 

klimadebatten og tematikken, noe som også var grunnen til at jeg har valgt å skrive om 

nettopp dette.  

 Selv om den positivistiske tradisjonen ser på forskerens engasjement som noe som 

kan påvirke forskningens resultater negativt, legger den fortolkende tradisjonen vekt på at 

fullstendig nøytral forskning ikke er mulig (Tjora, 2017, p. 235). Ofte er faktisk ”personlig 

interesse for «egne» forskningstema regelen heller enn unntaket” (Tjora, 2017, p. 237). Noen 

ganger kan engasjementet til og med være en styrke for forskningsarbeidet dersom man for 

eksempel har spesifikk kunnskap om forskningsfeltet (Tjora, 2017, p. 235). Det som derimot 

er viktig for å gjennomføre en pålitelig studie er å fortelle om og reflektere over sin egen 

posisjon.  

 
For å styrke prosjektets pålitelighet blir det viktig å reflektere over om man har noe til 
felles med informantene, eller om man har spesiell kunnskap og engasjement, og 
hvordan slikt kan ha påvirket tilgangen til feltet, utvalget, datagenerering, analyse og 
resultatet (Tjora, 2017, pp. 235-236). 

 
Mitt personlige engasjement har ikke gitt meg noen unik tilgang til feltet eller materialet, da 

empirien min er ikke-finansielle rapporter som ligger offentlig tilgjengelig på nettsidene til 

selskapene. I tillegg er oppgaven en oppfølgingsstudie, noe som har lagt en del føringer for 

utvalget og metodevalg. Men ved å følge SID-modellen fremfor en metode inspirert av 

grounded theory, har systematikken og den konsekvente kodingen styrket studiens 

transparens og gyldighet, og gjort det vanskeligere å la personlig overbevisning påvirke 

funnene.  

 

 



	37	

Generaliserbarhet 

Målet med SID-modellen er konseptuell generalisering. Det vil si at man viser funnene sine 

ved hjelp av konsepter (Tjora, 2017, p. 245). I mitt tilfelle blir dette de spesielle toposene. 

Den konseptuelle generaliseringen gjøres i steg fem av Tjoras modell der man løfter blikket 

fra empirien til eksisterende teorier innenfor feltet. Dette er for å gi relevans utover det 

materialet som faktisk er undersøkt i dette prosjektet (Tjora, 2017, p. 245). Dersom man 

følger modellen til Tjora systematisk fra empirinære koder til kodegrupper og deretter til 

konseptualisering vil dataene være konseptuelt generaliserbare. Gjør man ikke det, er 

konklusjonene basert på forhåndsbestemte konklusjoner, og blir derfor verken pålitelige eller 

generaliserbare (Tjora, 2017, p. 246).  

 

Transparens 

Målet med god transparens er at andre ”kan ta stilling til forskningens kvalitet” (Tjora, 2017, 

p. 248). For å gjøre dette må man forklare alle valg man har tatt, teorier som er brukt, 

endringer og så videre gjennom hele prosessen (Tjora, 2017, p. 248). Et vanlig grep i 

kvalitativ forskning er å gjengi sitater fra materialet ”for å gi leseren mulighet til å komme 

«tettere på» empirien enn bare gjennom forskerens tolkning” (Tjora, 2017, p. 249). Det 

vanlige er å bruke mellom 2-4 sitater for hvert tema man skriver om (Tjora, 2017, p.249).  

 

3.5 Oppsummering metode 
Dette kapittelet har først tatt for seg utvalget som er analysert og sammenliknet det med 

utvalget som ble brukt i analysen til Ihlen (2009a). Deretter har jeg presentert metodene som 

er brukt til å svare på oppgavens tre problemstillinger: kvantitativ innholdsanalyse av 

nøkkelord og toposanalyse. Til toposanalysen har jeg brukt to tilnærminger. For å finne de 

spesielle toposene har jeg benyttet meg av Tjoras (2017) SID-modell, og for å finne de 

generelle toposene har jeg brukt Gabrielsens (2008) tolkning av topos der listene til de 

generelle topos er selve metoden. Her har jeg gått ut fra Corbett og Connors (1999) liste over 

generelle topos. Til slutt presenteres forskningskriteriene for oppgavens gyldighet, 

pålitelighet, generaliserbarhet og transparens. 
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4 Kvantitativ innholdsanalyse: nøkkelord 
I dette kapittelet skal jeg presentere funnene fra den kvantitative innholdsanalysen der jeg har 

søkt etter nøkkelordene: ”climate”, ”global warming”, ”climate change”, ”greenhouse gas”, 

”GHG”, ”carbon”, ”CO2”, ”Paris agreement”, ”COP21” og ”IPCC”. Jeg har brukt 

programmet NVivo til å ta ut nøkkelordsøkene fra selskapenes ikke-finansielle rapporter fra 

2016, se vedlegg 2. Denne delen av analysen vil kunne svare på det første 

forskningsspørsmålet om hvor høyt miljø og klimaendringer er på selskapenes agenda. I 

tillegg kan deler av det tredje forskningsspørsmålet besvares i denne delen av analysen, der 

jeg skal sammenlikne mine funn med funnene til Ihlen (2009a) fra rapportene fra 2006.  

Klima. Som illustrert i tabellen under, får alle selskapene bortsett fra UnitedHealth 

Group treff på nøkkelordet ”climate”. UnitedHealth Group har ikke egen ikke-finansiell 

rapport, men kun en liten interaktiv bærekraftrapport der lite er blitt kodet som klima til 

toposanalysen. Selv om den har lite materiale om klima, er det likevel litt spesielt at de ikke 

får noen treff på ordet klima.  

Til tross for at alle selskapene, bortsett fra UnitedHealth Group, får treff på klima er 

det likevel stort spenn mellom antall treff. ExxonMobile ligger i øverste kvartil med hele 93 

treff på klima i deres 50 siders rapport, mens McKesson ligger i nederste kvartil med kun to 

treff i deres dobbelt så lange rapport, på 101 sider. I Ihlens undersøkelse er det to selskaper 

som ikke fikk treff på ”klima”. Det var State Grid og Toyota (Ihlen, 2009a, p. 250). I 

rapportene fra 2016 ser vi nå at Toyota ligger i andre kvartil og State Grid ligger i tredje 

kvartil. Det er en markant økning for begge. Gjennomsnittet på treff på dette nøkkelordet er 

26. 

 

Navn Climate Sider 
ExxonMobile 93 50 
Total 65 388 
Samsung Electronics 61 216 
Glencore 59 132 
BP 55 52 
Royal Dutch Shell 53 74 
Ford Motor 47 40 
Daimler 42 133 
Walmart 33 152 
Volkswagen 32 192 
General Motors 32 170 
China National Petroleum 30 80 
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Apple 20 58 
State grid 11 55 
CVS Health 10 110 
Sinopec Group 7 56 
Toyota Motor 7 52 
China Construction Bank 6 59 
Hon Hai Precision Industry/Foxconn 6 39 
Agricultural Bank of China 4 229 
Verizon 4 42 
Industrial & Commercial Bank of China 3 98 
AT&T 3 24 
AmerisourceBergen 3 36 
McKesson 2 101 
General Electric 2 68 
UnitedHealth Group 0 3 
 

Global oppvarming. Kun 13 av selskapene har treff på søket etter ”global warming”. 

Dette er kun en liten økning fra 2006, der 10 av selskapene fikk treff på uttrykket (Ihlen, 

2009a, p. 249). Kinesiske Agricultural Bank of China har hele 28 treff på utrykket. Neste på 

listen er Verizon som har ni treff på global oppvarming, sammenliknet med at de kun har fire 

treff på klima. Sinopec Group har seks treff og Samsung har fem treff på global oppvarming. 

De resterende, Volkswagen, Toyota, ExxonMobile, Glencore, BP, Total, China National 

Petroleum, Walmart og Daimer har ett og to treff. Interessant nok fikk Toyota 23 treff i 2006, 

sammenliknet med to treff i 2016. Det kan derfor se ut som at Toyota har gått fra å bruke 

uttrykket global oppvarming til å heller bruke ordet klima. 

Climate change. Det er relativt få av selskapene som får treff på søket etter global 

oppvarming, både i mitt materiale og i studien til Ihlen. Han trekker fram to mulige grunner 

til hvorfor bedriftene ikke bruker begrepet. En av grunnene kan være at selskapene ”shun 

what they consider to be alarmist rhetoric” (Ihlen, 2009a, p. 249). Utrykket er et såpass 

negativt ladet at selskapene foretrekker å bruke alternative uttrykk. Også annen forskning 

viser at selskaper foretrekker å bruke utrykket klimaendringer fremfor global oppvarming 

fordi klimaendringene kan rammes inn som en fjern trussel og er mindre truende enn global 

oppvarming (Jaworska, 2018, p. 10). Den andre grunnen han trekker fram er at global 

oppvarming er et utrykk som er lite spesifikt. Institusjoner som IPCC har gått fra å bruke 

utrykket global oppvarming til å heller bruke paraplybegrepet klimaendringer. Det er fordi 

global oppvarming er et spesifikt begrep som handler om den økende overflatetemperaturen 

mens klimaendringer er et paraplybegrep som består av global oppvarming i tillegg til andre 
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effekter av den økte temperaturen (Conway, 2008; NASA, 2019; Wired, 2018). Når de 

offisielle institusjonene heller bruker klimaendringer fremfor global oppvarming, vil det være 

naturlig at også selskapene bruker den samme terminologien. Derfor har jeg tatt ut søk på 

uttrykket klimaendringer, ”climate change”, for å se om det er noen forskjeller.  

Alle selskapene bortsett fra tre fikk treff på utrykket ”climate change” i sine rapporter. 

Det gjelder Verizon, UnitedHealth Group og General Electric. Exxon Mobile som kun fikk 

ett treff på global oppvarming, ligger i øverste kvartil på antall treff på klimaendringer. Her er 

det altså store forskjeller mellom de to begrepene. Av de seks selskapene som får mer enn ett 

treff på global oppvarming, er fire av dem selskaper fra Asia. To av de som ikke fikk treff på 

klimaendring, UnitedHealth Group og General Electric, fikk heller ikke treff på global 

oppvarming. Verizon har ingen treff på klimaendringer, sammenliknet med at de har ni treff 

på global oppvarming. Dette er i kontrast med resten av utvalget som virker mer komfortable 

med bruken av ”climate change” enn med ”global warming”. Se tabellen under for 

sammenlikning. 

	 	 	Navn Global warming Climate change 
Agricultural Bank of China 28 4 
Verizon 9 0 
Sinopec Group 6 7 
Samsung Electronics 5 56 
Volkswagen 2 7 
Toyota Motor 2 7 
ExxonMobile 1 75 
Glencore 1 55 
BP 1 38 
Total 1 31 
China National Petroleum 1 23 
Walmart 1 14 
Daimler 1 2 
Ford Motor 0 35 
Royal Dutch Shell 0 32 
General Motors 0 16 
State grid 0 8 
China Construction Bank 0 6 
Hon Hai Precision Industry/Foxconn 0 6 
Apple 0 13 
CVS Health 0 5 
AmerisourceBergen 0 3 
Industrial & Commercial Bank of China 0 2 
McKesson 0 1 
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AT&T 0 1 
UnitedHealth Group 0 0 
General Electric 0 0 

 

Greenhouse gas/GHG/carbon/CO2. Alle selskapene har treff på minst ett av disse 

nøkkelordene, men hyppigheten varierer veldig. Fra Shell med til sammen 256 treff til 

General Electric som kun har ett treff. Det er en generell økning i antall treff fra 2006 til 

2016, der gjennomsnittet har steget fra 65 treff i 2006 til 82 treff i 2016. Kinesiske State Grid, 

som kun hadde ett treff i 2006, fikk 23 treff i 2016, og Sinopec fikk tre treff i 2006 

sammenliknet med 23 treff i 2016. State Grid ligger likevel enda i nederste kvartil, mens 

Sinopec akkurat har kommet seg over i andre kvartil. Med unntak av China National 

Petroleum som ligger i øverste kvartil, ligger resten av de kinesiske selskapene i nederste og 

andre kvartil på dette nøkkelordet. Øverste kvartil består av to bilprodusenter, fire 

oljeselskaper og et elektronikkselskap.  

 

Navn Greenhouse gas/GHG/carbon/CO2 
Royal Dutch Shell 256 
Volkswagen 215 
BP 209 
Daimler 190 
Samsung Electronics 177 
Total 122 
China National Petroleum 119 
ExxonMobile 113 
Glencore 109 
Apple 108 
Ford Motor 107 
General Motors 72 
Walmart 70 
McKesson 45 
Toyota Motor 37 
China Construction Bank 37 
Hon Hai Precision Industry/Foxconn 36 
Verizon 35 
Industrial & Commercial Bank of China 30 
Sinopec Group 24 
State grid 23 
CVS Health 23 
AT&T 19 
Agricultural Bank of China 15 
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AmerisourceBergen 12 
UnitedHealth Group 1 
General Electric 1 
 

Paris agreement/COP21 (2015 Paris Climate Conference)/IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change). 14 av selskapene har treff på Parisavtalen, 

COP21 eller IPCC. Dette er faktisk det samme antallet som fikk treff på Kyoto/ IPCC i Ihlens 

analyse (2009a, p. 249). På topp er ExxonMobile med 13 treff, Glencore med ti treff og Shell 

med syv treff. Altså er det tre oljeselskaper (Glencore har olje som en del av sin råvare-

portefølje) som gjør flest referanser til Parisavtalen og FNs klimapanel. Deretter kommer 

bilprodusentene General Motors og Toyota, som fikk fem og fire treff. Ford, Samsung og 

kinesiske State Grid og China National Petroleum har tre treff hver. Walmart, BP, Total, 

Volkswagen og Daimler fikk ett og to treff. De resterende selskapene fikk ikke treff på 

Parisavtalen eller IPCC. 

 

Selskap Paris agreement + COP21+IPCC 
ExxonMobile 13 
Glencore 10 
Royal Dutch Shell 7 
General Motors 5 
Toyota Motor 4 
State grid 3 
China National Petroleum 3 
Ford Motor 3 
Samsung Electronics 3 
Walmart 2 
BP 2 
Total 2 
Volkswagen 1 
Daimler 1 
Sinopec Group 0 
Apple 0 
McKesson 0 
Industrial & Commercial Bank of China 0 
UnitedHealth Group 0 
CVS Health 0 
China Construction Bank 0 
AT&T 0 
Hon Hai Precision Industry/Foxconn 0 
General Electric 0 
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AmerisourceBergen 0 
Agricultural Bank of China 0 
Verizon 0 
 

Hyppigheten av nøkkelordene kan legges sammen for å gi en indikasjon på hvor mye 

selskapene legger vekt på klima i deres ikke-finansielle rapporter fra 2016. Jeg har ikke tatt 

med ”climate change” i grafen under, da disse også fanges opp av søket etter ”climate”. Figur 

1, under, visualiserer selskapenes treff på nøkkelordene. Gjennomsnittet er 112 treff på 

nøkkelordene, mens medianen er 50. De syv selskapene i laveste kvartil er UnitedHealth 

Group, General Electric, AmerisourceBergen, AT&T, Industrial & Commercial Bank of 

China og Sinopec Group. Mens de syv selskapene i øverste kvartil er Shell, BP, Volkswagen, 

Samsung, Daimler og Total. Shell har faktisk nesten tre ganger så mange treff enn 

gjennomsnittet av nøkkelordene - hele 316 treff. Dette skyldes delvis det høye antallet treff 

på greenhouse gas/GHG/carbon/CO2, men de fikk også ganske mange treff på climate, 53 

treff. Shell har nesten 50 flere treff enn neste mann på listen, BP. BP har også mange treff på 

greenhouse gas/GHG/carbon/CO2 og klima. Ellers er selskapene godt spredd utover grafen, 

og vi kan se at miljø og klimaendringer er temaer som er sterkt representert blant selskapene. 

Mange av selskapene i både øverste og laveste kvartil er de samme som også lå der i 2006, 

mens andre har økt antall treff betydelig.  

 Ihlen (2009a) peker på to variabler som kan ha noe å si for antall treff på 

nøkkelordene: regional/nasjonal tilhørighet og industritype. Utvalget mitt består av selskaper 

fra ti forskjellige land: USA (12), Kina (6), Tyskland (2), Japan (1), Storbritannia (1), Sveits 

(1), Sør Korea (1), Frankrike (1), Nederland (1) og Taiwan (1). I tillegg består utvalget mitt 

av selskaper fra tre regioner: Asia (9), Europa (6) og Amerika (12). Her er det derfor 

grunnlag til å undersøke nærmere om det er noen nasjonale eller regionale fellestrekk blant 

selskapene. I tillegg består utvalget mitt av 11 forskjellige industrier: detaljhandel (1), 

elektrisitet (1), olje (6), bilprodusenter (5), teknologi (1), helse (4), elektronikk (2), 

råvarehandel (1), bank (3), telekommunikasjon (2) og industrielt maskineri (1). Også her er 

det mulig å se etter likhetstrekk blant de forskjellige industritypene. Videre i denne analysen 

skal jeg se på hvilke av disse variablene som kan ha påvirket selskapets fokus på 

nøkkelordene, og dermed også på miljø og klimaendringene. 
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Ihlen (2009a) fant i sin analyse at alle de tre kinesiske selskapene som var blant de 30 

største på Global Fortune 500 liste i 2006 var i den laveste kvartilen på treff av nøkkelordene. 

Han hadde en hypotese om at dette delvis skylles at Kinesiske myndigheter i mindre grad enn 

andre land er opptatt av utslippsregulering. I tillegg trekkes det fram at det også kan tenkes at 

den kinesiske offentligheten er mindre opptatt av global oppvarming enn det andre land er 
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(Ihlen, 2009a, pp. 251-252). Han sammenlikner de med japanske Toyota som den eneste i sitt 

utvalg som har mange treff på global oppvarming (Ihlen, 2009a, p. 252). Han knytter det opp 

mot at den japanske offentligheten så ut til å være veldig bekymret for klimaendringer og 

global oppvarming sammenliknet med resten av utvalget og spesielt de kinesiske selskapene 

(Ihlen, 2009a, p. 253). Toyota er en av de 13 som har treff på global oppvarming i 2016, men 

kun to treff sammenliknet med kinesiske State Grid som har 28 treff i 2016.  

Grafen fra 2016 illustrerer at klimatematikken har kommet høyere opp på agendaen 

blant de kinesiske selskapene sammenliknet med 2006. China National Petroleum har gått fra 

å ligge i nederste kvartil i 2006 til å ligge i tredje kvartil i 2016. Selskapet har 153 treff på 

nøkkelordene, noe som er godt over gjennomsnittet på 153 treff. Sinopec Group ligger 

fremdeles i nederste kvartil, men til gjengjeld helt øverst, mens State Grid akkurat har 

kommet seg over i andre kvartil. Agricultural Bank of China og China Construction Bank 

ligger i andre kvartil og Industrial & Commercial Bank of China er i nederste kvartil. Selv 

om alle bortsett fra China National Petroleum ligger i nedre halvdel, er det likevel nevnebar 

økning sammenliknet med 2006. Både State Grid og China National Petroleum refererer til 

Parisavtalen tre ganger hver, mens Agricultural Bank of China og Sinopec Group er noen av 

de få i utvalget som har mer enn ett treff på global oppvarming. De har faktisk 28 og 6 treff 

på dette nøkkelordet. At klima er kommet høyere opp på agendaen i kinesisk offentlighet 

kommer også fram i den retoriske analysen i neste delkapittel, der de kinesiske selskapene for 

eksempel refererer til Kinas 13ende fem-års plan. Planen nevner blant annet at å restaurere og 

beskytte miljøet og å aktivt adressere de globale klimaendringene står på agendaen (US-

China Business Council, 2016). I tillegg opplever Kina økende luftforurensing som er farlig 

for folks helse, noe myndighetene har satt inn flere strenge tiltak mot (Rønneberg, 2018). 

Dette påvirker også de kinesiske selskapene.  

Med hele 12 selskaper i utvalget fra USA burde det være godt 

sammenlikningsgrunnlag for å se om det er noe som skiller de amerikanske selskapene fra de 

øvrige i utvalget. Det består derimot av veldig mange forskjellige industrityper, og det er 

derfor vanskelig å si noe på tvers av dette. Blant annet er alle helseselskapene i utvalget 

amerikanske, og disse får ganske lavt antall treff, noe jeg kommer tilbake til når jeg ser på 

industritypene. Det samme gjelder for selskapene fra Europa, der det ikke ser ut til å være 

noen tydelige fellestrekk utover at alle de europeiske selskapene er miljøintensive bil- og 

oljeselskaper. 

I studien til Ihlen har oljeselskapene høyt antall treff på nøkkelordene (2009a, p. 253), 

noe som også ser ut til å være tilfelle her hvor Shell og BP topper grafen. I 2006, var det to 
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unntak blant oljeselskapene, der ExxonMobile og de kinesiske olje selskapene var mellom 

andre og tredje kvartil (Ihlen, 2009a, p. 253). Med unntak av Sinopec Group, som faller i 

nederste kvartil for 2016, ser disse ut til å ha skjerpet miljøfokuset. China National Petroleum 

ligger i tredje kvartil og ExxonMobile ligger akkurat innenfor øverste kvartil. Sistnevnte 

svarer eksplisitt på kritikken Ihlen nevner om at ExxonMobile har undergravd arbeidet til 

IPCC: ”We reject allegations that ExxonMobil suppressed climate change research or misled 

consumers or investors” (ExxonMobile, 2017, p. 9). 

Bilprodusentene har spredd seg mellom øverste og tredje kvartil. Disse selskapene 

bruker mye plass på å skrive om nye modeller med lettvekt materialer og bedre 

drivstoffeffektivitet, EVs og hybridbiler. Dette ble tydelig da jeg sorterte de empirinære 

kodene i kodegrupperinger som en del av toposanalysen. Her refereres det mye til 

utslippskutt. Dette gjenspeiles i treffene på nøkkelordsøkene på ”greenhouse 

gas/GHG/carbon/CO2” der Volkswagen, Daimler og Ford ligger godt over gjennomsnittet på 

82 treff. General Motors ligger rett under gjennomsnittet med 72 treff og Toyota ligger et 

stykke under med 37 treff. Den høye hyppigheten av dette nøkkelordet gir merkbar uttelling 

for spesielt Volkswagen som endte opp på tredjeplass i figur 1.  

Selskapene innen helsesektoren skiller seg ut i mitt utvalg. McKesson ligger i andre 

kvartil, mens CVS Health, AmerisourceBergen og UnitedHealth Group ligger i nederste 

kvartil. UnitedHealth Group nevner faktisk kun ett av nøkkelordene, én gang. Helsesektoren 

har ikke så store miljøutslipp som det for eksempel oljesektoren har, noe som også nevnes 

eksplisitt i en av rapportene: ”At McKesson we are fortunate to operate a business with a 

relatively low environmental impact” (McKesson, 2016, p. 39). De har tilsynelatende sterkt 

CSR fokus, men ikke så mye på miljø og klimaendringer.  

At oljeselskapene og bilprodusentene har høyt miljøfokus, mens helseselskapene har 

lavt fokus stemmer over ens med tidligere forskning. Jose og Lee (2007) skriver at selskaper 

som opererer i miljøintensive industrier ofte publiserer mer miljøinformasjon enn selskaper i 

sektorer med lavere miljøpåvirkning (p. 311).  

General Electric skiller seg ut blant de andre selskapene, fordi de ligger nest nederst 

på grafen med kun tre treff på nøkkelordene i sin 68 siders lange rapport. Treffene var to på 

klima og ett på greenhouse gas/GHG/carbon/CO2. General Electric produserer industrielt 

maskineri (Fortune, 2016), og har forretningsområder innen helse, digital, strøm, forskning, 

fornybar energi, transport for å nevne noen (General Electric, 2019). Med tanke på 

forretningsområdene deres kunne det vært stort potensiale til å skrive om klima, spesielt 

innen fornybar energi og transport, sammenliknet med hvor høyt utslippsfokus 
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bilprodusentene og oljeselskapene har. Det som er interessant er at til tross for at 

gjennomsnittet av antall nøkkelord for hele utvalget har steget fra 2006 rapportene, har 

General Electrics antall treff sunket. I Ihlens (2009a) analyse ligger General Electric øverst i 

nederste kvartil, og de har flere treff på nøkkelordene enn State Grid og China National 

Petroleum (p. 252). Mens disse to kinesiske selskapene har skjerpet miljøfokuset de siste ti 

årene, kan det ut fra denne nøkkelordanalysen se ut som General Electric har gjort det 

motsatte, altså fokusert mindre på miljø og klimaendringer. Det blir interessant å se om 

toposanalysen viser det samme.  

 

4.1 Oppsummering kvantitativ innholdsanalyse 
Denne kvantitative analysen av nøkkelordsøkene har avdekket flere ting. For det første kan 

det se ut som at klima er høyt oppe på selskapenes agenda med gjennomsnittlig 112 treff på 

nøkkelordene. Dette er en økning fra 2006, hvor gjennomsnittet kun var 90 treff på 

nøkkelordene (Ihlen, 2009a, p. 252). Spesielt de kinesiske selskapene har økt fokuset på 

klima. I rapportene fra 2006 var alle de kinesiske selskapene i den laveste kvartilen (Ihlen, 

2009a, p. 251), mens i rapportene fra 2016 er China National Petroleum faktisk i tredje 

kvartil.  

Funn nummer to er at de kinesiske selskapene får flere treff på global oppvarming enn 

det resten av utvalget gjør. De andre selskapene virker mer komfortable med å bruke utrykket 

klimaendringer istedenfor global oppvarming. De kinesiske selskapene har relativt høye treff 

på begge nøkkelordene, både global oppvarming og klimaendringer.  

Et tredje funn er at hvilken industri selskapene opererer innenfor påvirker hvor høyt 

miljøfokus de har i sine ikke-finansielle rapporter. Oljeselskapene og bilprodusentene har 

høye utslipp av drivhusgasser, mens helseselskapene har lave miljøavtrykk. Paradoksalt nok 

får selskapene i disse to miljøintensive industriene mye høyere antall treff på nøkkelordene 

enn det helseselskapene får. Helseselskapene ligger alle, med unntak av ett, i den laveste 

kvartilen i figur 1, mens oljeselskapene og bilprodusentene har høyt fokus på utslipp. Disse 

funnene støttes av tidligere forskning (Jose & Lee, 2007, p. 311). Dette betyr nødvendigvis 

ikke at helseselskapene bryr seg mindre om miljø enn det oljeselskapene og bilprodusentene 

gjør. Sannsynligvis har de miljøintensive industriene et større legitimitetsgap å fylle enn det 

de selskapene med lavere miljøpåvirkning har, noe som da reflekteres i mengden 

miljøinformasjon selskapene har tilgjengelig.  
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Et fjerde funn er at det kan se ut som hvilken industri selskapet tilhører har mer å si 

for hvor høyt miljø er på agendaen enn det regional eller nasjonal tilhørighet har. Dette fant 

også Ihlen (2009a) i sin studie, med unntak av de Kinesiske selskapene som alle var i den 

laveste kvartilen (p. 258). Nøkkelordsøkene avslører at nå som de kinesiske selskapene har 

økt fokuset på miljø og klimaendringer, er det ikke lenger noen tydeligere skiller mellom 

landene eller regionene.  

Videre skal jeg i toposanalysen se mer på hvilke topos selskapene bruker når de 

skriver om miljø og klimaendringer. 
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5 Toposanalyse 
I dette kapittelet skal jeg beskrive hvordan jeg har brukt SID-modellen til å systematisk finne 

fram til hvilke spesielle topos selskapene bruker i de ikke-finansielle rapportene sine der de 

skriver om miljø og klimaendringer. Toposanalysen gir grunnlag til å svare på 

problemstilling to og tre som skal undersøke hvilke retoriske topos selskapene bruker i 2016 

rapportene sine der de skriver om miljø og klimaendringer, og sammenlikne disse med 

toposene selskapene brukte i sine 2006 rapporter. 

Som forklart i metodedelen, legger stegvis-induktiv deduktiv metode vekt på en stegvis 

og systematisk fremgangsmåte der man koder empirinære koder, samler disse i kodegrupper 

og til slutt bruker tidligere teori til å utvikle konsepter som beskriver hva man har funnet 

(Tjora, 2017). Analysen vil derfor gå fram og tilbake mellom empiri og teori for å forsøke å 

forklare funnene. I tillegg til å identifisere hvilke spesielle topos som brukes, skal jeg 

identifisere hvilke generelle topos selskapene bruker ved hjelp av Corbett og Connors (1999) 

rammeverk, og hvordan de brukes sammen med de spesielle toposene. Det vil si at 

toposanalysen skal undersøke argumentenes innhold og form, og sammenlikne det med 

Ihlens (2009a) funn i studien av 2006 rapportene.  

 

5.1 Empirinære koder og kodegrupper 
Etter en grundig og tidkrevende empirinær koding av alle de 27 rapportene satt jeg igjen med 

2293 empirinære koder fordelt i mapper til de enkelte rapportene. Grafen under viser hvordan 

kodene fordelte seg mellom de ulike rapportene.  
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Som grafen illustrerer, er det stort spenn mellom antall empirinære koder blant 

rapportene, og det er flere grunner til dette. Det er viktig å understreke at jeg kun har kodet de 

delene av rapportene som handler om klima, for operasjonaliseringen se metodekapittelet. En  

forklaring på hvorfor General Electric ligger nederst på grafen med kun syv koder er fordi 

selskapet ikke bruker mye plass i rapporten sin på å skrive om klima, slik også den 

kvantitative innholdsanalysen av nøkkelordene illustrerer. De selskapene med over 100 

empirinære koder har også rapporter med godt over 100 sider, med unntak av Shell som har 

en rapport på 74 sider. Samtidig er det ikke nødvendigvis en direkte sammenheng mellom 

antall sider og antall empirinære koder. Agricultural Bank of China har for eksempel en 229 

sider lang rapport, men kun 37 empirinære koder. Når det er sagt, er ikke dette en kvantitativ 

studie, og antallet empirinære koder vil ikke nødvendigvis påvirke hvor mange kodegrupper 

kodene blir delt inn i. Inndelingen i kodegrupper gjøres tematisk, og selv om en kodegruppe 

kun består av én eller to koder vil det fremdeles telles som en kodegruppe så lenge det 

vurderes som hensiktsmessig for analysen. Hvordan jeg har gått fram for å lage 

kodegruppene er forklart nærmere i metodekapittelet. Grunnen til at jeg har valgt å ta med 

den visuelle fremstillingen av de empirinære kodene er fordi jeg tror det vil være verdifullt 

for leseren å se hvordan mengden av koder har fordelt seg mellom selskapene og at dette kan 

øke studiens transparens. Se vedlegg 3 for eksempel på empirinære koder og kodegrupper i 

NVivo. 
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Noen eksempler på empirinære koder fra materialet er: ”Exploring ways to tackle 

climate change with the power of finance” (Agricultural Bank of China), ”Supporting the 

Paris Agreement and promoting carbon emission reduction in the oil and gas industry” 

(China National Petroleum) og ”We seek to understand our effect on the environment, 

including the impact of our use of water and the waste we produce as a by-product of our 

operations” (Glencore). 

 

Kodegrupper 

Ved hjelp av grupperingstesten har jeg jobbet meg gjennom de empirinære kodene og derfor 

sikret at det ikke lages unødvendig mange kodegrupper. I tillegg har jeg gjennom prosessen 

måtte lage restgrupper for mange av rapportene, da jeg så at dette var koder som ikke ville 

være relevante for analysen. Dette tyder på at det er gjort et grundig kodearbeid som ikke 

setter en stopper for hvilke funn analysen vil generere (Tjora, 2017, p. 207).  

Innenfor SID-modellen er det noen ganger hensiktsmessig å gjøre enda en omgang 

med kodegrupperinger hvis man ser at noen av gruppene blir for smale eller at det blir for 

mange grupper (Tjora, 2017, p. 210). Etter den første omgangen med kodegrupperinger, så 

jeg at det ble for mange kodegrupper og jeg gjennomførte derfor enda et nivå med 

grupperinger. Slik fikk jeg samlet empirien i enda færre grupper, men som fremdeles hadde 

en indre tematisk konsistens. For eksempel hadde flere av rapportene én kodegruppe som 

handlet om å redusere sin klimapåvirkning og én kodegruppe som handlet om å redusere 

utslipp, avfall og liknende i den første omgangen av kodegrupperingen. I neste omgang 

valgte jeg å plassere kodegruppene som handlet om å redusere utslipp og liknende inn under 

kodegruppene som handlet om å redusere sin klimapåvirkning. Dette er fordi å redusere 

utslipp er en av måtene selskapene forsøker å minske sin klimapåvirkning på. Etter det andre 

nivået med koding var antall kodegrupperinger blant rapportene fra 1-5. 

Gjennom kodegrupperingen fikk jeg ryddet kodene og så tydelig at selskapene 

fokuserer på flere av de samme tingene. Det er fire tematisk liknende kodegrupper som går 

igjen i flere av rapportene. Det er (1) redusere sin klimapåvirkning, (2) rammeverk, lover og 

regler, (3) erkjennelse av klimaendringene og (4) muligheter med klimaendringene. 

Gruppene er her sortert etter hvor mange av selskapene som har denne typen kodegrupper. 

Med unntak av restgruppene annet er det ingen av kodegruppene som ikke passer inn under 

et av disse fire temaene.  

 24 av rapportene har en annet-gruppe med koder som jeg har vurdert som lite 

relevante for analysen. Disse består i hovedsak av det jeg har kalt rapportering, altså der 
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selskapet rapporterer på blant annet CO2 utslipp, energiforbruk, risikostyring med mer. To 

eksempler på slike koder er: ”Implemented a risk-based approach to auditing that focuses on 

areas posing the highest potential risks to environmental compliance” (Walmart) og ”We 

track GHG intensity, which is the quantity of GHG emitted in tonnes per a defined unit of 

measurement” (BP). Disse kodene handler åpenbart om klima, men de sier lite om hva 

selskapene selv mener om miljø og klimaendringer. Det mer eller mindre nøytrale fakta eller 

utsagn som ofte må være med i rapportene dersom selskapet benytter seg av spesielle 

rapporteringsrammeverk. I tillegg ble koder som hadde helt annet innhold enn resten av 

kodene også plassert i annet-kategorien. 

 Etter første omgangen av kodegrupperingen begynte jeg å se konturen av tendenser på 

tvers av selskapene. I andre omgang av kodegrupperingen da jeg reduserte antall 

kodegrupper, la jeg et par av de smale kodegruppene som pekte i en annen retning enn resten 

av materialet inn i annet gruppene. Dette gjaldt kodegrupper som inneholder koder med 

priser og gode omtaler selskapene trekker fram. Antallet koder i annet-gruppene varierer fra 

én til 13 koder, med unntak av Total og Volkswagen som har litt flere, 20 og 23 koder, på 

grunn av et stort antall rapporterings-koder. 

 Videre i denne delen av analysen skal jeg gå gjennom hva som er karakteristisk for 

kodegruppene og se om det eksisterer noe teori som allerede omtaler det jeg har funnet. Siden 

dette er en oppfølgingsstudie, vil naturlig nok studien til Ihlen (2009a) være spesielt relevant 

fordi den ser på selskapenes topos bruk. Målet er å identifisere de spesielle toposene 

selskapene bruker i rapportene sine der de skriver om miljø og klimaendringer. I tillegg vil 

jeg etter hvert de spesielle toposene blir identifisert, se på hvilke generelle topos som brukes 

sammen med de. Kodegruppene som presenteres i delkapitlene videre er sortert etter hvor 

mange av selskapene som har en slik kodegruppe. 

 

5.2 Redusere sin klimapåvirkning 
Det er spesielt én tematisk liknende kodegruppe som alle selskapene benytter seg av i 

rapportene sine, til og med General Electric som kun har denne ene kodegruppen. Gruppene 

handler om at selskapene ønsker å gjøre noe med, eller allerede gjør noe med 

klimaendringene, eller at de vil minske sin klimapåvirkning og beskytte miljøet. 

Kodegruppene har litt varierende navn, for eksempel Combat climate change (Apple), 

Positive environmental impact (General Motors), og Addressing the global challenge of 
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climate change (Volkswagen) for å nevne noen. Felles for alle disse kodegruppene er at de 

handler om at selskapet gjør noe for å minske deres miljøpåvirkning.  

Mange av kodene i disse gruppene er veldig generelle der det handler om at selskapet 

søker å minske sin påvirkning, som for eksempel disse: ”We´re building a more sustainable 

environment” (AmerisourceBergen), ”To this end, we actively responded to climate change” 

(China National Petroleum) og ”The Group believes that improving the environmental 

footprint of its products is a key factor in the fight against climate change” (Total). Andre 

koder peker på hva som kreves for å overkomme klimaendringene, som denne: ”It will take 

realism, investment, innovation and collaboration” (Shell).  

Dette tar oss videre til at mange av selskapene peker på at samarbeid og teknologi er 

gode måter å redusere miljøpåvirkningen på. 15 av rapportene har en samling av koder i 

denne kodegruppen som handler om samarbeid. Eksempler på koder er: ”Collaboration will 

be critical to achieving a low-carbon society” (Shell) og ”Together	we	can	have	a	big	

impact”	(CVS	Health).	19 av rapportene har en samling av koder i kodegruppen som handler 

om teknologi, forskning og innovasjon. Et eksempl på denne typen koder er: ”Innovate in 

energy saving and emissions reduction” (Industrial & Commercial Bank of China). Mange av 

selskapene legger vekt på at innovasjon og teknologi skapes gjennom samarbeid med andre 

aktører, slik som disse kodene illustrerer.  

Andre tematiske grupperinger som denne typen kodegrupper består av er å redusere 

utslipp, avfallshåndtering, energikonservering, fornybar energi og liknende. Eksempler på 

denne typen koder er: ”We are working to minimize air pollutant and greenhouse gas 

emissions, such as methane, at our operating sites” (BP) og ”Attempting to reduce waste in 

our operations” (Walmart). Bilindustriselskapene har tematiske grupperinger av koder for 

hvordan de jobber med å få bilene mer miljøvennlige for eksempel gjennom bedret 

drivstofføkonomi og lettvektmaterialer. Eksempler på dette er ”Make our engines as clean as 

possible” (Volkswagen) og ”We continue to improve the fuel economy and greenhouse gas 

emissions performance of our vehicles” (Ford Motor).  

Kodegruppene som ligger under redusere sin klimapåvirkning handler rett og slett om 

at selskapene forsøker å minske sin negative klimapåvirkning ved hjelp av forskjellige 

strategier som utslippskutt, investeringer i fornybare energikilder, konservering av skog, land 

og vann, biologisk mangfold, frivillige aktiviteter, involvering av ansatte, grønne lån, 

resirkulering, samarbeid, teknologi osv. Listen er lang. I tillegg skriver de mer generelle 

utsagn om at de streber etter, eller jobber med, å minske sin klimapåvirkning. Dette finner vi 
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også i teori fra tidligere studier som peker på at selskapene heller skriver bærekraftstemaer 

enn å definere bærekraft (Ihlen, 2009a, 2015). 

Ihlens spesielle topos iverksette tiltak for å redusere egne utslipp (2009a) kan minne 

om kodegruppene fra materialet mitt redusere sin klimapåvirkning. Rapportene fra 2006 

legger vekt på at tiltakene som skal iverksettes skal kutte egne utslipp og forbedre 

energieffektiviteten deres. Det varierer blant selskapene om de ønsker at myndighetene skal 

kreve at de iverksetter tiltak gjennom lovgivning eller om de foretrekker frivillige tiltak 

(Ihlen, 2009a, p. 255). Dette stemmer overens med kodene i mitt materiale, men det dekker 

ikke alt. Rapportene fra 2016 legger stor vekt på teknologi og innovasjon som måter å 

redusere klimapåvirkningen på. Avfallshåndtering har fått mye plass blant mange av 

selskapene, både i form av resirkulering, gjenbruk og sirkulærøkonomi, men også at de lager 

produkter som skal være lette for kunden å resirkulere. Hvilke temaer selskapene skriver om 

kommer veldig an på hvilken industritype det tilhører. Dette er naturlig fordi de forskjellige 

industriene har forskjellige klimaavtrykk og forskjellige måter de kan bidra på. De kinesiske 

bankene skriver for eksempel om grønne lån som deres måte å bidra på, mens 

bilprodusentene fokuserer på hvordan de kan gjøre kjøretøyene sine mer miljøvennlige. I 

tillegg blir det skrevet mye om samarbeid med andre, alt fra myndigheter, NGOer, 

konkurrenter, leverandører og hele industrier. Noen av selskapene er ikke bare opptatte av å 

redusere sine egne avtrykk, men også leverandørenes og kundenes avtrykk.  

Denne typen kodegrupper, redusere sin klimapåvirkning, har mer fokus på andre 

temaer enn utslipp, som teknologi, samarbeid og avfall enn det det ser ut til at rapportene fra 

2006 hadde. Det er viktig å understreke at selv om selskapene snakker om flere måter å bidra 

på, er de aller fleste innom utslippskutt også. Dette avsløres av nøkkelordsøket der alle 

selskapene har treff på greenhouse gas/GHG/carbon/CO2.  

Jeg vil likevel argumentere for at toposen iverksette tiltak er nokså dekkende. 

Gruppen handler nettopp om ting de har gjort, eller skal gjøre, for å minimere sin 

klimapåvirkning. Det fulle navnet på toposen som brukes i sammendraget til Ihlens artikkel 

(2009a), iverksette tiltak for å redusere egne utslipp, vil jeg endre slik at den blir litt mer 

dekkende og dermed passer både til mine og til Ihlens funn: iverksette tiltak for å redusere 

miljøpåvirkning. Kjernen er den samme, at selskapene gjør eller skal gjøre noe med saken, 

men med denne justeringen blir toposen mer dekkende. Klimaendringene handler ikke bare 

om å kutte utslipp lenger, men også om bedre utnyttelse av ressurser, avfallshåndtering, 

alternative energikilder osv. Måten selskapene kan bidra til å stoppe klimaendringene på 

avhenger veldig av hvilken industri de tilhører. Teknologi blir trukket fram som en mulig 
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løsning til å for eksempel redusere avfall eller utslipp og samarbeid blir fremstilt som viktig 

fordi man kollektivt skal løse de globale klimaendringene, og det er mer effektivt å forbedre 

hele verdikjeder enn å kun forbedre ett selskap. Derfor har jeg også fjernet ”egne”, fordi det 

ikke lenger bare handler om å redusere egen påvirkning, men også hele verdikjedens 

påvirkning.  

Måten selskapene skriver om samarbeid og teknologi som måter å imøtekomme 

klimaendringene på, møter kritikk fra Jaworska (2018). Hun peker på at selskapene skriver at 

de skal overkomme klimaendringene gjennom samarbeid eller forskning, men uten å nevne 

noen konkrete ideer på hvordan dette skal gjøres. I tillegg avskriver selskapene seg et stort 

ansvar der de skriver at alle må gjøre sin del eller at klimaendringene krever at også andre 

aktører må sette inn tiltak (p. 15). At et stort internasjonalt selskap skal ha det samme 

ansvaret som den enkelte forbruker er lite realistisk, spesielt med tanke på hvor store utslipp 

selskapene har (Carbon Majors, 2017, p. 7).  

Måten selskapene skriver om teknologi i sin kommunikasjon møter også en annen 

kritikk om at de har et eco-modernistisk syn på bærekraft, der ny teknologi og innovasjon 

kommer til å være løsningen på klimaendringene og at dette kan påvirke selskapet positivt 

(Ihlen, 2015, p. 148). Flere av selskapene i utvalget mitt har dette eco-modernistiske synet på 

innovasjon som både en mulighet for miljøet, men ikke minst også en mulighet for dem: 

”While these factors can represent substantial risks, there are also opportunities for Ford and 

other automakers to innovate and decarbonize across the value chain” (Ford Motor, 2017, p. 

5). Dette sitatet illustrerer kritikken. Selv om selskapet bruker iverksette tiltak topos, heller 

budskapet her også litt mot kodegruppene som handler om mulighetene med 

klimaendringene, som jeg går gjennom i kapittel 5.5. Ford nevner i sitatet også at 

klimaendringene kan utgjøre en risiko for dem, i tillegg til mulighetene. 

I rapportene fra 2006 brukes iverksette tiltaks topos sammen med den generelle 

toposen forholds-topos (Ihlen, 2009a, p. 255). Dette vises også i en annen studie som 

undersøker rapporter fra 2013. Her skriver Ihlen at ”[…] a relationship topos is presented 

through the way that corporations write about themes, rather than definitions” (Ihlen, 2015, p. 

147). Forholds-toposen finner jeg igjen i rapportene fra 2016 sammen med iverksette tiltak 

topos. For eksempel i dette sitatet fra Samsungs rapport: ”Through reduced GHG emissions 

and clean technology, companies are being asked to contribute to the protection of the global 

environment” (Samsung Electronics, 2017, p. 144). Her brukes årsakssammenhengprinsippet 

til å peke på sammenhengen mellom drivhusgassutslipp og klimaendringer. Ved å kutte 

utslipp vil man også bidra til å beskytte miljøet. Mange i utvalget skriver at de skal redusere 
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utslipp. Dette strider faktisk mot tidligere forskning som viser at selskapene ofte ikke 

fokuserer på den faktiske reduksjonen av utslipp, men heller gjerne skriver at de skal 

stabilisere utslippene og at dette er en distanseringsstrategi (Jaworska, 2018, p. 12). Samtidig 

er det et par selskaper i utvalget som bruker denne strategien, der de skriver at de skal 

stabilisere klimaendringene (BP, 2017; Toyota Motor Corporation, 2017). Hovedtyngden av 

selskapene gjør imidlertid ikke det. 

 En gjenganger i rapportene er å peke på forholdet mellom det å iverksette diverse 

tiltak og den påvirkning det vil ha på omfanget av utslipp, avfall og liknende. Et eksempel er 

”Practicing green finance to boost low-carbon economy” (Agricultural Bank of China, 2017, 

p. 7), hvor de bruker forløper og konsekvensprinsippet til å forklare forholdet mellom grønn 

finans og et lav-karbon samfunn. Et annet eksempel på forholds-topos sammen med 

iverksette tiltak topos er: ”BP is gearing up to meet this shifting demand by increasing its gas 

and renewables activities” (BP, 2017, p. 12). Igjen ser vi forløperen, øke deres gass og 

fornybare aktiviteter, og konsekvensen, møte det skiftende markedet. Selv om denne koden 

bruker den spesielle toposen iverksette tiltak, kan vi se ved hjelp av forholds-topos at grunnen 

til at de endrer porteføljen er for å møte markedet for fornybar energi, og ikke fordi ikke-

fornybare energikilder er en pådriver til klimaendringene. Sitatet fra BP passer derfor også 

under kodegruppene som handler om at klimaendringene kan gi selskapet en mulighet. 

Bruken av forholds-toposen er den mest fremtredende generelle toposen når selskapene 

bruker iverksette tiltak topos. 

Ihlen (2009a) trekker kun fram forholds-topos når han skriver om iverksette tiltaks 

toposen. Jeg mener imidlertid at flere av de andre generelle toposene blir brukt av selskapene 

når de bruker iverksette tiltak topos, selv om forholds-toposen er den mest fremtredende. For 

eksempel viser en annen analyse av topos, riktignok kun av norske oljeselskaper, at det også 

brukes definisjons-topos der selskapene skriver at de streber etter å kutte utslipp. Dette gjøres 

gjennom å definere bærekraft som noe som betyr å kutte utslipp (Ihlen, 2009b, p. 57). Dette 

finner jeg igjen i mitt materiale hvor definisjons-topos brukes sammen med iverksette tiltak 

topos på samme måte. Walmart skriver for eksempel: ”At Walmart, we are working hard to 

be part of the solution and aggressively pursuing our energy and emissions reduction goals 

(Walmart, 2017, p. 58). Her definerer Walmart at de skal være en del av løsningen på 

klimaendringene gjennom å redusere energiforbruk og utslipp. Industrial & Commercial 

Bank of China bruker også definisjons-topos til å definere de miljøvennlige aktivitetene eller 

tiltakene de har igangsatt:	”The Bank gave priority to green credit projects including new 

energy, energy conservation and reuse of resources” (Industrial & Commercial Bank og 
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China, 2017, p. 93). Noen av selskapene bruker også inndelingsprinsippet til å vise hvilke 

prioriteringer, initiativer eller aktiviteter de har som adresserer klimaendringer og miljø. 

Dette eksempelet fra BP illustrerer denne bruken av definisjons-toposen godt:  

 
Taking action on climate change 

• BPs role in a lower carbon future 
• Natural gas and methane 
• Renewable energy 
• Operational emissions (BP, 2017, p. 3). 

 
I tillegg til forholds- og definisjons-topos, brukes også de andre toposene til Corbett 

og Connors sammen med iverksette tiltaks toposen, men ofte mer som en del av argumentet 

og ikke som hovedpoenget slik som forholds- og definisjons-toposen brukes. For eksempel 

brukes sammenliknings-topos hyppig når selskapene skriver om utslipps- eller avfallskutt. 

Gradsprinsippet brukes gjerne i de mer konkrete tiltakene som iverksettes, som i disse 

eksemplene her: Furthermore, Volkswagen is intensifying its commitment to the 

development and use of fuels that produce less CO2” (Volkswagen, 2017, p. 77) og: 

  

Today, the company is an international leader in environmental work, with a 90-99% 
reduction of emissions compared to those recorded when tracking and measurement 
first began in the early 1970s (Glencore, 2017, p. 100).  

 
Forskjells-prinsippet brukes der selskapene skriver at de jobber med å endre seg, for 

eksempel her: ”We aim to eliminate waste in our own operations” (Walmart, 2017, p. 11). 

Likhetsprinsippet brukes veldig begrenset, men der det brukes er det gjerne til å illustrere hva 

diverse utslippskutt tilsvarer: ”In 2016, the company has replaced other energies by 103TWh 

of electricity, which equals to reducing the consumption of 57.68 million tons of standard 

coal” (State Grid, 2017, p. 71). Her bruker State Grid likhetsprinsippet ved å vise hva 

103TWh tilsvarer i kull for å gjøre det mer relaterbart for leseren. 

Vitnesbyrd-topos brukes sammen med iverksette tiltak ved hjelp av 

inferensprinsippene retoriske eksempler, ved å vise til spesifikke tiltak eller caser, og 

statistikk, til å vise fram utslippskutt. Volkswagen bruker et retorisk eksempel om en ny Audi 

modell som skal lanseres i 2017 som nesten er karbonnøytral (Volkswagen, 2017, p. 80) for å 

vise et konkret tiltak de har iverksatt. Også inferensprinsippet støtteerklæring brukes, spesielt 

når selskapene skriver om samarbeid med andre aktører.  
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Den siste generelle toposen jeg skal trekke fram her er omstendighets-topos som 

brukes sammen med iverksette tiltak, både ved hjelp av fortidig og fremtidig fakta- og 

mulig/umulig-prinsippet. Disse brukes sammen når selskapene skriver om målsettinger de har 

for de forskjellige tiltakene de har iverksatt, som utslippskutt, avfallshåndtering osv., slik som 

i dette sitatet: ”Established one new target: - Our colleagues will log 10,000 “green actions” 

on our online volunteering portal by 2020” (CVS Health, 2017, p. 53). Det er gjennomgående 

blant de aller fleste av rapportene at selskapene setter seg flere forskjellige miljørelaterte mål 

for forbedring. At selskapene setter seg konkrete mål peker også Ihlen på i sin studie (2009a, 

p. 255). Også andre studier bekrefter dette. Strategier for hva selskapene selv skal gjøre for å 

stoppe klimaendringene er ofte formulert som fremtidige mål eller forventninger (Jaworska, 

2018, p. 15).  

Fortidig og fremtidig faktaprinsippet brukes av noen av selskapene til å peke på sin 

lange historie som miljøvennlig, slik som også Ihlen og Roper peker på i rapportene fra 2008 

(2014). Samsung illustrerer denne bruken av omstendighets-topos her: ”Since its foundation, 

Samsung has worked tirelessly to fulfill its environmental responsibility” (Samsung 

Electronics, 2017, p. 146).  

Alle disse forskjellige tilnærmingene til måter å iverksette tiltak for å redusere 

klimapåvirkningen på gir et inntrykk av at selskapene tar et stort klimaansvar. Ihlen kritiserer 

imidlertid selskapene for ”Instead of fostering for real change, these corporations stall by 

saying that they must balance their economic, social, and environmental responsibilities” og 

at de ikke fokuserer på klimaendringenes underliggende problem (Ihlen, 2009a, p. 258). En 

nyere analyse av Landrum and Ohsowski (2018) argumenterer for at selskapers syn på 

samfunnsansvaret sitt er forankret i ”[…] the business-case of sustainability” (p. 143). Dette 

ser jeg igjen i 2016 rapportene. Til tross for at selskapene skriver om alle de forskjellige 

tiltakene de iverksetter, bruker de fremdeles balansemetaforen til å skrive at de også må sikre 

selskapets økonomiske behov: ”Everywhere we work, we are committed to conducting 

business in a manner that is compatible with the environmental and economic needs of the 

communities in which we operate” (ExxonMobile, 2017, p. 8). Å stoppe klimaendringene på 

denne måten, og med retorikk som balanse-metaforen er sannsynligvis umulig slik som Milne 

og Gray kritiserer (2013). Likevel er den utvidede forståelsen av hva som kan bidra til å 

redusere klimapåvirkningen, og det økte fokus på samarbeid og omstillinger gjennom hele 

verdikjeder, tegn på at selskapene er villige til å endre seg til en viss grad. Selv om mange av 

selskapenes rapporter fra 2016 fremdeles bruker balanse-metaforen, ser det faktisk ut som de 
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har skjerpet fokuset litt på det underliggende problemet til klimaendringene. Walmart skriver 

for eksempel at man trenger en ”whole-system change” (Walmart, 2017, p. 5).  

Selskapene bruker iverksette tiltak topos til å argumentere for at de hele tiden jobber 

med å forbedre seg og sine klimaprestasjoner. Ved hjelp av omstendighets-topos viser de som 

nevnt til målene de har satt seg. De skriver om at de har lykkes med å redusere utslipp, avfall 

osv. Noen av selskapene vektlegger at de nå ikke lenger bare ønsker å redusere egen 

påvirkning. Nå ønsker de å ikke påvirke klimaendringene i det hele tatt, eller at de til og med 

vil bidra positivt til å stoppe klimaendringene: ”Products and operations with net zero or 

positive impact by 2050” (Ford Motor, 2017, p. 4). Her brukes omstendighets-topos til å peke 

på at dette er noe de vil kunne klare innen 2050.  

Bullis og Ie (2007) mener at selskapene bør vurdere å endre produktene sine dersom 

de er miljøskadelige for å kunne svare bedre på klimaendringene (p. 326). Noen av 

selskapene gjør faktisk dette indirekte ved hjelp av iverksette tiltaks topos der teknologi blir 

fremstilt som en mulig løsning. Toyota skriver for eksempel at de skal kutte 90% av 

utslippene sine innen 2050 ved hjelp av ”eco-friendly” og ”next-generation” kjøretøy (2017, 

p. 11). Hva dette nøyaktig betyr er ikke beskrevet i detalj, men det blir pekt på hybrid- og 

elektriske kjøretøy, lettvekt materialer og bedret drivstofføkonomi som noen av løsningene 

blant bilprodusentene. Oljeselskapene gjør også dette ved å skrive om at de investerer i 

fornybare energikilder, men samtidig skriver de ikke at de skal slutte med olje med det første. 

De sender derfor miksede signaler. 

Analysen har nå avdekket den første spesielle toposen selskapene bruker når de 

skriver om miljø og klimaendringer i sine ikke-finansielle rapporter fra 2016, nemlig: 

iverksette tiltak for å redusere miljøpåvirkning. Med unntak av små justeringer, er dette den 

samme toposen som Ihlen identifiserte blant rapportene i 2006. Forskjellen er at det ikke 

lenger kun handler om tiltak som kutter utslipp, og fokuset har skiftet fra å kun kutte egne 

utslipp til å kutte utslipp i hele verdikjeder eller til og med industrier. Kortversjonen av 

toposen, iverksette tiltak, forblir den samme fordi den dekker det selskapene skriver om også 

i 2016.  

Iverksette tiltak blir brukt sammen med alle de generelle toposene, men mest 

fremtredende er forholds- og definisjons-topos. Forholds-toposen brukes som en måte å 

forklare leseren hva de har oppnådd med de forskjellige tiltakene ved å peke på årsaker eller 

konsekvenser. Definisjons-topos brukes til å definere hvilke aktiviteter de har iverksatt, at de 

skal være en del av løsningen eller at de selv definerer hva som skal til for å stoppe 

klimaendringene. I tillegg brukes omstendighets-topos gjennom selskapenes målsettinger om 
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diverse utslippskutt eller andre miljøtiltak. Til slutt er det verdt å nevne at både 

sammenliknings- og vitnesbyrd-topos brukes, men de har en mer støttende funksjon enn det 

de andre tre jeg har nevnt over. Sammenliknings-topos brukes til å sammenlikne før-og-etter 

resultater av tiltakene, eller til å bare skrive at de har redusert påvirkningen sin. Vitnesbyrd-

topos er ganske annerledes enn de øvrige toposene fordi de henter materialet til argumentene 

fra eksterne kilder (Corbett & Connors, 1999, p. 112). Selskapene bruker denne typen topos 

der de henter ut statistikk, viser til samarbeid med andre eller kommer med konkrete caser 

som illustrerer tiltakene de har iverksatt.  

 

5.3 Rammeverk, lover og regler 
Det neste temaet som går igjen i kodegruppene er referanser til lover og regler, nasjonale og 

internasjonale rammeverk og avtaler, sertifiseringer og standarder. 20 av selskapene har en 

slik kodegruppe. Gruppene handler om at selskapene støtter seg på forskjellige lover, 

rammeverk, myndigheter og liknende for å styrke sine budskap og integritet. Eksempler på 

kodegruppenavn er Policies, laws and international standards (Samsung), Changes in laws 

and public policies relating to climate change (BP) og International agreements and 

governmental policies (ExxonMobile).  

I disse kodegruppene er det koder som refererer til FNs bærekraftsmål, Parisavtalen, 

Global Compact og FNs klimapanel. Eksempler på empirinære koder som nevner disse er 

”Companies can contribute to the SDGs by reducing the negative impacts” (Shell) og ”Paris 

Agreement and UN Sustainable Development Goals created a new scenario for enterprises to 

address challenges” (State Grid). Fem av selskapene, BP, ExxonMobile, Glencore, Shell og 

Total, har koder som referer til karbonprising som en måte å adressere klimaendringene på. 

Fire av disse fem selskapene er oljeselskaper, og sistemann, Glencore, har olje som en del av 

sin portefølje. Eksempler på disse kodene er: ”BP believes that carbon pricing by 

governments is the best policy to limit GHG emissions” (BP) og ”The Emissions Trading 

System (ETS) is a cornerstone of EU climate change policy, and its main tool for reducing 

industrial carbon emissions” (Glencore). Bilprodusentene refererer gjerne til lovverk for 

utslippsregulering i relasjon til kjøretøy, som i disse kodene: ”We proactively support the 

development of new emission regulations within the E.U.” (Ford Motor) og ”Taken proactive 

and forward-looking steps to meet forthcoming EU emissions regulations” (General Motors). 

Både karbonprising og strengere krav til utslipp gjelder spesielt i EU, men som vist i 
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eksemplene fra Ford Motor og General Motors, som begge er amerikanske, må disse også 

forholde seg til dette dersom de vil beholde EU som marked.  

Kodene i disse kodegruppene viser også til den vitenskapelige konsensusen om 

klimaendringene. Samsung har for eksempel denne koden: ”According to the IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), if GHG emissions continue as they are now, 

global temperatures are expected to rise” (Samsung). Som nøkkelordsøket etter IPCC 

illustrerte, er det åtte av selskapene som refererer til FNs klimapanel. Shell presenterer 

Parisavtalen som en mulig løsning på klimaproblemet: ”The agreement seeks to limit global 

warming to well below 2 °C by managing climate and environmental pressures while 

ensuring economic development" (Shell). Det gjør også Walmart med denne koden: ”United 

Nations Climate Conference in Paris - we all must do our part to limit the increase of global 

temperature” (Walmart). Selv om disse kodene ligger under kodegruppene rammeverk, lover 

og regler, er den vitenskapelige konsensusen også en måte å erkjenne klimaendringene på. 

Utvalget som er blitt analysert består av seks kinesiske selskaper, samt Foxconn som 

er fra Taiwan. Alle disse har koder som referer til Kinas 13ende fem-års plan eller de 

kinesiske myndighetenes krav i forbindelse med miljø og klimaendringer. Eksempler på 

koder fra de kinesiske selskapene er: ”As a responsible energy company, CNPC acts in strict 

compliance with the Chinese government’s requirements” (China National Petroleum) og 

”China´s 13th Five-Year plan states the importance to enhance the protection of ecological 

environment and provide more quality ecological products for the people” (Sinopec Group). 

Også andre selskaper fra andre regioner legger vekt på reguleringene til de nasjonale 

myndighetene, slik som i denne koden fra Apple: ”We engage with governments in our key 

manufacturing markets, ensure that our program is aligned with their priorities, and 

encourage policies”. 

Ellers handler kodene i disse kodegruppene om at de følger lover og regler, 

samarbeider med nasjonale eller lokale myndigheter eller at de har sertifisert seg etter ISO 

miljøstandarder. Eksempler på koder er: ”Signed the White House´s American Business Act 

on Climate pledge” (Walmart) og ”Foxconn is committed to complying with environmental 

laws and regulations and welcomes audits by third-parties” (Foxconn). 

Denne typen kodegrupper kan kobles sammen med den spesielle toposen selskapet er 

enig i den vitenskapelige konsensusen og internasjonale politiske prosesser som skal dempe 

utslipp, eller som Ihlen har kortet ned til: myndighetene sier. Toposen indikerer at selskapene 

er enige i den vitenskapelige konsensusen om klimaendringene. Ihlen trekker for eksempel 

fram at selskapene skriver at de støtter Kyoto-avtalen (2009a, p. 254). Dette ser ganske likt ut 
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som innholdet til kodegruppene om rammeverk, lover og regler. Her refereres det også til 

vitenskapelig konsensus om klimaendringene, til Parisavtalen, FNs bærekraftsmål, Global 

Compact, EUs kvotesystem og nasjonale og lokale myndigheters lovgiving. Den største 

forskjellen mellom rapportene fra 2006 og 2016 innenfor denne tematikken er at det i 2016 

rapportene refereres mye til nasjonale myndigheters prosesser i tillegg til internasjonale. 

Dette ønsker jeg at toposen skal reflektere, for hvis det kun står noe om internasjonale 

prosesser blir det litt misvisende. I likhet med den forrige spesielle toposen, iverksette tiltak, 

handler det ikke bare om å kutte utslipp lenger. Hovedfokuset ligger fremdeles på å dempe 

utslipp, men det blir lagt større vekt på andre ting som å for eksempel beskytte biologisk 

mangfold. Dette illustreres for eksempel av FNs bærekraftsmål. Derfor mener jeg at den 

spesielle toposen dekker disse gruppene godt med to små justeringer: selskapet er enig i den 

vitenskapelige konsensusen og internasjonale og nasjonale prosesser som skal dempe 

klimapåvirkning, eller nedkortet, som før: myndighetene sier.  

I Ihlens materiale brukes denne typen topos sammen med den generelle toposen 

vitnesbyrd til å bygge opp argumentene (Ihlen, 2009a, p. 254). Dette gjøres også i rapportene 

fra 2016. Siden hovedpremisset i denne spesielle toposen er å nettopp referere til det 

myndighetene sier, må argumentene som bruker denne spesielle toposen også nødvendigvis 

bruke vitnesbyrd-topos. Støtteerklæringsprinsippet bygger på at man bruker det noen andre 

har sagt, gjør, har på seg osv. til å støtte argumentet sitt. Det kan være alt fra attester til 

bestselgerlister, og utsagn trenger ikke nødvendigvis å komme fra eksperter eller upartiske 

aktører (Corbett & Connors, 1999, p. 114). Total bruker for eksempel SDGene som 

støtteerklæring:  

 
TOTAL is proactively committed to incorporating the SDGs into its activities, 
especially in those areas where its activities have the greatest impact or enable the 
Group to make a positive and differentiating contribution (Total, 2017, p. 144). 
 

Andre selskaper referer til hva myndighetene eller andre aktører sier. Sinopec Group referer 

for eksempel til det som er viktig for de kinesiske myndighetene:  

 
China's 13th Five-Year Plan also states that it is important to "enhance the protection 
of ecological environment, increase resource utilisation rate, and provide more quality 
ecological products for the people (Sinopec Group, 2017, p. 23). 
 
Vitnesbyrd-topos brukes også ved hjelp av jusprinsippet. Dette gjøres når selskapene 

referer til diverse lover og rammeverk de følger. Som her hvor McKesson skriver at deres 
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miljøengasjement begynner med å følge lovreguleringene: ”Our environmental commitment 

begins by adhering to all environmental laws and regulations” (McKesson, 2016, p. 41). 

Denne måten å bruke vitnesbyrd-toposen på går i igjen i de fleste av rapportene. I tilfeller der 

det refereres til spesifikke lover eller reguleringer er det ofte i forbindelse med diverse EU 

reglementer eller sertifiseringer. Ford skriver for eksempel dette: ”Across our global product 

line-up, we will improve fuel economy consistent with regulatory requirements, by doing our 

part for climate stabilization” (Ford Motor, 2017, p. 5). Her bruker Ford toposen 

myndighetene sier sammen med iverksette tiltak. I tillegg bruker de vitnesbyrd-topos 

sammen med forholds-topos. Forholds-topos brukes her på samme måte som beskrevet under 

forrige delkapittel om den spesielle toposen iverksette tiltak. At flere spesielle, så vell som 

generelle, toposer brukes i samme argument er ikke uvanlig i materialet. 

Argumenter bygget på myndighetene sier topos er ikke bare bygget på vitnesbyrd-

toposen, selv om den er det underliggende premisset i disse argumentene. Forhold-topos 

brukes av mange av selskapene til å peke på at myndighetenes reguleringer vil kunne føre til 

mindre utslipp. For eksempel blir karbonprising dratt fram av BP som den beste måten å 

begrense utslipp på: ”BP believes that carbon pricing by governments is the best policy to 

limit GHG emissions” (BP, 2017, p. 14). Også andre oljeselskaper, som Shell, peker på at 

karbonprising er viktig: ”Shell has long called for governments to create carbonpricing 

mechanisms that place a meaningful cost on CO2 emissions” (Royal Dutch Shell, 2017, p. 

18). Her skriver Shell at de lenge har jobbet for at man betaler for den CO2en man slipper ut. 

Også Total peker på at de støtter det (Total, 2017, p. 160). China National Petroleum, 

ExxonMobile og Sinopec Group skriver ikke noe om at de støtter karbonprising, men de to 

førstnevnte skriver at de støtter Parisavtalen, hvor samarbeid rundt karbonprising blir trukket 

fram som en mulig måte å kutte utslipp på (World Bank Group, 2019). 

I tillegg bruker selskapene definisjons-topos når de skriver enten at de støtter diverse 

avtaler, som her: ”Supporting the Paris Agreement and promoting carbon emission reduction 

in the oil and gas industry” (China National Petroleum Corporation, 2017, p. 41). Og når de 

definerer hva formålet med Parisavtalen er, sammen med forholds-topos:  

 
This year, the world reached an important consensus at the United Nations Climate 
Conference in Paris: that we all must do our part to limit the increase in global 
temperature to no more than 1.5 degrees Celsius (Walmart, 2017, p. 58).  
 
Måten selskapene skriver om at de følger internasjonale og nasjonale standarder og 

regler møter kritikk. Landrum og Ohsowski (2018) mener at selskapene i stor grad fokuserer 



	 64	

på det de kaller ”feel good” budskap om at de følger lover og rammeverk for å signalisere 

deres miljø og bærekraftsprestasjoner som noe bra, fremfor å fokusere på den alvorlige 

realiteten (p.139). Samtidig møter selskapene i utvalget mitt delvis denne kritikken, der neste 

samling kodegrupper handler om erkjennelse av klimaendringene.  

Analysen har nå avdekket den andre spesielle toposen som selskapene bruker: 

selskapet er enig i den vitenskapelige konsensusen og internasjonale og nasjonale prosesser 

som skal dempe klimapåvirkning. Også nedkortet til: myndighetene sier. Denne spesielle 

toposen brukes i hovedsak sammen med vitnesbyrd-topos, da dette er det underliggende 

premisset i denne typen argumenter. I tillegg brukes myndighetene sier sammen med 

forholds-topos og definisjons-topos. Forholds-topos brukes til å peke på at myndigheters 

reguleringer vil bidra til å dempe utslipp og annen klimapåvirkning. Definisjons-topos brukes 

til å definere at selskapet støtter for eksempel Parisavtalen, SDGene eller myndigheters 

reguleringer.  

 

5.4 Erkjennelse av klimaendringene 
Neste samling av kodegrupper er erkjennelse av klimaendringene. Felles for denne typen 

kodegrupper er at de består av koder som erkjenner at klimaendringene er alvorlige. 16 av 

selskapene har en kodegruppe som hører til her. Disse gruppene peker på vi ikke har 

uendelige resurser, at offentligheten er blitt mer opptatt eller bekymret for klimaendringene 

og at klimaendringene vil kunne påvirke selskapenes virksomhet. Noen av navnene på denne 

typen kodegrupper er Public concern about climate change (Ford Motor), Leading 

environmental concerns (Shell) og Natural resources become scarcer every day 

(AmerisourceBergen).  

Noen av disse kodene handler rett og slett om at klimaendringene er alvorlige, som 

disse: ”The impacts on the global environment are becoming more serious” (Toyota), 

”Forests are vulnerable to agriculture and industry” (Walmart) og ”Climate change remains 

one of the world’s most significant challenges today” (China National Petroleum).  

Flere av oljeselskapene har koder som peker på paradokset med verdens økende 

energibehov samtidig som at vi må redusere vår klimapåvirkning: ”Dual challenge of 

meeting the world´s growing energy demand while addressing the risks of climate change” 

(ExxonMobile). Andre koder fokuserer på hvordan klimaendringene vil kunne påvirke 

virksomheten selv: ”Climate change, resource availability and urbanization are among the 

major global challenges facing the Volkswagen Group” (Volkswagen), og at det er viktig å 
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endre seg for å beholde bekymrede kunder: ”They want to buy products that are good for the 

environment” (Walmart). Interessant nok peker noen av selskapene på sin virksomhet som en 

pådriver til klimaendringene.  

Shell skiller seg ut fra de andre selskapene i materialet fordi de har en veldig stor 

samling av koder i denne kodegruppen som jeg har kalt ”Transition to a global low-carbon 

energy system”. At oljeselskapet Shell peker på denne overgangen er i og for seg ikke så rart. 

Ren energi til alle er ett av målene i FNs bærekraftsmål. Et skifte fra den karbonintensive 

oljen som er Shells kjernevirksomhet til ren energi, krever derfor en omstilling av selskapet. 

Men det som kanskje er litt rart er at ikke flere av de andre olje- og energiselskapene ikke 

skriver om denne overgangen på samme måte som Shell. Flere av de olje- og 

energiselskapene nevner naturlig nok denne overgangen til et lavkarbon energisystem, men 

da i relasjon til hva de selv gjør for denne overgangen. Disse kodene har derfor havnet under 

redusere sin miljøpåvirkning. I kontrast handler kodene til Shell om overgangen til et 

lavkarbon energisystem på et mer generelt plan og fokuserer ikke kun på hva de selv gjør. 

Det de selv gjør for denne overgangen ligger i gruppen om å redusere sin miljøpåvirkning i 

likhet med de andre selskapene. Denne samlingen av Shells koder består av koder som 

”Energy is essential to the global economy”, ”Cleaner vehicles and fuels are needed to meet 

increasing demand for transport with less greenhouse gas emissions” og ”The transformation 

to a low-carbon energy system requires urgent action”, for å nevne noen. De er 

fremtidsorienterte og peker for eksempel på teknologi som må utvikles. Men de spår også at 

olje vil fortsette å være viktig i fremtiden: ”Petrochemical will continue to play a vital role in 

meeting the demands of a growing population and in some cases can improve energy 

efficiency” (Shell).  

Kodegruppene som erkjenner klimaendringene har likhetstrekk med den spesielle 

toposen miljøsituasjonen er alvorlig. I artikkelen til Ihlen (2009a) skriver han at situasjonens 

alvorlighet signaliseres av fraser som at klimaendringene er et presserende problem og at det 

er vår tids største miljøutfordring (p. 254). Dette stemmer med at kodegruppene med denne 

tematikken erkjenner klimaendringene, da disse handler om nettopp at vi ikke har uendelige 

resurser, at offentligheten er blitt mer bekymret for klimaendringene og at klimaendringene 

vil kunne påvirke selskapenes virksomhet. Jeg mener derfor at de kodegruppene som 

erkjenner klimaendringene benytter seg av toposen miljøsituasjonen er alvorlig.  

Istedenfor å identifisere hvilke generelle topos selskapene bruker når de benytter 

denne spesielle toposen, skriver han at de bruker det retoriske virkemiddelet pathos i 

varierende grad (Ihlen, 2009a, p. 254). Altså appellerer denne toposen til følelsene ved at det 
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er grunn til å være bekymret. Dette stemmer også med mitt materialet, men jeg ønsker i 

tillegg å identifisere hvilke generelle topos selskapene bruker her for å kunne svare 

tilstrekkelig på problemstillingene mine. 

Ihlen mener at iverksette tiltak topos faktisk hviler på toposen om miljøsituasjonen er 

alvorlig. I tillegg hviler den også på myndighetene sier toposen, fordi situasjonens alvorlighet 

er en av konklusjonene til IPCC, Kyoto protokollen og nå i dag, Parisavtalen (Ihlen, 2009a, p. 

255). Dette kjenner jeg igjen fra mitt eget materiale, spesielt det at myndighetene sier, 

sammen med vitnesbyrd-topos, brukes til å signalisere situasjonens alvorlighet. Total bruker 

disse tre spesielle toposene sammen til å støtte opp om hverandre her:  

 
The Group’s strategy incorporates the challenges of climate change, using as a point 
of reference the 2°C scenario of the International Energy Agency (IEA) and its impact 
on energy markets (Total, 2017, p. 157).  
 

Her skriver selskapet at deres strategi for å iverksette tiltak er utarbeidet i henhold til 

alvorligheten av situasjonen utarbeidet av myndighetene.  

Miljøsituasjonen er alvorlig brukes også alene, sammen med diverse generelle 

toposer. Definisjons-topos brukes for eksempel flere steder til å definere nettopp at 

situasjonen er alvorlig. China National Petroleum skriver det rett ut at klimaendringene er en 

av våre største utfordringer: ”Climate change remains one of the world’s most significant 

challenges today” (2017, p. 3). China Construction Bank bruker litt mindre pathos ved å 

skrive: ”CCB is much aware of global climate change and makes every effort to reduce its 

own environmental impact” (China Construction Bank, 2017, p. 97). Her ser vi at de bruker 

miljøsituasjonen er alvorlig sammen med iverksette tiltak topos. Walmart bruker definisjons-

topos flere ganger sammen med situasjonen er alvorlig, ved at de identifiserer forskjellige 

aspekter av klimaendringene: ”[…]	the global waste problem is expected to grow as well, 

unless we change course” (2017, p. 70). I dette sitatet brukes også omstendighets- og 

sammenliknings-topos. Samsung har inkludert et intervju med en student som ikke bare 

definerer at klimaendringene er en alvorlig utfordring, men i tillegg legger skylden på 

energiintensive selskaper: 

 
Recently, climate change is rapidly becoming a more serious concern and I think 
companies that use a lot of energy are responsible for the climate change we see 
today. Companies will often only look at costs when it comes to the use of energy and 
not think about the results of this very seriously (Samsung Electronics, 2017, p. 150).  
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I dette utdraget brukes definisjons-topos sammen med vitnesbyrd- og forholds-topos.  

Forholds-topos brukes også alene, der årsakssammenhengprinsippet benyttes til å 

peke på årsaken til klimaendringene og hvorfor de er bekymret, slik som disse to: ”At CVS 

Health, we are concerned about deforestation because it contributes significantly to climate 

change” (CVS Health, 2017, p. 70) og ”China is faced with severe air pollution, which is 

largely due to the scattered burning of coal and consumption of direct-fuel oil” (State Grid, 

2017, p. 24). Her bruker State Grid forholds-topos sammen med omstendighets-topos. Den 

brukes og til å peke på konflikten mellom økt energibehov og behovet for å kutte utslipp 

(f.eks. BP, 2017; ExxonMobile, 2017). I tillegg brukes toposen her til å peke på konflikten 

mellom økt etterspørsel og konservering av naturressurser: ”The world’s natural resources 

become scarcer every day. At the same time, demands for the materials required to produce 

time- and temperature-sensitive transport are increasing” (AmerisourceBergen, 2017, p. 22),  

Som nevnt tidligere er det også noen av selskapene som peker på deler av sin egen 

virksomhet som en av årsakene til klimaendringene. Dette kan tyde på at selskapene legger 

litt mer vekt på de systematiske problemene med klimaendringene som Ihlen kritiserer 

selskapene for å ikke adressere i 2006 rapportene (2009a, p. 258). Likevel skriver ikke 

Glencore at de skal slutte med de skadelige aktivitetene, bare minimere påvirkningen deres 

og følge reguleringer: 

 
Our nickel assets around the world can have direct and indirect impacts on the 
environment. We work to minimise our potential impact, complying with or 
exceeding relevant regulations (Glencore, 2017, p. 99). 
 

Her bruker Glencore miljøsituasjonen er alvorlig sammen med myndighetene sier og 

iverksette tiltak. Dette er konsistent med det Landrum and Ohsowski (2018) skriver om at 

selskapene fokuserer på lovene de følger og andre ”feel good” budskap i rapportene sine (p. 

139). Også Ford erkjenner at deres primærprodukter bidrar til klimaendringene:  

 
Cars and trucks are a significant contributor to climate change […] Passenger cars and 
light-duty trucks, Ford’s primary products, made up about half of the 2011 total 
transportation GHG emissions on a well-to-wheels basis (2017, p. 7). 
 

Likevel skriver de ingen steder at de skal stoppe produksjonen av produktene deres, kun at de 

iverksetter diverse tiltak for å dempe utslippene. Dette illustrerer at de spesielle toposene 

iverksette tiltak og miljøsituasjonen er alvorlig er tett knyttet sammen. At selskapet 

iverksetter tiltak hviler på at miljøsituasjonen er alvorlig, selv om dette ikke skrives eksplisitt.  



	 68	

Sammenliknings- og omstendighets-topos brukes også sammen med miljøsituasjonen 

er alvorlig, men i noe mindre grad enn de andre som er presentert over. For eksempel brukes 

sammenliknings-topos med forskjellsprinsippet til å peke på at verden endrer seg på en måte 

vi ikke har sett før. BP skriver for eksempel dette: ”We seek to address the potential impacts 

of a changing and unpredictable climate – such as sea-level rise, higher temperatures, 

extreme weather events and greater or less precipitation” (BP, 2017, p. 19). Omstendighets-

topos med fortidig og fremtidig faktaprinsippet brukes også, for eksempel her: 	

 
According to the World Economic Forum the global population will reach 9.5 billion 
people by 2050, which will increase global demand for food by 60 percent. To meet 
this demand in a sustainable way, the world will require substantial improvements in 
food production and distribution, as well as significant reductions in food waste 
(Walmart, 2017, p. 90). 

 
Her ser vi at omstendighets-toposen brukes sammen med vitnesbyrd-topos med 

støtteerklæring- og statistikkprinsippet og sammenliknings-topos med gradsprinsippet, i 

tillegg til at miljøsituasjonen er alvorlig brukes sammen med myndighetene sier.  

Kodegruppen til Shell, Transition to a global low-carbon energy system er som nevnt 

litt annerledes enn resten av de som erkjenner at miljøsituasjonen er alvorlig. Den passer 

under miljøsituasjonen er alvorlig, sammen med iverksette tiltak. Selv om flere andre 

selskaper er innom overgangen til et lavkarbon energisystem, handler disse mer om hva 

selskapene selv kan bidra med. Noen av de andre selskapene, spesielt energiselskapene, peker 

på dilemmaet vi står ovenfor med økt energibehov og behovet for å kutte utslipp. Det gjør 

også Shell: 

 
”Managing this transition is complex: all types of energy will be required to meet the 
needs of a growing population with rising living standards, yet that energy needs to be 
less carbon-intensive” (Royal Dutch Shell, 2017, p. 15).  
 

Men kodene i denne gruppen til Shell er på et mer generelt samfunnsmessig plan. Faktisk har 

de dedikert et helt kapitel i rapporten deres til energiovergangen, ”Energy Transition” (2017, 

p. 15). Det som karakteriserer denne gruppen med koder er at det brukes omstendighets-

topos. Den er veldig fremtidsrettet, da hele konseptet er en fremtid med et lavutslipp 

energisystem. I tillegg bruker de noen steder forholds- og definisjons-topos. Som nevnt 

passer denne gruppen inn under situasjonen er alvorlig, men oppfordrer også noen steder til 

handling, altså brukes det noen steder sammen med iverksette tiltak. Samtidig rammes det inn 
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i introduksjonen i kapittelet som noe som kan gi dem muligheter: ”Our success depends on 

our ability to anticipate the types of energy that people will need” (p. 16). Det Shell gjør her, 

og for så vidt også det de andre olje- og energiselskapene gjør når de peker på paradokset 

mellom økt energibehov og behovet for å redusere utslipp, møter kritikk. Jaworska (2018) 

mener at selskapene rammer inn energibehovet som noe som er viktigere enn å stoppe 

klimaendringene (p. 13). På denne måten kan de lettere få aksept for å fortsette å produsere 

for eksempel olje. Denne måten å bruke situasjonen er alvorlig på, legger mer fokus på at 

energisituasjonen er alvorlig enn at klimasituasjonen er alvorlig. Dermed kan de dekke over 

legitimitetsgapet ved å begrunne det med at det er viktigere å dekke det økende 

energibehovet enn å dempe utslipp.  

En god håndfull av selskapene i utvalget er inne på at vi faktisk ikke har uendelig med 

naturressurser (AmerisourceBergen, 2017; Apple, 2017; Samsung Electronics, 2017; Toyota 

Motor Corporation, 2017; Volkswagen, 2017; Walmart, 2017). Apple stiller seg det alvorlige 

spørsmålet: ”In the future, can we make products without taking finite resources from the 

earth? (Apple, 2017, p. 16).  Mens Samsung skriver ”In a world of limited resources, 

including extractives, we are mindful of our environmental impact” (2017, p. 36). Dette er i 

kontrast med tidligere forskning som viser at svært få av selskapene skriver om at det faktisk 

finnes en grense for hvor mye naturresursene tåler (Landrum & Ohsowski, 2018, p. 139).  

Toyota bruker situasjonens alvorlighet topos, sammen med myndighetene sier og 

iverksette tiltak, til å skrive at det ikke lenger er nok å redusere utslipp:   

 
It is further estimated that, to hold the temperature rise since before the Industrial 
Revolution to “below 2°C,” we will not only have to reduce CO₂ emissions to zero, 
but will need to achieve an actual trend through absorption (Toyota Motor 
Corporation, 2017, p. 11). 
 

Dette danner et ganske alvorlig bilde av situasjonen. For å løse denne utfordringen bruker 

mange av selskapene iverksette tiltak topos til å trekke fram innovasjon og teknologi som 

mulige løsninger på klimaendringene. Shell skriver for eksempel at overgangen til et 

lavkarbon energisystem kommer til å kreve realisme, investeringer, innovasjon og samarbeid 

(Royal Dutch Shell, 2017, p. 17). Til tross for at noen av selskapene velger å legge vekt på 

hvor alvorlig situasjonen er, gjør likevel ikke flertallet av utvalget mitt det. Samtidig kommer 

det fram et paradoks blant noen av oljeselskapene der de på en side i rapporten bruker høy 

pathos ved å skrive om hvor alvorlig miljøsituasjonen er, mens de på neste side skriver om at 

de ikke forventer at etterspørselen etter olje vil synke med det første. 
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I denne delen av oppgaven har jeg identifisert den tredje spesielle toposen som 

selskapene benytter seg av når de skriver om miljø og klimaendringer, nemlig at 

miljøsituasjonen er alvorlig. Toposen gjenkjennes ved at selskapene skriver om at det kreves 

rask handling for å stoppe klimaendringene eller for å unngå de alvorligste utfallene av 

klimaendringene. Denne toposen brukes gjerne sammen med de to foregående spesielle 

toposene iverksette tiltak og myndighetene sier. Flere generelle toposer brukes sammen med 

miljøsituasjonen er alvorlig. Mest fremtredende er definisjons-topos, der selskapene skriver 

eksplisitt at klimaendringene er en alvorlig utfordring eller erkjenner at dette er et problem. 

Vitnesbyrd-topos brukes der det refereres til den vitenskapelige konsensusen om 

klimaendringene eller fremtidsprognoser. Det er gjerne i disse argumentene hvor den 

spesielle toposen myndighetene sier brukes sammen med miljøsituasjonen er alvorlig. 

Forholds-topos brukes til å enten peke på årsaker til klimaendringene, konflikten mellom 

miljøkonservering og økt etterspørsel, eller til å bruke klimaendringene som årsak til å 

iverksette diverse tiltak. I sistnevnte brukes toposene myndighetene sier og iverksette tiltak 

sammen. Også omstendighets- og sammenliknings-topos brukes, men i mindre grad enn de 

tre andre jeg har presentert. Videre skal jeg skrive om den siste kodegruppen fra materiale og 

se hvilke topos som brukes her. 

 

5.5 Muligheter ved klimaendringene 
En siste gjenganger blant kodegruppene er de som handler om hvordan økt fokus på miljø og 

klimaendringer kan gi selskapene muligheter, spesielt økonomiske muligheter. 11 av 

selskapene har en slik kodegruppe. Eksempler nå navn på denne typen kodegruppe er 

Sustainable balanance between economy, environment and society (Agricultural Bank of 

China), While saving on costs; commercially adapable (Shell) og Makes business sense too 

(General Motors).  

Flere av selskapene legger vekt på at det er viktig for konkurransedyktigheten deres å 

ha en balanse mellom å beskytte miljøet og beskytte sin økonomiske sikkerhet. Volkswagen 

har en kode som illustrerer dette godt: ”A company can only be successful in the long term if 

its activities remain in balance with the environment and society”. Shell gjør et poeng av at 

de skal være kommersielt tilpassingsdyktige i tillegg til å tenke på miljøet med denne koden: 

”Shell will play its role in a way that is commercially competitive as well as environmentally 

and socially responsible, in oil and gas, as well as in low-carbon and renewable energy 

sources” (Shell). For å gjøre dette tar de hensyn til disse faktorene ved nye investeringer: 
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”We believe having a balanced portfolio and a dynamic investment strategy give us the 

resilience to meet the challenge” (BP). Kundene blir trukket fram, ved at selskapet kan hjelpe 

dem å spare penger, for eksempel ”This yields economic benefits for the customers and 

conserves resources” (Daimler). Når kundene bryr seg mer om miljø, vil det gjøre selskapene 

som tilpasser seg mer konkurransedyktige enn de som ikke gjør det: ”Green production has 

become a major competitive advantage for us” (Volkswagen). 

Det blir ikke bare lagt vekt på fremtidig konkurransedyktighet, men også at det 

faktisk er penger å spare på å bytte energikilder, effektivisere og resirkulere. General Motors 

har denne koden om at fornybare energikilder er mer forutsigbare i pris, ”Renewable energy 

offers more stable pricing options than traditional energy sourcing”, og en annen kode om at 

de kan spare mye penger på det, ”GM saves approximately $5 million annually from using 

renewable energy”. Også andre selskaper trekker fram disse fordelene: ”Retrofitted 1,516 

stores saving us $6 million in energy costs last year” (CVS Health) og ”Recycling programs 

create a double bottom line” (Walmart).  

Den siste tematiske samlingen av kodegruppene, muligheter med klimaendringene, 

kan høre til inn under den spesielle toposen om at klimautfordringen gir en mulighet for 

selskapet. Ihlen (2009a) skriver i artikkelen sin at denne toposen var et litt overraskende funn 

fordi selskapene ikke bare så på klimaendringene som et problem, men også som noe som 

kunne gi dem forretningsmuligheter. Muligheten lå i å være tidlig ute, fordi det gav en 

konkurransefordel sammenliknet med konkurrentene (Ihlen, 2009a, p. 256). I rapportene som 

er gitt ut 10 år etter rapportene som Ihlen analyserte, kan man kanskje ikke lenger sees på 

som å være tidlig ute. Klimaendringene har vært på den internasjonale agendaen lenge, og de 

som fremdeles ikke erkjenner klimaendringene og at det må gjøres noe for å stoppe det er litt 

sent ute. Likevel ser vi ut fra rapportene fra 2016 at det enda ligger muligheter i 

klimaendringene, selv om fokuset ikke lenger ligger på å være først ute. Ernst & Young 

skriver i en artikkel om verdien av bærekraftsrapportering at dersom selskapene ikke tar 

ansvar blir de isteden stilt til ansvar (Ernst & Young, 2016, p. 2). Ut fra dette kan vi si at det 

er en hindring for selskaper som ikke skriver om klimaendringer og at det derfor gir en fordel 

når selskapet faktisk gjør det. Muligheten ligger i å lukke legitimitetsgapet mellom selskapets 

prestasjoner og forventningene samfunnet har til det (Hrasky, 2012, p. 177; Ihlen, 2009a, p. 

245). I tillegg til konkurransefordelen, legger rapportene jeg har analysert vekt på at de 

faktisk kan spare ganske mye penger på forskjellige effektiviseringstiltak, som å spare energi 

eller utnytte ressursene bedre. Dette stemmer overens med det Ernst & Young (2016) skriver 

om at bærekraftsrapportering har ført til at selskapene samler mer miljørelaterte data og at 
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disse tallene gjør at selskapene ser sparingspotensiale som ligger der (pp. 2-3). På bakgrunn 

av dette passer disse gruppene godt inn under den spesielle toposen klimautfordringen gir 

en mulighet, til tross for at toposen brukes på en litt annen måte enn den gjorde i 2006.  

Omstendighets-topos med mulig/umulig prinsippet og fortidig og fremtidig fakta 

prinsippet brukes til å bygge opp argumentene med disse toposene i rapportene fra 2006 

(Ihlen, 2009a, p. 256). Dette gjelder også for rapportene fra 2016. Disse toposene brukes til å 

peke på om noe er mulig eller umulig, og til å peke på fortidig eller fremtidig sannsynlighet. 

Dette gjøres for eksempel slik BP skriver her: ”We believe having a balanced portfolio and a 

dynamic investment strategy give us the resilience to meet the challenge” (BP, 2017, p. 12). 

Her brukes begge prinsippene ved å både peke fremover og peke på at dette gir dem en 

mulighet. Det samme gjør Shell: ”Shell shapes its portfolio and strategy to take into account 

the shift to lower-carbon energy, ensuring our company’s resilience for the future” (Royal 

Dutch Shell, 2017, p. 18). Mange av selskapene legger vekt på ha en portofolio som skal 

kunne møte fremtidens behov, for eksempel i form av andre energiformer slik som Shell 

skriver. Det gjelder ikke bare oljeselskapene, også Toyota legger vekt på dette: ”By doing our 

part toward climate stabilization, we are future-proofing our company to be more resilient 

and more adaptable” (Toyota Motor Corporation, 2017, p. 6). I tillegg peker Shell fremover 

og på mulighetene som ligger der: ”Shell is looking at cost-effective ways to manage 

greenhouse gas (GHG) emissions and the commercial opportunities these solutions will 

bring” (Royal Dutch Shell, 2017, p. 18). 

Det som er interessant er at selv om flere av selskapene, spesielt oljeselskapene og 

bilprodusentene skriver om en portofolie som skal være konkurransedyktig i fremtiden, 

skriver de likevel at de ikke forventer at for eksempel olje er helt ute enda: ”We don’t expect 

our oil and gas portfolio to be ‘stranded’ in the future” (BP, 2017, p. 12). I tillegg er 

balansemetaforen fremtredende blant flere av selskapene, der de peker på å ”For maximizing 

economic, environmental and social values” (Agricultural Bank of China, 2017, p. 23). ”We 

conduct our business in a manner that is responsive to the environmental and economic needs 

of the communities in which we operate” (ExxonMobile, 2017, p. 25). Også disse er 

omstendighets-topos med både fremtidig og fortidig fakta- og mulig/umuligprinsippet.  

Omstendighets-toposen er den mest brukte toposen sammen med muligheter med 

klimaendringene, men det betyr ikke at ikke andre generelle toposer også blir brukt. 

Forholds-topos brukes til å forklare hva mulighetene kommer av, slik som de gjør her: ”It all 

makes business sense, too. These efforts translate into bottom-line benefits, such as lower and 

more stable energy prices for the long term” (General Motors, 2017, p. 109). Walmart skriver 
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også at selskaper som kutter utslipp vil kunne oppleve en dobbel bunnlinjen (Walmart, 2017, 

p. 62).  

Argumentene som handler om at selskapene kan spare penger på diverse klimatiltak 

er også bygget på forholds-topos. Et eksempel er dette: ”The project resulted in more than 

$1.3 million of annual cost savings, as well as an elimination of 1,000 weekly mail bags” 

(McKesson, 2016, p. 38). Sammenliknings-topos har gjerne en underliggende tone i mange 

av argumentene som bygger på mulighetene ved klimaendringene. Dette er fordi det 

underliggende premisset for mange av disse argumentene er nettopp at man endrer 

produksjonsmetoder og bruker andre energikilder slik at de sparer penger eller skiller seg ut 

blant konkurrentene ved å være mer miljøbevisste. I denne typen argumenter er derfor 

forskjells- og/eller gradsprinsippet til stede. Et godt eksempel der det brukes 

sammenliknings-topos er her: 

 
GM is a more profitable, more disciplined and more focused company. We are also 
more diverse, more responsive to the needs of our customers and more determined 
than ever to take our commitment to clean energy and climate resilience mainstream 
(General Motors, 2017, p. 9).  

 
Her bruker General Motors sammenliknings-topos til å både markere seg som forskjellig fra 

andre selskaper i tillegg til å bruke gradsprinsippet til å skrive at de selv er blitt bedre og bryr 

seg mer enn de gjorde før. Flere av argumentene som er hentet fra at klimaendringene gir en 

mulighet bygger på det prinsippet om at selskapet har gjort en eller annen endring, som har 

ført til, eller vil føre til, en mulighet – altså både forholds- og sammenliknings-topos.  

	 At	litt	over	en	tredjedel	av	selskapene	skriver	om	at	klimaendringene	gir	en	

muligheter tyder på at det viktigste for selskapene ikke er å stoppe klimaendringene, men å 

sikre selskapets overlevelse. Selv om selskapene bruker toposen om miljøsituasjonens 

alvorlighet, er de likevel mer opptatt av egen overlevelse, noe som gjenspeiles i rapportene 

gjennom bruk av toposen om økonomiske muligheter. Ved å bruke klimaendringene gir 

muligheter sammen med iverksette tiltak peker mange av selskapene på effektivisering og 

mulighetene som ligger der, både for miljøet og for økonomien. Denne vinn-vinn 

tankegangen om effektivitet må nødvendigvis nå et punkt der det ikke går an å effektivisere 

mer. Når det punktet er nådd, må selskapene implementere miljøproblemene inn i strategiene 

deres for å kunne fortsette å minske sin påvirkning (Bullis & Ie, 2007, p. 326), noe også flere 

av selskapene i utvalget mener de har gjort. Selskapenes tilnærming er derfor mer 



	 74	

forretningsorientert enn miljøorientert (Ihlen & Roper, 2014, p. 48), noe som ikke er så 

overraskende siden selskapene til syvende og sist er avhengige av profitt.   

I dette kapittelet har jeg identifisert den fjerde spesielle toposen selskapene bruker når 

de skriver om miljø og klimaendringer, nemlig toposen: klimautfordringen gir en mulighet. 

Denne spesielle toposen brukes sammen med omstendighets-topos ved å peke på dagens 

muligheter og fremtidens muligheter. I tillegg er forholds- og sammenliknings-topos 

fremtredende i disse argumentene. Det er fordi selskapene enten forklarer årsakene eller 

konsekvensene til mulighetene, og at de skriver at de har endret seg og at dette gir de 

muligheter.  

 

5.6 Oppsummering toposanalyse 
Denne delen av analysen har forsøkt å avdekke hvilke retoriske topos verdens 30 største 

selskaper bruker i sine ikke-finansielle rapporter fra 2016 når de skriver om miljø og 

klimaendringer. I tillegg sammenlikner analysen toposene brukt i 2016 med toposene Ihlen 

(2009a) identifiserte i 2006 rapportene. De mest brukte toposene i 2006 rapportene var 

forholds-topos, miljøsituasjonens alvorlighet, hva myndighetene sier og at tiltak må 

iverksettes. I tillegg fant Ihlen en litt overraskende topos om de økonomiske mulighetene som 

ligger i klimaendringene (2009a, pp. 257-258).  

Alle disse toposene finner jeg igjen i rapportene fra 2016, med unntak av noen små 

justeringer. Selv om det er litt forskjeller i hvordan selskapene brukte toposene i 2006 og 

2016, er hovedtrekkene fremdeles de samme. Selskapene henter enda argumentene fra 

toposene iverksette tiltak, myndighetene sier, miljøsituasjonen er alvorlig og muligheter med 

klimaendringene. Selv om det er skjedd mye på klimafronten på de ti årene som skiller 

rapportene, er det likevel ikke så rart at stedene argumentene hentes fra er de samme. For at 

en topos skal være et nyttig retorisk verktøy kan man ikke bare finne radikalt nye steder å 

hente argumentene fra. Det er fordi mottakeren må kjenne igjen stedet man henter argumentet 

fra. For å overbevise noen om én ting, må man først være enige om noe annet (Kjeldsen, 

2004, p. 149). Istedenfor å bruke helt nye toposer, kan man heller gradvis fornye de spesielle 

toposene ved å finne balansen mellom det kjente og det ukjente (Miller, 2000, p. 141). Dette 

kan man enten gjøre ved å bruke den spesielle toposen med en annen form, altså en annen 

generell topos. Eller man kan gradvis fornye den spesielle toposen ved å justere innholdet litt. 

Rapportene fra 2016 har gjort begge deler siden 2006.  
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To av de spesielle toposene som selskapene bruker er justert fra 2006 rapportene slik 

at de også dekker 2016 rapportene. Iverksette tiltak og myndighetene sier, handlet spesifikt 

om tiltak og reguleringer fra myndigheter som skal dempe utslipp. At det kun handler om å 

dempe utslipp stemmer ikke lenger i 2016 rapportene. Det kan se ut som at selskapene har en 

bredere forståelse av hva klimaendringene er og hvordan man kan stoppe det i 2016 enn i 

2006. FNs utviklingsmål består blant annet av mål om å stoppe klimaendringene, ansvarlig 

forbruk og produksjon, liv under vann, liv på land og ren energi til alle (Arctander, 2019).	

Dette illustrerer at miljø og klimaendringene også omfatter biologisk ansvar, bedre 

konservering av naturresurser og lavere forbruk. Noen av tiltakene selskapene skriver om er 

for eksempel investeringer i fornybar energi, resirkulering eller til og med sirkulærøkonomi, 

mens de kinesiske bankene legger fokuset på å gi ut grønne lån som favoriserer miljøvennlige 

selskaper. Dette stemmer overens med tidligere forskning som viser at selskaper har skrevet 

mer om nesten alle typer miljøtemaer i rapportene sine i løpet av 2000-tallet (Pollach, 2018, 

p. 257). Hvilken industri selskapet tilhører påvirker selvfølgelig hvilke aktiviteter de skriver 

om. Med bakgrunn i dette ble det mer korrekt å endre utslipp til klimapåvirkning.  

De to toposene er ytterlige justert, på hver sin måte. Iverksette tiltak handler ikke 

lenger kun om å kun iverksette tiltak som reduserer egen miljøpåvirkning. Mange av 

selskapene peker på at samarbeid er viktig for å løse miljøutfordringen vi står ovenfor. De 

skriver om å hjelpe leverandører, kunder, hele verdikjeder og til og med hele industrier 

reduserer sin miljøpåvirkning.  

Myndighetene sier er justert til å omfatte endringen fra å ikke kun inkludere 

internasjonale myndigheter, men også nasjonale myndigheters prosesser for å dempe 

klimapåvirkningen. Gjennom Parisavtalen har alle nasjonale myndigheter forpliktet seg til å 

kutte utslipp (FN, 2017). Det vil derfor være naturlig at flere nasjonale myndigheter legger 

nasjonale føringer og reguleringer for å dempe selskapenes klimapåvirkning. Spesielt 

kinesiske myndigheter har skjerpet miljøfokuset siden 2006, noe nøkkelordsøkene avdekket. 

Det er derfor også naturlig at flere av selskapene skriver om at de følger både internasjonale 

avtaler i tillegg til nasjonale. Så selv om argumentet er hentet fra samme sted, er det likevel 

en liten fornyelse av toposen. 

I tillegg til de to spesielle toposene som har fått navet sitt justert for å passe til sitt litt 

fornyede innhold, har innholdet til muligheter ved klimaendringene delvis endret seg. Denne 

toposen spriker i to retninger av muligheter. Den første retningen er konkurransefordelen slik 

som selskapene i 2006 brukte denne toposen. Den andre retningen legger mer vekt på 

pengene selskapet kan spare på tiltakene de har iverksatt, som effektiviseringstiltak eller 
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bedre utnyttelse av ressursene. Denne måten å bruke muligheter ved klimaendringene topos 

på er ny i 2016 rapportene sammenliknet med 2006 rapportene. 

De spesielle toposene selskapene bruker i de ikke-finansielle rapportene fra 2016 er 

dermed følgende: Iverksette tiltak for å redusere klimapåvirkning, selskapet er enig i 

den vitenskapelige konsensusen og internasjonale og nasjonale prosesser som skal 

dempe klimapåvirkning, miljøsituasjonen er alvorlig og klimautfordringen gir en 

mulighet.  

Måten de spesielle toposene er bygget opp på, formen, har også endret seg fra 2006 

rapportene til 2016 rapportene. Iverksette tiltak ble i 2006 brukt sammen med forholds-topos 

(Ihlen, 2009a, p. 255). I 2016 rapportene brukes iverksette tiltak faktisk sammen med alle de 

generelle toposene. Ofte brukes gjerne flere generelle toposer i samme setning. Likevel er 

forholds-topos og definisjons-topos de mest brukte generelle toposene sammen med 

iverksette tiltak. Omstendighets-topos brukes der selskapene skriver om diverse målsettinger. 

De resterende to, vitnesbyrd- og sammenliknings-topos, har en mer støttende funksjon enn de 

øvrige tre. Det brede spekteret av generelle toposer som brukes med iverksette tiltak er ikke 

så rart, da dette er den mest brukte toposen blant de spesielle toposene identifisert i denne 

analysen. I tillegg brukes den som nevnt til et bredt spekter av tiltak, der tiltakene som blir 

iverksatt varierer fra industri til industri, og fra selskap til selskap.   

Myndighetene sier ble i 2006 rapportene brukt sammen med vitnesbyrd-topos (Ihlen, 

2009a, p. 245), og det gjør den også i 2016 rapportene. Dette er ganske naturlig, da premisset 

i denne spesielle toposen er å støtte seg på eller følge den vitenskapelige konsensusen og 

nasjonale og internasjonale prosesser for å dempe klimapåvirkningen. I tillegg til vitnesbyrd-

topos, brukes myndighetene sier også sammen med definisjons- og forholds-topos. 

Analysen til Ihlen (2009a) identifiserte ikke hvilke generelle topos som ble brukt 

sammen med miljøsituasjonen er alvorlig. Isteden understrekte han at dette argumentet har 

høy pathos (p. 254), noe disse argumentene også har i 2016 rapportene. Men som Gabrielsen 

skriver, så fungerer de to topos-formene kun i samspill (2008, p. 121), derfor må dette 

argumentet også nødvendigvis brukes sammen med en eller flere generelle topos. I 2016 

rapportene brukes miljøsituasjonen er alvorlig mest sammen med definisjons-, forholds- og 

vitnesbyrd-topos. I tillegg brukes omstendighets- og sammenliknings-topos, men i noe 

mindre grad.  

Den siste spesielle toposen, klimaendringene gir en mulighet, blir i 2016 som i 2006 

brukt sammen med omstendighets-topos (Ihlen, 2009a, p. 256). Dette er den mest 

fremtredende toposen i denne typen argumenter fordi det nettopp bygger på mulighetene 
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klimaendringene gir selskapet. Det underliggende premisset er derfor mulig/umulig 

prinsippet. Der selskapene bruker denne spesielle toposen til å peke på pengene de kan spare 

på tiltak brukes sammen med forholds-topos. I tillegg brukes sammenliknings-topos sammen 

med begge måtene å bruke denne spesielle toposen på fordi mulighetene ofte ligger i 

endringer selskapet har gjort. 

De tre første spesielle toposene, miljøsituasjonens alvorlighet, myndighetene sier og 

iverksette tiltak, brukes gjerne sammen til å støtte opp om hverandre. Dette gjøres også i 

2006 rapportene. Iverksette tiltak hviler på det underliggende premisset om at 

miljøsituasjonen er alvorlig. Og at situasjonen er alvorlig hviler på premisset om at man 

aksepterer den vitenskapelige konsensusen til IPCC og Parisavtalen, altså myndighetene sier. 

Ihlen mener at disse underliggende premissene til iverksette tiltak toposen faktisk hviler på 

forholds-topos (Ihlen, 2009a, p. 255). Likevel brukes disse tre toposene ofte også alene, og 

med andre generelle toposer, som illustrert i analysen.  
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6 Konklusjon 
Denne oppgaven har hatt som mål å undersøke hvilke retoriske topos verdens største 

selskaper bruker når de skriver om miljø og klimaendringer i sine ikke-finansielle rapporter 

fra 2016. Den første problemstillingen satte lys på hvor høyt miljø og klimaendringer er på 

selskapenes agenda. Den andre problemstillingen ønsket å avdekke hvilke topos selskapene 

bruker når de skriver om miljø og klimaendringer. Her har jeg undersøkt både hvilke 

spesielle og generelle topos selskapene bruker, altså både argumentenes innhold og form. 

Siden dette er en oppfølgingsstudie av en Øyvind Ihlens (2009a) analyse av verdens 30 

største selskapers ikke-finansielle rapporter fra 2006, har den siste problemstillingen 

undersøkt om selskapenes topos-bruk har endret seg siden 2006.  

For å besvare disse tre problemstillingene har jeg gjennomført en kvantitativ 

innholdsanalyse hvor jeg har søkt etter nøkkelord i de ikke-finansielle rapportene til verdens 

30 største selskaper i følge Global Fortunes 500 2016 liste. I tillegg har jeg ved hjelp av SID-

modellen og Corbett og Connors liste over generelle topos gjort en toposanalyse av de delene 

som handler om miljø og klimaendringer i de samme ikke-finansielle rapportene. SID-

modellen ha sikret en konsekvent og systematisk koding av materialet. Videre skal jeg gjøre 

rede for funnene analysen har gitt.	

 Tidligere forskning har vist at miljø og klimaendringer er noe som får økende 

oppmerksomhet blant selskaper (Ihlen, 2009a; Pollach, 2018). Dette viser også min studie der 

gjennomsnittet av antall treff på nøkkelordene har gått opp sammenliknet med 2006 

rapportene, fra 90 treff i 2006 rapportene til 112 treff i 2016 rapportene. Samtidig er det stor 

forskjell mellom de forskjellige selskapene, der industritype ser ut til å spille en rolle. 

Oljeselskapene og bilselskapene har flest treff, mens helseselskapene har få treff. Dette 

kommer også fram i toposanalysen, der de fleste av helseselskapene har relativt få 

empirinære koder og kodegrupper mens oljeselskapene og bilprodusentene har flere. 

Forskning viser at selskaper som har stor belastning på miljøet ofte publiserer mer 

miljøinformasjon enn det selskaper med mindre utslipp og belastning gjør (Jose & Lee, 2007, 

p. 311). En av grunnene til dette kan være at oljeselskapene og bilprodusentene forsøker å 

lukke legitimitetsgapet som oppstår mellom samfunnets forventninger til dem og deres 

faktiske miljøprestasjoner gjennom ekstern kommunikasjon (Hrasky, 2012, p. 193). En annen 

forklaring kan være at uavhengig av selskapets miljøbelastning, vil det sannsynligvis bruke 

samme type retorikk som sine konkurrenter (Feller, 2004, referert i Ihlen, 2009a, p. 258).  
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 I Ihlens (2009a) analyse skilte de kinesiske selskapene seg ut i både toposanalysen og 

nøkkelordsøkene der de nesten ikke adresserte miljø og klimaendringer i rapportene sine. 

Den kvantitative innholdsanalysen av nøkkelordene avslørte at situasjonen er en helt annen i 

2016 rapportene. De kinesiske selskapene er gått fra å være i den nederste kvartilen til å spre 

seg mer utover blant de andre selskapene. Dette kan skyldes at den kinesiske offentligheten 

har økt miljøfokuset. En av grunnene til dette kan være at de kinesiske storbyene i økende 

grad plages av luftforurensning (Rønneberg, 2018). En annen pådriver kan være Kinas 

forpliktelser til Parisavtalen. Ihlen (2009a) skriver at de kinesiske selskapene sannsynligvis 

ikke hadde det samme legitimitetsgapet som de andre selskapene når det kom til miljø og 

klimaendringer i 2006, og at de derfor heller ikke trengte å ”fylle” gapet på samme måte (p. 

257). Mens nå som de kinesiske myndighetene og den kinesiske offentligheten er mer opptatt 

av klima, må også selskapene i økende grad fylle legitimitetsgapet.  

Med unntak av Agricultural Bank of Chinas mange treff på nøkkelordet global 

oppvarming, har ikke de kinesiske selskapene noe høyere miljøfokus enn de øvrige 

selskapene jeg har analysert, men det er likevel en markant økning fra 2006 rapportene. 

Tidligere forskning har vist at regional eller nasjonal tilhørighet kan være faktorer som 

påvirker selskapets publisering av miljøinformasjon (Jose & Lee, 2007, p. 311). Dette står i 

kontrast med funnene fra innholdsanalysen nå som de kinesiske selskapene har økt fokuset på 

miljø og klimaendringer og det ikke lenger er noen tydelige skiller mellom regioner eller 

nasjonaliteter.  

Oppgavens andre problemstilling søkte etter å finne de retoriske toposene som 

selskapene bruker der de skriver om klima. Toposanalysen har identifisert fire spesielle topos 

som selskapene bruker: Iverksette tiltak for å redusere klimapåvirkning, selskapet er 

enig i den vitenskapelige konsensusen og internasjonale og nasjonale prosesser som skal 

dempe klimapåvirkning, miljøsituasjonen er alvorlig og klimautfordringen gir en 

mulighet.  

Dette er de samme toposene som Ihlen identifiserte i 2006 rapportene, med unntak av 

noen små justeringer. Som forklart i kapittel 5.6, er en naturlig forklaring på at selskapene 

enda bruker de samme toposene at man ikke bare kan begynne å bruke helt nye toposer over 

natten. Topos som retorisk verktøy bygger på at dersom man skal overbevise andre om noe 

må man først være enige om noe annet (Kjeldsen, 2004, p 168). Det vil si at man må møtes 

på et felles sted, derav ordets betydning. Toposene utvikler seg gjennom gradvis fornyelse 

der man finner en balanse mellom det kjente og det ukjente (Miller, 2000, p. 141). På denne 

måten kan mottakeren kjenne igjen hvor avsenderen argumenterer fra. Toposene selskapene 
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bruker når de skriver om miljø og klimaendringer er viktige fordi det kan påvirke den 

offentlige debatten om denne problematikken (Ihlen, 2009a, p. 256). Dersom selskapene 

endrer topos-bruken, vil det også ha potensialet til å endre innholdet i den offentlige debatten.  

Oppgavens tredje problemstilling legger opp til en sammenlikning mellom 

selskapenes topos-bruk i rapportene fra 2006 og 2016. Kanskje den største forskjellen 

mellom 2006 og 2016 rapportene er en utvidelse av begrepsforståelsen til klimaendringene 

og hva som skal til for å stoppe det. Fra at klimaendringene kun kan stoppes gjennom 

utslippskutt, til å omfatte mye mer, deriblant avfallskutt og ta vare på biologisk mangfold. På 

samme måte som at institusjoner som IPCC og selskaper har gått fra å bruke utrykket global 

oppvarming til å heller bruke paraplybegrepet klimaendringer, har også måten vi kan stoppe 

eller redusere påvirkningen til klimaendringene også endret seg. Selv om klimaendringer per 

definisjon er lenket til store mengder drivhusgassutslipp (Conway, 2008), kan resirkulering 

føre til bedre utnyttelse av naturressurser, spare energi og unngå forurensing (UNFCCC, 

2019) som igjen vil bidra til å redusere miljøpåvirkningen. Likevel avslører nøkkelordsøket at 

selskapene fremdeles har høyt fokus på utslipp. Faktisk har gjennomsnittet økt fra 65 treff i 

2006 til 82 treff i 2016 greenhouse gas/GHG/carbon/CO2. Samtidig viser forskning at 

selskapene har økt fokuset på andre miljøtemaer som konservering, fornybar og ikke-

fornybar energi, vann, luft, skog og avfall i sin rapportering (Pollach, 2018, p. 253). En annen 

pådriver til den utvidede begrepsforståelsen kan være FNs bærekraftsmål, som i tillegg til å 

søke å stoppe klimaendringene, også søker for eksempel å gi ren energi til alle og ansvarlig 

forbruk og produksjon (Arctander, 2019). Dette reflekteres også i materialet mitt der flere av 

selskapene bruker SDG ikonene i rapportene sine. Det er likevel viktig å understreke at 

rapportene fra 2016 enda skriver om utslipp, men at de i tillegg skriver om andre tiltak som 

kan redusere deres klimapåvirkning. 

I Ihlens (2009a) analyse er to av toposene knyttet til utslipp: selskapet er enig i den 

vitenskapelige konsensusen og internasjonale politiske prosesser som skal dempe utslipp og 

selskapet har iverksatt tiltak for å redusere egne utslipp. Disse toposene er like relevante i 

dag, men på grunn av den utvidede begrepsforståelsen av klimaendringene, blir det mer 

korrekt å endre utslipp til klimapåvirkning.  

Det er også gjort to andre justeringer av Ihlens (2009a) topos for at de skal dekke 

2016 rapportene tilstrekkelig. Den første er at blir det lagt stor vekt på samarbeid for å 

overkomme klimaendringene. Det er ikke bare selskapet som skal redusere sin 

klimapåvirkning, men også hele verdikjeder og til og med industrier. På bakgrunn av dette er 

egne tatt bort fra Ihlens originale topos.  
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Den siste justeringen er gjort på toposen myndighetene sier. Det er gjort fordi 

selskapene har gått fra å fokusere på hva internasjonale myndigheter sier i 2006 rapportene, 

til at nasjonale myndigheter også legger flere føringer for selskapene i 2016 rapportene. Etter 

Parisavtalen er faktisk nasjonale myndigheter blitt de viktigste aktørene for lovreguleringer i 

relasjon til klimaendringene (Setzer & Nachmany, 2018). Det er derfor også naturlig at 

selskapene i høyere grad enn før referer til de nasjonale myndighetenes reguleringer. Dette er 

årsaken til justeringen av toposen Ihlen identifiserte, slik at nasjonale myndigheter også kom 

inn under denne toposen. På denne måten har toposen myndighetene sier gradvis endret seg, 

men den brukes også på samme måten som 2006 bare i noe mindre grad. Etter disse tre 

justeringene er de to toposene blitt til: selskapet er enig i den vitenskapelige konsensusen og 

internasjonale og nasjonale prosesser som skal dempe miljøpåvirkning, og iverksette tiltak 

for å redusere miljøpåvirkning. Slik er toposene gradvis blitt fornyet samtidig som at 

avsender og mottaker møtes på samme ”sted” som begge to gjenkjenner. 

 Måten den spesielle toposen klimaendringene gir en mulighet brukes er også litt 

annerledes enn i 2006 rapportene, men ikke nok til at den krever en navneendring. Toposen 

har gått fra å bli brukt til å skrive om at å være miljøvennlige kan gi selskapet et 

konkurransefortrinn, til å også handle om at en del av tiltakene som iverksettes gir positive 

økonomiske utslag. Dette henger sammen med at selskapene i større grad enn før henter ut 

data om for eksempel utslipp, energiforbruk eller avfall, og ser at det her er stort 

sparingspotensiale (Ernst & Young, 2016, pp. 2-3). Det er altså ikke lenger bare ”There is 

money to be made!” (Ihlen, 2009a, p. 258), but money to be saved! 

I tillegg til at stedene selskapene henter argumentenes innhold har endret seg litt, har 

også argumentenes form endret seg. I Ihlens (2009a) studie trekker han fram én generell 

topos per spesielle topos, med unntak at miljøsituasjonen er alvorlig der han peker på at 

argumentets pathos er høy, noe det fortsatt er. I min studie finner jeg at de forskjellige 

spesielle toposene i mye større grad brukes sammen med flere av de generelle toposene. 

Faktisk er det mange tilfeller der det brukes flere generelle toposer i samme argument eller 

setning.  

Iverksette tiltak brukes sammen med alle de generelle toposene, men forholds- og 

definisjons-topos er de mest brukte i materialet. Likevel brukes også omstendighets-topos der 

selskapene skriver om målsettinger de har for diverse miljøprestasjoner. Myndighetene sier 

hviler på vitnesbyrd-topos, men brukes i tillegg sammen med definisjons- og forholds-topos. 

Miljøsituasjonen er alvorlig brukes sammen med alle toposene, men definisjons-, forholds- 

og vitnesbyrd-topos er de mest fremtredende. Klimaendringene gir en mulighet er bygget på 
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omstendighets-topos, men brukes i tillegg sammen med forholds- og sammenliknings-topos. 

Dette gir grunn til å si at selv om innholdet til argumentene stort sett hentes fra de samme 

stedene, har formene på argumentene blitt flere. Selv om de spesielle og generelle toposene 

også brukes sammen på samme måte som i 2006, blir de spesielle toposene i tillegg brukt på 

mange flere måter enn de tidligere gjorde. Dette kan henge sammen med at selskaper gradvis 

har skrevet mer om miljøtemaer i løpet av 2000-tallet (Pollach, 2018, p. 257). 

Det som fremdeles er likt mellom 2006 og 2016 rapportene er at de tre første toposene 

støtter seg på hverandre. Ta for eksempel den mest brukte toposen, iverksette tiltak, som 

hviler på at situasjonen er alvorlig. Hadde ikke situasjonen vært alvorlig ville det heller ikke 

vært nødvendig å iverksette tiltakene. I tillegg hviler toposen miljøsituasjonen er alvorlig på 

myndighetene sier, fordi at situasjonen er alvorlig stemmer med den vitenskapelige 

konsensusen. Ihlen skriver at: ”The relationship topic of taking action rests on recognizing 

the gravity of the issue and support for the conclusions of the IPCC and the Kyoto protocol” 

(Ihlen, 2009a, p. 255). Her menes det altså at forholds-topos som brukes med iverksette tiltak 

hviler på at situasjonen er alvorlig selv om dette ikke skrives eksplisitt. Siden måten 

selskapene bruker toposen om at klimaendringene gir en mulighet har endret seg litt 

sammenliknet med 2006 rapportene, er det også verdt å nevne at den hviler på iverksette 

tiltak topos der selskapene viser til hva de sparer på tiltak de har iverksatt. Toposene 

klimaendringene gir en mulighet og iverksette tiltak brukes dermed til å støtte opp om 

hverandre. 

Denne oppgaven har vist at selskapene har miljø høyt på agendaen i sine ikke-

finansielle rapporter fra 2016. Rundt en tredel av selskapene peker på de økonomiske 

mulighetene som klimaendringene åpner opp for, likevel ligger ikke hovedfokuset her. 

Selskapene fokuserer heller på tiltak for å redusere påvirkningen deres, samt hva 

myndighetene sier og at miljøsituasjonen er alvorlig. Til tross for at alle selskapene bruker 

toposen om å iverksette tiltak og at rundt halvparten bruker toposen om miljøsituasjonens 

alvorlighet, er det svært få som peker på klimaendringenes underliggende problem. Ingen av 

de analyserte 2006 rapportene bruker noe særlig plass på å skrive om de underliggende 

årsakene til klimaendringene heller, isteden bruker de iverksette tiltaks topos til å skrive om 

utslippskutt eller energikonservering (Ihlen, 2009a, p. 258). Ihlen kritiserer dette med at: ”It 

seems, however, that if corporations are to address the issue of climate change in an adequate 

manner, then its root causes also need to be discussed” (Ihlen, 2009a, p. 257). På grunn av de 

globale selskapenes størrelse er det mangelfullt å forstå miljøutfordringene og 

klimaendringene uten å snakke om rollen disse selskapene har (Bullis & Ie, 2007, p. 321). 
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Mange av selskapene i utvalget mitt benytter seg av den forretningsbaserte balansemetaforen 

(Milne et al., 2006, p. 822), der de balanserer forretningssuksess, samfunn og miljø. Dette er 

kritikkverdig når vi vet at dette sannsynligvis er umulig i en verden med stadig færre 

naturressurser (Landrum & Ohsowski, 2018, p. 143; Milne & Gray, 2013). 

Likevel kan det se ut som at flere av selskapene i utvalget mitt har tatt til seg noe av 

denne kritikken ved hjelp av toposen miljøsituasjonen er alvorlig. Walmart skriver at 

klimaendringene krever en systemendring, og andre selskaper erkjenner at deler av deres 

portefølje er pådrivere til klimaendringene. En god håndfull av selskapene peker faktisk også 

på at vi ikke har uendelig med naturressurser. Likevel er den foreslåtte handlingen tiltak for å 

dempe deres miljøpåvirkning, men ikke fjerne den helt, selv om noen av selskapene faktisk 

har satt seg mål om det. Målsettinger av denne typen møter kritikk for å være en 

distanseringsstrategi (Jaworska, 2018). Ved å peke fremover kan selskapet distansere seg fra 

problemet uten å gi desinformasjon, og samtidig vise interessentene at klimaendringene er på 

agendaen deres (Jaworska, 2018, p. 22). 

Volkswagen er et av selskapene som skriver om begrensede naturressurser. Ironisk 

nok ble selskapet året før tatt for en stor grønnvaskingsskandale der de hadde jukset med 

utslippstester i diesel motorene slik at utslippene fremsto som mye lavere enn de faktisk var 

(Plungis, 2015). I 2016 rapporten legger de seg imidlertid flate og beklager: 

 
When it comes to the diesel crisis, we have failed to live up to our own standards in 
several areas. The irregularities in the handling of emissions tests contradict 
everything that we stand for. We regret this immensely and are aware that we have let 
our stakeholders down (Volkswagen, 2017, p. 7). 

 
Samtidig er det kritikkverdig at en av verdens største bilprodusenter kan jukse med 

utslippstallene på denne måten. Ihlen konkluderte med at selv om et selskap bruker 

nøkkelordene gas/GHG/carbon/CO2 mange ganger betyr ikke det nødvendigvis at selskapet 

gjør noe for å redusere sin påvirkning (Ihlen, 2009a, p. 258). Det vil si at til tross for at 

oljeselskapene og bilprodusentene topper 2016 listen på treff av nøkkelordene, er det ikke 

sikkert at de har det høyeste og mest genuine miljøfokuset. Fra Volkswagen som nylig ble 

tatt i å jukse på utslippstester, til BP som skriver at ”We don’t expect our oil and gas portfolio 

to be ‘stranded’ in the future” (BP, 2017, p. 12), kan det heller tyde på det motsatte.  

Det faktum at dette var en oppfølgingsstudie av Øyvind Ihlens retoriske studie av 

verdens 30 største selskapers ikke-finansielle rapporter fra 2006, har lagt en del føringer på 

valg av utvalg, materiale og metode. Jeg valgte å følge fremgangsmåten nokså slavisk, med 
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unntak av bytte fra grounded theory til SID-modellen, slik at funnene skulle bli mest mulig 

sammenliknbare med Ihlens funn fra 2006 rapportene. Å gjøre en retorisk analyse på denne 

måten er originalt. Ved å bruke stegvis-induktiv deduktiv metode har jeg sikret en 

systematisk og konsekvent koding gjennom hele toposanalysen og hindret meg i å bli 

påvirket av bekreftelsestendens. Uten bruk av denne metoden hadde jeg sannsynligvis ikke 

funnet endringene selskapene har gjort i topos-bruken, med den utvidede begrepsforståelsen 

av klimaendringene, et mer kollektivt fokus og nasjonale myndigheter som får mer plass i 

2016 rapportene enn i 2006 rapportene. SID-modellen har dermed bidratt til å øke studiens 

gyldighet.  

Samtidig er topos et begrep som opp igjennom har blitt tolket i mange retninger. Jeg 

har holdt meg til Gabrielsens (2008) tolkning av topos som todelt og Corbett og Connors 

(1999) liste over generelle topos for å kunne sammenlikne funnene med Ihlens studie. 

Operasjonaliseringen av de delene av rapportene som handlet miljø og klimaendringer var 

utfordrende fordi flere av selskapene skriver om tematikken uten å nevne klimaendringer 

eller miljø eksplisitt. Måten jeg har operasjonalisert det på kunne vært gjort annerledes, ved å 

for eksempel inkludere flere miljøtemaer som resirkulering, biologisk mangfold, 

konservering osv. Jeg har kun inkludert dette der det eksplisitt settes inn i en kontekst med 

miljø eller klimaendringer. Likevel tror jeg at dersom flere miljøtemaer bare ytterligere ville 

bekreftet den utvidede begrepsforståelsen av hva som skal til for å stoppe klimaendringene. 

Med alle valgene av materiale og metode som er gjort for å begrense studiens omfang 

er det også begrensinger på svarene den kan gi. For eksempel sier den ingen ting om hva 

selskapene faktisk gjør for å svare på klimaendringene, kun hva de skriver om temaet. 

Nøkkelordsøkene viser at industritype har stor innvirkning på miljøfokuset, mens nasjonal og 

regional tilhørighet ser nesten ikke ut til å ha noe å si. Dette strider mot tidligere forskning. 

Det er mulig at et større utvalg enn kun de 30 jeg har undersøk vil kunne vise andre resultater 

da et større utvalg gir bedre sammenlikningsgrunnlag. 

Oppgaven åpner for flere spørsmål. I en tid der selskapene må forholde seg til stadig 

flere kommunikasjonsflater hadde det vært interessant å se om de retoriske virkemidlene 

brukes på samme måte i alle flatene. I tillegg hadde det vært interessant å sett på om de 

retoriske virkemidlene nasjonale og internasjonale myndigheter bruker er de samme som det 

selskapene bruker eller om de vektlegger andre spesielle topos isteden. Myndighetene har 

ikke det samme behovet som selskapene til å lukke legitimitetsgap fordi de selv ikke har så 

stort miljøavtrykk. Samtidig har myndighetene en viktig rolle der politisk styring av hvordan 

landet skal møte klimaendringene kan være vell så viktig som hva selskapene gjør av frivillig 
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innsats. Dette illustreres av klimastreikene verden over, med svenske Greta Thunberg i 

spissen, som krever sterkere politisk vilje til å stoppe klimaendringene (NTB, 2019). 

Undersøkelser viser at offentligheten i mange land, inkludert USA, stadig blir mer bekymret 

for klimaendringene (Ipsos, 2016; Revkin, 2019). Samtidig er det interessant at Trump nå har 

trukket USA ut av Parisavtalen (UNFCCC, 2017). Videre studier av nasjonale og 

internasjonale myndigheters retorikk bør derfor gjenomføres. 
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Vedlegg 2: Nøkkelordsøk i NVivo 
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Vedlegg 3: Eksempel på empirinære koder 
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