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Abstract 

Title: Das Auto, Der Skandal - An qualitative text analysis about Volkswagen Sweden’s crisis 

communication  

The purpose of this study was to investigate how Volkswagen Sweden crisis communicated 

during the enviromental scandal, when it occured in autumn 2015, and a month ahead. The 

study examines Volkswagens press releases, Facebook posts and comments on Facebook. It 

also analyze if some of the selected crisis communication strategies were able to be identified 

in the crisis. The theoretical framework consists of Image Repair Theory and Corporate 

apologia and the strategies these theories contain. The study consisted of a qualitative method 

where a text analysis was applied on the material and themes could be identified. The study 

identified a number of themes that were more and less distinctive. Overall, five strategies 

could be discerned in the material, one from Corporate Apologia and the other four from 

Image Repair Theory. 
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1. Inledning 

Den 18 september 2015, fick bilföretaget Volkswagen strålkastarljuset riktat mot sig. 

Uppgifterna om att Volkswagen manipulerat tester av utsläppsnivåer på några av sina 

dieselmotorer blev då känt för allmänheten. Skandalen uppdagades i USA när 

miljöorganisationen ICCT gjorde en mätning som en del av ett större världsomspännande 

projekt där utsläpp av kväveoxider från dieselbilar testades vid verklig trafik. Två personbilar 

från Volkswagen visade extrema värden av kväveoxider vid testerna. Fallet togs över av 

Kaliforniens luftvårdsmyndighet (CARB) som tillsammans med amerikanska 

naturvårdsverket (EPA) kom fram till att vissa av koncernens dieselmotorer innehöll en 

mjukvara som optimerar utsläppsvärdena för kväveoxider vid labbtester. Det innebar att 

ärendet senare lämnades över till USA:s justitiedepartement. Därefter erkände Volkswagen 

att man sedan 2009 installerat hemlig programvara i sina dieselbilar som automatiskt kände 

av när bilarna testades i avgaslaboratorium, och minimerade utsläppen av kväveoxider. 

Nyheten om manipulationen av Volkswagens dieselbilar blev till sist offentlig och i Europa 

visade det sig att den manipulerade mjukvaran även existerade i europeiska Volkswagenbilar. 

Totalt rörde det sig om cirka 11 miljoner bilar. Miljöskandalen kom sedan dess att kallas 

”Dieselgate” (Vi bilägare, 2015).  

Världsnyheten om miljöfusket försatte Volkswagen Group i en djup kris. Det gjorde det 

därför intressant att studera hur ett så världsomfattande bilföretag som Volkswagen hanterade 

krisen för att få tillbaka förtroendet hos allmänheten. Enligt Volkswagen handlade det om 224 

764 bilar i trafik i Sverige från märken inom Volkswagen-koncernen (Volkswagen 30 

september). Volkswagen Sverige valde att inte uttala sig i någon större utsträckning under 

krisen utan hänvisade istället till huvudkontoret i Wolfsburg, Tyskland (Sveriges 

Kommunikatörer 2015). Genom en annonskampanj gick Volkswagen ut i en rad olika medier 

och berättade att de gjort ett misstag och att de nyligen skickat brev till samtliga berörda 

bilägare. ”Vi kommer inte ge oss förrän vi återfår ditt förtroende” (Resumé 2015). 

Med tanke på att så många bilägare drabbades av problemet och att Volkswagens 

kriskommunikation under krisen blev uppmärksammad blev det intressant att studera hur den 

faktiskt såg ut. Det förefaller också vara intressant att studera Volkswagens 
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kriskommunikation i förhållande till dagens mest använda kriskommunikationsteorier. Det är 

det denna studien ska undersöka.  

2. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och analysera Volkswagen Sveriges externa 

kriskommunikation i samband med miljöskandalen hösten 2015 genom att studera deras 

pressmeddelanden, Facebookinlägg och kommentarer på Facebook. Volkswagen Sveriges 

kriskommunikation kommer att analyseras utifrån strategier inom teorierna Image Repair 

Theory och Corporate Apologia. Syftet har sedan brutits ned i två frågeställningar: 

2.1 Frågeställningar  

1. Vilka innehållsmässiga teman går att urskilja i Volkswagen Sveriges pressmeddelanden, 

Facebookinlägg och kommentarer på Facebook? 

2. Hur såg interaktionen ut mellan Volkswagen Sveriges och mottagarna i kommentarerna 

på Facebook? 

3. Vilka strategier utifrån Image Repair Theory och Corporate Apologia går att urskilja i 

Volkswagen Sveriges pressmeddelanden, Facebookinlägg och kommentarer på Facebook 

under krisen?  

3. Teori  

Kriskommunikation är ett välstuderat område och kriskommunikation ingår i forskningsfältet 

Public Relations. Falkheimer, Heide och Larsson (2009: 25-27) menar att mycket av den 

forskning som finns utgörs av fallstudier av olika händelser där en kris inträffat. De påstår 

också att mer intresse borde ägnas åt dialogen och det relationsbyggande istället för att utgå 

utifrån ett informationsperspektiv. Därför kommer denna studie att ta både ett traditionellt 

grepp där detta informationsperspektiv används där sändaren analyseras. För att studien ska 

bidra till en breddning av forskningen kommer även dialogen och mottagarnas beaktande av 

kommentarer på Volkswagen Sveriges Facebooksida i samband med miljöskandalen. 
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3.1 Teoretiska distinktioner 

Här följer en genomgång av ett antal teoretiska distinktioner inom området 

kriskommunikation.  

3.1.1 Kris 
En grundförutsättning för att studera kommunikationen i samband med en kris, som i detta 

fall handlar om Volkswagens miljöskandal, är det centralt att definiera vad en kris är. Så här 

definierar Tim Coombs en kris: 

  

“A crisis is the perception of unpredictable event that threatens important 

expectancies of stakeholders and can seriously impact an organisation’s performance 

and generate negative outcomes”  

(Coombs, 2007: 2). 

En kris är alltså enligt denna definition en oförutsedd händelse som kan påverka en 

organisation negativt. Det finns flera faktorer som påverkar storleken och konsekvenserna av 

en kris och en av dessa faktorer är hur effektiv den publika krishanteringen är (Coombs, 

2014: 315). Enligt Falkheimer, Heide och Larsson (2009: 18-19) finns det olika typer av 

kriser där vissa är oavsiktliga medan andra är avsiktliga. Till de avsiktliga tillhör exempelvis 

kriser som beror på terrorism och upplopp medan de oavsiktliga kan bero på naturkatastrofer 

och tekniska olyckor. De beskriver att man kan göra en indelning av kriser baserad på dess 

karaktär och nämner då naturkriser (jordbävningar och stormar), sociala kriser (kravaller och 

demonstrationer), teknologiska kriser (haverier och produktfel), ekonomiska kriser (stora 

ekonomiska förluster) och ledningskriser (misskötsel och bedrägerier) som några exempel på 

kriser. De olika kriserna kan också leda till varandra, en ledningskris kan exempelvis leda till 

en ekonomisk kris. 

Falkheimer, Heide och Larsson (2009: 45-47) talar om begreppet förtroendekris som en 

konsekvens av en kris. De menar att förtroende är något som organisationer förtjänar och inte 

har med sig genom tradition och att allt därför kan ifrågasättas. Med utgångspunkt i deras 

beskrivningar av en förtroendekris så finns det tydliga likheter med vad som drabbade 
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Volkswagen under 2015. Det var en blandning av en teknologisk kris och en ledningskris som 

också ledde till en förtroendekris.  

3.1.2 Kriskommunikation 

När vi nu har definierat vad en kris är så är det också centralt att beskriva kommunikation och 

dess roll i en organisationskris och i den efterföljande krishanteringen. Sellnow och Seeger 

(2013: 13) definierar kriskommunikation som en pågående process. Den syftar till att skapa 

gemensamma värderingar mellan olika grupper, personer och organisationer i samband med 

en kris där målet är att förbereda sig för att vidta åtgärder och minska skadan. Coombs (2014: 

315) ser på krishantering ur ett public relations-perspektiv som innebär att ett antal faktorer 

används för att hantera och minska skadan som krisen kan innebära. Marra (1997: 461) 

menar att kriskommunikation är ett viktigt element i krishantering och organisationer som 

kommunicerar på ett dåligt sätt under en kris riskerar att göra en krissituation värre. 

Kriskommunikation bör enligt Coombs (2015: 141) vara strategisk och att åtgärderna bör 

utformas så att de förbättrar situationen för organisationen och dess intressenter i en kris. Han 

utvecklar detta resonemang och påstår att bara för att en organisation kommunicerar under en 

kris innebär inte detta att det gör situationen bättre. 

En kris kan delas in i flera olika faser. Dessa är förebyggandefasen, förberedelsefasen, 

akutfasen, återhämtningsfasen och lärofasen. Den första fasen handlar om att förebygga en 

krissituation genom att kartlägga risker, ta fram policys och omvärldsbevakning. Den andra 

fasen handlar om att organisationen ska skapa en förmåga att hantera kriser. Det sker genom 

att skapa resurser, bland annat genom övning och utbildning, för att klara av en krissituation. 

Akutfasen handlar om när krisen inträffar och de strategier som finns för att hantera den. 

Återhämtningsfasen innebär att organisationen försöker gå tillbaka till de vanliga 

arbetsformerna. Här ingår också att bygga upp nya strukturer om krisen varit ett resultat av 

brister i det befintliga. Den sista fasen, lärofasen, handlar om att organisationen utvecklas 

genom att lär av sina misstag (Larsson, 2014: 304-306). I denna studie var det främst vad 

som skedde i akutfasen och de strategier som kan användas som var av intresse. 
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3.1.3 Sociala medier och kriskommunikation 

Mats Eriksson (2009: 48) skriver att sociala medier kan användas som en viktig kanal för 

organisationer för att anpassa sig till ett förändrat medielandskap. Han menar vidare att 

organisationer idag måste vara snabbföränderliga, flexibla, och öppna för att kunna interagera 

med sin omgivning. Detta för att klara av de krav och den turbulens organisationer ställs 

inför. 

Vad som karaktäriserar de sociala nätverken är möjligheten till improvisation och att skapa 

situationsbundna lösningar utefter krisens behov. För organisationer blir de sociala medierna 

centrala för snabb, förebyggande och problemlösande informationsspridning vid 

krishantering. Men värt att tänka på är att de även kan accelerera en kris genom 

ryktesspridning eller politiska manifestationer och mobiliseringar (Eriksson, 2009: 55).  

    

Sociala medier har på senare tid blivit intressanta för forskare inom kriskommunikation. 

Anledningen till det är att sociala medier ofta är en del en kris och sammanfaller väl med 

forskningen inom kriskommunikation. Generellt utgörs det av två forskningsinriktningar 

1. Hur sociala medier skapar kriser och, 

2. Hur sociala medier kan användas för att besvara kriser.  

Sociala medier kan utgöra en fara för organisationer. Närmare bestämt kan intressenter 

använda sociala medier för att främja en kris och organisationer kan skapa kriser genom att 

missbruka kriskommunikationen i sina sociala medier kanaler (Coombs, 2013: 6).  

3.1.4 Image 

Det är centralt att beskriva den del som kriskommunikation som till stor del handlar om att 

skydda och återuppbygga, organisationens image. Image är en del av en organisations 

varumärke. Ett varumärke består både av en produkt och organisationens image, alltså allt de 

på olika sätt kommunicerar ut (Amnéus, 2011: 19). En organisations image påverkas av dess 

handlingar och uttalanden men också genom andras ord och handlingar. När anseendet är 

hotat så är människor benägna att vidta åtgärder för att reparera detta (Benoit & Brinson, 

1999: 145-146). Detta gäller också organisationer eftersom de alltid vill upprätthålla deras 

image när de anklagas för att ha begått något fel (Rowland & Jerome, 2004: 196). 
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Organisationens image och anseende är med andra ord en väldigt viktig del av varumärket 

och när något negativt inträffar och en organisation hamnar i en kris ligger skyddande och 

återuppbyggnad av anseendet nära till hands. 

3.2 Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras de två teorier som utgör studiens teoretiska ramverk, Image Repair 

Theory och Corporate Apologia. 

3.2.1 Image Repair Theory 

Image Repair Theory är en både bred och omfattande teori som innehåller ett antal strategier 

som organisationer kan använda sig av när de anklagas för något som kan skada deras image. 

Benoit menar att organisationens image är av stor vikt och när en organisation drabbas av en 

kris så behöver de utifrån ett budskapsperspektiv tillämpa strategier för att bemöta 

anklagelserna (Benoit, 1997: 177-178). Benoit beskriver fem olika strategier som innehåller 

olika varianter. Dessa är Denial, Evasion of Responsibility, Reduce Offensiveness, Corrective 

Action och Mortification. Nedan presenteras de olika strategierna inom Image Repair Theory 

mer ingående. 

 

Denial: Denna strategi innebär att organisationen förnekar anklagelse och detta kan ske på 

två olika sätt. Antingen förnekar organisationen bara oavsett vilka anklagelserna är, eller så 

förnekar de och hävdar att det är en annan organisation som är ansvarig (Benoit, 

1997:179-180). 

Evasion of Responsibility: Denna strategi är baserad på bortförklaring och den innehåller fyra 

olika varianter. Den första varianter handlar om att organisationen hävdar att de handlat som 

de gjort på grund av någon annan. Den andra innebär att organisationen hänvisar till 

anledningar som är utom ens kontroll. Den tredje varianten bygger på att det organisationen 

anklagats för skett av en olyckshändelse. Den fjärde och sista varianten kan ses som en 

förlängning av den tredje, den innebär att organisationen hela tiden har haft goda intentioner 

med deras handlande (Benoit, 1997: 180). 
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Reduce Offensiveness: Denna strategin handlar sammanfattningsvis om att en organisation 

som begått fel kan reducera anstötligheten kring det som skett, detta menar Benoit kan ske på 

sex olika sätt. Den första handlar om att organisationen kan försöka förstärka de positiva 

sakerna med företaget (jmf Bolstering i Corporate Apologia). Den andra varianten bygger på 

att organisationen försöker minska det negativa kring händelsen genom att försöka tala om att 

det inte skett någon större skada. Det tredje tillvägagångssättet handlar om att organisationen 

jämför händelsen med andra liknande men större händelser för att förminska det som skett. 

Den fjärde sättet organisationen kan reducera anstötligheten är att lyfta det positiva i en 

händelse. Benoit menar exempelvis att en negativ händelse om man vänder på det kan gynna 

någon annan, och det är dessa positiva aspekter som ska lyftas fram här. 

Den femte varianten handlar om att organisationen attackerar den som anklagat 

organisationen. Den sjätte och sista varianten skiljer sig lite från de andra då den indirekt 

innebär att organisationen ger de som anklagat organisationen rätt då denna varianten handlar 

om att organisationen kompenserar de som drabbats av det som hänt (Benoit, 1997: 180-181). 

Corrective Action: Nästa strategi som kan användas för att minska anstötligheten handlar om 

att organisationen går ut och lovar att lösa det aktuella problemet. Detta görs genom att gå 

tillbaka till hur det var före problemet eller så kan de lova att det som hänt aldrig ska ske igen 

(Benoit, 1997: 181). 

Mortification: Den femte och sista strategin en organisation kan använda är att ta på sig 

skulden för händelsen och be om förlåtelse (Benoit, 1997: 181-182). 

Image Repair-teorin har också kritiserats på grund av dess fokus på sändaren och därmed att 

mottagarperspektivet utelämnas. Burns och Bruner (2000: 28) anser att Benoits teori behöver 

utvidgas till ett mer målgruppsanpassat perspektiv där mottagaren är i centrum. Även 

Coombs och Schmidt (2000: 164) menar att vi måste förstå hur publiken (allmänheten) 

reagerar på olika Image Repair-strategier i olika typer av kriser. Då blir det enklare för 

krishanterande organisationer att förstå hur det ska skydda organisationens varumärke under 

en kris. Det var centralt att inkludera mottagarperspektivet i studiens teoretiska ramverk 
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eftersom studien också syftade till att ta mottagarna i beaktande när Volkswagens 

kommentarer analyserades. 

Image Repair Theory var den viktigaste teoretiska utgångspunkten i denna studie där teorin 

användes både som ett analysverktyg men främst som ett sätt att tematisera och kategorisera 

det material som kvalitativt studerades. De olika strategierna fungerade som ett ramverk för 

att göra det möjligt att särskilja det undersökta materialet.  

3.2.2 Corporate Apologia 

Forskningen om Corporate Apologia var först med att på ett systematiskt sätt identifiera 

responsstrategier inom kriskommunikation och apologia är väletablerad när det gäller försvar 

inom kriskommunikation (Coombs, 2009: 176). Denna kriskommunikationsteori handlar om 

att använda kommunikation som försvar i samband med en kris och teorin innefattar ett antal 

strategier för detta (Coombs & Holladay 2010: 30). Dessa strategier kan i arbetet med att 

återuppbygga ett förtroende användas för organisationer när de ska försöka distansera sig från 

deras otillåtna eller tveksamma beteenden och skapa identifikation med de värderingar de 

brutit mot (Hearit, 1995: 6). 

Falkheimer och Heide (2014: 153) menar också att denna teori handlar om självförsvar, som 

även är en del av retoriken. Deras tolkning av teorin går ut på att de ser på en organisation 

som en person som har olika intressenter. Därför är det centralt att försvara sig när 

organisationen hamnar i en kris på grund av att de blivit anklagade för något de gjort. 

Inom Corporate Apologia ingår det ett antal olika strategier, eller snarare reaktionssätt för en 

organisation. Falkheimer & Heide (2014) menar att alla de olika intressenter ett företag har 

kan vara i behov av olika reaktioner när en kris uppstår. De olika reaktioner som Falkheimer 

& Heide (2014: 153) har kartlag är:  

Förnekelse: Denna reaktion bygger på att organisationen inte tar ansvar för det krisen handlar 

om. 

Bolstering: Denna reaktion bygger på att organisationen tar ansvar för krisen men att man 

istället pratar om positiva saker. 
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Differentiering: Man försöker som organisation att separera krisen från ett större 

sammanhang.  

Transcendens: Denna reaktion är en förlängning av Differentiering och innebär att man 

placerar krisen i ett nytt högre sammanhang. 

Corporate Apologia var den andra teorin som utgjorde denna studiens teoretiska ramverk. 

Teorin var ett viktigt verktyg för att analysera Volkswagen Sveriges kommunikativa 

försvarsstrategier under krisen. Hur försvarade sig Volkswagen under krisen? Vilka 

intressenters behov kan ha tillgodosetts av deras reaktionssätt? Det var centralt för studien att 

studera huruvida det gick att känna igen de strategier Corporate Apologia tar upp i 

Volkswagens kriskommunikation i pressmeddelanden, på Facebook och i kommentarerna 

intill respektive inlägg. 

4. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning inom kriskommunikation som består av två 

fallstudier och en forskningsöversikt om kriskommunikation och sociala medier. 

4.1 Snabbmatskedjan Jack in the Box 

Robert Ulmer och Timothy Sellnow (2000) genomförde en fallstudie av snabbmatskedjan 

Jack in the Box. Fallet handlade om att ett stort antal barn i USA blivit smittade, där några av 

dem också dog av bakterien E. Coli. Jack in the Box blev anklagade och pekades ut för att ha 

sålt hamburgare som innehöll bakterien. Detta skapade en organisationskris som gjorde att 

kedjans existens hotades men de klarade krisen och det som deras studie fokuserar på, 

handlade om frågor kring otydlighet i kommunikationen under krisen. Ledningen på företaget 

hävdade att det inte bara var de som var ansvariga för smittan utan att leverantörer också 

hade ett ansvar. Det fanns med andra ord en stor otydlighet kring vem som egentligen var 

ansvarig och därför intresserade sig forskarna för vilka följder otydlighet i 

kriskommunikation kan få. De beskriver att teorier och forskning om kriskommunikation ofta 

utgår ifrån att organisationer snabbt behöver gå ut med korrekt information för att minimera 

skadan av en kris, men de menar att detta kan vara direkt olämpligt i många fall. Forskarna 

påstår att det i en kris alltid kommer dyka upp frågor som handlar om bevis eller vem som är 
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ansvarig och att det, oavsett hur organisationen svarar på frågor, kommer finnas en grad av 

otydlighet. Därför menar de att organisationen istället bör resonera kring vilken nivå av 

otydlighet de ska ha i sin kriskommunikation. Deras resultat pekar på att genom att ha en 

särskild nivå av otydlighet sätter sig organisationen inte i en situation som kan skada 

förtroendet ännu mer i framtiden. Genom att använda en viss nivå av otydlighet kan 

organisationen på ett lättare sätt ha en balanserad kommunikation genom krisen istället för att 

inta en tydlig position i förhållande till anklagelserna. Forskningens resultat pekar också på 

att otydlighet är en viktig komponent i effektiv kriskommunikation. Organisationer kan på 

detta sätt, även om det är etiskt tveksamt, komma undan anklagelser som organisationen 

egentligen förtjänar att få i den aktuella krissituationen (Ullmer & Sellnow, 2000). 

Denna fallstudie var av betydelse eftersom den gav oss förståelse för hur andra inom liknande 

forskningsområde genomfört sina fallstudier. I detta fall identifierades en ny strategi kring 

otydlighet i kriskommunikationen. Detta var ett intressant exempel på hur en fallstudie kan 

ge nya insikter kring vad som varit utmärkande i kommunikationen kring en specifik 

krissituation. På samma sätt var det intressant att undersöka vad som var utmärkande för 

Volkswagen Sveriges kriskommunikation under miljöskandalen. 

4.2 Oljebolaget British Petroleum (BP) 

Aikaterini et al (2013) har i en fallstudie analyserat oljeföretaget British Petroleum, som 

under 2010 blev ansvariga för USA:s största miljökatastrof genom tiderna. Oljeplattformen 

Deep Water Horizon exploderade i Mexikanska golfen vilket innebar att enorma mängder 

olja strömmade ut i havet. Syftet i denna fallstudie var att tillhandahålla en detaljerad 

beskrivning av BP:s kommunikativa misslyckanden genom att utföra en fördjupad 

undersökning av sekundärdata (tidningar, audiovisuellt material, sociala nätverk). Studien 

fokuserade på BP:s krishanterings-strategi, som inte var särskilt utarbetad bland ledningen för 

att skydda företagets varumärke och rykte. Vidare baseras studiens analys på forskaren 

Timothy Coombs kommunikationsteori, Situational Crisis Communication Theory (SCCT). 

BP:s val av krishanterings-strategi innebar att de förlorade sin trovärdighet och etablerade en 

oärlig, opålitlig och inkonsekvent profil gentemot sina intressenter under flera tillfällen. 

Analysen utifrån SCCT visar att BP främst använde strategierna denial, scapegoat och 
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dimnish för att hantera krisen för att försöka minska sitt ansvar. Det togs i uttryck genom 

uttalanden som exempelvis handlade om att olyckan inte var BP:s fel och vidare skyllde ifrån 

sig och menade att ett annat företag bar ansvaret. Dessutom påstod BP att miljöpåverkan av 

utsläppet skulle bli mycket blygsam. Vidare identifierades fem större där BP:s dåtida VD, 

Tony Hayward, agerade felaktigt vid kommunikationen med medierna, den amerikanska 

regeringen och allmänheten. Bland annat gick han ut under en direktsänd tv-sändning och sa 

“I want my life back”, vilket många PR-experter hånade, även USAs dåvarande president 

Obama. Mitt under krisen tog VD:n ett uppehåll från krisen för att se sin yacht i en tävling 

anordnad av J.P Morgan i England. Under krisen märktes även Haywards själviskhet och 

egenintresse då han främst var orolig för sin framtida roll som VD för företaget. Det tas även 

upp några övergripande orsaker som visade på att BP misslyckades med sin externa  

kommunikation. Där kom det fram att det var en blandning av företagsledningens 

kommunikativa misslyckande samt den rådande företagskulturen som var de största 

orsakerna till den bristande krishanteringen (Aikaterini & Fragkos, 2013: 383-388). 

Även denna fallstudien var betydelsefull för denna studie eftersom den kunde ge oss en 

förståelse för hur andra inom liknande forskningsområde genomfört sina fallstudier. Det 

fanns likheter med denna studie eftersom det var en miljörelaterad kris och att företaget 

försökte bevara sitt rykte genom sin externa kriskommunikation. Det var intressant att se hur 

andra företagsledare uttalade sig under en kris på ett globalt företag.  

4.3 Sociala medier 

Termerna “sociala medier” och “Webb 2.0” har de senaste decennierna använts för att 

beskriva nya medier som uppstått genom internet. Det är allt från bloggar, till sociala nätverk 

som Facebook, Twitter, Instagram eller andra bild/video-delningsplattformar (Fuchs, 2014: 

32). Sociala medier är i sin tur verktyg som ökar vår förmåga att dela saker med varandra, 

samarbeta tillsammans och handla gemensamt utanför ramen av traditionella institutioner och 

organisationer (Shirky, 2008: 21).  

Enligt Daugherty mfl (2008: 16) har medielandskapet under det senaste decenniet förändrats. 

Det har utvecklats till en dynamisk marknad med traditionella medier blandat med nya 
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interaktiva medier för att tillgodose dagens ständigt förändrande livsstil. Traditionella medier 

har fått det svårare att anpassa sig till den ökade segmentering som den interaktiva digitala 

miljön erbjuder. De mer nischade medierna tjänar pengar på en mer fragmenterad marknad 

genom att ge konsumenter en röst i en storm av information och reklam. De nya interaktiva 

medierna drivs av mer användargenererat innehåll som skapas av allmänheten vilket i sig inte 

är något nytt. Produktionen av innehåll har varit konstant i hundratals år, skillnaden är att en 

vanlig konsument med hjälp av nya medier idag kan kommunicera och påverka en 

masspublik. Genom webb 2.0-teknologin har webbplatser som stödjer användargenererat 

innehåll som Facebook, Flickr, Youtube, Wikipedia kunnat växa fram (Daugherty et al, 2008: 

16). 

En del av denna studie bestod av hur Volkswagen kriskommunicerade genom text på 

Facebook med tillhörande kommentarer. Det var därför centralt att lyfta fram tidigare 

forskning om nya digitala och sociala medier förhållande till kriskommunikation. 

5. Metod och material 

I detta kapitel kommer studiens metod, material och avgränsningar att beskrivas, 

problematiseras och diskuteras. Litteratursökning var en väsentlig del av arbetet för att skriva 

studien. Textmaterial som kan ingå i en studie är exempelvis böcker, vetenskapliga artiklar, 

hemsidor med olika resurser, nyhetsbaser och faktabaser (Rienecker & Jørgensen, 2014: 

134). I denna studie har böcker och vetenskapliga artiklar använts för att bygga det teoretiska 

ramverket och webbsidor för att hämta det empiriska materialet. 

5.1 Avgränsning  

Det material som har analyserats i studien är sekundärkällor i form av pressmeddelanden och 

Facebookinlägg och kommentarer på Facebook som Volkswagen Sverige publicerade under 

miljöskandalen. Material som ursprungligen kom från Volkswagen globalt men publicerades 

via Volkswagen Sveriges kanaler var också en del av materialet. Materialet som undersöktes 

publicerades från den 18.09.2015, när miljöskandalen uppdagades, och en månad framåt. 

Detta motiveras genom att det var krisens akutfas som Larsson (2014: 304-306) beskriver 
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som var denna studiens fokus. För att studera akutfasen men samtidigt göra materialet 

greppbart avgränsades det till en månad. 

Totalt innehåller studien en analys av 16 pressmeddelanden, 8 Facebookinlägg och 210 

kommentarer som Volkswagen Sverige publicerade intill respektive inlägg under 

tidsperioden. Urvalet bestod av samtliga Facebookinlägg och pressmeddelanden under den 

aktuella tidsperioden. Det var 10 pressmeddelanden och 6 Facebook-inlägg som handlade om 

krisen. De 6 pressmeddelanden och 2 Facebookinlägg som inte direkt handlade om krisen 

togs ändå med eftersom de var en del av kommunikationen under den avgränsade perioden.  

Studien avsåg att undersöka texter och därför avgränsades materialet till att enbart inkludera 

textinnehållet i pressmeddelanden, Facebookinlägg och kommentarer på Facebook. 

Pressmeddelanden var av betydelse i denna studie eftersom många företag använder denna 

metod för att kommunicera ut sitt budskap. Facebook är en plats som de senaste åren blivit 

högst relevant för att bedriva sin kriskommunikation på. Där kan man snabbt och enkelt 

skicka ut sitt budskap och här var det även av intresse att se hur Volkswagen hanterade 

allmänhetens kommentarer på Facebook.  

Alla bilder och videoklipp exkluderades i analysen då materialet innehöll så få bilder eller 

videoklipp att det inte skulle påverka resultatet i någon större utsträckning. 

5.2 Metod 

I denna studie tillämpades en kvalitativ metod för att beskriva och analysera Volkswagen 

Sveriges kriskommunikation under miljöskandalen. En kvalitativ metod lämpar sig enligt 

Ekström och Larsson (2010: 19) väl vid fallstudier, med andra ord studier av specifika 

händelser, organisationer och texter. Detta överensstämde väl med syftet för denna studie. 

Kvalitativ forskning eftersträvar att förtydliga ett fenomens karaktär eller egenskaper. Inom 

det kvalitativa vill man finna fenomenets betydelse eller mening. Kvalitativ forskning skiljer 

sig en del från kvantitativ forskning där man istället vill fastställa mängder eller frekvenser 

(Widerberg, 2002: 15). Därför lämpade sig kvalitativ forskning bättre för denna undersökning 
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eftersom syftet inte är att undersöka mängd, utan istället få en djupare förståelse för 

Volkswagens kriskommunikation i förhållande till teorier inom kriskommunikation. 

Resultatet kommer till viss del kvantifieras, men inte för att statistiskt säkerställa en 

förekomst utan för att skapa en djupare förståelse för materialet. 

Denna studie höll sig till ett teorinära förhållningssätt kombinerat med ett empiriskt 

förhållningssätt, något som enligt Widerberg (2002:145) är av fördel. Teman i materialet har 

valts ut och sedan analyserats utifrån teoretiska strategier.   

5.3 Textanalys 

För att skapa en djupare förståelse för materialet delades studien upp i två delar. Den första 

empiridrivna delen bestod av att utveckla teman utifrån textmaterialet. Den andra teoridrivna 

delen bestod av att undersöka vilka strategier i teorierna Image Repair Theory och Corporate 

Apologia som gick att urskilja i materialet. För att göra detta tillämpades en textanalytisk 

metod.  

En textanalys kan enligt Ledin och Moberg (2010) omfatta både kvalitativa och kvantitativa 

studier och det är kring den förstnämnda denna studie hade sitt fokus. Det finns ett antal olika 

applicerbara metoder om man vill analysera text beroende på vilket syfte forskaren har med 

sin studie. Ledin och Moberg (2010) nämner exempelvis retorisk analys och semiotisk 

bildanalys som ett alternativ vid undersökning av reklam. Men denna studien hade, precis 

som de beskriver, som mål att analysera vad som sägs i texten. Författarna menar att alla 

texter skapas i en social situation och att den alltid riktar sig till någon eller några personer 

och att den textanalytiska metoden som de beskriver utgår ifrån kommunikationssituationen 

(Ledin & Moberg, 2010: 155).  

Det är med utgångspunkt i Ledin och Mobergs (2010) beskrivning som den textanalytiska 

metoden blev relevant för denna studie. Viktigt att understryka är att denna studie inte hade 

för avsikt att ta reda på vilka strategier som faktiskt har använts av Volkswagen Sverige, utan 

vilka samband som kunde urskiljas mellan materialet och de aktuella teorierna.  
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Däremot var det Kvale och Brinkmanns (2014: 245-261) beskrivningar av textanalys som 

tillämpades i denna studie. De beskriver kvalitativa intervjuer och analys av intervjutexter 

men i denna studie användes deras textanalysmetod istället på pressmeddelanden, 

Facebookinlägg och tillhörande kommentarer som publicerats av Volkswagen på Facebook. 

De beskriver intervjutexter och hur forskare kan koda och kategorisera dessa, det gjordes 

dock en bedömning att det fanns mycket att tillämpa även i detta fallet, trots författarnas 

fokus på intervjutexter. Kvale och Brinkmann (2014) talar om meningskoncentrering, 

meningsenhet och meningstolkning vilket förklaras vidare nedan.  

Meningskoncentrering och meningsenhet 

Meningskoncentring innebär att man tar en längre text och gör den till kortare formuleringar, 

textens huvudinnebörd görs om i några få ord (Kvale & Brinkmann, 2014: 246-247). Sedan 

kan meningskoncentreringen analyseras genom att leta efter naturliga meningsenheter och 

utveckla deras teman (Kvale & Brinkmann, 2014: 249). I denna studie gjordes varje text 

kortare och textens olika huvudinnebörder identifierades. 

Meningstolkning 

Efter att varje text hade brutits ned till dess huvudinnebörd tolkades huvudinnebörden utifrån 

Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning av meningstolkning. Meningstolkning innebär att 

den som tolkar en text överser det som direkt står skrivet för att skapa strukturer och 

relationer som inte visar sig i texten direkt. Tolkningar leder ofta till en expansion av texten, 

där resultatet som presenteras är längre än ursprungstexten (Kvale & Brinkmann, 2014: 249). 

Denna meningstolkning bestod av att tolka textens huvudmening för att kunna kategorisera 

dessa. Sedan analyserades dessa meningar med hjälp användes teoriernas strategier för att 

urskilja om och hur det fanns samband mellan texterna och teoriernas strategier. 

Hellspong (2001: 35) beskriver också kategorisering av innehåll i texter och att man kan göra 

med hjälp av teman. Textanalysen som genomfördes var tematisk och teman togs fram för att 

kunna kategorisera texternas innehåll i teman och för att urskilja teoriernas strategier. Kvale 

och Brinkmann (2014: 245) påstår att kategorisering innebär en systematisk begreppsbildning 

kring ett uttalande och i detta fallet en utskriven text. De menar också att kategorierna kan 
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vara utvecklade på förhand och de kan vara hämtade från teori eller växa fram under arbetets 

gång. Vidare påstår Bryman (1997: 83) att en öppnare och mer ostrukturerad 

forskningsstrategi, som det handlar om när man låter teman växa fram under arbetets gång, 

ökar möjligheten att hitta oväntade fynd eller teman som kan vara av intresse.  

5.4 Tillvägagångssätt 

I studiens empiridrivna del utvecklades teman under arbetets gång. Utifrån Kvale och 

Brinkmanns (2014) beskrivning av textanalys har tillvägagångssättet anpassats för att besvara 

denna studiens syfte och frågeställningar. Kvale och Brinkmann (2014: 247) menar att 

tillvägagångssättet för att analysera text utgår från fem steg, på så vis får vi fram 

meningsenheter som utvecklas till teman. Det första steget är att läsa igenom texten för att få 

en översikt och ett grepp om helheten. Sedan ska de naturliga meningsenheterna i texten 

faställas. I det tredje steget utformas det tema som dominerar en naturlig meningsenhet i 

texten och därefter tematiseras uttalanden i texten som forskaren har uppfattat dem. I det 

fjärde steget ställs frågor till meningsenheterna utifrån undersökningens syfte. För sedan i det 

femte och sista steget sammanställa textens mest relevanta teman i en deskriptiv utsaga. På 

detta sätt kunde vi först skapa oss en djupare förståelse för materialet och på så vis lägga en 

grund för vidare analys. Allt material undersöktes på detta sätt. I Facebook-kommentarerna 

togs även några av mottagarnas kommentarer med för att behålla det sammanhang i vilket 

Volkswagen publicerade sina kommentarer. Allt material analyserades av två personer 

oberoende av varandra och sedan har deras uppfattningar kombinerats. 

I den teoridrivna delen var strategierna från de valda teorierna förbestämda. Efter att 

materialet bearbetats i den empiridrivna delen undersöktes om det gick att se mönster och 

urskilja teoriernas strategier i texterna. Allt textmaterial analyserades genom de strategier 

Image Repair Theory och Corporate Apologia innehåller. För att göra det tydligt och 

transparent användes studiens frågeställningar som tidigare formulerats i syftet som 

analysfrågor. Genom att ställa dessa frågor till texten försäkrade vi oss om att besvara 

studiens syfte och frågeställningar på ett tillfredställande sätt. Detta tillvägagångsätt 

underlättade besvarandet av syfte och frågeställningar som berörde huruvida det gick att 

urskilja någon eller några av strategierna i Volkswagen Sveriges kriskommunikation. En text 
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kunde visa tendenser till ingen, en eller flera av de strategier Image Repair Theory eller 

Coporate Apologica innehöll.  

I analysdelen presenteras de teman som utvecklades utifrån materialet var för sig, därefter 

följer en analys av vilka strategier som gick att urskilja.  

5.5 Metoddiskussion 

Att använda textanalys som metod innebär förutom en möjlighet att skapa en djupare 

förståelse för innehållet i en text också vissa problem vad gäller validitet och reliabilitet i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Inom vetenskapen ställs krav på att 

påståenden och slutsatser ska vara underbyggda. Ett argument har validitet om det är relevant 

i den aktuella situationen och reliabilitet om uppgifterna som fastställs stämmer. Validitet och 

reliabilitet är grundläggande för det vetenskapliga arbetssättet (Ekström & Larsson, 2010: 

14-15). I detta fallet gick det att ifrågasätta om textanalys var den metod som skulle ge svaret 

på studiens frågeställningar med syfte att beskriva och analysera Volkswagen Sveriges 

externa kriskommunikation i samband med miljöskandalen hösten 2015. Metodens svagheter 

och förtjänster kommer diskuteras här nedan.  

Wideberg (2002: 18) menar att begrepp som reliabilitet och validitet inte passar den 

kvalitativa forskningen särskilt bra. Forskaren ska inte vara utbytbar (reliabilitet) eller att det 

på förhand bestäms vad som kommer mätas (validitet) som på samma sätt som i kvantitativa 

studier. Däremot understryker Wideberg vikten i att både vara saklig och tillförlitlig inom den 

kvalitativa forskningen. Det görs genom reflekterande val och tolkningar som åskådliggörs 

under arbetets process. I studien togs detta i beaktande genom att motivera och redogöra för 

de tolkningar som gjorts så att läsaren själv kan värdera forskningen.   

Validitet 

Bergström och Boréus (2008: 41) menar att validiteten består i att undersökningen som 

genomförs för att besvara en viss fråga verkligen kan ge svar på frågan när det gäller 

metodval. Detta är något som denna undersökningen har tagit i beaktande. Att beskriva och 

analysera Volkswagens externa kriskommunikation kan ske på många fler sätt än med en 
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textanalys. Men eftersom det är texter som ska studeras så går det, trots att tillvägagångssättet 

är kvalitativt, uppnå en viss grad av validitet. 

Realibitet 

Studiens precision blir också en realibitetsfråga enligt Bergström och Boréus (2008: 42) och 

då särskilt i en textanalys där det finns en tolkningsaspekt att ta hänsyn till. För att skapa hög 

reliabilitet har metoden och analysverktygen specificeras på ett så tydligt sätt som möjligt. 

Med en tydlig beskrivning av metod och material så begränsas tolkningsutrymmet till hur den 

enskilde forskaren tolkar materialet.  

Generaliserbarhet 

Det är också viktigt att diskutera generaliserbarheten i studien. I kvalitativa undersökningar 

kan man som forskare inte göra generaliseringar även om forskare ofta gör det (Bryman 

2012: 406). De generaliseringar man gör i dessa fall är mer teoretiska och används för att ofta 

genom fallstudier som steg för steg utvecklar teorier om grundläggande egenskaper i 

exempelvis språk, social interaktion och samhällssystem (Larsson, 2010: 18). Därför kunde 

denna studien inte ge en bild som var generaliserbar och som skulle gå att applicera på hela 

kriskommunikations-området, men däremot kunde studien lämna ett bidrag till den fortsatta 

forskningen inom kriskommunikation.  

6. Analys 

Här presenteras analysen av Volkswagen Sveriges pressmeddelanden, Facebookinlägg och 

tillhörande Facebook-kommentarer med hjälp av de teman som utvecklats utifrån materialet. 

Därefter presenteras en analys av vilka kriskommunikationsstrategier som kunde urskiljas i 

materialet. 

6.1 Pressmeddelanden  
När Volkswagen Sveriges pressmeddelanden bearbetades och analyserades blev det tydligt att 

ett antal teman var återkommande i materialet. Genom att göra en meningskoncentrering i 

enlighet med Kvale och Brinkmanns (2014: 249) tillvägagångssätt hittades de naturliga 

meningsenheterna i texterna för att kunna utveckla dess teman. De teman som hittades växte 
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fram under analysens gång. Med hjälp av detta tillvägagångssätt identifierades ett antal 

teman. Framgångar i rally (6), förändringar i styrelse och ledning (3), styrelse och ledning 

uttalar sig (7), åtgärder (9), berörda/icke berörda bilar och motorer (5), återvinna förtroende 

(5), utsläpp och miljö (3) och fordonssäkerhet (5). Siffrorna beskriver i hur många texter 

temat förekom. 

Under den avgränsade tidsperioden publicerades det sex pressmeddelanden av totalt tio som 

inte uttryckligen handlade om krisen. Dessa inkluderades för att få en helhetsbild om vad som 

kommunicerades under den aktuella tidsperioden. Dessa pressmeddelanden handlade 

uteslutande om Volkswagens framgångar i rally-VM- och EM som var aktuellt under 

tidsperioden. Här är ett citat som var symtomatiskt för dessa texter: 

“Johan Kristoffersson imponerade med en andraplats i VM och i EM blev det dubbelt 

Volkswagen i topp genom Tommy Rustad och Ole Christian Veiby” (Volkswagen 21 

september) 

Alla pressmeddelanden om rally handlade huvudsakligen om att Volkswagenförare hade tagit 

VM-medaljer eller att de satsade på att ta medaljer. Från Volkswagens sida skulle det här 

kunna vara ett sätt att styra om allmänhetens fokus genom att publicera mer positiva nyheter 

om Volkswagen och dess framgångar i rally. Den enda tolkning som gjordes av dessa 

publiceringar var att de kunde ha varit en avledningsmanöver under krisen, men detta gick 

inte att dra några slutsatser kring. Texterna var inte överdrivet positiva och innehöll inte 

heller något som hade potential att ta fokus från den pågående krisen. 

6.1.1 Förändringar i styrelsen och ledning 

Ett annat tema som förekom i tre av texterna handlade om förändringar i styrelsen och 

ledningen. Antingen att personer i styrelse och ledning avgått, skulle bytas ut eller tillsättas. 

Det var med andra ord fokus på förändringar på de ledande positionerna i Volkswagen och 

under krisen gjordes ett antal omstruktureringar inom ledning. Att man valde att gå ut med 

det i pressmeddelanden just under krisen kan ha varit ett sätt att visa allmänheten att något 

gammalt som kunde ses som negativt byttes ut mot något nytt som skulle ställa situationen 
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till rätta. Det gick att se på detta som en nystart för att hantera krisen och visa på 

handlingskraft. I citatet nedanför sade Volkswagens ordförande Bernd Osterloh att det 

behövdes en lagspelare vilket Matthias Müller enligt citatet är. En lagspelare kan i detta fall 

vara en ledare som samarbetar väl med andra, vilket kan tyckas vara nödvändigt inom en stor 

organisation med många anställda som befinner sig i en omfattande kris.  

“- När det handlar om att utse ledarskap har Volkswagen-koncernen inget behov av 

att ta förhastade beslut. Vi känner och värderar Matthias Müller för hans 

målmedvetenhet och beslutsamhet. Han arbetar inte ensam utan är en lagspelare. Det 

är vad Volkswagen behöver nu”. (Volkswagen 28 september) 

Ett annat exempel på ett uttalande från styrelse och ledning var:  

“- Matthias Müller är en person med stor strategisk och social kompetens samt 

entreprenörsanda. Han känner koncernen och våra märken väl och kan omedelbart ta 

sig an sin nya uppgift med full energi. Vi värderar högt hans kritiska och konstruktiva 

framtoning.” (Volkswagen 28 september) 

Läser man mellan raderna verkar förändringen av ledningen vara både betydelsefull och 

nödvändig hos Volkswagen. Att göra förändringar i ledningen kan också vara ett steg i att 

återuppbygga förtroendet för organisationen, ett tema som också utvecklades och som vi 

återkommer till senare. Att styrelsen värderar just hans kritiska framtoning är intressant 

eftersom allmänheten under denna tiden också var kritisk. Att den nytillträdda VD:n hade en 

kritisk framtoning kan visa på att de ville ha en VD som såg på verksamheten med samma 

kritiska ögon som allmänheten. 

6.1.2 Ledning och styrelse uttalar sig om krisen 

Ett annat återkommande tema som hänger ihop med det föregående var att det noterades att 

det i sju texter förekom att ledning och/eller styrelse också uttalar sig om krisen. Dessa 

uttalanden handlade antingen om krisen på något sätt eller att personer i styrelse och 

ledningen blivit utbytt. De uttalanden som återfanns i materialet gjordes bara av personer 
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med ledande positioner vilket kan signalera att det som de kommenterade var högprioriterat. 

Ett exempel på detta var när Volkswagens nytillträdde VD för Volkswagen Group, Matthias 

Müller, under ett tal till sina anställda sade; 

“- Vi kan, och vi vill, ta oss igenom den här krisen tack vare att Volkswagen är ett 

starkt företag. Viktigast av allt, vi har det bästa bilbyggarteamet som man kan önska 

sig”. (Volkswagen 7 oktober)  

Det vi undersökte var Volkswagens externa kriskommunikation men detta uttalande innefattar 

också intern kriskommunikation till viss del. Uttalandet skedde vid bilfabriken i Wolfsburg så 

det kan uppfattas som ett sätt att stärka och skapa lugn hos de anställda samtidigt som de går 

ut med det i offentligheten genom ett pressmeddelande. I uttalandet var de öppna med att de 

befann sig i en kris men de kommunicerade också att de var ett starkt företag, ett uttryck som 

kan anses vara positivt. På detta sätt kommunicerades att de fortfarande var ett bra företag 

med det bästa bilbyggarteamet. Vi ett annat tillfälle uttalade sig Herbert Diess, VD för 

Volkswagen personbilar, på följande sätt; 

“- Volkswagen ompositionerar sitt varumärke inför framtiden. Vi blir mer effektiva, vi 

ger våra produkter och våra kärnteknologier ett nytt fokus och vi skapar utrymme för 

våra framåtblickande teknologier genom att snabba på vårt effektiviseringsprogram, 

betonar Herbert Diess.” (Volkswagen 13 oktober) 

En intressant iakttagelse är att de så tydligt gick ut med att de skulle ompositionera sitt 

varumärke, knappt en månad efter att krisen bröt ut. Volkswagen förklarade inte konkret hur 

de skulle ompositionera sitt varumärke utan talade väldigt generellt om det. Men det skulle 

troligtvis kunna innebära en ompositionering mot mer miljövänliga alternativ och 

teknologier. De försökete ta itu med ett tidigare miljöproblem genom att satsa på 

framåtblickande teknologier för att bli mer effektiviserade. Återvinna förtroende har varit ett 

ofta återkommande ämne och det här citatet skulle även kunna ses som en process för att 

återvinna förtroendet, genom att radera det gamla och blicka framåt med hjälp av ny 

teknologi. Det talas i väldigt allmänna termer och det är svårt att tyda vad som egentligen 
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menas, men vad som kan skymtas är ett varumärke som åtminstone arbetar med åtgärder av 

olika slag.  

6.1.3 Åtgärder 

Det leder in på temat åtgärder som också var det mest framträdande temat. I nio texter 

återkom Volkswagen till diverse åtgärder som de skrev har vidtagits eller som skulle komma 

att vidtas. Det handlade om allt ifrån tekniska förändringar, diverse utredningar och nya 

satsningar. 

“Företaget kommer att vända på varenda sten tills det når till botten med detta samt 

ställa de ansvariga till svars och vidta nödvändiga åtgärder” (Volkswagen 28 

september). 

I utdraget från detta pressmeddelande skrev de om att åtgärder skulle vidtas, men inte 

specifikt vilka åtgärder som skulle vidtas. Det fanns med andra ord en viss otydlighet kring 

vad de menar för åtgärder. Det ovanstående citatet var ett exempel på meningsenheter som 

föll in under temat åtgärder. Det fanns också meningsenheter där de var lite mer konkreta 

och beskrev vilken typ av åtgärd som skulle vidtas, ett exempel på det var:  

“Vi måste genomgå omfattande besparingar för att hantera den här krisen, men vi 

har samtidigt inte råd att göra besparingar på bekostnad av framtiden.” (Volkswagen 

7 oktober). 

Denna typ av meningsenheter föll också in under temat åtgärder. Här beskrev de att det rörde 

sig om ekonomiska åtgärder. Det gick alltså att se tendenser till att Volkswagen, allt eftersom 

dagarna gick, blev lite mer tydliga i sin kommunikation även om det fortfarande förekom en 

viss otydlighet. Tidigare skrev de bara att de skulle genomföra diverse åtgärder men här 

förklarar de vilken typ av åtgärd, en ekonomiska åtgärd. Men det är fortfarande ganska 

otydligt vilken typ av ekonomisk åtgärd det handlade om.  
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6.1.4 Berörda/icke berörda bilar och motorer 

I fem texter skrev de om vilka bilar och motorer som berördes eller inte berördes. Detta 

skedde på lite olika sätt, bland annat skrevs följande: 

“En intern utvärdering i Volkswagen AG har visat att det finns 224 746 berörda bilar 

som redan är i trafik i Sverige”. (Volkswagen 30 september) 

Här skrev de om antalet berörda bilar, men inte specifikt vilka modeller som var berörda. 

Denna meningsenhet föll in under temat berörda/icke berörda bilar och motorer. Vid de 

tillfällen de beskrev vilka bilar eller motorer som inte berördes kunde det se ut så här: 

“Det är också viktigt att påpeka att koncernens nya dieselbilar, som har motorer 

enligt den nya standarden EU6, uppfyller alla miljökrav och andra kriterier”. 

(Volkswagen 7 oktober) 

I detta utdrag beskrev de vilka motorer som uppfyllde kriterierna för miljökraven och som 

således inte berörts av krisen. Just miljökraven och de kriterier som finns var med stor 

sannolikhet det som gjorde att förtroendet för Volkswagen sjönk i och med krisen. Detta 

verkade de också benägna med att förklara, att de ville återvinna och bygga upp förtroendet 

igen. 

6.1.5 Återvinna förtroende  

I fem texter nämnde Volkswagen att de ville återvinna, återställa eller bygga upp det 

raserande förtroendet för organisationen. Två ofta förekommande ord var “vända på alla 

stenar” och “transparens”, dessa ordval återfanns i ett flertal olika pressmeddelande. De var 

precis som många gånger tidigare ganska övergripande och ospecificerat. Ett tydligt exempel 

på det är följande citat: 

‘’Min allra viktigaste uppgift är att återvinna förtroendet för Volkswagen-koncernen – 

genom att vända på alla stenar och göra det med maximal transparens, och att dra 

rätt slutsatser utifrån den nuvarande situationen.” (Volkswagen 28 september) 
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Under detta tema föll också meningsenheter in som inte ordagrant innehöll något om att 

återvinna förtroendet:  

“- Vi kan bara be om ursäkt och be våra kunder, allmänheten, myndigheterna och 

våra investerare att ge oss en chans att ställa allt till rätta”. (Volkswagen 28 

september) 

Här använde de inte ordet åtgärder men det gjordes en tolkning att “ställa allt till rätta” också 

innefattar förtroendet och därför grupperades följande meningsenhet även under temat 

återvinna förtroende. 

6.1.6 Utsläpp och miljö 

Förutom förtroendet gick det också att argumentera för att de också ville ställa saker som 

gällde utsläpp och miljö till rätta. I tre pressmeddelanden var temat utsläpp och miljö 

framträdande. Hit grupperades meningsenheter som handlade om eller på något sätt berörde 

utsläpp och miljö. Det kunde handla om begrepp som är svåra för allmänheten att förstå som 

nya miljöteknologier eller miljö/utsläppskrav. Det var intressant att utsläpp och miljö så 

sällan förekom i pressmeddelanden trots att krisen i huvudsak berodde på de ämnena. Men de 

gånger de faktiskt berörde det så kunde det handla om att de tillkännagav en handlingsplan: 

“Volkswagen AG tillkännager en handlingsplan för att åtgärda 

utsläppskaraktäristiken i dieselbilar.” (Volkswagen 30 september) 

Ett annat citat under samma tema: 

“På mötet beslutades att Volkswagen kommer att gå över till att endast installera 

dieselmotorer med SCR- och AdBlue-teknologi i Europa och Nordamerika så snart 

som möjligt. Dieselfordon kommer enbart att förses med avgassystem som använder 

den bästa miljöteknologin.” (Volkswagen 13 oktober) 
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Det är lätt att vilseleda allmänheten genom att använda begrepp som “AdBlue-teknologi” 

som förvisso kan vara en mer miljövänlig teknik än den befintliga tekniken men för den stora 

massan kan vara svår att relatera till. 

6.1.7 Fordonssäkerhet 

Trots de problem som uppdagades under krisen och att så många bilar var berörda så återkom 

de flera gånger till att bilarna var säkra. Under den aktuella tidsperioden publicerades det fem 

pressmeddelanden innehållandes meningsenheter som föll in under temat fordonssäkerhet. 

Ett exempel på meningsenhet som förekom vid ett flertal tillfällen på ett identiskt sätt visas i 

citatet nedan:  

 “Fordonen är och förblir tekniskt säkra och körbara.” (Volkswagen 28 september) 

Denna meningen lades till i flera pressmeddelanden, ofta efter att de beskrivit vilka bilar och 

motorer som berörts av problemet. Ett annat exempel på en meningsenhet som föll in under 

temat fordonssäkerhet var: 

 “Koncernchefen betonade också att samtliga berörda fordon är säkra och kan  

 användas: -Våra kunders säkerhet har aldrig äventyrats.” (Volkswagen 7 oktober) 

Vid ett tillfälle gick även koncernchefen ut med ett uttalande som inte riktade fokus på själva 

miljöskandalen utan istället förmedlade till allmänheten att säkerhet är viktigt för Volkswagen 

och har aldrig kompromissats med. 

6.2 Facebookinlägg 

Efter att ha bearbetat Facebookinläggen identifierades samma teman på Volkswagen Sveriges 

Facebook med några få undantag. Det tema som inte återfanns var förändringar i ledning och 

styrelse och förutom detta utvecklades ett nytt tema, ber om ursäkt. I flera av 

Facebookinläggen användes samma eller texter som var snarlika dess motsvarighet i deras 

pressmeddelanden, därav återkom liknande teman från analysen av pressmeddelanden. De 

teman som utvecklades utifrån innehållet i Facebookinläggen var; styrelse och ledning uttalar 
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sig (3), åtgärder (4), berörda/icke berörda bilar och motorer (5), återvinna förtroende (4), 

utsläpp och miljö (3), fordonssäkerhet (4), Ber om ursäkt (2) och kostnadsfritt (2). 

6.2.1 Styrelse och ledning uttalar sig 

I tre av texterna förekom meningsenheter som kategoriserades med hjälp av temat styrelse 

och ledning uttalar sig. Dessa uttalanden såg ut på liknande sätt som i deras 

pressmeddelanden. Ett exempel var ett uttalande från VD:n för Volkswagen personbilar, 

Herbert Diess: 

 “Vi gör allt vi kan för att snabbt få fram en lösning som vi kommer att presentera för 

 våra samarbetspartners, till våra kunder och till allmänheten så snart det bara är  

 möjligt, så att deras fordon följer regelverket till punkt och pricka.”  

 (Volkswagen 26 september) 

Här uttalade sig en person i ledningen på liknande sätt som i tidigare pressmeddelande där de 

skrev att de gör allt de kan för att få fram en lösning att presentera. Ett annat exempel var när 

ett helt facebookinlägg den 30 september skrevs signerat av en specifik person. Inlägget var 

inte uppbyggt med citat men med tanke på underskriften så kategoriserades det under detta 

tema: 

“Med vänlig hälsning Sten Forsberg, Chef, Volkswagen Personbilar Sverige”. 

(Volkswagen 30 september) 

Eftersom personen betecknades som “chef” så tolkade vi det som att han ingick i ledning och 

därför också kategoriserades som ett uttalande av styrelse eller ledning. Det var vid detta 

tillfället som en person från Volkswagen Sverige uttalade sig för första gången på Facebook. 

Att det förekom uttalande så få gånger från organisationen i Sverige kan bero på att mycket 

av kommunikationen kom från Volkswagen globalt och sedan översatts till svenska för de 

svenska kanalerna.  
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6.2.2 Åtgärder 

I fyra texter gick de ut på Facebook och berättade att åtgärder skulle vidtas. Efter en kris är 

det naturligt att man väljer att vidta olika åtgärder och beskriver dessa mer eller mindre. I 

inläggen på Facebook kunde man bland annat läsa: 

“Tekniska lösningar utarbetas just nu och presenteras senast i oktober. Åtgärden kan 

inledas direkt efter myndigheternas godkännande” (Volkswagen 20 september) 

En annan meningsenhet som kategoriserades under samma tema var: 

“Volkswagen AG presenterar nu sin åtgärdsplan för förbättring av 

avgasegenskaperna i dieselbilar av en viss motorfamilj”. (Volkswagen 29 september) 

Deras fokus på åtgärder återfinns alltså även i Facebookinläggen på samma sätt som i 

pressmeddelanden. De beskrev här att de presenterat en åtgärdsplan, även här med viss 

otydlighet.  

6.2.3 Berörda/icke berörda bilar och motorer 

De meningsenheter som vars innebörd innehöll berörda och icke berörda bilarna 

kategoriserades under temat berörda/icke berörda bilar och motorer. Dessa meningsenheter 

förekom i fem texter, med andra ord i en majoritet av dem. Ett exempel på en meningsenhet 

som innehöll berörda bilar såg ut så här: 

“En märkbar avvikelse mellan testresultat i bänk och faktisk användning på en väg, 

var bekräftat endast för EA 189-motorer” (Volkswagen 23 september) 

När de skrev om bilar och motorer som inte var berörda av problemet kunde det se ut på 

följande sätt: 
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“Som tidigare meddelats är inte de nya Volkswagen personbilarna som uppfyller 

EU6-normen, som gäller i hela Europa, berörda. Detta inkluderar därför också de 

senaste årsmodellerna av Golf, Passat och Touran” (Volkswagen 26 september) 

De meningsenheter som handlade om berörda och inte berörda bilar liknar de enheter om 

beskrev samma sak i pressmeddelanden. Även detta är naturligt. Där det skiljer sig är att de i 

sina Facebookinlägg också beskrev och informerade om tekniska hjälpmedel för att bilägare 

själva skulle kunna se om deras bil berördes:  

  

 “Är din bil berörd? Vi har nu gjort det enklare för dig att se om din dieseldrivna  

 Volkswagen är berörd av den kommande åtgärden” (Volkswagen 1 oktober) 

Denna beskrivning syftade till att hänvisa till en extern hemsida där bilägare kunde skriva 

bilens registreringsnummer för att se om deras bil var berörd av problemet. 

6.2.4 Återvinna förtroende 

När deras pressmeddelanden analyserades utvecklades temat återvinna förtroende, detta 

återfanns även på ett tydligt sätt i deras Facebookinlägg under tidsperioden. I hälften (4) av 

Facebookinläggen återfanns meningsenheter som grupperades under detta tema. Detta tog sig 

uttryck på följande sätt: 

“Vi på Volkswagen kommer göra vårt yttersta för att återvinna fullt   

förtroende, som så många givit oss och kommer göra allt nödvändigt för att  

undvika ytterliggare skada” (Volkswagen 23 september) 

Uttalanden av denna karaktär var vanligt förekommande både i Facebookinlägg och 

pressmeddelanden. Med tanke på att de flera återkom till förtroendet genom att så tydligt 

använda just ordet förtroende så föreföll just förtroendet vara en central del både i krisen och 

kommunikationen kring ordet.  
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6.2.5 Utsläpp och miljö 

Även om krisen till stor del handlade om förtroende så grundade den sig i frågor som rörde 

temat utsläpp och miljö. I tre texter förekom meningsenheter vars huvudinnebörd handlade 

om utsläpp och miljö. Man kan tycka att det borde vara ett frekvent tema med tanke på krisen 

men Volkswagen nämner inte begrepp om utsläpp eller miljö särskilt ofta. En meningsenhet 

som kan läsas nedan: 

 “Du har säkert läst och hört om mjukvaran i vissa Volkswagen-koncernens dieselbilar 

 som manipulerar utsläpp av kväveoxider i testmiljö. Det som skett är fullkomligt  

 oacceptabelt och besvikelsen är stor även hos oss över hur detta kunnat ske.”  

 (Volkswagen 30 september)  

Detta var första gången Volkswagen erkände och själva gick ut med att det skett en 

manipulation av mjukvaran i många av deras bilar. De gick aldrig ut och berörde frågan om 

manipulation på ett så tydligt sätt i deras pressmeddelanden. Detta skulle kunna bero på att 

deras pressmeddelanden ursprungligen kom från Volkswagen globalt och att de där inte lika 

tydligt använde manipulation. Medan Volkswagen Sverige via deras Facebook-konto 

möjligen hade större makt och kunde kommunicera mer fritt. Detta går dock bara att 

spekulera kring men det var en intressant iakttagelse som gjordes under analysen av 

materialet. I citatet finns också tendenser till att de i och med sitt uttalande gjorde sig själva 

till offer i krisen, eftersom de skriver att besvikelsen är stor hos dem själva. Det går att tolka 

detta som att de ville kommunicera att de inte inte visste om problemet. 

6.2.6 Säkerhet 

Samtidigt som skandalen i grunden handlade om utsläpp och miljö valde Volkswagen ett 

flertal gånger att gå ut med att deras fordon var tekniskt säkra och körbara. På Facebook 

förekom detta vid fyra tillfällen, alltså mer frekvent än temat miljö och utsläpp. Att 

Volkswagen hade manipulerat utsläppssiffror medförde med stor sannolikhet en osäkerhet 

hos allmänheten. I förlängningen verkade det leda till att fler frågor behövde besvaras, 

exempelvis om säkerheten påverkats eller om Volkswagen manipulerat säkerheten också. Här 

är två exempel: 
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 “Alla berörda fordon är säkra och kördugliga ur teknisk ståndpunkt”  

 (Volkswagen 23 september)  

  

 “Fordonen är och förblir tekniskt säkra och körbara” (Volkswagen 26 september) 

Eftersom meningsenheter likt dessa förekom på ett flertal ställen på liknande sätt så kan man 

anta att det fanns ett informationsbehov att tillgodose genom att så tydligt förklara att bilarna, 

trots problematiken, fortfarande var säkra. 

6.2.7 Ber om ursäkt 

Det sista temat som utvecklades utifrån materialet och som var av intresse var temat ber om 

ursäkt. Dessa meningsenheter förekom i två Facebookinlägg medan de inte förekom någon 

gång i deras pressmeddelanden och det är intressant att analysera varför det förekom just på 

Facebook. Eftersom deras pressmeddelanden nästan uteslutande kom från Volkswagen 

globalt så har dessa ursäkter möjligtvis formulerats av Volkswagen Sverige själva. 

“Först och främst vill vi be om ursäkt. Du har säkert läst och hört om mjukvaran i 

vissa av Volkswagen-koncernens dieselbilar som manipulerar utsläpp av kväveoxider 

i testmiljö. Det som skett är fullkomligt oacceptabelt och besvikelsen är stor även hos 

oss över hur detta kunnat ske.” (Volkswagen 30 september) 

I detta utdraget ber de alltså om ursäkt och indirekt också erkänner att det förekommit 

manipulation. Detta är också ett exempel på det tidigare temat utsläpp och miljö.  

6.3 Facebook-kommentarer 

Vid analys och bearbetning av Volkswagens Facebook-kommentarer har sju stycken teman 

identifierats. I analysen var det Volkswagens sätt att kommentera under respektive inlägg som 

var av intresse. En representativ del av mottagarnas kommentarer tog också med för att 

behålla det sammanhang i vilket Volkswagen publicerade sina kommentarer. De teman som 
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utvecklades var; inte om krisen, åtgärder, förbrukning och prestanda, förtroende, berörda/

icke berörda bilar och motorer, bristfällig information och fullt ansvar. 

6.3.1 Inte om krisen 

Det första temat som utvecklades kallades inte om krisen. Meningsenheter som inte handlade 

om krisen grupperades under detta tema. 

!  
Tema 1: Inte om krisen. 

I bilden ovanför ges ett exempel på detta tema där Volkswagen skrev om deras 

Instagramkonto apropå bilden som inlägget handlade om, en bilutställning i 

Frankfurtsalongen. Inlägget liksom deras kommentar publicerades den 18 september, samma 

dag som nyheten om manipulationen kom ut. Här kunde man också se att en person ställde en 

fråga gällande manipulationen trots att inlägget inte eller deras kommentar handlade om 

krisen. Med andra ord började kommentarer från mottagarna redan i detta inlägget beröra 

krisen men endast vid ett få antal gånger.  

!  
Tema 1: Inte om krisen. 
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Här är ett annat exempel på meningsenheter som grupperades under detta tema. Även här kan 

vi se att det dök upp kommentarer som syftade på nyheten om att det förekom manipulation 

av utsläppssiffror. Vid detta tillfälle hade Volkswagen Sverige inte gått ut med någon 

information i de kanaler som studerats i denna studie. Detta var alltså två dagar efter att 

krisen bröt ut och nyheten hade med stor sannolikhet nått många av Volkswagen Sveriges 

följare på Facebook, så att det kommer frågor och kommentarer likt denna är naturligt.  

6.3.2 Åtgärder 

I bilden nedan exemplifieras meningsenheter i kommentarer som grupperades som åtgärder. 

De beskriver åtgärder men inte specifikt vilka åtgärder det handlade om.  

!  
Tema 2. Åtgärder 

De fick en fråga angående de åtgärder de lite otydligt beskrev i inlägget och de besvarade 

också frågan på ett förhållandevis otydligt sätt. Denna otydlighet kan, även om den kan vara 

frustrerande för mottagarna, vara nödvändig eftersom de i detta läget troligtvis inte hade helt 

klart för sig vilken åtgärd som krävdes för vilka bilmodeller.  
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!  
Tema 2. Åtgärder 

Här är ytterligare ett exempel på där de skriver om åtgärder och de syftar alltså på den åtgärd 

som sedan visade sig vara en mjukvaruuppdatering för de berörda bilarna. Detta exempel 

innehöll också fler teman som, förbrukning och prestanda samt bristande information. I 

denna kommentaren blir det desto tydligare att de inte hade tillräckligt med information för 

att gå ut med mer detaljer kring den åtgärd som skulle vidtas. Av mottagarens kommentar att 

döma så har otydligheten kring vad åtgärden egentligen innebar skulle innebära också 

uppmärksammats av mottagarna. En månad in i krisen var kommunikationen fortfarande till 

viss del otydlig och ingen konkret åtgärd hade presenterats. 

6.3.3 Förbrukning och prestanda  

I detta exempel fanns en meningsenhet som föll in under temat åtgärder och förbrukning och 

prestanda. Det ställdes många frågor under den aktuella tidsperioden om hur just 

förbrukningen påverkats av den åtgärd som Volkswagen återkommande beskrev. 

!  
Tema 3. Förbrukning och prestanda  
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Anledning till att de fick många frågor om detta kunde bero på att en ökad förbrukning skulle 

leda till högre bränslekostnader för bilägaren. Deras återkommande svar på dessa 

funderingar, likt exemplet, var att förbrukningen och prestandan inte skulle påverkas. Detta 

svar förekom på ett flertal ställen på ett liknande sätt. Volkswagens kommentarerna kring 

detta blev, i förhållande till det stora hela, ett positivt inslag i krisen för deras del. Att de, trots 

de problem krisen innebar, kunde gå ut med att prestandan och förbrukningen inte skulle 

påverkas av de efter den planerade åtgärden för att lösa problemet kunna förvärra krisen 

ytterligare.  

6.3.4 Bristfällig information 

Meningsenheter som grupperades under temat bristfällig information var återkommande i 

kommentarerna Volkswagen publicerat under tidsperioden. 

!  
Tema 4. Bristfällig information 

Volkswagen återkom ett flertal gånger till “den information vi har just nu”. Detta kunde anses 

vara naturligt under en kris där organisationen inte har all nödvändig information i alla delar 

av krisen och därav använde sig av denna typ av uttalanden. Genom att uttala sig på detta sätt 

skulle organisationen kunna ha ryggen fri om det vid ett senare tillfälle visade sig att 

prestandan och eller förbrukningen hade påverkats av åtgärderna som senare skulle vidtas. 

Om organisationen hänvisade till den information de vid det tillfället hade skulle de, även om 

det inte skulle vara uppskattat, ha ett visst spelrum för att ändra uppfattning i frågan om 

prestanda och förbrukning. Genom att hänvisa till den information de vid tillfället hade kan 

de också komma runt att intressenterna inte tycker sig få ett tydligt svar, likt i exemplet 

ovanför. Att de inte hade mer information blev då ett sätt att svara på varför de inte kunde ge 

mer detaljerad information. 
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6.3.5 Förtroende  

Något som tidigare hade beskrivits i pressmeddelanden och Facebookinlägg och som återkom 

även i Volkswagens kommentarer var meningsenheter grupperade under ett tema som rörde 

förtroende. 

!  
Tema 5. Förtroende 

I detta exempel kommenterade en mottagare att förtroendet fått sig en törn och Volkswagen 

svarade på detta på ett sätt som de gjort på liknande sätt i pressmeddelanden och 

Facebookinlägg, att de vill återvinna förtroendet. Vid tolkning av denna kommentar av 

Volkswagen så beskrev de att det som skett var oacceptabelt och att besvikelsen är stor hos 

dem. Genom att skriva det placerade de sig själva på samma sida som mottagarna på det 

sättet att de, av kommentarerna att döma, också var besvikna. Vid övriga tillfällen när 

meningsenheter innehållandes förtroende förekom, svarade Volkswagen på liknande sätt med 

att beskriva att de gör allt de kan för att återvinna det förlorade förtroendet. Det var också 

bara när mottagarna i kommentarerna nämnde något om förtroende som Volkswagen också 

tog upp det i sitt svar. I och med att förtroendet var återkommande i Facebook-

kommentarerna så var temat således varit genomgående i hela det analyserade materialet.  
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6.3.6 Berörda/icke berörda bilar och motorer 

Något som var vanligt förekommande var att personer ville veta vilka bilar och modeller var 

drabbade eller inte. Den 26 september kunde inte detta specificeras som man kan se på 

Volkswagens kommentar nedan. Det var först den 30 september som de gick ut med en 

hänvisning till en extern hemsida där man kunde se en detaljerad lista över vilka bilar och 

modeller som var drabbade. Här är ett exempel på en meningsenhet som föll in under detta 

tema: 

!  
Tema 6. Berörda/ icke berörda bilar och motorer 

Det fanns också meningsenheter som såg ut på ett annorlunda sätt där Volkswagen istället var 

mer konkreta med vilka motorer som inte berördes: 

!  
Tema 6. Berörda/icke berörda bilar och motorer 

Detta var ett annat exempel på hur detta tema kunde ta sig uttryck på. I exemplet kan vi se att 

de fick en fråga om motorn som nämns har blivit testade av en oberoende aktör. Detta svarar 

Volkswagen inte på utan hänvisade bara till att den motorn inte är berörd, med andra ord en 

viss grad av otydlighet i deras svar. 
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6.3.7 Fullt ansvar 

Det sista temat som utvecklades genom analysen var fullt ansvar. Detta tema utvecklades 

genom att det förekom meningsenheter som återkommande innehöll att Volkswagen beskrev 

att de skulle ta fullt ansvar för åtgärderna. 

!  
Tema 7. Fullt ansvar 

I exemplet syns att de syftat på att de skulle ta ansvar för aktiviteter som skulle bli förenat 

med en kostnad och behov av en extrabil. Denna typen av svar från Volkswagen återkom på 

liknande sätt ett flertal gånger i kommentarerna. Att meddela att de skulle ta fullt ansvar kan 

också vara ofrånkomligt när det på ett tydligt sätt varit Volkswagen som begått ett misstag, 

som de också några gånger själva mellan raderna också erkände. När de skrev att de skulle ta 

fullt ansvar för åtgärderna så går detta också hand i hand med att de gjorde allt för att 

återvinna förtroendet, något som alltså också var ett återkommande tema. Att ta fullt ansvar 

kan vara ett sätt att åtminstone inte ytterliggare påverka förtroendet negativt. Det kan man 

andra ord vara en första pusselbit för att återuppbygga förtroendet.  

6.4 Kriskommunikationsstrategier 

Nästa steg i analysen var att utifrån materialet se om det gick att urskilja någon av 

strategierna i Image Repair Theory och Corporate Apologia. Det fanns ett antal olika 

strategier under Image Repair Theory som gick att urskilja. Några av strategierna fanns att 

urskilja endast vid några få tillfällen i materialet medan andra strategier var mer 

förekommande och genomgående. Den första strategin som vi fann var evasion of 

responsibility, vilket innebär att organisationen hänvisar till anledningar som är utom ens 
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kontroll (Benoit, 1997: 180). Det gick att se tendenser till denna strategi i Volkswagen 

Sveriges Facebookinlägg vid enstaka tillfällen, där uttalanden likt detta förekom:   

“Det som skett är fullkomligt oacceptabelt och besvikelsen är stor även hos oss över hur detta 

kunnat ske” (Volkswagen 30 September)  

Genom att skriva att de också var besvikna över att detta kunnat ske så kan en tolkning av 

detta uttalande vara att det också skett utan deras vetskap. Även om vissa delar av 

organisationen, kanske främst i Tyskland, kan ha vetat om problemet så signalerar sättet de 

kommunicerade på att det skett utom deras kontroll. De hänvisade inte till en specifik 

anledning som var utom deras kontroll men uttalandet var ändå utformat på ett sådant sätt att 

det kunde tolkas som att det som skett var utom Volkswagens Sveriges vetskap. 

Strategin reduce offensiveness handlar sammanfattningsvis om att en organisation som begått 

fel kan reducera anstötligheten kring det som skett. Den första handlar om att organisationen 

kan försöka förstärka de positiva sakerna med företaget (Benoit, 1997: 180-181). Detta kan 

även jämföras med Bolstering i Corporate Apologia som innebär att organisationen tar ansvar 

för krisen men istället pratar om positiva saker (Falkheimer & Heide, 2014: 153). Det har 

tagits upp tidigare hur Volkswagens VD talade inför de anställda i fabriken i Wolfsburg där 

han förklarade att de hade “det bästa bilbyggarteamet i världen” samt att de är ett “starkt 

företag”. Han talade om detta vid ett tillfälle där han talade inför organisationens anställda, ett 

tal som också gick ut i ett pressmeddelande. Med tanke på att de också gjorde det till ett 

pressmeddelande så kan det finnas en fördel med att förstärka det positiva med företaget både 

mot de anställda men också mot allmänheten. Dessutom framkom det i flera 

pressmeddelanden och Facebookinlägg att bilarna skulle förbli tekniskt säkra och körbara. 

Det kan också tolkas som ett sätt att reducera anstötligheten på det sätt som Benoit beskriver 

som den fjärde varianten inom reduce offensiveness, att organisationen lyfter fram det 

positiva i händelsen. Att de lyfte fram att bilarna, trots problemen, ändå var tekniskt säkra och 

körbara kan tolkas som något positivt i en annars negativ händelse. 
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Nästa strategi som enligt Benoit (1997: 181) kan användas för att minska anstötligheten är 

Corrective Action som handlar om att organisationen går ut och lovar att lösa det aktuella 

problemet. Detta görs genom att gå tillbaka till hur det var före problemet eller så kan de lova 

att det som hänt aldrig ska ske igen. Denna strategi var den mest återkommande inom ramen 

för Image Repair Theory. Volkswagen gick vid ett flertal gånger ut och berättade att de skulle 

ställa allt till rätta. Däremot framkom det aldrig att allt skulle bli som det var innan vilket 

Corrective Action syftar till. Istället förklarades att ny teknik och framtidens teknologier var 

något man skulle fokusera på framåt, vilket kan antas vara hybrid och- elbilsmarknaden.  

 “Vi gör allt vi kan för att snabbt få fram en teknisk lösning som vi kommer att  

 presentera för våra samarbetspartners, till våra kunder och till allmänheten så snart 

 det bara är möjligt. Vår målsättning är att informera våra kunder så snabbt som  

 möjligt, så att deras fordon följer regelverket till punkt och pricka. Jag försäkrar er 

 om att Volkswagen kommer att göra allt som står i mänsklig makt för att vinna  

 tillbaka förtroendet från våra kunder, återförsäljarna och allmänheten.”  

 (Volkswagen 28 september). 

I nästa exempel fanns det ytterligare ett tecken på Corrective Action där de skrev att de 

jobbar hårt för att ställa till rätta det som blivit fel. De använde förvisso inte ordet “lovar” 

men likheterna mellan deras uttalande och strategin är slående: 

Vi har tidigare varit inne på att krisen till stor del verkade ha lett till en förtroendekris och 

denna kommentar från Volkswagen visar även på detta när de skrev att det handlar om 

förtroende. Men det förlorade förtroendet handlade också i grunden om manipulation av 

motorer och detta fel ville de säkerligen också ställa till rätta. Denna typen av meningsenheter 

återkom ett flertal gånger och det finns tydliga likheter mellan meningarna och strategin 

Corrective Action. Genom att uttala sig på detta sätt gjorde företaget klart att de inte kunde 

göra mer än de gör just nu. Att deras högsta prioritet var att lösa problemet. De sa förvisso 

inte uttryckligen att de lovade att lösa problemet som strategin utgår ifrån men likheterna 

mellan Corrective Action och deras sätt att uttala sig är ändå slående. 
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Mortification är den femte och sista strategin inom Image Repair Theory en organisation kan 

använda är att ta på sig skulden för händelsen och be om förlåtelse (Benoit, 1997: 181-182). 

Volkswagen skrev aldrig uttryckligen att de tog på sig skulden för händelsen, däremot gick 

det att tolka vissa meningar som att de ändå gjorde det på ett otydligt sätt. Vid två tillfällen 

bad Volkswagen Sverige om ursäkt på Facebook. För att exemplifiera detta har följande citat 

plockats ut:  

 “Först och främst vill vi be om ursäkt. Du har säkert läst och hört om mjukvaran i 

 vissa av Volkswagen-koncernens dieselbilar som manipulerar utsläpp av kväveoxider 

 i testmiljö. Det som skett är fullkomligt oacceptabelt och besvikelsen är stor även hos 

 oss över hur detta kunnat ske.” (Volkswagen 30 september) 

I citatet ber de om förlåtelse och mellan raderna tar de också på sig skulden för vad som hänt. 

Dessa ursäkter förekom bara på Facebook och inte i deras pressmeddelanden. Vad det kan 

bero på var att pressmeddelanden ursprungligen kom från Volkswagen globalt och som sedan 

översattes till svenska, medan Volkswagen Sverige som det verkade, hade större kontroll 

kring innehållet på sin Facebook. 

Strategier inom Image Repair Theory var alltså mer framträdande i materialet jämfört med 

Corporate Apologia. Vad detta kan bero på är svårt att dra slutsatser kring men utifrån 

materialet kunde vi se att det aldrig var några tveksamheter kring om Volkswagen var 

skyldiga till problemet och på det sättet var rena försvar inte aktuella, det passade helt enkelt 

inte situationen. Eftersom strategierna som ingår i Image Repair Theory bygger på att 

organisationen direkt eller indirekt tar på sig ansvaret för krisen medan Corporate Apologia 

har sin utgångspunkt i att inte ta ansvar och snarare arbeta med bortförklaringar, bortsett från 

bolstering. Med det sagt blev det tydligt att dessa teorier innefattar två olika sätt att hantera en 

kris på ur ett kommunikativt perspektiv. Detta är en insikt som växt fram under analysens 

gång och som hade varit svår att komma till utan att ha ett specifikt fall att studera. 

Skillnaderna mellan teorierna blev mer påtagliga och applicerbarheten var helt beroende av 

krisens karaktär. I det här fallet var Image Repair Theory mer applicerbar än Corporate 

Apologia. Den förstnämnda teorin var helt enkelt mer relevant och mest tillämpbar i analysen 
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av Volkswagens kriskommunikation. Det måste nödvändigtvis inte bero på att Volkswagen 

hade en förutbestämd taktik men det var något som identifierades från ett utifrånperspektiv. I 

analysen kunde däremot inga mönster hittas gällande strategierna kopplat till när under den 

aktuella tidsperioden materialet publicerades. I kriskommunikationens olika faser som 

Larsson (2014: 304-306) beskriver så är det inte orimligt att påstå att det kan behövas olika 

typer av strategier och sätt att tillgodose organisationens olika intressenters behov. I detta fall 

undersöktes endast krisens början så kallade akutfasen och då under en månads tid och därför 

kunde inte slutsatser dras kring hur det såg ut senare under krisperioden. Det blev tydligt för 

forskarna under analysens gång att det inte bara är olika intressenter som kan vara i behov av 

olika strategier och reaktionssätt, utan olika tidpunkter i krisen också kan kräva olika sätt att 

reagera på. Corrective Action var, som tidigare nämnts, den strategi som tydligast gick att 

urskilja i materialet. Vid tolkning av sättet denna strategin tog sig uttryck på så upplevdes 

Volkswagens kunder vara den grupp av intressenter vars informationsbehov texterna främst 

skulle kunna tillgodose. En annan intressegrupp vars informationsbehov skulle kunna 

tillgodoses av Corrective Action var leverantörer som naturligtvis också påverkades av krisen 

men det är inte orimligt att tro att Volkswagen använde andra kanaler än pressmeddelanden 

och Facebookinlägg för att kriskommunicera med dem.  

Otydlighet i kommunikationen hos Volkswagen under krisen var både återkommande och 

genomgående i pressmeddelanden, Facebookinlägg och kommentarer. Detta skulle kunna 

bero på att de inte hade tillräckligt med information eller att det var utarbetad taktik från 

Volkswagens sida. I tidigare forskning tas fallet med snabbmatskedjan Jack in the box upp 

som ett exempel på där otydlighet i kriskommunikation diskuteras som något fördelaktigt. 

Enligt den studien riskerar riskerar organisationen inte att sätta sig i en situation som kan 

skada förtroendet mer i framtiden om de använder en viss grad av otydlighet (Ullmer & 

Sellnow, 2000). I studien om British Petroleum (BP) som togs upp i tidigare forskning så 

skiljde sig kriskommunikationen hos BP och Volkswagen Sverige mycket åt och i BP-fallet 

användes en annan kriskommunikationsteori, Situational Crisis Communication Theory 

(SCCT), för att studera fallet. Det var intressant att ta upp den studien här i analysavsnittet 

eftersom det fanns ett samband mellan BP:s kris och Volkswagens kris med tanke på att de 

båda var miljörelaterade och för att kriskommunikationen såg ut på så olika sätt. Studien om 
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BP kunde hjälpa oss att förstå Volkswagens kriskommunikation ytterligare eftersom det låg 

mycket ansvar på BP:s VD, som satt kvar på sin post under en längre period i krisen och fick 

ta emot mycket kritik för sättet han krishanterade under olyckan. I Volkswagens fall så byttes 

VD:n ut snabbt. På detta sätt undvek de att företagets talesperson själv hade ett ansvar för 

krisen och som istället kunde se på krisen mer objektivt och kritiskt. Hos BP var förnekelse, 

förminskning och bortförklaring närvarande genom att utse en annan part till syndabock. En 

stor del av kriskommunikationen och de strategier som identifierades i fallet med BP jämfört 

med vad som kunde urskiljas i denna studie skiljer sig helt från varandra. 

Även sociala medier och web 2.0 har varit centralt i denna studie där krishanteringen idag bör 

ta hänsyn till det förändrade medielandskapet. Volkswagen använde sig av Facebook under 

den avgränsade tidsperioden ett flertal gånger för att krishantera. För Volkswagen finns det ett 

värde i att bemöta kritiken som förekom på Facebook eftersom det är ett öppet medium där 

alla kan ta del av det som sägs. Det ökar transparensen i krishanteringen och därför blir det 

viktigt för organisationen att besvara allmänhetens kritik och frågor när de dyker upp. I de 

första Facebookinläggen som inte handlade om krisen började de få frågor om 

manipulationen av motorer som skett men dessa kommentarer besvarade de inte. Denna 

iakttagelse visar på att det går snabbt på sociala medier och att det ställs krav på 

organisationen att agera snabbt innan krisen potentiellt förvärras. I analysen kunde vi se att de 

svarade på många liknande frågor i kommentarsfältet. Detta hade de kunnat effektivisera 

genom att vara tydligare i de Facebookinlägg de publicerade.  

7. Slutdiskussion 

För att säkerställa att undersökningen lyckats besvara studiens syfte och frågeställningar 

sammanfattas och diskuteras analysens viktigaste slutsatser med studiens syfte och 

frågeställningar i åtanke. 

Det var flera innehållsmässiga teman som gick att urskilja i Volkswagen Sveriges 

pressmeddelanden, Facebookinlägg och kommentarer på Facebook. I den empiridrivna delen 

av analysen var det flera teman som utvecklades och analysen visade att de mest 

förekommande teman i pressmeddelanden var i följande ordning (det mest förekommande 
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först); åtgärder, uttalande styrelse och ledning samt återvinna förtroende. Av de teman som 

utvecklades från innehållet i Facebookinlägg var berörda/icke berörda bilar och modeller 

mest förekommande. Därefter var åtgärder, återvinna förtroende och fordonssäkerhet mest 

framträdande. De teman som stack ut i kommentarerna var åtgärder samt förbrukning och 

prestanda. Det var flera teman som återkom i både pressmeddelanden och Facebookinlägg 

samt till viss del även i kommentarerna. Genom att bryta ned materialet och utveckla teman 

kring innehållet skapades en djupare förståelse för hur kriskommunikationen såg ut och vilka 

meningsenheter som var centrala. Denna förståelse drogs nytta av i nästa del som berörde den 

teoridrivna delen av studien.  

Den dialog som fördes mellan Volkswagen och mottagarna i Facebook-kommentarerna 

handlade ofta om mottagarnas egna behov. Det var mest frågor som ställdes men det 

framfördes också en del kritik som ofta var sammankopplad med frågor gällande mottagarnas 

egna bilar. Det var många frågor som kretsade kring vilka bilmodeller som var berörda av 

manipulationen och om mottagarnas egen bil var drabbad. Likaså handlade många frågor om 

prestanda och bränsleförbrukning samt om manipulationen påverkade mottagarens bils 

prestanda eller bränsleförbrukning. Volkswagen svarade också vid flera tillfällen att varken 

prestanda och bränsleförbrukning skulle påverkas. Utöver dessa ämnen var ersättning en stor 

fråga. Många ville ha ersättning och undrade om manipulationen skulle påverka dem 

ekonomiskt på något vis. Volkswagen gick ofta ut och svarade att alla ändringar eller 

modifikationer skulle vara kostnadsfria för kunden.  

Efter att det teoridrivna materialet analyserats och meningsenheter delats in i teman så tilltog 

arbetet med att urskilja någon eller några strategier utifrån Image Repair Theory och 

Corporate Apologica. Resultatet av analysen visade att det gick att urskilja totalt fem stycken 

strategier från de båda teorierna. De strategier som tillhör Image Repair Theory som kunde 

urskiljas i materialet var Evasion of Responsibility, Corrective Action, Reduce Offensivness 

och Mortification. Den strategi som teorin Corporate Apologia innehöll var Bolstering.  

Det gick att se kopplingar till Evasion of Responsibility när de skrev på ett sätt som kunde 

tolkas som att de var chockade över vad som hänt och att det, i enlighet med strategin, var 

�43



utom vissa delar i organisationens kontroll. Vissa meningsenheter visade tecken på Corrective 

Action i de fall där de lovade att ställa till rätta det som blivit fel. Reduce Offensivness och 

Bolstering, två strategier som trots att de tillhör två olika teoretiska perspektiv ändå liknar 

varandra, gick också att urskilja i materialet. Volkswagen skrev vid ett antal tillfällen om de 

positiva sakerna med deras bilar och om företaget trots krisen och det var på detta sätt 

kopplingar till dessa teorier gjordes. Den sista strategin som kunde urskiljas genom analys av 

materialet var mortification som innebar att Volkswagen indirekt tog på sig skulden och bad 

om ursäkt för det som hänt. 

Att kriskommunikation är ett ämne som är komplext och mångbottnat konstaterades redan på 

förhand men de analyser och resultat som gjorts i denna studie kan även understryka detta. 

Studiens resultat var ett exempel på att det i en organisations kriskommunikation finns ett 

antal innehållsrelaterade teman som återkom både i en specifik kanal men också över flera 

olika kanaler. Detta kan naturligtvis ha varit både medvetet eller omedvetet från Volkswagens 

sida att det fanns ett antal teman som återkom i kriskommunikationen. Resultatet visade 

vidare att teorierna Image Repair Theory och Corporate Apologia var tillämpliga på 

fallstudier likt denna och båda teorierna gick att urskilja i materialet även om Image Repair 

Theory var mer framstående. Det fanns också ett problem med att applicera redan på förhand 

bestämda teorier på ett specifikt fall för att forskaren kan försöka att tolka teorierna på ett 

sådant sätt att det ska passa in på de material som studeras. Digitala medier och dess 

betydelse har växt fram de senaste decenniet där det förväntas att krishantering finns 

tillgängligt. Fallet med Volkswagen är ett bevis på att krishantering kan och bör ske även på 

sociala medier där allmänheten förväntar sig svar och uttalanden från organisationen. Sociala 

medier innebär förutom en möjlighet för organisationen också ett hot eftersom en kris snabbt 

kan utvecklas och förvärras. Analysen visade att det ställdes många frågor och det riktades 

mycket kritik mot Volkswagen från allmänhetens sida. I ett sådant läge kan ryktesspridning 

lätt starta och genom att besvara frågor och kritik kan organisationen hindra detta. 

8. Framtida forskning  

Ett förslag på vidare forskning är att genom en kvalitativ intervjustudie studera förhållandet 

mellan de strategier som kunde urskiljas i deras kriskommunikation i förhållande till hur 
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ansvariga personer på Volkswagen Sverige faktiskt resonerade kring deras kommunikation 

under krisen. På detta sätt kan teoriernas tillämpbarhet undersökas vidare genom att studera 

primärkällans tankar och resonemang.  
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9. Källförteckning  

Pressmeddelanden 
21 september 

http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/volkswagenfoerare-paa-vm-och-

em-pall-i-barcelona-1221177 

21 september 

http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/em-segern-till-veiby-rustad-

utesluten-1221183 

28 september 

http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/matthias-muller-ny-vd-foer-

volkswagen-koncernen-1225092 

28 september 

http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/volkswagen-koncernen-

omorganiserar-styrelsen-har-fattat-beslut-om-en-ny-organisation-1225096 

28 september 

http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/uttalande-fraan-styrelsen-foer-

volkswagen-ag-1225101 

28 september 

http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/herbert-diess-vd-foer-

volkswagen-personbilar-vi-goer-allt-vi-kan-foer-att-snabbt-faa-fram-en-loesning-1225120 

30 september 

http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/volkswagen-ag-tillkaennager-

plan-foer-att-aatgaerda-dieselbilar-med-ea-189-eu5-motorer-1226591 
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30 september 

http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/volkswagen-ag-tillkaennager-

plan-foer-att-aatgaerda-dieselbilar-med-ea-189-eu5-motorer-beroerda-bilar-i-

sverige-1226588 

02 oktober  http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/nu-satsar-

kristoffersson-och-volkswagen-paa-medalj-i-rallycross-vm-1228284 

05 oktober 

http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/latvala-vinner-rally-france-foer-

andra-aaret-i-rad-1228838 

05 oktober 

http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/kristoffersson-och-volkswagen-

paa-pallen-igen-i-rallycross-vm-1228860 

07 oktober 

http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/uttalande-fraan-volkswagen-ag-s-

styrelse-1230883 

07 oktober 

http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/volkswagen-koncernens-vd-

matthias-muller-vi-ska-ta-oss-igenom-krisen-1230329 

13 oktober 

http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/volkswagens-personbilars-

ledning-har-fattat-strategiska-beslut-1234130 

15 oktober 

http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/volkswagenfoerare-jagar-vm-och-

em-medaljer-i-italien-1235363 

�47

http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/volkswagen-ag-tillkaennager-plan-foer-att-aatgaerda-dieselbilar-med-ea-189-eu5-motorer-beroerda-bilar-i-sverige-1226588
http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/volkswagen-ag-tillkaennager-plan-foer-att-aatgaerda-dieselbilar-med-ea-189-eu5-motorer-beroerda-bilar-i-sverige-1226588
http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/volkswagen-ag-tillkaennager-plan-foer-att-aatgaerda-dieselbilar-med-ea-189-eu5-motorer-beroerda-bilar-i-sverige-1226588
http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/nu-satsar-kristoffersson-och-volkswagen-paa-medalj-i-rallycross-vm-1228284
http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/nu-satsar-kristoffersson-och-volkswagen-paa-medalj-i-rallycross-vm-1228284
http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/nu-satsar-kristoffersson-och-volkswagen-paa-medalj-i-rallycross-vm-1228284
http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/latvala-vinner-rally-france-foer-andra-aaret-i-rad-1228838
http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/latvala-vinner-rally-france-foer-andra-aaret-i-rad-1228838
http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/kristoffersson-och-volkswagen-paa-pallen-igen-i-rallycross-vm-1228860
http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/kristoffersson-och-volkswagen-paa-pallen-igen-i-rallycross-vm-1228860
http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/uttalande-fraan-volkswagen-ag-s-styrelse-1230883
http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/uttalande-fraan-volkswagen-ag-s-styrelse-1230883
http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/volkswagen-koncernens-vd-matthias-muller-vi-ska-ta-oss-igenom-krisen-1230329
http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/volkswagen-koncernens-vd-matthias-muller-vi-ska-ta-oss-igenom-krisen-1230329
http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/volkswagens-personbilars-ledning-har-fattat-strategiska-beslut-1234130
http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/volkswagens-personbilars-ledning-har-fattat-strategiska-beslut-1234130
http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/volkswagenfoerare-jagar-vm-och-em-medaljer-i-italien-1235363
http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/volkswagenfoerare-jagar-vm-och-em-medaljer-i-italien-1235363


16 oktober 

http://www.mynewsdesk.com/se/volkswagen/pressreleases/den-tyska-transportmyndigheten-

kba-har-fattat-beslut-om-aaterkallning-av-beroerda-ea-189-dieselbilar-1236200 

Hemsidor 
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/10/12/volkswagen-pudlar--pa-annonsplats/ 

Resumé 2015 

https://sverigeskommunikatorer.se/nyheter/volkswagen-lagger-locket-pa--ratt-eller-fel/ 

Sveriges kommunikatörer 2015 

http://www.vibilagare.se/nyheter/sa-fuskade-volkswagen 

Vi bilägare 2015 
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