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Sammanfattning 

Forskning inom kriskommunikation tyder på att det är viktigt som företagare att hantera 
kriskommunikation väl, oavsett storlek på organisationen. Utsläppsskandalen VAG-koncernen 
orsakade hösten 2015 skakade bilvärlden. Miljoner fordon blev påverkade av skandalen utan 
förvarning. I dagsläget pågår fortfarande utsläppsskandalen. 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur VAG-koncernen kommunicerade under 
utsläppsskandalen, baserat på uttalanden som de själva gjort samt utifrån det bedöma hur 
koncernen hanterade krisen. Slutligen analyserades resultatet med diskussion där slutsatsen 
blev att VAG-koncernen överlag hanterat krisen på ett bra sätt genom att de bad om ursäkt för 
skandalen, tillsatte en ny ledningsgrupp, tog ansvar för situationen och försökte återställa allt 
så gott det gick. Det negativa var att de agerade långsamt. Rekommendationen från de teorier 
som använts i denna studie är att agera fort, inom 24-36 timmar efter krisens start.  VAG-
koncernens första uttalande kom sju dagar efter skandalens uppdagande.  

De teorier som vi oftast kunde koppla till VAG koncernens uttalanden var Image Repair Theory 
(IRT) och Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Dessa teorier kopplades till alla 
tio uttalanden. Fem av uttalandena kopplades till strategin tillrättaläggande inom teorin IRT, 
vilket var den strategi som hade högst frekvens bland koncernens uttalanden. 

 

Nyckelord: Kriskommunikation, krishantering, legitimetsreparering, Image Repair Theory, 
Situational Crisis Communication Theory, Reactive Crisis Management.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

Abstract 

Crisis communication is a globally central concept. Research in the area indicates that it is 
important for businesses to handle crisis communication well, regardless the size of the 
organization. The emission scandal caused by the VAG-group in the autumn 2015 rattled the 
automotive business. Millions of vehicles were affected by the scandal without warning. The 
scandal is still going on in present time.  

The purpose of the study was to describe and analyze how the VAG-group communicated 
during the crisis based on the statements made by the VAG-group. Additionally, also determine 
how VAG handled the crisis. Finally the result was analyzed with a discussion where the 
conclusion is that the VAG-group generally handles the crisis well since they apologized for 
the scandal, changed the board, took responsibility for the situation and tried to restore 
everything as much as possible. The only negative aspect was their slow acting. The 
recommendation from the theories used in this study is to act fast, within 24-36 hours after the 
start of the crisis. For the VAG-group the first statement came seven days after the reveal of the 
scandal. 

The theories that we could connect mostly to the statements made by the VAG-group were the 
Image Repair Theory (IRT) and the Situational Crisis Communication (SCCT). These theories 
could be related to all ten statements. In five of the statements the strategy Corrective action 
from IRT was connected which was the strategy with the highest frequency within the 
statements by the VAG-group.  

 

Keywords: Crisis communication, crisis management, repairing organizational legitimacy, 
Image Repair Theory, Situational Crisis Communication Theory, Reactive Crisis 
Management. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras problematiken kring kriser och kriskommunikation. 
Frågeställningarna formuleras och studiens övergripande syfte presenteras. 

1.1 Problembakgrund 

Stora företag kan ge sken av att vara stabila och förtroendeingivande, genom att de följer lagar 
och regler. Dock är det inte alltid så. Ibland inträffar situationer där företagen tvingas kämpa 
för att skydda sitt rykte och sin överlevnad. Även stora företag kan hamna i en krissituation. 

En kris kan, förenklat, ses som en situation där företaget riskerar stora förluster och tiden för 
att hitta en lösning är begränsad. Två uppmärksammade kriser är tsunamikatastrofen som 
inträffade 2004 och VAG-koncernens Miljöskandal 2015. Tsunamikatastrofen innebar, 
förutom stora förluster av människors liv, också en kris för resebolagen och 
utrikesdepartementet. 

Milburn, Schuler och Watman (1983a) listar en rad händelser som sker hos en organisation vid 
en kris. Kortsiktigt är det vanligt att ledningen centraliseras och att anställda söker efter en 
ledare som kan lösa problemet. Då hotet kommer utifrån, som vid tsunamikatastrofen, kan det 
dock stärka företaget på så sätt att alla inblandade hjälper varandra och arbetar tillsammans för 
att finna lösningar och hantera situationen. Milburn, Schuler och Watman (1983a) hävdar även 
att det är vanligt med konflikter inom organisationen vid kriser. Trots att man försöker dra 
lärdom från en kris är varje situation unik och det är svårt att vara förberedd.  

Den andra krisen nämnd ovan, VAG koncernens miljöskandal, är av en annan karaktär än 
tsunamikatastrofen då den orsakades av företaget själva. VAG-koncernen är en av världens 
största biltillverkare med cirka 592 000 anställda och miljontals sålda bilar (Armstrong, 2016). 
Koncernen består av flertalet kända bilmärken, med Audi och Volkswagen i spetsen och har 
sitt säte i Tyskland (Volkswagen AG, 2017). Under september 2015 uppdagades VAG-
koncernens utsläppsskandal där koncernen fuskat med nivån av utsläpp från dieselbilar 
(Armstrong, 2016). Ingenjören John German upptäckte koncernens ovanligt höga mängder 
koldioxid och partiklar vid mätningar av avgasutsläpp (Patra, 2016). Eftersom skandalen är en 
relativt ny händelse är forskningen än så länge begränsad men har ökat i takt med att mer 
information offentliggjorts. 

Forskningen som hittills har publicerats fokuserar på vilken inverkan miljöskandalen har på 
konsumenterna. Berörda kunder blev tvungna att reparera fordonen för att sänka utsläppsnivån. 
Även om koncernen stod för reparationskostnaden innebar detta att konsumenterna blev 
tvungna att avsätta tid för att transportera fordonet till en verkstad. För att ett företag, som VAG-
koncernen, skall klara av att hantera en sådan situation krävs det stort fokus på 
kriskommunikation (Doron, 2015).      

Enligt Henriksson (2013) är forskningen inom kriskommunikation  knapphändig. Vissa studier 
finns dock och dessa fokuserar främst på hur samhället ser på företag, vad som kommuniceras 
samt hur det presenteras (Ngai & Jin, 2016).  I en studie av Ngai och Jin (2016) granskades 
effektiviteten av kriskommunikationsstrategier i Kina. Resultatet visade att dynamiska och 
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defensiva strategier var bäst för att förebygga att en kris eskalerar. En annan studie av Schutz, 
Utz och Goritz (2011) pekar på att mediet är viktigare än meddelandet i många fall. Ytterligare 
en studie i ämnet kriskommunikation, utförd av Beentjes, van der Meer, Verhoeven, och 
Vliegenthart (2017), har undersökt hur relationen mellan olika parter (ledning, personal samt 
media och samhället) ändras vid en kris jämfört med vanliga omständigheter. Studien påvisade 
att externa parter kan sätta ordentlig press på organisationen och särskilt dess PR-ansvariga.  

Bundy, Pfarrer, Short och Coombs (2016) hävdar att forskningen inom området 
kriskommunikation och krishantering är splittrad. Författarna menar att detta gör det svårt att 
förstå de huvudsakliga slutsatserna, att känna igen problem som inte är lösta och att kunna hitta 
en väg framåt. Deras förslag är att dela upp ämnet i en intern del med intern dynamik vid en 
krissituation och en andra del som fokuserar på hanteringen av externa parter. Studien avslutas 
med förslag på framtida forskning om kriser och krishantering. Ett ytterligare kännetecken av 
tidigare studier inom kriskommunikation och krishantering är att det oftast är tvärsnittsstudier. 
Det som saknas är en bild av hur kriskommunikation och krishantering utvecklas över tiden. 
Det saknas fallstudier inriktade på kriskommunikation kopplat till Volkswagens miljöskandal, 
vilket skapar argument och motivation till valet av ämne i detta arbete. Ytterligare argument för 
att genomföra studien är, som nämnts tidigare, att forskningen inom området är knapphändig 
och ofta ytlig samt att tidigare studier inte följer händelseförloppet i kronologisk ordning.  Målet 
med arbetet är att gå djupare in på kriskommunikation, vilket kan möjliggöras genom en 
fallstudie.  

1.2 Syfte och frågetällningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera VAG-koncernens offentliggörande av 
information samt hur de använde sig av kriskommunikation.  
 
Följande frågor ska besvaras: 
 

Hur har VAG-koncernen hanterat krisen? 
 

Hur kommunicerade VAG-koncernen i första skedet av utsläppsskandalen? 
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2. Teoretisk referensram 
 
I följande kapitel presenteras valda teorier inom kriskommunikation och kapitlet avslutas med 
en analysmodell.  

2.1 Kris 

En kris kan definieras på många olika sätt. Den kan beskrivas som en situation där företagets 
mål hotas och som begränsar beslutfattandes responstid eller överraskar ledningen. Ytterligare 
en situation som kan betraktas som kris är när företaget riskerar avsevärda förluster och där 
ledningen har begränsad tid att lösa problemet (Coombs & Holladay, 2010). Kortfattat är kris 
en oförutsedd händelse som potentiellt kan skada organisationen och, i extrema fall, hota dess 
existens (Hackman & Johnson, 2013). 

2.1.1 Krishantering 

Krishantering kan ses som en handlingsplan som innehåller ett antal checklistor vilka ska följas 
när en kris inträffar. Det är ett verktyg som kan användas för att kunna hålla huvudet kallt vid 
inträffandet av en kris (Udd, 2014). Enligt Milburn, Schuler och Watman (1983b) är det bra att 
decentralisera ledningen vid en kris. Detta för att se till att de som fattar beslut har tillgång till 
relevant information. Om beslutsfattarna isoleras, det vill säga ledningen centraliseras, finns en 
risk att de fattar beslut på felaktiga grunder eller bristande information. På längre sikt kan det 
vara bra att avskeda eller byta ut viktiga anställda, särskilt anställda på högre nivå. Detta kan 
ge en ny struktur och ledning av företaget. Under krisen kan det också vara så att det krävs 
annan kompetens än tidigare. Annan forskning tyder dock på att det inte alltid är nödvändigt 
med en krishanteringsplan. I en artikel av Burns och Marx (2014) visade resultatet att företag 
med en krishanteringsplan tenderar att överskatta sina risker jämfört med de utan 
krishanteringsplan. 

2.1.2 Kriskommunikation 

En annan viktig del vid en kris är kriskommunikation. Kriskommunikation är en del av public 
relations, det vill säga hur företaget hanterar information till allmänheten. En bra 
kriskommunikation handlar om att planera och fokusera på vad koncernen behöver samtidigt 
som man har en dialog med de berörda (Hackman & Johnson, 2013). Enligt Rockefeller citerad 
i Hackman och Johnson (2013) skiftar ofta fokus under en kris till skadekontroll. 
Kommunikationen med externa grupper inriktar sig mest på att återställa företagets rykte. De 
två teorierna gällande kriskommunikation är Image Repair Theory (IRT) och Situational Crisis 
Communication Theory (SCCT) (Coombs & Holladay, 2010).  Den första teorin, IRT, handlar 
om hur organisationen ska kunna kommunicera på rätt sätt för att återbygga företagets rykte 
och image. Teorin består av fem utarbetade strategier för det syftet. Den andra teorin fokuserar 
mer på vilken situation som uppstått och målet är att välja rätt respons beroende på situation. 
Kortfattat gäller det att sätta in rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Ytterligare en teori som har utvecklats 
gällande kriskommunikation är Reactive Crisis Management  (RCM) som verkar för 
hanteringen eller reaktionen på krisen snarare än på förebyggande åtgärder. Den trycker på 
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tydliga roller och ansvarsområden för krishantering samt tre steg som tillsammans bildar dess 
strategi (Singh & Chahal, 2015).  

2.2 Legitimitet  

Eftersom en kris kan påverka ett företag allvarligt har det utvecklats ett flertal teorier angående 
hur en kris ska hanteras, krishantering, samt hur kommunikationen ska skötas, 
kriskommunikation. Då legitimitet ofta är en nyckelfaktor inom kriser kommer detta begrepp 
att belysas först samt hur företagets legitimitet kan repareras, i nästa kapitel presenteras valda 
teorier inom kriskommunikation. 

2.2.1 Definition av legitimitet 

Legitimitet är ett viktigt begrepp vid både krishantering och kriskommunikation. Många teorier 
inom kriskommunikation bygger på att reparera och återuppbygga företagets legitimitet som 
ofta skadas vid en kris. Begreppet legitimitet är återkommande inom organisationsforskningen 
och kan ses som en organisatorisk resurs som hjälper organisationen att uppfylla sitt syfte 
(Bitektine & Haack, 2017). Tidigare forskning framhäver att legitimitet inom organisationer är 
en högt värderad men också problematisk resurs. Ursprungligen associeras legitimitetsteorin 
med en form av legalitet. Inom en organisation är begreppet bredare, då olika former av moral 
och normer inkluderas. Det är upp till en organisation att fullfölja dessa normer och regler som 
sätts av samhället, både på grupp- och individnivå (Ashforth & Gibbs, 1990). 

Legitimitetsteorins utgångspunkt är att regler och normer är dynamiska, det vill säga, de 
förändras med tiden. Detta resulterar i att en organisation behöver vara flexibel för förändringar. 
Genom att som organisation följa dessa förändringar skapas ett socialt kontrakt. Om det 
misslyckas försätts organisationen i dålig dager och får försämrat förtroende. Som nämnts ovan 
är legitimitet en form av resurs vilken är avgörande för en organisations överlevnad. 
Legitimitetsteorin hävdar att organisationer ständigt försöker se till att uppfattas som legitima 
av samhället och externa parter (Suchman, 1995). Vid en kris kan legitimiteten hos ett företag 
skadas och målet är då att försöka reparera skadan. Sådana handlingar kallas för 
legitimitetsreparering. 

2.2.2 Hur legitimitetsreparering kan genomföras 

En krissituation kan påverka en organisation, både på personalnivå, chefsnivå samt på 
konsumentnivå. Inte bara organisationen påverkas. I vissa fall kan det även drabba 
intressenterna, till exempel kunder och aktieägare (Milburn, 1983a). Enligt legitimitetsteorin är 
det viktigt att hantera krisen på ett bra sätt då det annars kan skada företagets legitimitet 
ytterligare. För att reparera legitimiteten finns det, enligt teorin, olika strategier att använda. 
Suchman (1995) listar fem olika legitimitetsreparerande åtgärder att vidta i samband med 
krishantering och kriskommunikation. I vissa fall använder företag alla strategier i 
nedanstående ordning och andra gånger väljs endast en eller några strategier. Strategierna 
beskrivs på följande sätt:   
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Förnekande 
 
Ett alternativ är att förbise problemet med syfte att reducera sviterna av den skada som drabbat 
organisationen tills dess att olika åtgärdsplaner har upprättats. Dock kan ett förnekande skada 
organisationen. Ett förnekande riskerar att långvarigt påverka legitimiteten negativt, förutsatt 
att förnekandet inte uppfattas som ärligt (Suchman, 1995). 

 
Rättfärdigande 
 
Ett annat alternativ är att rättfärdiga organisationens handlingar, det vill säga att berättiga sitt 
handlande för att få det att framstå som legitimt. Mer detaljerat innebär det att sätta problemet 
i ett nytt perspektiv för att förmedla en förskönad bild av organisationens handlande. Målet är 
att få handlandet att verka mer i linje med samhällets normer och regler. När en organisation 
har hamnat i en krissituation har ofta företagsledningen tillräckligt med inflytande för att 
påverka allmänhetens uppfattningar om vad problemet faktiskt är. Likt en förnekande handling, 
finns även i detta fall en risk att det resulterar i ytterligare försämrad legitimitet om allmänheten 
inte accepterar organisationens förklaringar (Suchman, 1995). 

 
Ursäktande 
 
Ursäkande innebär att organisationen inte enbart ger ett ursäktande, utan även offentligt medger 
felaktigt handlande. Många gånger pekas olika syndabockar ut inom organisationen. Syftet med 
denna åtgärd är att förmedla att ledningen förstår konsekvenserna. Dessutom kan det göra att 
företaget får omvärldens sympatier. Ursäkten kan även tyda på att ledningen tagit lärdom av 
det som skett, varpå de till viss del kan bibehålla sin trovärdighet (Ashforth & Gibbs, 1990). 

 
Omstrukturerande 
 
En omstrukturering innebär, precis som det låter, att någonting förändras inom organisationen. 
Även om omstruktureringar kan få organisationen att verka instabil, kan ett sådant handlande 
resultera i en minimerad skada för organisationen. Det finns två olika varianter när det gäller 
omstrukturering. Först kan en organisation förstärkas genom att förbereda sig på framtida kriser 
(Suchman, 1995). Sådana åtgärder tyder på ånger, vilket inte reparerar legitimiteten i sig, men 
kan påvisa att organisationen fortfarande är legitim. En annan variant av omstrukturering 
innebär att göra sig av med dåliga influenser. Det innebär oftast att man väljer att ersätta ledande 
befattningshavare. Organisationen vill då visa sig förändringsvillig men det kan i vissa fall även 
ses som ovilja att ta sitt ansvar (Suchman, 1995).  

 
Förklarande 
 
En annan åtgärd som en organisation kan använda för att behålla sin legitimitet är att förklara 
för allmänheten vad som har hänt. På detta sätt kan organisationen återuppbygga sin legitimitet 
på ett sätt som överensstämmer med samhällets uppfattningar. Detta alternativ kan ses som en 
sista utväg ifall ovanstående fyra steg inte har kunnat användas. (Suchman, 1995). 
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2.3 Kriskommunikation 

Kriskommunikation är, precis som det låter, kommunikationen som sker vid en kris. Det gäller 
både kommunikation mellan externa grupper, bland annat allmänheten, och interna grupper. 
Kriskommunikation är en del av public relations, det vill säga hanteringen av information ut till 
allmänheten. Det finns mycket forskning inom kriskommunikation vilken har mynnat ut i ett 
flertal teorier. Nedan följer en beskrivning av tre teorier: Image Repair Theory (IRT), 
Situational Crisis Communication Theory (SCCT) och Reactive Crisis Management (RCM).  

2.3.1 Image Repair Theory 

Image Repair Theory (IRT) är en teori som beskriver hur organisationen bör kommunicera och 
agera med omvärlden för att stärka sitt rykte. Teorin skapades av en amerikan vid namn William 
Benoit (Georgenson & Hallström, 2013; Coombs & Holladay, 2010). Grunden i IRT är en kris 
eller en händelse som hotar organisationens rykte, det som Benoit kallar för image. Teorin 
skapades för att förstå vilka kommunikationsmöjligheter som finns för ett företag vars rykte 
hotas. IRT utvecklades inte specifikt för kriskommunikation men kan ändå användas vid en kris 
eftersom det ofta innebär ett hot mot ryktet (Coombs & Holladay, 2010). Teorin är indelad i 
fem strategier; förnekande (denial), bortförklaring (evasion of responsibility), minska 
händelsens anstötlighet (reduce of offensiveness), tillrättaläggande (corrective action) och ta på 
sig skulden (mortification) (Georgenson & Hallström, 2013). De fem strategierna återges 
nedan:  

 
Förnekande  
 
Förnekande anses ofta vara den första kommunikationsstrategi som en organisation använder 
vid en kris. Förnekande finns i två varianter. Antingen förnekar organisationen händelsen och 
hävdar sin oskuld eller beskyller någon annan för det. Det kan handla om att förneka sitt ansvar 
för händelsen, men kan även innebära att förneka att händelsen var klandervärd, att händelsen 
inte har inträffat överhuvudtaget eller en kombination av de tre. 
 

Bortförklaring  
 
Denna strategi används när det inte går att förneka och den består av fyra varianter. Första 
varianten innebär att organisationen skyller på andra, att organisationen var tvungen att agera 
på ett visst sätt på grund av någon annans handling. Den andra varianten innebär att 
organisationen kan skylla på faktorer utanför deras kontroll. Den tredje varianten är att 
framställa situationen som en olycka. Slutligen finns en fjärde variant vilken innebär att 
organisationen förklarar att de inte menade något illa, att avsikten var god. Den sista varianten 
används många gånger för att undvika förtroendekriser. 

 
Minska händelsens anstötlighet  
 
En annan strategi är att som organisation försöka minska händelsens anstötlighet, vilket kan 
åstadkommas genom att stärka organisationens positiva kvaliteter via kommunikation som 
fokuserar på bra saker som organisationen genomfört. En annan variant är att förminska det 
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negativa med situationen genom att försöka övertyga om att ingen större skada har skett. Att ge 
exempel på liknande händelser som andra aktörer har gjort för att minska den egna krisen är 
också ett alternativ. En fjärde variant innebär att försätta händelsen i en mer gynnsam situation 
genom att fokusera på positiva resultat av händelsen. Slutligen kan företaget gå till attack mot 
de som anklagade organisationen från början eller välja att rikta sig mot de som blivit utsatta 
för krisen och kompensera dessa. Målet är hela tiden att försöka minska händelsens anstötlighet. 
 
Tillrättaläggande  
 
Strategin som kallas tillrättaläggande innebär att organisationen tar på sig ansvaret att återställa 
problemet, genom att antingen återställa allt som det var innan händelsen eller bedyra att det 
aldrig kommer hända igen. En kombination av båda varianterna är också möjlig. 
 
Ta på sig skulden  
 
Sist av allt, när ingen av de ovanstående strategierna har varit till fördel för organisationen, kan 
man välja att ta på sig skulden, erkänna sitt misstag och be om ursäkt. 

Alla ovan beskrivna strategier kan användas oavsett om organisationen är ansvarig för krisen 
eller inte. Det är hur organisationen uppfattas som är essentiellt enligt teorin. IRT kan ses som 
ett sätt att övertyga människor. För att övertyga människor finns det tre delar som är viktiga: 

1. Det bör finnas stöd för påståendena. 
2. Kommunikationen bör ha ett tema. 
3. Det är viktigt att undvika falska påståenden. 

 
Det kan också vara positivt att informera om korrigerande eller förebyggande planer. Även 
om människor i allmänhet uppskattar att finna en syndabock anser de flesta att det är viktigt 
att få information om vilka åtgärder som vidtagits för att händelsen inte ska inträffa igen 
(Georgenson & Hallström, 2013). 

2.3.2 Situational crisis communication theory  

Situational Crisis Communication Theory (SCCT) utvecklades i mitten av 1990-talet av W. 
Timothy Coombs (Coombs & Holladay, 2010). Det är en kriskommunikationsteori som består 
av två steg: 

 
1. Avgöra vilken typ av kris det handlar om. 
2. Därefter identifiera hur omständigheterna påverkar krisen. 

 
SCCT är publikorienterad eftersom den söker förklara hur människor uppfattar olika kriser och 
hur människor reagerar på kriskommunikation. Kärnan i SCCT är vem som är ansvarig för 
krisen eftersom det har en stor effekt på hur allmänheten uppfattar organisationen. Den 
tillhandahåller ett sätt att försöka förutspå hur allmänheten kan reagera på en kris i förhållande 
till organisationens rykte. Intressenterna bör ha högsta prioritet enligt teorin, att tillgodose deras 
fysiska och psykologiska behov. Först när dessa är tillgodosedda kan ledningen börja fokusera 
på organisationens rykte (Coombs, 2007). 
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Precis som beskrivits ovan består SCCT av två delar där den första delen innebär att identifiera 
vilken typ av kris som föreligger. Enligt teorin kan krisen grupperas utifrån hur mycket 
organisationen kan ses som ansvarig. I den första delen ses organisationen som ett offer. Det 
kan exempelvis vara vid naturkatastrofer eller falsk ryktesspridning. En annan grupp av kriser 
kategoriseras som olyckor, vilket innebär  tekniska fel som leder till en olycka eller ett 
produktfel. Den andra delen innefattar händelser som hade kunna förhindras, vilket innebär att 
en mänsklig faktor varit involverad eller en ledning som medvetet brutit mot lagar och regler. I 
denna grupp hålls organisationen som ansvarig (Berglind & Ullström, 2013). 

Målet enligt teorin är att inte framstå som ansvarig utan förespråkar att finna en ursäkt till 
händelsen. Teorin anger även ett antal steg för att lyckas med detta. Målet är att vinna tillbaka 
legitimiteten (Berglind & Ullström, 2013). Det motsvarar stegen i legitimitetsreparering, se 
kapitel 2.2.2, vilka är förnekande, rättfärdigande, ursäktande, omstrukturerande och 
förklarande.  

2.3.3 Reactive Crisis Management 

Reactive Crisis Management (RCM) förespråkar strategisk planering med en noggrann översikt 
över vilka alternativ som kan ge bäst resultat. Enligt denna teori anses detta även vara nyckeln 
till att finna en lösning på situationen. Kommunikation handlar om att kommunicera genom alla 
intressenter och alla berörda. Det enda en organisation i slutändan besitter är deras rykte, vilket 
resulterar i att rätt kommunikation är mycket viktigt. Teorin skapades av Singh och Chahal som 
ett alternativ till teorier som var mer inriktade på förberedelser och inte lika mycket på att 
anpassa hanteringen och kommunikationen efter situationen (Singh & Chahal, 2015). 

Teorin kan delas in i tre delar: 
 
Get: 

-   Ignorera ej krisen. Rätt handlande kan ge djupare förståelse och fördelar genom att låta 
de berörda få information om krissituationen. 

-   Det är viktigt att se historiskt på krisen, det vill säga hur den uppstod. Detta kan verka 
onödigt men görs för att verka förebyggande mot kriser i framtiden. 

Set: 
-   Första uppgiften för företagsledningen är att skapa en ledningsgrupp som driver 

kommunikationen. Denna ledningsgrupp har tre uppgifter gällande en krissituation, att 
skapa en strategi, anta den samt slutligen att säkerställa att det inte finns några 
problem med att genomföra uppgifterna. 

Go: 
-   Det är viktigt att inte bortse från krisen, utan att ta itu med situationen omgående. 
-   Meddelande från chefen är avgörande, det hjälper alla att klargöra vad som måste 

göras. Kommunikation kan både var positivt och negativt, vilket innebär att ledningen 
hanterar krisen bra eller faktiskt gör den värre. Är informationsflödet övertygande blir 
varumärke och organisation starkare. 

-   Information gällande krisen kommer att läcka ut på ett eller annat sätt, det är därför 
viktigt för organisationen att agera direkt. På så sätt besitter organisationen större makt 
att kontrollera vad som informeras i media och kan fortfarande skapa förtroende hos 
intressenterna. 

-   Det är viktigt att belysa organisationens ljusa stunder för att skapa förtroende för 
organisationen. 
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-   Slutligen bör organisationen kommunicera om att vidta korrigerande åtgärder samt 
förklara för berörda att detta inte kommer att hända igen. 

 

2.4 Tidigare forskning om utsläppsskandalen  

Befintlig forskning inom området tyder på att skandalen skadade Volkswagens varumärke runt 
om i världen. En artikel av Mays (2017) förklarar att koncernens nya VD hade ett mål i fokus, 
vilket vara att återvinna förtroendet för Volkswagen genom maximal öppenhet och genom att 
noggrant undersöka vad som inträffat. Kort efter VD:ns uttalande lanserar Volkswagen även en 
kundsida för allmänna frågor och information. Mouawad (2015) presenterar i sin artikel att 
Volkswagen har gjort många försök att återvinna förtroendet med sina viktigaste intressenter, 
bland annat genom att återkalla tusentals fordon för återställning till ursprungsskick. Mouawad 
hävdar även att Volkswagen tagit ett antal initiativ för att reparera relationerna med kunder och 
återförsäljare. Dessa initiativ inkluderar återbetalning till återförsäljare för innehav av 
inventarier och nya incitament hos återförsäljare med fokus på bensindrivna fordon. 

Forskning publicerad av Griffin och Lont (2016) framhäver att Volkswagen förlorat stora 
summor likvida medel under skandalens gång. Exempelvis rasade Volkswagens aktie med 
drygt 29 procent under en period av endast fem dagar. Översatt till euro innebär det att 
Volkswagen tappade cirka 47 euro per aktie.  

Vid en omfattande skandal, likt Volkswagens utsläppsskandal, gäller det att ha god 
krishanteringsförmåga. En artikel av Thomas (2015) påstås att oavsett hur stort ett företag är, 
hur mycket pengar som finns eller hur stabilt företaget upplevs vara går det inte att vara helt 
förberedd på en kris. Enligt Rod Clayton, vice president of crisis at Weber Shandwick och 
intervjuad i Thomas artikel, bör Volkswagen börja med en korrekt beredskapsplanering. 
Clayton hävdar att ”Companies are often quite well prepared operationally for emergencies - if 
something blows up they know what to do - but they don't know what do when the blow-up is 
more metaphorical or legal because they don't have robust communications plans in place and 
even when they do, sometimes they haven't actually tested those plans or run simulation 
exercises”.  

När det gäller kriskommunikation finns det mycket forskning, särskilt från de tre senaste 
decennierna. Eftersom det är förenat med stora kostnader i både utgifter exempelvis skadestånd 
och förlorade inkomster med tappade kunder finns det ett stort intresse för hur man bäst hanterar 
en kris. Detta har också lett till en egen bransch för experter inom områdena krishanteringen 
och kriskommunikation (Coombs & Holladay, 2010).  
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2.5 Analytiskt ramverk 

I detta kapitel har tre olika teorier för kriskommunikation beskrivits. Därmed synliggörs 
studiens grund, vilken är kriskommunikation och valda teorier. Detta mynnar ut i en 
analysmodell disponerad enligt figur 1.  

 
 
 

 
 

Figur 1. Analytiskt ramverk för denna studie med teorierna, Image Repair Theory (IRT), 
Situational Crisis Communication (SCCT) och Reactive Crisis Management (RCM) i 

centrum. 
 
Figur 1 illustrerar kopplingen mellan en krissituation, kriskommunikation, teorier inom 
området samt allmänheten. Utöver detta synliggör figuren också likheter och skillnader mellan 
de tre teorierna inom kriskommunikation. Alla tre syftar på att förklara och ledsaga 
organisationen inom kriskommunkation. Målet är att hantera kommunikationen optimalt både 
externt och internt under en krissituation. IRT och SCCT fokuserar mycket på att reparera eller 
behålla legitimiteten vilket inriktas på hur företaget uppfattas snarare än verkliga handlingar. 
Detta i motsats till RCM som är en mer handlingsinriktad teori. Dock belyser även denna teori 



11 

 

hur kommunikationen bör hanteras men, utöver det, läggs också fokus på att förstå orsaken till 
krissituationen.  
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3. Metod 
Litteratursökning, vald metod samt tillvägagångssätt är de ämnen som behandlas i detta 
kapitel. Avslutningsvis diskuteras validitet och reliabilitet. 

3.1 Ansats, metod och forskningsdesign 

För att kunna besvara forskningsfrågorna krävs en förståelse inom ämnet kriskommunikation. 
Avsikten med studien var att genomföra en analys angående VAG-koncernen krishantering 
samt hur de kommunicerade i utsläppsskandalens första skede. En kvalitativ metod var bäst 
lämpad då kvantitet inte eftersöktes och inte fanns att tillgå så nära skandalens uppdagande. 
Forskningsdesignen utgjordes av en dokumentstudie, då intervjuer och enkäter inte bedömdes 
uppnå det resultat som eftersöktes på den begränsade tid studien hade till förfogande. 

Baserat på studiens syfte tillämpades ett realistiskt perspektiv då dokumentationen fungerade 
som ett ”fält” som avspeglade ett bestämt händelseförlopp inom en organisation. Det kunde 
exempelvis handla om dokument som företaget självmant producerat i form av hemsidor, 
pressmeddelanden, strategiredogörelser eller där andra beskrev händelseförloppet företaget 
varit involverat i, exempelvis tidningsartiklar. Slutligen angav det realistiska perspektivet ett 
viktigt och centralt begrepp inom forskningsdesignen, även kallat intertextualitet, vilket innebär 
ett förhållande till att texter ofta är refererade till varandra. Detta gjorde även att studien 
kretsade till ett nätverk av dokument istället för att varje enskilt dokument behandlades som en 
isolerad enhet (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

3.2 Litteratursökning och källkritik 

När tidigare forskning undersöktes gällande VAG-koncernen, prioriterades vetenskapliga 
artiklar. Artiklarna hämtades i första hand från sökmotorn Business source premier men även 
Web of Science har använts samt internet i sin helhet. Sökorden var bland annat ”Volkswagen 
crisis management och ”Volkswagen crisis communication”. För att bli mer specifik i sökandet 
användes också endast sökorden “crisis management” samt “crisis communication” för att 
granska tidigare forskning inom områdena. De mest väsentliga sökorden som användes för 
denna del var ”kriskommunikation” och “VAG” (samt deras engelska motsvarigheter) eftersom 
studien var uppbyggd kring dessa. 

Sökandet efter vetenskapliga artiklar gällande VAG-koncernen var relativt begränsat, dels med 
tanke på att händelsen inträffade för drygt två år sedan och dels för att det fortfarande är ett 
aktuellt ämne. Det resulterade i färre funna artiklar än förväntat. De valda artiklarna användes 
baserat på att de var publicerade på kända sökmotorer såsom Business Source Premier för att 
säkerställa kvalité. 

Utöver de vetenskapliga artiklarna tillämpades även pressmeddelanden från Volkswagen 
själva. Dessa pressmeddelanden gick att tillgå via deras egna hemsida. Pressmeddelandena var 
även offentliggjorda i kronologisk ordning, vilket gjorde det lättare att använda sig av det 
publicerade materialet. Dessutom valdes det att använda nyhetsartiklar från tidningar som 
exempelvis SvD. Via  sökningar på ovan beskrivna sökord kunde information tillges från både 
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svenska men även utländska tidningar för att beskriva hur ”vardagliga” tidningar beskrev 
händelseförloppet.  

Värt att notera är forskningsområdets aktualitet som innebär att de flesta artiklar inom området 
är relativt nyligen publicerade. Det tar tid för en artikel att publiceras, därefter tar det ytterligare 
tid innan andra forskare uppmärksammar det nya kunskapsbidraget.  

Källor, så som artiklar och publikationer, valdes varsamt. För att försöka säkerställa kvalitén på 
källorna användes, i majoritet, artiklar publicerade på kända sökmotorer så som Web of 
Science. Detta prioriterades i synnerhet vid sökandet av information om krishantering och 
kriskommunikation. Vi anser att användadet av forskningsdatabaser bidrog till att sålla ut 
trovärdiga artiklar och publikationer då dessa är publicerade i ett forskningssyfte och för att 
bidra till ökad kunskap. De valda artiklar för bakgrundsfakta och forskning inom de olika 
teorierna bestod endast av fakta som kunde användas för att uppnå syftet. Det framgick inte 
personliga åsikter utan endast opartisk, konkret information, som behandlade valt ämne. Till 
detta fanns ett underlag som baserats på artiklar som är ”peer reviewed”. Artiklar av sådan 
karaktär som har högre tillförlitlighet och är därmed att föredra. De artiklar som bidrog till att 
utgöra underlaget för studien har i första hand hämtats, som nämnt tidigare, från Business 
Source Premier och Web of Science från listan ”Academic journal Guide”. 

Detta arbete innehåller även källor som inte är publicerade i forskningssyfte utan för 
informationsflöde, t.ex. publikationer från Volkswagen koncernen eller artiklar från tidningar. 
För sådana källor användes internet, framför allt sökmotorn Google, och ovannämnda sökord. 
Vi var extra nogranna vid granskningen av dessa källor då de inte är lika pålitliga som 
forskningspublikationer. Vi strävade efter att bara använda artiklar från större tidningar samt 
från koncernens egna webbsidor. Likväl analyserades varje källas avsändare och budskap. Det 
säkerställdes att det fanns en tydlig författare för texten samt datum för publicering. Även texten 
i helhet granskades eftersom vi anser att stavfel och oprofessionellt språk tyder på osäkra källor. 
Ytterligare granskning gjordes gällande länkarnas funktionalitet, att de fungerade, mängden 
reklam på sidorna, disposition och så vidare.  

Vi anser att de källor som använts för detta arbete kan betraktas som tillräckligt pålitliga men 
det bör tas i beaktande att vissa artiklar och publikationer inte har producerats för forskning 
utan för informationsflöde. På grund av händelsens aktuallitet består arbetet till stor del av 
sådana källor. Då syftet med detta arbete är att undersöka kriskommunikationen samt tidningars 
rapportering av skandalen är sådana källor nödvändiga, trots att det är svårt att säkerställa 
sannhetsgraden och precisionen på dessa artiklar och publikationer. Vi anser att det inte ingick 
i arbetet att undersöka sannhetsgraden på koncernens och tidningarnas publikationer, syftet var 
att undersöka koncernens kommunikation under en kris samt samhällets informationsflöde.    

Överlag anser vi att källorna i detta arbete är passande för arbetes omfattning och syfte. Dock 
var Volkswagens krissituation väldigt aktuell när denna studie påbörjades. Därmed bör man ha 
i åtanke att inte all information kring händelsen var offentlig, samt att vissa artiklar och 
publikationer möjligtvis inte givit en fullvärdig informationsbild över händelsen.  
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3.3 Urval och insamling   

Information gällande VAG-koncernens kriskommunikation hämtades i första hand från deras 
hemsida. I detta fall fanns 10 uttalanden som alla var kopplade till hur de kommunicerade med 
berörda samt på vilket sätt VAG-koncernen hanterade krissituationen. Gällande koncernen 
valdes de första uttalandena för att se hur koncernen agerade i början av händelsen. Därefter 
inhämtades även fakta från mer vardagliga artiklar som exempelvis Dagens Media och SvD 
näringsliv för att få en inblick i hur tidningarna publicerade information gällande skandalen. En 
stor mängd artiklar hittades, både utländska och svenska artiklar. Dock upptäcktes det att de 
flesta tidningar hade samma åsikter, varför endast en mindre skala valdes att ta med i studien. 
De artiklar som valdes att ta med i studien bestod till största del av svenska artiklar, då intresset 
låg mest i att se hur svenska tidningar resonerade kring skandalen. Även utländska artiklar 
beaktades i studien  för att återskapa ett mer ”internationellt” perspektiv på händelsen. Eftersom 
artiklar publicerade i media sammantaget hade liknande innebörd, ansågs det att sju 
tidningsartiklar räckte för att skapa det perspektiv som eftersöktes, eftersom studien även 
kombinerats med ett flertal publikationer från VAG-koncernen. Dessa tidningsartiklar var de 
som skrev mest om VAG-koncernen och dess utsläppsskandal, samt innehöll den mest 
väsentliga information kring skandalen, varför just dessa artiklar valdes att inkluderas i studien.  
Artiklarna var även skrivna av välkända tidningarna.  

3.4 Dataanalys  

Det första steget i analysprocessen var att skapa en förståelse och en helhetsbild av det 
insamlade materialet. Det utvalda materialet utgjordes av fyra olika teorier vars syfte var att 
finna varje teoris förespråkande för att jämföra med hur VAG-koncernen hanterade 
kriskommunikationen. Varje teori har ett antal strategier eller steg där olika begrepp var 
utvalda. Tabell 1 tydliggör uppdelningen av teorier och strategier. Nästa steg bestod av att 
analysera uttalandena och artiklarna samt att undersöka kopplingar till de tidigare valda 
teorierna. Det gällde både kopplingar till teorierna i helhet samt till deras strategier och/eller 
steg. Kopplingarna är uppbyggda på jämförelse och resonemnag.  

Tabell 1. Studiens valda teoretiska begrepp och dess underliggande kategorier 

Teori Teori Teori Teori 

Legitimitetsteori IRT SCCT RCM 

Strategi Strategi Steg Steg 

Förnekande Förnekande Identifiera kris Get 

Rättfärdigande Bortförklaring Respons Set 

Ursäktande Minska anstötlighet Strategi Go 

Omstrukturerande Tillrättaläggande Bygger på 
legitimitetsteorin 

 

Förklarande Ta på sig skulden   
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3.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om att undersöka det som avsetts att mäta. I detta arbete var syfte att undersöka 
Volkswagens kriskommunikation vilket gjordes genom att utgå från företagets egna uttalanden. 
Det var endast år 2015 som användes i studien då händelseförloppet startade under detta 
räkenskapsår. En faktor som gör det svårt att bedöma validiteten är att de antaganden som ligger 
till grund för kvalitativ forskning är holistiskt. Detta innebär att det inte finns några fasta 
företeelser. Problemet uppstår när man ska ta ställning till detta, då graden av likhet mellan 
insamlad information och verklighet är otillräcklig (Merriam, 2011). 

Enligt Bryman och Bell (2015) förklaras validitet genom att det finns en god koppling mellan 
studiens teoretiska idéer och observationer. Studien byggde på Volkswagens pressmeddelanden 
och nyhetsartiklar. På grund av att dessa pressmeddelanden kommer från Volkswagen själva 
behöver företaget inte publicera all information i sina pressmeddelanden. De kan istället välja 
vilken information som skall finnas med eller inte. Vidare innebär detta att förmodligen inte all 
information fanns med i uttalanden, utan befintlig information skulle kunna ha gett en skev bild 
i syfte att stärka sin image ur koncernens perspektiv. Dock var inte syftet att bedömma 
sanningsgraden på koncernens uttalandena utan snarare vilken eller vilka strategier som 
användes vid kriskommunikation.  

Reliabilitet i klassisk mening syftar på att resultaten av en studie ska gå att upprepa vilket i stor 
utrsäkning riktar sig mer på kvantitativa studier. För kvalitativa studier innebär reliabilitet att 
få läsaren att förstå hur tillvägagångssättet har varit för att samla in och bearbeta data (Malterud, 
2014). Det vill säga, för detta arbete har vi försökt att vara så tydliga som möjligt med hur 
artiklarna och publikationerna valdes, vilken information de förmedlade samt hur vi kopplade 
denna information till olika teorier inom kriskommunikation.  
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras VAG-koncernens uttalanden i samband med att utsläppsskandalen 
var ett faktum. Uttalandena redovisas var för sig med tillhörande datum. Dessutom presenteras 
ett antal artiklar ur nyhetstidningar för att skapa en helhetsbild över koncernens 
kriskommunikation. Kapitlet avslutas med en analys av resultatet. 

Den 18 september 2015 avslöjades VAG-koncernens manipulation av dieselbilar av det 
amerikanska företaget Environmental Protection Agency. Denna manipulation drabbade 
miljontals fordon. När VAG-koncernens skandal offentliggjordes resulterade detta i att 
koncernens aktie under några dagar reducerades med drygt 30 procent och aktieägarnas kapital 
urholkades utan någon förvarning (Armstrong, 2016). Koncernen har fått utstå stora 
bötesbelopp med bakgrund till utsläppsskandalen. Enligt artikeln Volkswagen could end up 

paying a hefty fine in Germany i Fortune (2016) blev bötesbeloppet cirka 15 miljarder dollar, 
vilket motsvarar drygt 135 miljarder svenska kronor. Detta är pengar som måste återbetalas. 
Det innebar att stora ekonomiska utflöden, vilket indirekt påverkade aktiekursen. 
Konsumenterna är en av de viktigaste intressenterna för organisationen. Närmare 11 miljoner 
konsumenter påverkades av skandalen, och att deras fordon blivit manipulerade har skadat 
organisationens rykte. 
 
Enligt Armstrong (2016) fick VAG-koncernens dåvarande VD Martin Winterkorn avgå med 
omedelbar verkan vid krisens uppdagande. Enligt Elson, Ferrere och Goossen (2015) visade 
det sig att Martin Winterkorn ej kände till fusket förrän en kort tid innan offentliggörandet. 
Därefter erkände ledningen att de hade gjort en felaktig bedömning av hela händelsen och 
lovade gottgörelse. Koncernen lovade även en snabb och omedelbar åtgärd riktad mot de 
berörda. Inom organisationen finns det likvida medel avsatta för att täcka troliga kostnader 
gällande utsläppsskandalen (Armstrong, 2016). 

Nedan presenteras både Volkswagens egna uttalanden och nyhetsartiklar i kronologisk ordning 
för att ge en bild av händelseförloppet, koncernens hantering av krisen samt allmänhetens åsikt.  

DN - 2015-09-22 VW-fusket omfattar miljontals bilar 
 
DN skriver att “Volkswagen medgav på tisdagen att sammanlagt 11 miljoner bilar världen över 
har utrustats med den mjukvara som är inställd på att fuska med utsläppsvärden”. DN skriver 
även att VD Martin Winterkorn tvingades avgå och istället trädde Matthias Müller in som ny 
VD för VAG-koncernen. Volkswagen hotas även av skadestånd och åtal i USA för sitt 
agerande. Detta resulterade även i att “VW-koncernens aktie störtdök på den tyska börsen i går, 
måndag, och tappade 19 procent” (Bolling & Lewenhagen, 2015). 

SVT - 2015-09-22 Så avslöjades VW-fusket 
 
SVT skriver att “Volkswagenmodeller i verkligheten släpper ut 40 gånger mer kväveoxid än 
vad tillverkaren uppger”. SVT skriver även att Volkswagen riskerar dryga böter gällande 
utsläppsskandalen. Närmare bestämt är det cirka 11 miljoner fordon som blivit påverkade, 
enligt SVT (Liebermann, 2015). 
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Mashable - 2015-09-23 The Volkswagen emissions scandal: All you need to know 
 
Enligt den engelska tidningen Mashable har Volkswagen ännu inte gjort något uttalande om 
vad som gäller för konsumenterna. Däremot uttrycker tidningen att drygt 11 miljoner fordon är 
manipulerade. Mashable skriver även att de berörda konsumenterna får fortsätta köra bilarna 
tills Volkswagen lämnar information om vad som gäller (Jaynes, 2015). 

Expressen - 2015-09-24 Svårt för VW att hitta rätt ersättare 
 
Expressens journalist Jan-Erik Berggren menar att Volkswagens ordförande Martin Winterkorn 
gjorde det rätta som avgick men han tror att koncernen kommer att få svårt att hitta en ersättare. 
Han lägger också fram sin misstro mot koncernens uttalande om att de inte kände till fusket: 
“Det är klart att det kan stämma men i en så teknik-och ingenjörsstyrd koncern som Volkswagen 
är det svårt att tro att inte en rad höga chefer visste om hur VW lyckades klara de tuffa 
utsläppskraven i USA” (Berggren, 2015).  

VAG-koncernens uttalande 1: 2015-09-25   
                                                
Volkswagen offentliggjorde att de gjort fel och säger att det inte finns någon ursäkt för vad som 
har hänt. De informerar även att de kommer att göra allt för att gå till botten med händelsen. 
Detta uttalande gjordes 25 september dvs, sju dagar efter det att krisen briserade. Enligt 
Volkswagen prioriteras fem beslut: 

●     Tyska och amerikanska advokater skall noggrant undersöka händelsen. 
●     Organisationen kommer att säkerställa alla nödvändiga steg tills kommittén har börjat 

med sitt arbete.    
●     Styrelsen för Volkswagen har beslutat att avskeda vissa nyckelpersoner.     
●     En ny VD i VAG-koncernen har tillträtt vid namn Matthias Müller. Företaget anser att 

detta är rätt ledare. 
●     Styrelsen för Volkswagen har beslutat om ny styrelseordförande vid namn Hans Dieter 

Pötsch. 
 
Styrelsens vice ordförande Berthold Huber uttryckte följande: “Utsläppsmanipulationerna är en 
moralisk och politisk katastrof för Volkswagen”. Enligt Volkswagen användes ett olagligt 
tillvägagångssätt bland ingenjörer hos VAG-koncernen. Styrelsen för Volkswagen uttrycker en 
djup ursäkt till bland annat kunder och affärspartners, samt säger att Volkswagen skall ställa 
allt tillrätta.  

VAG-koncernens uttalande 2: 2015-09-25 
 
VAG-koncernen utsåg en ny VD vid namn Matthias Müller som påpekade att förtroendet var 
den viktigaste aspekten att återvinna. Volkswagen poängterade även att med hjälp av maximal 
transparens och korrekta slutsatser skall förtroendet återvinnas. Nya regler ska även 
implementeras. Matthias Müller uttryckte det enligt: “Under mitt ledarskap kommer 
Volkswagen göra allt vi kan för att utveckla och implementera de mest stringenta compliance-
reglerna i vår bransch”.  
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VAG-koncernens uttalande 3: 2015-09-26 
 
Volkswagen säger att fordon med motortypen EA189 berörs av utsläppsfusket, närmare 
bestämt 5 miljoner personbilar. Volkswagens VD för personbilar, Herbert Diess, 
offentliggjorde att VAG-koncernen skall finna en snabb teknisk lösning, där hänsyn tas till 
samarbetspartner, kunder och allmänhet för att återfå förtroendet. Företaget skriver att de 
kommer att göra allt för att ställa det hela tillrätta. Herbert Diess uttrycker det enligt “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. 
Volkswagens målsättning är att informera konsumenterna så snabbt som möjligt, så att deras 
fordon följer regelverket till punkt och pricka.“ Trots manipulationen är alla fordon fullt säkra 
att köra, hävdar Volkswagen.  

VAG-koncernens uttalande 4: 2015-09-29 
 
I detta uttalande skriver Volkswagen att en handlingsplan kommer att tas fram för att korrigera 
utsläppen i de berörda fordonen. Volkswagen hävdar även att berörda konsumenter kommer att 
informeras om när deras fordon kan komma att repareras. Volkswagen skriver även att de 
berörda varumärkena inom koncernen kommer att upprätta egna hemsidor för att hålla 
konsumenterna uppdaterade. Där presenteras även de tekniska lösningar som skall 
implementeras i arbetet. 

“Serviceåtgärd krävs för cirka fem miljoner bilar från Volkswagen Personbilar – detta som en 
del av en totalsiffra på elva miljoner fordon från Volkswagen-koncernen i hela världen”, hävdar 
Volkswagen.  

VAG-koncernens uttalande 5: 2015-09-29 
 
Volkswagen säger att en åtgärdsplan är framtagen och kommer att presenteras för allmänheten. 
Återigen påpekar Volkswagen att bilarna är säkra att använda, samt hävdar att konsumenterna 
på egen hand skall kontakta sin verkstad. 

VAG-koncernens uttalande 6: 2015-10-01 
 
Volkswagen beskriver att de djupt ber om ursäkt, säger att händelsen är fullständigt oacceptabel 
och de hävdar att det råder stor besvikelse inom koncernen. Volkswagen uttrycker även att 
kostnader för reparation för berörda fordon åligger koncernen, samt att berörda kunder får 
tillgång till gratis lånebil under tiden fordonen repareras. 

Aftonbladet - 2015-10-02 Så tar du reda på om din bil berörs av fusket. 
 
Aftonbladet skriver att drygt en kvarts miljon fordon i Sverige är påverkade. De berörda har 
fått information att de kan kontrollera om deras fordon är manipulerade via en sökning på sitt 
registreringsnummer. Tidningen skriver även att ”Du som kund kommer återigen informeras 
när den tekniska lösningen är godkänd och kommer då ombeds att kontakta din återförsäljare 
för att boka tid för åtgärd. Volkswagen kommer ta fullt ansvar och kostnader för åtgärd. Vi 
kommer självklart att erbjuda en lånebil om du skulle ha behov av det” (Nilsson, 2015). 
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SvD Näringsliv 2015-10-05 Märkligt, VW – har ni inte fattat att det är kris? 
 
I en artikel av Fröberg anses VAG-koncernens hantering av krisen inte vara godkänd. Han 
menar att koncernen gick ut med information för långt efter att krisen avslöjades och därefter 
“läckte som ett såll”. “Man tillsätter alltså alla nya maktposter med interna långvägare från det 
trånga ledningsskikt som varit med hela krisen, som självklart kan vara helt oskyldiga, men 
som också när som helst kan anklagas för att ha haft sina fingrar i syltburken” skriver Fröberg 
(2015). Kortfattat undrar författaren om VAG-koncernen verkligen har förstått att det är kris.  

VAG-koncernens uttalande 7: 2015-10-07 
 
Den 7 oktober i Wolfsburg ordnades ett möte med Volkswagens nya VD Matthias Müller i 
spetsen. Matthias Müller uttryckte att VAG-koncernen skall finna upphovet till 
utsläppsskandalen. Han uttryckte det som; ”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”. Kunder kommer även att bli informerad på vilket sätt det berörda fordonet 
kommer att repareras. Han sade även att framtida besparingar urholkas på grund av 
utsläppsskandalen. 

VAG-koncernens uttalande 8: 2015-10-07 
 
Volkswagen meddelar att en ny styrelseordförande har tillsatts, vid namn Hans Dieter Pötsch. 
Samtidigt har Frank Witter utsetts som efterträdare till Hans Dieter Pötsch som medlem i 
Volkswagen AG:s ledningsgrupp för Finans och Consulting. 

Styrelsen skriver att hela sanningen skall komma fram, dels med hjälp av en advokatbyrå vid 
namn Jones Day, dels genom att samtidigt kontrollera advokatfirmans arbete. “Styrelsen fäster 
stor vikt vid det faktum att klargörandet sköts av Jones Day. Vi kommer att nära följa och stötta 
denna process. Och vi kommer att göra vad som krävs av oss för att säkerställa att de 
nödvändiga konsekvenserna kan dras från denna utredning.” meddelar Hans Dieter Pötsch på 
uppdrag av styrelsen. 

Dagens Media 2015-11-12 Volkswagens reklamoffensiv sågas av experterna 
 
I Nygrens artikel angående Volkswagens reklamoffensiv, där han intervjuat pr-konsulten 
Hanna Berheim och varumärkesexperten Johan Ekelin, är åsikten att koncernens 
reklamkampanj var för liten för att vinna tillbaka konsumenterna. Båda anser att Volkswagens 
blixtreklam inte passar en skandal som denna. Berheims åsikt angående reklamen är:  “Den kan 
fungera, men bara om det handlar om mindre missar. Det här är en av de värsta 
varumärkesskandalerna som vi har sett och då måste de visa att de tar problemen på allvar för 
att vinna över oss igen.”. Båda experterna anser att Volkswagen måste hitta tillbaka till sina 
grundvärden för att återfå konsumenternas förtroende (Nygren, 2015).  

VAG-koncernens uttalande 9: 2015-10-15 
 
Volkswagen menar att med snabba beslut från den tyska transportstyrelsen, KBA, kan tidsplan 
samt åtgärdsplan fastställas. Volkswagen kommer att kontakta kunder över hela Europa och 
informera dem direkt. Redan nu kan svenska kunder besöka Volkswagens hemsida för att via 
sitt registreringsnummer kontrollera om deras bilar är berörda. Motsvarande funktion finns 
även på hemsidorna för märkena Audi, SEAT och ŠKODA. Likt koncernens uttalande 2015-
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10-01 uttrycks det att berörda kunder inte kommer att debiteras för korrigeringen av berörda 
bilar. Alla åtgärder kommer att presenteras för ansvariga myndigheter, enligt Volkswagen. 

VAG-koncernens uttalande 10: 2015-10-19 
 
Volkswagen hävdar att via en dialog med transportstyrelsen och Volkswagen, kommer det 
bestämmas hur återkallandet skall ske. Därmed framgår det att: “Volkswagen ska återkalla 8,5 
miljoner bilar i Europa. Transportstyrelsen kommer att föra en dialog med Volkswagen Sverige 
om hur återkallelsen ska genomföras i Sverige”. 
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5. Analys 
Kapitel 5 presenterar en analys av resultaten från föregående kapitel. Det börjar med en 
detaljerad analys av vart och ett av Volkswagens uttalanden presenterade i resultatavsnittet för 
att sedan redogöra en mer generell analys av arbetet.  

5.1 Uttalandena i kronologisk ordning 

I Volkswagens första uttalande erkände koncernen att de gjort fel, informerade att de skulle gå 
till botten med händelsen samt presenterade en rad förändringar inom organisationen. Dessa 
åtgärder kan kopplas till både IRT och SCCT. Det vill säga att koncernen tar på sig skulden, 
omstrukturerar och ursäktar. Detta var delvis också inriktningen för uttalande nummer två där 
organisationens nya VD, Matthias Müller, påpekade att de skulle fokusera på att återvinna 
förtroendet med transparens och korrekta slutsatser. I det andra uttalandet ses även en tendens 
till tillrättaläggande, i enlighet med IRT, eftersom de försöker ställa allt tillrätta. Detta tyder 
också på att organisationen har skapat en ledningsgrupp vilket kan kopplas till variabeln “set” 
inom RCM samt omstrukturerande för SCCT.  

Volkswagens tredje uttalande informerar vilken motortyp som berörs av fusket samt att 
koncernen jobbar med att snabbt hitta en teknisk lösning där hänsyn ska tas till alla inblandade. 
Det går även att utläsa en förklarande tendens i enlighet med SCCT eftersom uttalandet är 
tekniskt och beskriver tydligt vilken motortyp som har påverkats. Ytterligare en tolkning av 
uttalandet kan vara att det är ett försök från organisationens sida att skapa förtroende, som 
variabeln “go” i teorin RCM. Ytterligare koppling kan göras till strategierna tillrättaläggande 
samt att minska händelsens anstötlighet i IRT. I det fjärde uttalandet skriver Volkswagen att en 
handlingsplan kommer disponeras för korrigeringen av utsläppen samt att information kommer 
att offentliggöras till berörda konsumenter angående hur och när deras fordon kommer att 
repareras, vilket är i linje med vad teorierna förespråkar. Koppling kan därför göras till alla 
teorier på samma sätt som föregående uttalande. 

I det femte uttalandet presenterar organisationen kort att åtgärdsplanen är klar för disponering. 
De påpekar också, ännu en gång, att bilarna är säkra att använda vilket kan ses som ett försök 
att minska händelsens anstötlighet enligt IRT. Åtgärdsplanen kan ses som en korrekt åtgärd 
enligt teorin SCCT. Nästa uttalande från Volkswagen byter karaktär, där ber organisationen 
djupt om ursäkt, säger att händelsen är oacceptabel och att organisationen kommer att stå för 
alla reparationskostnader. Detta kan ses som ett handlande enligt teorierna IRT och SCCT.  

Volkswagens sjunde uttalande framförs med den nya VD:n i spetsen som uttrycker att de ska 
finna orsaken till skandalen samt att Volkswagen är ett starkt företag som “kan och vill” ta sig 
igenom krisen. Detta kan ses som ett sätt att övertyga i enlighet med IRT. Övertygandet riktas 
inte bara allmänheten utan också internt, vilket kan verka förtroendeingivande enligt SCCT. 
Uttalandet därefter handlar om att det skett omstruktureringar inom styrelsen och att 
organisationen tagit hjälp av advokatbyrån Jones Day. Återigen försöker organisationen ställa 
allt tillrätta. Dessa åtgärder är i linje med IRT, SCCT och RCM, eftersom omstrukturering och 
en ny ledningsgrupp är två begrepp som eftersträvas inom teorierna.    

I organisationens nionde uttalande, meddelas det att konsumenterna kommer att kontaktas och 
att de själva kan gå in på Volkswagens hemsida för att se om deras fordon berörs. Likt tidigare 
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uttalanden påpekas det att Volkswagen kommer att stå för kostnaderna för att åtgärda berörda 
fordon, något variabeln “go” inom teorin RCM förespråkar. Detta uttalande kan även kopplas 
till IRT strategin tillrättaläggande samt den förklarande strategin inom SCCT. I det tionde och 
sista uttalande som analyserats i detta arbete meddelas att en dialog förs med transportstyrelsen 
för hur återkallningen av fordon ska genomföras. Detta kan ses som en legitimitetsreparerande 
åtgärd genom att offentliggöra information gällande åtgärdsplanering vilket även är vad teorin 
SCCT förespråkar i strategin förklaring. Inom IRT kan det ses som att koncernen delger 
infomration om förebyggande och korrigerande planer vilket också kan kopplas till att ta itu 
med krisen (GO!) enligt RCM. I tabell 2 följer en sammanfattning av uttalandena, datum samt 
hur de kopplas till teorierna.  

Tabell 2. Uttalandenas, datum samt vår åsikt angående koppling till teorierna 

Nummer och 
datum 

Uttalande Koppling till teorier 

#1 2015-09-25 Ber om ursäkt IRT: Ta på sig skulden, omstrukturerande 
SCCT: Ursäktande 

 

#2 2015-09-25 Tillsättande av VD IRT: Tillrättaläggande 
SCCT: Omstrukturerande 
RCM: SET! Skapa ledningsgrupp 

 

#3 2015-09-26 Förtroende skall 
återvinnas 

IRT: Tillrättaläggande + minska händelsens 
anstötlighet 

SCCT: Förklarande 
RCM: GO! Skapa förtroende 

 

#4 2015-09-29 Åtgärdsplan tillkännages IRT: Tillrättaläggande + minska händelsens 
anstötlighet 

SCCT: Förklarande 
RCM: GO! Skapa förtroende 

 

#5 2015-09-29 Åtgärdsplan disponerad IRT: Minska händelsens anstötlighet 
SCCT: Omstrukturerande 

 

#6 2015-10-01 Ber om ursäkt, igen IRT: Ta på sig skulden 
SCCT: Ursäktande 

 

#7 2015-10-07 Vi kan och vi vill IRT: Övertygande 
SCCT: Förtroendeingivande 

 

#8 2015-10-07 Ny ordförande IRT: Tillrättaläggande 
SCCT: Omstrukturerande 
RCM: SET! Ny ledningsgrupp 

 

#9 2015-10-15 Återkallning berörda 
fordon 

IRT: Tillrättaläggande 
SCCT: Förklarande 
RCM: GO!Ta itu med krisen 

 

#10 2015-10-19 Transportstyrelsen följer 
Volkswagen 

IRT: Info om förebyggande och korrigerande 
planer 

SCCT: Förklarande 
RCM: GO! Ta itu med krisen 
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5.2 Övergripande analys 

Ett företag eller en koncern med en historia av dålig krishantering eller kriskommunikation, 
samt med ett dåligt rykte, förväntas enligt teorierna ha svårare att finna en utväg ur en 
krissituation än företag som inte präglas av dålig krishantering. Innan studiens gång fanns en 
förförståelse kring företaget vilken inbegriper att Volkswagen är en organisation med gott rykte 
och starkt kapital, utan några tidigare krissituationer. Något som även Bertil Moldén, vd för 
branschorganisationen Bil Sweden, hävdar i en artikel av Johansson i GP (2016). Han menar 
att Volkswagen har en bra relation med sina lokala återförsäljare vilket ofta också ger nöjda 
kunder i slutändan. 

Baserat på de i denna uppsats använda teorierna ska en organisation genomföra många 
förändringar vid en krissituation. Teorierna lägger stor vikt vid att skapa strategier för att uppnå 
det bästa resultatet med sin krishantering. De betonar även betydelsen av att välja rätt 
kommunikation, att rädda sin legitimitet, att skapa omstruktureringar, finna vilka som bär 
ansvaret samt att agera. Volkswagen valde att offentliggöra att de bär ansvaret för det som skett. 
Dock reagerade Volkswagen inte speciellt snabbt. Enligt Sharry (2011) ska ett företag agera 
inom 24-36 timmar, vilket inkluderar att företagsledningen ska vara fullt informerad om 
situationen, samt att ett beslut ska ha tagits. Från Volkswagen kom det första uttalandet 25 
september 2015, vilket enligt det amerikanska företaget Environmental Protection Agency var 
sju dagar efter att skandalen med utsläppen blev offentlig. Förseningen är inte bara negativ 
enligt teorierna utan påverkar även medias inställning till koncernen.  

Enligt uttalandena blev dåvarande VD avskedad med omedelbar verkan, vilket även Armstrong 
(2016) styrker. Detta är även vad IRT, SCCT och RCM förespråkar då omstruktureringar och 
finna nyckelpersoner som bär ansvaret är en god metod vid krishantering. Enligt 
motortidningen Teknikens värld, framgick det även att styrelsens ordförande fick avgå med 
omedelbar verkan, vilket även är vad Volkswagen säger i sitt uttalande. Detta är något som kan 
medföra sympatier från omvärlden, varpå ledningen har chans att behålla en del av sin 
legitimitet (Suchman, 1995; Ashforth & Gibbs, 1990). Dock kan valet av ersättare ifrågasättas. 
Enligt artikeln i SvD av Fröberg (2015) tillsattes interna personer som jobbat inom koncernen 
länge. Det beror på hur olika Martin Winterkorn och Matthias Müller är som personer. I och 
med att tillsätta en trogen VAG-anställd får de inte in några nya influenser och ideér vilket kan 
vara en medveten strategi av koncernen eller, som sagt, bara ett sätt att försöka rädda sitt rykte.  

IRT och RCM förespråkar att agera, vilket Volkswagen har gjort. I enlighet med Volkswagens 
uttalanden har en ledningsgrupp skapats med syfte att finna utvägar ur krissituationen. 
Volkswagen har även vidtagit åtgärder genom att återkalla berörda fordon, närmare bestämt 11 
miljoner (Doron, 2015). Enligt nyhetstidningarna SVT, DN och Mashable uttrycks det tydligt 
att Volkswagen manipulerat 11 miljoner fordon, vilket även tidigare forskning visar. Dock 
skriver inte Volkswagen i sina uttalanden att mängden utsläpp av kväveoxider var närmare 40 
gånger högre än vad som påståtts av tillverkaren (Liebermann, 2015). I övrigt gällande 
nyhetstidningarna visar det på mycket liknande information hos Volkswagens uttalanden. Dels 
skriver nyhetstidningarna att berörda konsumenter har fått information om vad som gäller, samt 
att ledande befattningshavare är utbytta. Volkswagen har även jobbat med att återfå sitt 
förtroende med blixtkampanjer av reklam, något som dock inte har haft positiv inverkan enligt 
de pr-experter som Nygren pratat med enligt hennes artikel i Dagens Media (2015).  
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Ytterligare en faktor som kan påverka utfallet av krisen och kriskommunikationen är också vad 
situationen handlar om och vad konsumenterna anser viktigt. I Sverige är miljön inte den högst 
prioriterade faktorn vid bilköp, enligt Martin Prieto Beaulieu som är pressansvarig på Gröna 
Bilister i Johanssons artikel i GP (2016). Han menar att pris, märke och säkerhet anses vara 
viktigare. Likaså är ett utsläppsfusk inte ett lika tydligt fel som exempelvis ett säkerhetsfel. “Det 
här felet är inget du som kund kan känna, lukta eller smaka dig till - då är det också svårt att ta 
det till sig”, hävdar Bertil Moldén i Johanssons artikel (2016). Detta talar för att Volkswagen 
kan klara sig ur krisen med hedern i behåll trots att de har gjort fel och möjligtvis även agerat 
något långsamt. Utsläppsfelet var inte den faktor som de flesta bilköpare prioriterar högst och 
koncernen hade dessutom en god grund och en bra relation till konsumenterna innan skandalen. 

Som nämnts i avsnitt 2.4 hade Volkswagens nya VD ett mål i fokus, att återvinna förtroendet 
hos kunderna. Detta genom transparens och genom att undersöka detaljerat vad som skett 
(Mays, 2017). Detta kan anses ses som en legitimitetsrepareringsåtgärd, i linje med det som 
förespråkas i IRT samt i SCCT. Det kan till och med ses som det första steget i SCCT, att 
försöka avgöra vilken typ av kris det handlar om genom att undersöka vad som faktiskt inträffat. 
Utifrån resultatet av en sådan undersökning kan Volkswagen sedan fortsätta sin 
kriskommunikation beroende på hur mycket ansvar koncernen haft i skandalen. En annan 
tolkning av det hela är att ge sken av omstrukturering, framför allt genom en ny VD som framför 
nya, konkreta mål. Volkswagen har även återkallat tusentals fordon för återställning till 
ursprungsskick samt betalat återförsäljare för innehav av inventarier, tydliga åtgärder för att 
försöka återvinna förtroendet hos sina intressenter (Mouawad, 2015). Detta kan ses som en del 
av det som förespråkas i teorin RCM, att agera. Koncernen gör något konkret för att försöka få 
tillbaka förtroendet och även sin legitimitet, vilket även kan tolkas som en form av ursäktande. 

Enligt tidigare forskning utförd av Thomas (2015) påstås det att det inte går att vara helt 
förberedd på en kris, oavsett vilken organisation det handlar om. Ingen av de valda teorierna i 
detta arbete nämner något om förberedelser utan huvuddelen handlar om reaktionen på krisen. 
RCM bygger till och med på att reagera rätt eftersom varje situation är unik.  

Slutligen är det viktigaste av allt att en organisation likt teorierna inte bortser från krisen utan 
agerar, vilket Volkswagen har gjort. Däremot tog det en vecka innan Volkswagen agerade, 
vilket enligt teorierna är negativt. Baserat på uttalanden från Volkswagen, samt tidigare 
forskning, har Volkswagen visat på en vilja att åtgärda det som hänt. Lägger man ihop detta, 
det vill säga, vad tidigare forskning säger om kriskommunikation och vad teorierna förespråkar 
har Volkswagen gjort en väldisponerad krishantering men kriskommunikationen har varit något 
spretig. Återigen får det dock inte glömmas bort att det tog sju dagar innan det första uttalandet 
offentliggjordes. 
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6. Slutsats, implikationer och vidare forskning 
I detta avslutande kapitel presenteras slutsatser angående resultat och teoriernas 
utgångspunkter samt förslag på vidare forskning. 

6.1 VAG-koncernens hantering av krisen 

Utifrån teoriernas utgångspunkter om hur god kriskommunikation skall gå till har Volkswagen 
agerat på ett väldisponerat sätt. De kommunicerade på det sätt som förespråkas av teorierna. 
Det vill säga berörda intressenter blev underrättade om vad som gäller, samt att de fick tillgång 
till information om vad som kommer att ske. Baserat på de uttalanden som gjordes i samband 
med krisen gjorde Volkswagen dels omstruktureringar i form av nya ledare, dels tillsattes nya 
grupper för lösa problemet, samt att kostnader inte skulle drabba berörde konsumenter, vilket 
är vad teorierna förespråkar. Det som Volkswagen gjorde mindre bra var att de var långsamma 
med att delge information. Rekommendationen är att agera inom 24-36 timmar efter krisens 
upptäckt. Volkswagen första uttalanden kom senare än så.  

Volkswagen använde en generellt defensiv strategi gällande kriskommunikationen, vilket 
besvarar arbetets första frågeställning. I flera uttalanden ber de om ursäkt och bedyrar att de ska 
ställa allt tillrätta. Inte i ett enda uttalande som har analyserats i detta arbete skyller de på en 
annan part eller hävdar sin oskyldighet. Det kan kanske bero på tydligheten i skandalen, att det 
var svårt för organisationen att hävda att det inte var deras fel. Troligtvis skulle ingen tro på ett 
sådant uttalande utan det skulle bara minska förtroendet ytterligare. Dessutom är ett utsläppsfel 
inte lika allvarligt som ett säkerhetsfel. En defensiv strategi är också det bästa sättet att undvika 
att krisen trappas upp enligt en studie av Ngai och Jin (2016). Skandaler som kan eller har 
skadat människor kan vara betydligt tuffare för en organisation. Det går också att se en trend i 
Volkswagens kriskommunikation. De börjar defensivt för att sedan bli mer omstrukturerande 
och slutligen fokusera mest på tillrättaläggande och på att återfå förtroendet. Just denna 
tydlighet tyder på att Volkswagen haft en genomtänkt plan gällande sin kriskommunikation. 

För att besvara arbetets första frågeställning angående hur koncernen hanterade krisen har 
Volkswagen agerat på ett sätt som teorier och tidigare forskning förespråkar. Utifrån teoriernas 
utgångspunkter om hur god kriskommunikation skall gå till, har Volkswagen agerat på ett 
väldisponerat sätt, även om det verkar som att krisen drabbade koncernens rykte hårt. De 
kommunicerade på det sätt som förespråkas av teorierna. Det vill säga berörda intressenter blev 
underrättade om vad som gäller, samt att de fick tillgång till information om vad som kommer 
att ske. Baserat på de uttalanden som gjordes i samband med krisen gjorde Volkswagen dels 
omstruktureringar i form av nya ledare, dels tillsattes nya grupper för att lösa problemet, dels 
klargjordes att kostnader inte skulle drabba berörde konsumenter, vilket är vad teorierna 
förespråkar.  

De teorier som återkommit mest genom arbetet gång är IRT och SCCT. Både IRT och SCCT 
kan bindas till alla uttalandena från koncernen. Troligtvis beror detta på att teorierna till stor 
del bygger på att försöka reparera legitimiteten. Detta kan också har varit koncernens tanke, att 
återupprätta sitt rykte, snarare än att faktiskt lösa problemet med utsläppsfusket. På en mer 
detaljerad nivå kopplades strategin tillrättaläggande inom IRT till flest uttalanden. I fem av de 
tio uttalanden som undersöktes i detta arbete ansågs det finnas en förbindelse till strategin 
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tillrättaläggande, vilket går i linje med ovanstående analys att koncernen hade en defensiv 
strategi för sin kriskommunikation. Överlag har koncernen ett tydligt syfte med sin 
kriskommunikation, de försöker att återupprätta sitt rykte och inte släta över eller skylla på en 
annan part.   

6.2 Praktiska implikationer 

För optimal kriskommunikation enligt ovanstående teorier borde Volkswagen gett ut sitt första 
uttalande snabbare. Optimalt borde koncernen gått ut med ett kort uttalande direkt när skandalen 
uppdagades. Ännu bättre hade dock varit att tillkännage fusket själva innan det kom ut offentligt 
via andra vägar. Koncernen lär ha haft mer kontroll på informationsflödet om de hade varit först 
med uppgifterna. Likaså är uppfattningen att första informationen är den som samhället lättast 
kommer ihåg och uppfattar som sann. Det vill säga, koncernen kanske hade haft möjlighet att 
påverka samhällets uppfattning ytterligare om de hade gett ut det första uttalandet snabbare.  

Gällande innehållet i koncernens information kan det vara så att Volkswagen har försökt för 
mycket. De försökte på så många olika sätt reda upp krisen att de blir mindre insatser på flera 
olika ställen, istället för en stor insats som verkligen fungerar. Volkswagen bytte ut personer i 
ledningen i olika omgångar, men tog kanske inte ett helhetsgrepp på omstruktureringen och 
gjorde en verklig förändring. Som Fröberg (2015) uttrycker tillsattes posterna av personer som 
jobbat inom koncernen i flera år vilket får oss att ifrågasätta hur mycket förändring det verkligen 
innebär. Om koncernen ska omstruktureras kan det vara bättre att göra en större omstrukturering 
som kanske utförs i flera steg och att, för vissa poster, ta in nya personer i företaget för att kunna 
dra nytta av andra ideér, erfarenheter och kulturer. Volkswagen var under hård press men om 
förändringen utförts stegvis och med en tydlig plan skulle det kanske fungerat ändå.  

Slutigen ses en tendens att Vokswagen ofta uttrycker vad de ska göra men inte är lika tydligt 
med vad som har utförts, framför allt när det gäller utsläppen. Förvisso kan detta vara en smart 
kommunikationsstrategi eftersom det ger sken av att vara handlingskraftig men det borde ha 
stärkt företaget ytterligare om de även hade informerat mer om vad som hade gjorts. 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Under processens gång har ett antal förslag på vidare forskning dykt upp. VAG-koncernen är 
en stor koncern i bilvärlden med många sålda bilar genom tiderna. Därmed skulle det finnas 
intresse att jämföra VAG-koncernens krishantering med GM:s krishantering i samband med 
finanskrisen 2008. Dock är utgångspunkten ej detsamma, men ett intresse ligger ändå i att 
jämföra två stora bilkoncerners krishantering för att se likheter och skillnader. Det vore också 
intressant att undersöka hur kriskommunikationen hanterats för fler företag och vid andra kriser. 
Slutligen ligger även ett intresse att undersöka hur konsumenterna reagerade på VAG-
koncernens utsläppsskandal i form av såväl intervjuer som enkätundersökningar. Sådan a 
undersökningar skulle innebära en annan vinkling än vad som varit fallet i denna studie.  
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