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SAMMANFATTNING 

  

Titel: Att kommunicera för att skapa förtroende till intressenter under kriser - En studie om 

Volkswagen AG 

  

Bakgrund: En rapport från organisationen International Council on Clean Transportation 

(ICCT) visade att det förelåg skillnader i utsläpp på bilar som testades på vägen och i 

testlaboratorium. De testade bilarna tillhörde märken som ingår i Volkswagen-koncernen. 

Resultaten lämnades vidare och den 18 september publicerade Environmental Protection 

Agency (EPA) och California Air Resources Board (CARB) en utredning som visade att det 

handlade om en manipulerad programvara som hade installerats i bilarna för att visa en 

mindre nivå av utsläpp än det verkliga värdet. Totalt så rörde det sig omkring elva miljoner 

bilar tillhörande märken inom Volkswagen-koncernen.  

  

Syfte: Syftet med denna studie är att få en inblick i hur förtroendeskapande fungerar i relation 

till kriser. Genom att granska Volkswagens kriskommunikation vill vi få en inblick i deras 

ambition att skapa förtroende till sina intressenter. Studiens fokus ligger i att undersöka vilka 

tillvägagångssätt som Volkswagen har använt sig av för att reparera och bygga upp 

intressenternas förtroende igen efter krisen. Detta för att kunna se vad de har lyckats med 

samt vad de skulle kunnat göra annorlunda. 

  

Metod: Empirin samlades in genom att granska Volkswagens kommunikation på olika 

kommunikationskanaler. Materialet samlades in från traditionella medier såsom 

pressmeddelanden, årsredovisningar och andra rapporter samt organisationens sociala medier 

såsom Twitter, Facebook och Youtube. 

  

Slutsats: Efter studiens genomförande kunde författarna till studien dra slutsatsen att 

Volkswagen projicerar förtroende snarare än att de försöker skapa förtroende. Organisationen 

formulerar tydligt i sin kommunikation vad de ska göra för att återfå förtroendet från 

intressenterna. Organisationen är dock inte lika tydliga med vad de har gjort och vad de 

faktiskt har åstadkommit för att återfå intressenternas förtroende. Studien resulterade även i 

slutsatsen att alla organisationens tillvägagångssätt behöver genomsyras av transparens. 

Skulle de vara oärliga i ett steg, kan resten av deras kommunikation misstros. Att ha en öppen 

och ärlig kriskommunikation är särskilt viktigt när krisen grundar sig på att organisationen 

varit oärlig.  

  

  



   

ABSTRACT 

  

Title: Communicating to create trust in stakeholders during crises - A study about 

Volkswagen AG 

  

Background: A report from the International Council on Clean Transportation (ICCT) 

showed differences in emissions on cars tested on the road and in the testing laboratory. The 

tested cars belonged to the brands included in the Volkswagen Group. The results were 

submitted, and on September 18 the Environmental Protection Agency (EPA) and the 

California Air Resources Board (CARB) published an investigation that showed that it was a 

manipulated software installed in the cars to show a lower emission level than the actual 

value. In total, there were about eleven million cars belonging to the brands within the 

Volkswagen Group.  

  

Purpose: The purpose of this study is to get an insight into the creation of trust subsequent to 

crises. By examining Volkswagen's crisis communication, we want to analyze their ambition 

to build trust to their stakeholders. The focus of the study is to examine which approaches 

Volkswagen has used to repair and rebuild stakeholders' trust again after the crisis. This to see 

what they have succeeded in and what they could do differently. 

  

Method: The empirical data was collected by examining Volkswagen's communication on 

various communication channels. The material was collected from traditional media such as 

press releases, annual reports and other reports as well as the organization's social media such 

as twitter, Facebook and YouTube. 

  

Conclusions: After the study, the authors could conclude that Volkswagen projects trust 

rather than attempting to create trust. The organization clearly formulates in their 

communication what they will do to regain the trust of their stakeholders. However, the 

organization is somewhat ambiguous with what they have done and what they have actually 

achieved in order to regain the stakeholders' confidence. The study also concluded that all of 

the organization's communication must be transparent. Should they be dishonest in one step, 

the rest of their communication can be questioned. Having an open and honest crisis 

communication is particularly important when the crisis is based on the fact that the 

organization has been dishonest.  
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1. INLEDNING 

 

I uppsatsens inledningskapitel introduceras bakgrunden till studien. Därefter följer en 

problematisering och problemformulering som är relaterad till studiens bakgrund och som 

sedan mynnar ut i studiens syfte och frågeställning.  

 

Emilia är en miljömedveten mamma som vill ta sitt ansvar för att bevara miljön. Hennes val i 

vardagen styrs ofta av hennes hänsyn till miljön, vilket innebär att hennes matkasse är 

ekologisk, hon källsorterar och husets energi kommer från förnybara källor. Hennes vardag 

består för det mesta av att åka fram och tillbaka till jobbet, skjutsa barnen till träningen och på 

helgerna åker hon oftast och hälsar på föräldrarna som bor på landet. Det innebär att hon 

avverkar många kilometer i veckan med sin bil och därför är det viktigt för Emilia att den bil 

hon kör är miljövänlig. Hon investerade nyligen i en dieseldriven bil av märket Volkswagen 

som lovade henne låga utsläpp och övertygade henne om att hon gjort ett miljövänligt val. 

Hon är nöjd med bilen och kör den dagligen. Helt plötsligt avslöjas det att hennes fordon inte 

alls är så miljövänlig som hon blivit lovad. Det visar sig att Volkswagen varit oärliga och att 

de installerat hennes fordon med en manipulerad programvara som inte visar de verkliga 

utsläppen. Hennes förtroende för företaget sjunker omedelbart och hon kan inte längre köra 

sin bil med ett gott samvete. Frågan är nu hur Volkswagen ska arbeta för att vinna tillbaka 

Emilias och sina andra intressenters förtroende?  

Denna studie syftar till att granska Volkswagens kommunikation för att få en inblick i deras 

försök att återfå intressenternas förtroende. Det bör förtydligas att studien behandlar 

organisatoriskt förtroende, men att det hädanefter kommer att benämnas som förtroende. 

Olika kommunikationskanaler som Volkswagen använde sig av i deras kriskommunikation 

har granskats och analyserats i relation till tidigare teori. I studien kommer både Volkswagen 

AG och Volkswagen Group of America (Volkswagen USA) att nämnas. Volkswagen AG står 

för hela koncernen och kommer fortsättningsvis att benämnas endast som Volkswagen. Vid 

de tillfällen som informationen endast gäller Volkswagen USA kommer detta att skrivas ut.  

1.1 Bakgrund 
I september 2015 informerade nyhetskanaler i länder världen över om den stora skandalen 

som skakat bilindustrin. Det hade sedan länge varit känt för många att dieselbilar skulle ha 

många fördelar gentemot bensindrivna fordon. Dieselfordon förknippades med ord som 

hållbarhet, kostnadsbesparingar och bränsleeffektivitet. Den utvecklade tekniken som gjorde 

att kväveutsläppen från dieselfordon minskade, fick en helomvändning då det framkom att 

biltillverkare medvetet manipulerat tester av kväveutsläpp från dieselfordon (Jung & Park, 

2016). 
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Allt började med en rapport från organisationen International Council on Clean 

Transportation (ICCT), som är en ideell organisation som tillhandahåller tekniska och 

vetenskapliga analyser till tillsynsmyndigheter inom miljö. Rapporten visade att det fanns en 

stor skillnad i utsläpp från bilar av märket Volkswagen beroende på om de testades i 

laboratorier eller på vägen. ICCT lämnade över resultaten till Environmental Protection 

Agency (EPA) i USA och California Air Resources Board (CARB) (Siano, Vollero, Conte & 

Amabile, 2017).  I maj 2014 startades en utredning och flera bilmodeller testades (Jung & 

Park, 2016; Siano et al. 2017). Efter ytterligare tester utförda av forskare på West Virginia 

University visade det sig att en bil av modellen Volkswagen Jetta producerade en mängd 

kväveoxid som var omkring 35–40 gånger högre än den tillåtna utsläppsnivån. Efter denna 

händelse konfronterades Volkswagen, som menade att dessa förvrängda mätningar berodde på 

tekniska problem. I och med detta valde Volkswagen att frivilligt göra en programuppdatering 

(Siano et al., 2017).  

  

Den stora dieselskandalen exploderade den 18 september 2015 då det stod klart att 

Volkswagen medvetet installerat en manipulationsordning som visade en mindre nivå av 

utsläpp än det verkliga värdet (Siano et al., 2017). Det visade sig att omkring 11 miljoner bilar 

runt om i världen var utrustade med programvaran. Volkswagen stod för fem miljoner av 

dessa bilar, resterande bilar var av kända märken tillhörande Volkswagen som Audi, Skoda 

och Seat (Jung & Park, 2016) 

  

Volkswagens VD Martin Winterkorn förnekade länge skandalen och försökte skylla felet på 

andra. Några dagar efter att skandalen offentliggjordes publicerade han en video på 

organisationens hemsida där han påstod att skandalen var ett resultat av några få anställda. 

Vd:n lovade en ordentlig undersökning kring hur fordonen hade kunnat bli programmerade 

för att minska utsläppen. Flera länder, såsom Tyskland, Frankrike, Italien och Sydkorea gick 

samman för att utreda vad som egentligen hade hänt. Efter att skandalen uppdagades 

meddelade Volkswagen att det skulle påverka deras resultat ganska avsevärt, vilket 

resulterade i att aktien sjönk som aldrig förr (Ewing, 2015).  

 

I Volkswagens årsredovisning för 2016 framkom det att manipuleringen berodde på de strikta 

reglerna kring den tillåtna mängden kväveoxider (NOx) i fordonens utsläpp i USA. Detta 

utmanade tekniker och ingenjörer att hålla nivån av NOx nere samtidigt som andra parametrar 

skulle tas hänsyn till i utformningen av dieselmotorerna. En liten grupp av personer ska då ha 

valt att modifiera motorns programvara för att kunna tillfredsställa kraven inom den givna 

tidsramen och budgeten (Årsredovisning Volkswagen AG, 2016).  

1.2 Problematisering 
Dietz och Gillespie (2012) menar att förtroende är något som är betydelsefullt för att 

organisationer ska kunna fortsätta existera. Enligt Davies och Olmedo-Cifuentes (2016) är 

förtroende ett komplicerat begrepp med ett flertal olika definitioner. Det har bland annat 

karaktäriserats som ett psykologiskt tillstånd som innebär att individen accepterar sårbarhet 

baserat på positiva förväntningar på någon annans avsikter eller beteende (Davies & Olmedo-

Cifuentes, 2016) men även som ett omdöme eller en bedömning av antingen en person eller 
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en organisation (Dietz & Gillespie, 2012). Enligt Davies och Olmedo-Cifuentes (2016), såväl 

som Dietz och Gillespie (2012) och Gillespie, Dietz och Lockey (2014) bedöms en 

organisations förtroende utifrån de tre dimensionerna förmåga, välvilja och integritet. För att 

omgivningen ska kunna lita på en organisation och skapa ett förtroende så krävs det att den 

totala bedömningen av dessa tre dimensioner är positiv. Skulle det inte vara fallet, mister 

organisationen förtroendet från sina intressenter. Davies och Olmedo-Cifuentes (2016) menar 

även att oärligt arbete och försummande av intressenter leder till förlust av förtroende.  

 

När en organisation utsätts för en kris eller skandal blir förtroende därför en oerhört viktig 

fråga att hantera (Dietz & Gillespie, 2012). En kris definieras av Falkheimer, Heide och 

Larsson (2009) som händelser som innebär stora hot och äventyrar organisationens 

grundläggande värden, och i dessa situationer menar Dietz och Gillespie (2012) att 

intressenternas förtroende för organisationen kan vara borta i ett ögonblick. Davies och 

Olmedo-Cifuentes (2016) påpekar att när företag begår en allvarlig försummelse finns det stor 

risk att deras trovärdighet påverkas negativt, vilket innebär att förtroendet för företaget även 

kan minska i takt med den negativa publiciteten som följer. I och med detta menar Falkheimer 

et al. (2009) att det uppstår starka behov av kommunikation och information under kriser. 

Förtroende blir en central del av krishanteringen och ledningen bör därför se till att 

informationen de ger ut är tillförlitlig och pålitlig, då felaktig information är en allvarlig 

krisorsak i sig. När en kris uppstår menar Kim, Ferrin, Cooper och Dirks (2004) att 

intressenternas positiva förväntningar på organisationen kan brytas, vilket resulterar i att deras 

tillit till organisationen minskar. Ulmer (2001) betonar att när en organisation utsätts för en 

kris eller skandal så kan detta få katastrofala effekter på företaget och dess intressenter. Till en 

organisations intressenter hör grupper som exempelvis investerare, leverantörer, medarbetare 

och kunder (Gillespie et al., 2014; Ulmer, 2001). Vidare förtydligar Coombs (2007) att 

intressenter är olika grupper som kan påverka eller påverkas av organisationens beteende och 

förklarar att en kris kan skada intressenterna både fysiskt, känslomässigt och ekonomiskt. 

Dessutom påpekar Ulmer (2001) att intressenterna kan ha en negativ inverkan på 

organisationen om företagen inte tar hänsyn till dem och uppfyller deras förväntningar. De 

kan dra tillbaka sitt stöd eller förlänga effekterna av krisen om företagen inte har bra 

relationer till dem och det finns brister i förtroendet. Barnett (2014) benämner det som att 

företaget straffas av intressenterna för sina felsteg. Detta kan exempelvis innebära att 

kunderna slutar använda sig av företagets produkter eller tjänster, leverantörer kan avbryta 

sina samarbeten med företaget, anställda kan vägra arbeta och investerare kan dra tillbaka sitt 

kapital. Därav är det av stor vikt att organisationen är medveten om intressenternas betydelse 

vid en förtroendekris. Detta är oerhört viktigt då intressenter kan agera som förespråkare 

under kriser då de i många fall har ett egenintresse för organisationens framgång. 

 

Dietz och Gillespie (2012) poängterar att det är en komplicerad uppgift för en organisation att 

bygga upp förtroendet från intressenterna som de förlorat vid en kris. Det kan ta lång tid och 

kräva mycket resurser. Hur länge och hur mycket beror på hur extrem skandalen har varit, 

samt hur organisationen har hanterat situationen. Taylor och Perry (2005) menar att det alltid 

är en svår tid för en organisation att befinna sig i en kris, men att den största svårigheten 

ligger i den strategi som väljs för att svara på krisen. Även Dietz och Gillespie (2012) 
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poängterar hur komplicerat det kan vara för en organisation att vinna tillbaka intressenternas 

förtroende efter att en kris har drabbat företaget men menar att det är fullt möjligt med rätt 

strategi. Därav blir en viktig del för en organisation som befinner sig i en kris att hitta ett 

effektivt sätt att kommunicera med intressenterna så att de inte förlorar förtroendet för 

organisationen. Det är dock inte helt lätt att utforma kommunikation under kriser så att den 

fungerar för alla organisationer (Coombs, 2007; Coombs, 2015; Diers & Donohue, 2013). 

Däremot poängterar Coombs (2015) att det viktiga för en organisation ligger i att förstå vilka 

metoder i kriskommunikationen som är effektiva, ineffektiva och rentav skadliga för 

organisationen under en kris. Med hjälp av olika riktlinjer kan organisationens ledning förstå 

hur deras kommunikationsstrategi kommer påverka organisationens rykte och hur 

intressenterna ser på företaget. Enligt Ulmer (2001) finns det olika tillvägagångssätt för en 

organisation att kommunicera med sina intressenter för att kunna hantera en kris på ett 

positivt sätt.  

 

Falkheimer (2009) beskriver traditionella medier och sociala medier som olika typer av 

kommunikationskanaler. Till de traditionella medierna hör kommunikationskanaler som 

pressmeddelanden, årsredovisningar och andra rapporter. Summerhays och de Villiers (2012) 

påpekar att en organisations årliga rapporter på ett unikt sätt kan ses som en form av 

kommunikationsstrategi till intressenterna. O'Donovan (2002) förklarar att organisationen 

genom dessa kan skicka meddelanden till samhället och andra intressenter så att alla får en 

upplysning kring vart organisationen står i olika frågor. Vid en kris menar Summerhays och 

de Villiers (2012) att årsredovisningar kan användas för att få ut en större mängd information 

till sina intressenter för att förmedla en bild av etiskt ansvar och ansvarsskyldighet. Även 

pressmeddelanden går under begreppet traditionella medier och Strauß och Vliegenthart 

(2017) påpekar att dessa är en effektiv kommunikationskanal som kan användas i händelse av 

en kris. Diers och Donohue (2013) beskriver pressmeddelanden som den drivande kraften i 

organisationers kommunikationsstrategi. Vidare belyser Vorvoreanu (2008) att 

organisationers mål med pressmeddelanden bland annat är att öka deras synlighet och 

trovärdighet.  

  

Förutom traditionella medier så beskriver även Falkheimer (2009) sociala medier som en 

kommunikationskanal. I begreppet sociala medier ingår kanaler som Twitter, Youtube och 

Facebook (Falkheimer, 2009). Taylor och Perry (2005) menar att kommunikation till 

intressenter som sker online har blivit en viktig strategi i organisationers 

kriskommunikationsplan. Sociala medier ses som en effektiv kommunikationskanal då Veil, 

Buehner och Palenchar (2011) poängterar att den används i krissituationer för att nå ut till så 

många människor som möjligt. Användningen av sociala medier i organisationers 

kommunikation öppnar möjligheten för att informera intressenterna i realtid och därmed 

minska deras psykologiska osäkerhet (Utz, Schultz & Glocka, 2013). De olika 

kommunikationskanalerna har sina respektive fördelar, men Diers och Donohue (2013) 

belyser att ju fler kanaler som organisationer använder sig av för att kommunicera med 

intressenter, desto starkare blir deras möjlighet att påverka.  
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Taylor och Perry (2005) påpekar att svårigheten för organisationer som befinner sig i en kris 

inte är själva krisen i sig utan hur de agerar i sin kommunikation för att svara på den. Vilka 

tillvägagångssätt som organisationen väljer att använda sig av visar hur mycket och på vilket 

sätt de arbetar för att bygga upp förtroende hos intressenterna igen. Genom att granska ett 

urval av Volkswagens traditionella och sociala medier skapas en bild av hur organisationen 

har agerat i sin kriskommunikation. Den strategi som organisationen väljer att använda sig av 

kommer att påverka hur intressenterna uppfattar krisen och det blir därmed betydelsefullt hur 

organisationen väljer att utforma sin kriskommunikation (Stephens, Malone & Bailey, 2005).   

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur förtroendeskapande fungerar under kriser. 

Genom att granska Volkswagens kriskommunikation vill vi få en inblick i deras strategier för 

att skapa förtroende till sina intressenter. Studiens fokus ligger i att undersöka vilka 

tillvägagångssätt som Volkswagen har använt sig av för att reparera och bygga upp 

intressenternas förtroende igen efter krisen. Detta för att kunna se vad de har lyckats med 

samt vad de skulle kunnat göra annorlunda. 

1.4 Frågeställning 

Vilka inslag kan identifieras i Volkswagens kommunikationsstrategi under dieselskandalen i 

deras försök att skapa förtroende?  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I den teoretiska referensramen presenteras tidigare forskning som är ämnar att besvara 

studiens frågeställning och syfte. I ett första stadie introduceras begreppet förtroende. Detta 

för att få en förståelse för det senare presenterade begreppet förtroendekris samt 

intressenternas betydelse vid en sådan kris. Den teoretiska referensramen kommer sedan att 

beskriva vilka tillvägagångssätt organisationer kan tillämpa när de kommunicerar för att 

skapa förtroende till sina intressenter och slutligen presenteras olika kommunikationskanaler 

de kan använda sig av. Teorikapitlet avslutas med en teoretisk sammanfattning.  

 

2.1 Förtroendeskapande 
Dietz och Gillespie (2012) menar att förtroende är av stor vikt för organisationers fortsatta 

existens. När en kris uppstår så sätts organisationers förtroende på prov och starka behov från 

organisationers intressenter i form av kommunikation och information uppstår (Falkheimer et 

al. 2009). Något som Taylor och Perry (2005) poängterar är däremot att den största 

svårigheten för organisationer inte ligger i själva förtroendekrisen i sig, utan i hur 

organisationer väljer att svara på den och kommunicera med sina intressenter. Att återfå 

intressenternas förtroende efter en kris kan enligt Dietz och Gillespie (2012) vara komplicerat, 

men det är fullt möjligt med rätt strategi. I och med detta blir det en betydelsefull uppgift för 

organisationer som befinner sig i en kris att hitta ett effektivt sätt att kommunicera med sina 

intressenter så att de inte tappar förtroendet för organisationen. För att gå vidare i den 

teoretiska referensramen behöver därmed förtroende, förtroendekris och intressenternas 

betydelse vid en kris presenteras som ett första steg.  

2.1.1 Förtroende och förtroendekriser 

Enligt Davies och Olmedo-Cifuentes (2016) är begreppet förtroende ett komplicerat begrepp 

med ett flertal olika definitioner. Det har bland annat karaktäriserats som ett psykologiskt 

tillstånd som innebär att acceptera sårbarhet baserat på positiva förväntningar på någon 

annans avsikter eller beteende (Davies & Olmedo-Cifuentes, 2016; Kim et al., 2004). 

Förtroende kan även ses som ett omdöme eller en bedömning till antingen en person eller en 

organisation (Dietz & Gillespie, 2012). Den andra partens förtroende bedöms utifrån tre 

dimensioner. Den första är vilken förmåga individen eller gruppen har, vilket exempelvis kan 

vara deras tekniska kompetens. Organisationer kan visa teknisk kompetens genom sin 

verksamhet eller sina produkter och tjänster (Dietz & Gillespie, 2012; Gillespie et al., 2014). 

Den andra dimensionen är deras välvilja och handlar om deras motiv och intressen. Detta 

visar organisationer genom ett positivt intresse gentemot sina aktörer. Sista dimensionen är 

integritet och står för ärlighet och en rättvis behandling. För att omgivningen ska kunna lita på 

organisationer och skapa ett förtroende krävs det att den totala bedömningen av dessa tre 

dimensioner är positiv (Davies & Olmedo-Cifuentes, 2016; Dietz & Gillespie, 2012; Gillespie 

et al., 2014). Att organisationer får förtroende från sin omgivning innebär att människor köper 

deras produkter och tjänster, investerar i deras lager eller kanske söker en tjänst hos företaget 

för att bli en medarbetare (Davies & Olmedo-Cifuentes, 2016; Dietz & Gillespie, 2012; 

Gillespie et al., 2014). Något som Kim et al. (2004) poängterar är att förtroende kan erbjuda 



7 
 

många fördelar för såväl individer som organisationer. Förtroende kan underlätta samarbete 

mellan aktörer, förbättra attityder på arbetsplatsen, öka organisatoriskt engagemang och 

prestation samt möjliggöra framväxten av nya organisationsformer.  

  

Dietz och Gillespie (2012) anser att förtroende är en betydelsefull del för att organisationer 

ska fortsätta existera. Det kan krävas stora ansträngningar och investeringar från 

organisationer för att skapa ett förtroende hos sina intressenter. Organisationen måste ta sina 

etiska värderingar och antaganden på allvar. Om organisationen skulle missbruka detta på 

något sätt, exempelvis i form av en skandal eller kris, kan intressenternas förtroende vara 

borta i ett ögonblick. Davies och Olmedo-Cifuentes (2016) menar att organisationer även kan 

gå miste om förtroende från intressenterna om de befattar sig med oärligt arbete eller om de 

inte uppfyller intressenternas krav. Dessutom spelar gemensamma värderingar, gemensamma 

intressen samt visad empati en stor roll i avgörandet om ett företag går att lita på. Kim et al. 

(2004) belyser att individers förväntningar i många fall kan svikas vid en kris vilket resulterar 

i minskad tillit till organisationen och att ett behov av att reparera förtroendet uppstår.  

  

Falkheimer et al. (2009) benämner dessa situationer som förtroendekriser och menar att 

organisationer måste tjäna sitt förtroende från intressenterna. Intressenter har med tiden blivit 

allt mer skeptiska mot aktörer på marknaden, vilket har lett till att förtroendet för 

organisationer även har försvagats. Organisationer som inte tar hänsyn till sociala värden och 

normer hamnar därför lättare i förtroendekriser. Mejri och De Wolf (2013) definierar en kris 

som en händelse som orsakar ogynnsamma eller oönskade resultat för en organisation. Detta 

kan vara situationer som äventyrar organisationers rykte, framtida lönsamhet, tillväxt och 

överlevnad (Mejri & De Wolf, 2013; Stephens et al., 2005). En kris är en oväntad händelse 

som sker plötsligt och kräver en snabb reaktion (Coombs, 2007; Falkheimer et al., 2009; 

Mejri & De Wolf, 2013; Stephens et al., 2005) och kan uppstå från externa miljöhot eller 

interna organisatoriska brister (Stephens et al., 2005). Att en organisation befinner sig i en kris 

innebär enligt Goosen-Botes och Samkin (2013) att dess intressenter inte accepterar det 

beteende eller de aktiviteter som organisationen har vidtagit.  

  

Ulmer (2001) förklarar att det kan vara en svår tid för organisationer att befinna sig i en kris. 

Mejri och De Wolf (2013) belyser att effekterna av en kris inte endast påverkar 

organisationen i fråga utan även systemet i helhet, där bland annat dess intressenter, produkter 

och tjänster inkluderas. Coombs (2007) förklarar att en kris kan skada intressenter både 

fysiskt, känslomässigt och ekonomiskt. Även Taylor och Perry (2005) håller med om att 

kriser är en svår tid för organisationer, men belyser även ett annat sätt att se på en kris. Den 

kris som organisationer går igenom går att ses som enbart en fas i deras livscykel. Det stora 

problemet ligger inte i att organisationer befinner sig i en kris, utan mer i hur organisationer 

väljer att svara på krisen.  

2.1.2 Intressenter och deras betydelse vid en kris 

En intressent har bland annat definierats som en individ eller en grupp som kan påverka eller 

påverkas av en organisations måluppfyllelse och beteende (Coombs, 2007; Kolk & Pinkse, 

2006; Morsing & Schultz, 2006). Det finns även de som menar att individen eller gruppen 
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både måste påverka och påverkas för att klassas som en intressent (Kolk & Pinkse, 2006). 

Vidare har Harrison, Freeman och Abreu (2015) definierat intressenter som en individ, grupp 

eller organisation som är delaktiga i ett företags värdeskapande process och som har ett 

särskilt intresse för organisationers processer och resultat. Dessutom är en intressent någon 

som företaget är beroende av för att uppnå sina organisatoriska mål. Ett företags intressenter 

omfattas av medarbetare, ledningen, aktieägare, investerare, kunder och leverantörer 

(Gillespie, Dietz & Lockey, 2014; Harrison et al., 2015; Kolk & Pinkse, 2006; Ulmer, 2001), 

men även miljögrupper, media och samhället i stort ingår i begreppet intressent (Harrison et 

al., 2015). Något som Ulmer (2001) samt Kolk och Pinkse (2006) understryker är att 

organisationer behöver identifiera alla sina intressenter. Om en grupp av organisationens 

intressenter åsidosätts finns det risk för att denna grupp av intressenter påverkar 

organisationen negativt i framtiden.  

  

Spangler och Pompper (2011) påpekar att företag idag oftast ser relationerna med dess 

intressenter som en immateriell tillgång och därför lägger stor vikt vid att upprätthålla goda 

och långvariga relationer med dem via strategisk kommunikation. I händelse av en kris är det 

särskilt betydelsefullt för organisationer att ha starka relationer till sina intressenter (Harrison 

et al., 2015; Ulmer, 2001) Detta kan innebära konkurrensfördelar för organisationen (Barnett, 

2014; Morsing & Schultz, 2006) samtidigt som intressenter som behandlas väl kommer att 

återgälda företaget (Ulmer, 2001). Aktieägare kan exempelvis bidra med kapital, leverantörer 

kan bidra med både materiell och immateriell kunskap, lokala samhällen bidrar med 

infrastruktur, anställda kan bidra med kunskap och lojalitet och kunder kan bidra till en 

positiv word-of-mouth och lojalitet (Harrison et al., 2015; Kolk & Pinkse, 2006). Att 

kunderna bidrar med word-of-mouth förklarar Ulmer (2001) med att intressenterna ger 

organisationen stöd under en kris genom att prata gott om organisationen i sin omgivning. De 

kan även ge politiskt stöd eller bidra med andra resurser som mildrar krisen. Enligt Pajunen 

(2006) är det viktigt att organisationer säkerställer intressenters stöd vid en kris. Detta kan 

bland annat göras med åtgärder som att ersätta personer i ledningen och ständigt 

kommunicera med intressenter för att påverka deras uppfattningar.  

  

Om intressenterna däremot inte skulle behandlas väl, anser Ulmer (2001) att det finns en risk 

för att intressenterna drar tillbaka sitt stöd eller bidrar till att effekterna av krisen förlängs. 

Barnett (2014) menar samma sak men benämner det som att företaget “bestraffas” av 

intressenterna för att ha handlat fel. Detta kan exempelvis innebära att kunderna slutar 

använda sig av företagets produkter eller tjänster, leverantörer kan avbryta sina samarbeten 

med företaget, anställda kan vägra arbeta och investerare kan dra tillbaka sitt kapital. Davies 

och Olmedo-Cifuentes (2016) menar dock att intressenternas bestraffning av organisationen 

påverkas av om de själva blivit påverkade av organisationens misslyckande eller inte.  

2.1.3 Kommunikation för att skapa förtroende efter en kris 

När en organisation hamnar i en kris så gäller det att hitta ett lämpligt sätt för dem att reparera 

det förtroende som krisen har skadat (Coombs, 2015). Enligt Blomqvist och Stahle (2000) så 

är kommunikation och information de vanligaste och enklaste faktorerna att hantera 

förtroende med. Organisationers kommunikation under och efter en kris är en betydelsefull 
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faktor för hur krisen kommer att påverka dem (Coombs, 2007; Coombs, 2015; Kodish, 2014; 

Taylor & Perry, 2005). Att organisationer kommunicerar med sina intressenter vid en kris har 

identifierats som en av de viktigaste strategierna för att återställa intressenternas förtroende 

och reparera organisationens rykte (Coombs, 2007; Strauß & Vliegenthart, 2017). I denna 

situation är det viktigt att organisationen har en plan för hur deras kommunikation ska gå till, 

detta för att situationen inte ska förvärras (Coombs, 2015). Denna strategiska plan med 

insatser ska hjälpa till att föda och upprätthålla förtroende från omgivningen (Dietz & 

Gillespie, 2012).  

  

Vidare poängterar Adams, Thomson, Brown, Sartori, Taylor, Waldherr och Adams (2008) att 

kommunikation, förutom att hjälpa till med att bygga upp organisatoriskt förtroende, även 

utgör grunden för fortsatt samverkan mellan organisationen och dess intressenter. Kodish 

(2014) menar att organisationer, genom att bygga upp relationer med intressenterna och 

kommunicera med dem, kan minska mängden oklarheter och osäkerheter. Samtidigt ökar 

mängden allmän kunskap och förutsägbarhet, vilket vidare påverkar förtroendet för 

organisationen positivt. Även Adams et al. (2008) anser att kommunikation ökar möjligheten 

för gemensam förståelse och ökad förutsägbarhet, och i sin tur ökat förtroende. Vidare 

tydliggör Gillespie et al (2014) att en organisation måste svara på ett förtroendemisslyckande i 

form av tydliga, upprepade och konsekventa signaler om hur de går tillväga för att återfå 

förtroendet. Detta sker genom beteenden som demonstrerar de tre tidigare nämnda 

dimensionerna förmåga, välvilja och integritet. Blomqvist och Stahle (2000) menar att 

organisationer bör kommunicera ut känslor, avsikter, åsikter och även negativ information. 

Alla dessa typer av kommunikation krävs för att framgångsrikt bygga upp förtroende.  

  

Det är dock inte helt lätt att utforma kommunikation under kriser så att den fungerar för alla 

organisationer (Coombs, 2007; Coombs, 2015; Diers & Donohue, 2013). Däremot menar 

Stephens et al. (2005) att det går att utläsa av tidigare forskning vilka strategier som har varit 

effektiva och vilka som har varit ineffektiva för organisationer. Vilken typ av strategi som 

organisationer väljer att använda sig av kommer att påverka både hur intressenterna uppfattar 

krisen men även vilken bild som organisationen får av den.  

2.2 Tillvägagångssätt för att skapa förtroende genom kommunikation 

2.2.1 Utvärdering av ansvar 

I organisationens kommunikation till intressenterna är det betydelsefullt att det inkluderas en 

redogörelse för vem eller vilka som står ansvariga för misslyckandet (Dietz & Gillespie, 

2012; Gillespie et al., 2014). Att utvärdera vilket ansvar organisationen har för det som har 

skett anser både Coombs (2015) och Dietz och Gillespie (2012) är ett viktigt steg i 

förtroendeprocessen. Ju fler intressenter som tillskriver organisationen ansvar för krisen, desto 

mer skada tar den på organisationen (Coombs, 2015). Vidare menar Xu och Li (2013) att 

utvärdering av ansvar kan innebära att organisationen påpekar att krisen var en olycka, att 

organisationen saknade tillräckligt med information, agerade med goda avsikter eller 

provocerades till att göra något.  
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Tre olika kriskluster som är baserade på hur mycket ansvar organisationen har för krisen har 

identifierats. Det första klustret kallas för offerklustret och där placeras organisationen när den 

har mycket svagt ansvar för krisen och organisationen ses som ett offer (Coombs, 2007; Utz, 

Schultz & Glocka, 2013). Detta menar Xu och Li (2013) kan vara då det handlar om 

exempelvis naturkatastrofer eller våld på arbetsplatsen. När organisationen anses ha minimalt 

med ansvar poängterar Coombs (2015) att de måste fokusera på de som blivit offer för krisen 

och prioritera hur de ska hjälpa dem. Andra krisklustret benämns som det oavsiktliga klustret 

och det är då organisationen har minimalt ansvar för krisen och den händelse som har skett 

anses vara oavsiktlig eller okontrollerbar av organisationen (Coombs, 2007; Utz et al., 2013). 

Detta kan enligt Xu och Li (2013) vara då det handlar om en olycka som beror på jäv, tekniskt 

fel eller tekniskt fel på en produkt som innebär skada. Sista klustret som presenteras är det 

avsiktliga klustret och det är när organisationer har mycket ansvar för den kris som har 

uppstått (Coombs, 2007; Utz et al., 2013). I detta fall belyser Coombs (2015) att 

organisationen oftast är källan till krisens uppkomst, eller som Xu och Li (2013) poängterar - 

att organisationen inte gör tillräckligt för att förhindra en olycka. Detta kan vara då det rör sig 

om en olycka baserat på ett mänskligt fel, produktskada som beror på mänskliga brister eller 

organisatoriska ogärningar (Xu & Li, 2013). Enligt Coombs (2015) kan det även vara då 

organisationsledningen medvetet skickar ut en osäker produkt på marknaden eller avsiktligt 

överträder lagar eller förordningar. Schultz, Utz och Göritz (2011) och Utz et al. (2013) anser 

att ju högre det upplevda ansvaret är, desto högre är den negativa inverkan på organisationen, 

särskilt när det kommer till dess anseende. Dessutom menar Utz et al. (2013) att det orsakar 

starka negativa känslor hos intressenterna, som troligtvis kommer att påverka deras beteende 

gentemot organisationen.  

  

Enligt Coombs (2015) är människor mer villiga att förlåta förtroendebrott med anknytning till 

kompetens än förtroendebrott i samband med integritet. Skillnaden mellan dessa två är 

oavsiktliga handlingar (kompetens) och avsiktliga handlingar (integritet). Mejri och De Wolf 

(2013) menar att organisationer som avsiktligt utfört olämpliga åtgärder bär på högre 

krisansvar än om de exempelvis haft tekniska problem i produktionen. Utz et al. (2013) håller 

med om detta och menar även att avsiktliga handlingar skadar organisationens anseende, och 

därmed även allmänhetens och intressenternas förtroende, mer än om de hade varit 

oavsiktliga. Vidare menar Utz et al. (2013) att organisationer bör anta olika åtgärder beroende 

på vilket krisansvar de har. Detta för att undvika krisens negativa effekter. Om organisationen 

har ett högt krisansvar bör de exempelvis erbjuda ursäkter och kompensation, men om deras 

krisansvar är lågt bör de istället förminska händelserna för att undvika negativa effekter på 

deras rykte. Detta kommer att diskuteras djupare i kommande kapitel.  

2.2.2 Kommunikation med organisationens intressenter 

Efter att organisationen har utvärderat vilket ansvar de har för krisen är det viktigt att kontakta 

allmänheten och organisationens intressenter. Många forskare är eniga om att en direkt 

respons till allmänheten och sina intressenter efter en kris är av största vikt (Coombs, 2015; 

Dietz & Gillespie, 2012; Gillespie et al., 2014; Mejri & De Wolf, 2013). Enligt Dietz & 

Gillespie (2012) bör organisationer ge information till omgivningen och dess intressenter 

inom de första två dygnen. Även Mejri och De Wolf (2013) håller med om att en omedelbar 
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respons är viktig, men de poängterar att organisationer bör gå ut med snabba svar redan under 

de första timmarna. Information som kommuniceras ut ska enligt Kodish (2014) bidra till att 

reducera oklarheter hos intressenterna och öka deras kunskap om händelserna, vilket 

resulterar i ökat förtroende.  

  

Veil et al. (2011) menar att osäkerheten som uppstår vid kriser leder till stress hos 

intressenterna. För att hjälpa intressenterna ur den psykologiska osäkerheten anser Mejri & De 

Wolf (2013) att organisationer kan dra nytta av att redan innan krisen utbilda en eller flera 

talespersoner som står för all kommunikation om krisen. Dessa ska förse intressenterna med 

exakt information om det som skett och hur det kommer att påverka dem. Betydelsefullt är då 

att dessa är väl informerade om det som har skett för att budskapet ska bli så sanningsenligt 

och enhetligt som möjligt. Om organisationen dock inte sitter på all information om krisen, 

menar Veil et al. (2011) att det ändå är viktigt för organisationen att kommunicera med sina 

intressenter. Att vänta tills all info är känd kan nämligen leda till att andra, eventuellt mindre 

trovärdiga källor informerar om krisen. Däremot är det viktigt att vara ärlig om saken - om 

organisationen inte har svaren är det bättre att kommunicera osäkerheten och förklara vad de 

gör för att ta reda på svaren, än att ge ut falsk information i ett lugnande syfte eller ingen 

information alls. Falsk information som kommuniceras kan hota talespersonens 

förtroende och trovärdighet. Veil et al. (2011) uppmuntrar därför talespersoner till att släppa 

små, försiktiga och sanningsenliga uttalanden. Talespersoner bör även undvika alltför 

självsäkra uttalanden, som kan visa sig vara svåra att ändra på eller dra tillbaka.  

  

Organisationers kommunikation under denna första fas i förtroendeskapande-processen kan se 

olika ut beroende på hur stort ansvar de har för krisen. Ett tillvägagångssätt som både Benoits 

(1997) och Coombs (2007) talar om är att organisationen, som har högt ansvar för krisen, 

erkänner sitt fel. Detta innebär att organisationen tar ansvar för det som har skett och ber om 

förlåtelse till allmänheten (Coombs, 2015; Gillespie et al., 2014; Xu & Li, 2013). Detta är 

enligt Benoit (1997) ett tillvägagångssätt som är väl använt av organisationer i krissituationer 

och det föreligger flera fördelar med att organisationen erkänner sin skuld i ett tidigt skede. 

Att ta ansvar för en kris och be om ursäkt leder enligt Schultz et al. (2011) till positiva 

reaktioner från allmänheten och en positiv påverkan på organisationens rykte. Ju högre 

ansvaret är, desto mer tillmötesgående bör organisationen därför vara. I vissa fall kan 

organisationer erkänna att de bär en del av ansvaret men att de hade liten kontroll över 

situationen eller att krisen inte var så illa som allmänheten har uppfattat den (Coombs, 2015). 

Att organisationen har liten kontroll över situationen innebär, som tidigare nämnt, att 

organisationen befinner sig i det som Coombs (2007) benämner som det oavsiktliga klustret. I 

samband med att organisationen erkänner ansvar för situationen menar Xu och Li (2013) att 

organisationen bör ge en uppriktig ursäkt till intressenterna. Kim et al. (2004) definierar 

ursäkt som ett uttalande från organisationen där de erkänner ansvar och beklagar att de tappat 

intressenternas förtroende.   

  

Benoit (1997) menar att organisationer istället för att erkänna, även kan förneka dess ansvar 

för krisen. Förnekelse definieras av Kim et al. (2004) som ett uttalande där organisationen 

hävdar att ett påstående förklaras vara osant. I och med detta erkänner företaget inget ansvar 
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och uttrycker ingen ånger. Benoit (1997) delar in begreppet förnekelse i två underkategorier 

som benämns “enkel förnekelse” och “skylla ifrån sig”. Enkel förnekelse innebär att den 

anklagade organisationen direkt nekar till alla anklagelser och poängterar att informationen är 

falsk (Benoit, 1997; Coombs, 2015; Goosen-Botes & Samkins, 2013; Valvi & Fragkos, 2013; 

Xu & Li, 2013). Att “skylla ifrån sig” går ut på att organisationen skyller ifrån sig 

anklagelserna och lägger skulden på någon annan. Organisationen påstår därmed att någon 

annan är ansvarig för den kris som uppstått (Benoit, 1997; Xu & Li, 2013). Att förneka och 

frånsäga sig ansvar för krisen gör att organisationen placerar sig i någon av de kriskluster som 

Coombs (2007) menar har minimalt ansvar.  

  

Detta tillvägagångssätt, som både Benoit (1997) och Xu och Li (2013) kallar för “att skylla 

ifrån sig”, kan liknas med det tillvägagångssätt som Goosen-Botes och Samkins (2013) 

presenterar som att företaget använder sig av en syndabock. Att organisationen använder sig 

av en syndabock innebär enligt Goosen-Botes och Samkins (2013) att företaget påpekar att en 

eller några få individer har agerat på eget initiativ utan organisationens godkännande. 

Användandet av detta tillvägagångssätt innebär att organisationen anammar en oskyldig roll. 

Att organisationen anser sig vara oskyldiga kan kopplas till de tidigare nämnda krisklustren 

där Coombs (2007) menar att organisationer har minimalt ansvar för krisen. Enligt Hurley, 

Gillespie, Ferrin och Dietz (2013) är det vanligt förekommande att organisationer skyller 

förtroendemisslyckanden på några få anställda eller oseriösa medarbetare. Dock poängterar 

Hurley et al. (2013) att forskning tyder på att det i verkligheten är oerhört sällan som stora 

organisatoriska förtroendemisslyckanden är ett resultat av några få oseriösa aktörer. 

Organisationer bör undvika att skylla över krisen på någon annan, även om det finns andra 

aktörer som är delvis ansvariga till krisens uppkomst (Coombs, 2015). Vidare menar Coombs 

(2015) att intressenter hellre ser att organisationer tar ansvar för något som de har orsakat 

snarare än att de lägger över det på någon annan. Detta kan vara viktigt för organisationer att 

tänka på då en kris kan ha orsakats av någon annan knuten till organisationen, exempelvis en 

leverantör.  Företaget vars namn är på produkten förväntas ta det yttersta ansvaret och inte 

låta ansvaret passera nedåt i distributionskedjan. En slags förnekelse som Goosen-Botes och 

Samkins (2013) presenterar är även då organisationen poängterar att deras intention inte var 

att någonting dåligt skulle ske. De menar att de handlingar som de faktiskt har utfört inte var 

avsiktligt utförda.  

  

Enligt Goosen-Botes och Samkins (2013) kan organisationer även vara defensiva när de 

förnekar ansvar. I dessa fall uppvisar organisationen rädsla för ansvar, fastän att det finns 

offentliga bevis. Om en organisation förnekar sitt ansvar för krisen, men i ett senare skede 

visar sig bära ansvar för hela eller en del av krisen så kan skadorna på organisationen bli 

oerhört stora. Organisationen kan främst tappa förtroendet från sina intressenter (Coombs, 

2015). Även Benoit (1997) menar att organisationens trovärdighet kan ta skada. I och med 

detta menar både Coombs (2015) och Valvi och Fragkos (2013) att organisationens ledning 

bör undvika att förneka ansvar om de är osäkra på organisationens verkliga skuld. Om de 

däremot är helt säkra på att de inte har något ansvar för den inträffade krisen så menar 

Coombs (2015) att organisationer bör anamma en förnekande strategi och ge information och 

bevis mot den felaktiga uppfattningen. I ett försök till att reparera förtroende så menar Kim et 
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al. (2004) att ursäkt och förnekelse är de två vanligaste svaren på ett förtroendemisslyckande, 

dock anses det som mer fördelaktigt för organisationer att be om ursäkt snarare än att förneka. 

Enligt Kim et al. (2004) så uppvisar individer mer förtroendefulla föreställningar och avsikter 

om organisationen ber intressenterna om förlåtelse istället för att förneka skuld. Att uttrycka 

ånger anses kunna mildra straffet för organisationer.  

2.2.3 Kommunikation om krisen 

Coombs (2007) poängterar att när en kris uppstår så skapas ett behov från intressenterna i 

form av information från organisationen. Att intressenterna är ovetande om vad som händer 

skapar en stress hos dem som organisationer måste ta hänsyn till (Coombs, 2007; Mejri & De 

Wolf). När organisationen har utvärderat vilket ansvar de har för krisen samt tagit kontakt 

med dess intressenter är det därför viktigt att ge intressenterna tydlig information (Gillespie et 

al., 2014). Kodish (2014) menar att det finns ett positivt samband mellan förtroende och 

mängden information som organisationen kommunicerar utåt. Informationen som 

organisationen kommunicerar ut till intressenterna bör vara lämplig, uppriktig, sanningsenlig, 

vänlig och meningsfull för att bygga upp förtroende. Blomqvist och Stahle (2000) 

understryker att kommunikationen annars skulle skapa misstro, snarare än förtroende. I denna 

information menar Hurley et al. (2013) att organisationen bör identifiera de bakomliggande 

orsakerna till förtroendemisslyckandet. Detta genom en grundlig och systematisk diagnos av 

orsakerna till krisen (Gillespie et al., 2014). Därefter menar Mejri och De Wolf (2013) att 

organisationen bör upplysa intressenterna om vad som ledde till krisen. För att reda ut de 

bakomliggande orsakerna menar Goosen-Botes och Samkins (2013) att organisationen kan 

anta en juridisk åtgärd. I detta steg söker den skyldiga organisationen juridisk hjälp för att 

reda ut den situation som de anklagas för. Om de antar denna hållning så tyder det på att 

organisationen är medveten om att problemet kommer ha en långsiktig effekt och därmed har 

skickat vidare ärendet till advokater. 

 

För att kunna utbyta viktig information om krisen till intressenterna belyser Kodish (2014) 

vikten av öppen kommunikation i förtroendeprocessen. Detta menar Adams et al. (2008) att 

organisationer kan uppnå genom att kommunicera ut känslig information, trots vetskapen om 

att informationen kan göra dem sårbara. Veil et al. (2011) menar att organisationer kan skapa 

förtroende när de kommunicerar öppet och bevisar att de inte har något att dölja. Om 

informationen är otillgänglig eller oärlig kommer situationen att förvärras då krishanteringen 

går förlorad så fort en organisation inte längre anses vara en tillförlitlig källa till information. 

Risken finns då att intressenterna vänder sig till andra, mindre trovärdiga källor för 

information. Genom att tillhandahålla öppen och trovärdig information visar dock 

organisationen ett engagemang för intressenterna. 

2.2.4 Korrigerande åtgärder 

Efter att organisationen har utvärderat vilket ansvar de har för krisen och efter att de kontaktat 

sina intressenter är det dags att informera om hur de kommer att gå tillväga för att åtgärda det 

eventuella felet (Coombs, 2007; Coombs, 2015; Xu & Li, 2013). Detta steg i 

förtroendeprocessen kallas enligt Benoit (1997) och Coombs (2007) för korrigerande åtgärd. 

Benoit (1997) menar att organisationens korrigerande åtgärd kan handla om att återställa 

tillståndet före krisen. Intressenter letar ofta efter någon att beskylla, men känner sig lugna när 
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de vet att åtgärder har tagits för att lösa problemet. Korrigerande åtgärder försäkrar 

intressenterna om att de är säkra vilket reducerar deras psykologiska stress. Benoit (1997) 

menar dock att korrigerande åtgärder inte kan försäkra framgång för företaget och att det finns 

en risk för att dessa åtgärder misslyckas eller slår tillbaka om organisationens handlingar inte 

överensstämmer med deras löften.  

  

Enligt Falkheimer et al. (2009) är det betydelsefullt att den berörda organisationen visar vad 

de gör och planerar att göra för att lösa situationen. Mejri och De Wolf (2013) menar att 

intressenterna bör informeras om all utveckling, alla korrigeringar och alla utredningar i 

återhämtningsprocessen så snart som informationen blir känd för organisationen. Veil et al. 

(2011) anser att organisationen bör lämna information om krisen på ett snabbt och riktigt sätt. 

Då intressenterna även vill veta hur de själva kommer att påverkas av krisen bör 

kommunikationen innehålla information om detta. Det kan exempelvis handla om hur de 

fysiskt kan skydda sig från krisen och Coombs (2015) menar att organisationer bör ha den 

allmänna säkerheten i fokus och varna intressenterna om användningen av en produkt om den 

är farlig. På så sätt kan organisationen hindra intressenter från att bli offer för krisen samt 

minska på skadorna som orsakats av krisen. Denna typ av information bör finnas med i 

organisationens första respons till intressenterna. Att skydda intressenterna från skada, snarare 

än att skydda sitt rykte, bör enligt Coombs (2007) vara organisationens första prioritering.  

  

Efter att organisationen har gjort en korrigerande åtgärd av felet bör de ägna sig åt någon form 

av gottgörelse (Benoit, 1997; Xu & Li, 2013). Detta innebär att de på ett ärligt sätt försöker 

hjälpa de som blivit påverkade av krisen, både i form av en ursäkt och ersättning (Coombs, 

2007; Coombs, 2015). Krishanterare säger och gör saker som gynnar intressenterna för att 

kompensera för krisen. Att be om ursäkt och erbjuda ersättning är två saker som påverkar 

bilden av företaget positivt (Coombs, 2007). En ursäkt innebär enligt Coombs (2015) att 

erkänna ansvar för krisen och be de som påverkats om ursäkt. Goosen-Botes och Samkins 

(2013) poängterar att en ursäkt oftast kommer från organisationen när de inser att de inte har 

något annat val än att erkänna skuld och be om ursäkt. Oftast är då ursäkten också formulerad 

som ett uttryck av ånger snarare än att be om förlåtelse. Något som Goosen-Botes och 

Samkins (2013) betonar är att en ursäkt från organisationen kan vara noggrant utformad för 

att undvika ett bekräftande av organisationens fulla ansvar för händelsen.   

  

Att ersätta intressenterna benämner Benoit (1997) och Xu och Li (2013) som kompensation. 

Att erbjuda de drabbade kompensation innebär enligt Coombs (2015) att de ger dem pengar 

eller likvärdig ersättning. Dessa åtgärder syftar till att prioritera de som påverkats av krisen 

för att kompensera för de negativa känslorna som uppstod från krisen. Benoit (1997) hävdar 

att om kompensationen anses vara acceptabel, kommer intressenternas bild av företaget 

påverkas positivt. Även Alpaslan, Green och Mitroff (2009) anser att organisationer vid detta 

steg i förtroendeprocessen bör se till att minimera de förluster som intressenterna upplevt 

under krisen, detta för att behålla så mycket av intressenternas förtroende som möjligt.  

  

Coombs (2007) menar att intressenter vill veta vad som görs för att liknande problem inte ska 

uppstå i framtiden.  Så förutom att organisationen åtgärdar det fel eller misstag som har skett 
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så bör de även anta åtgärder för att förhindra en upprepning av det inträffade (Benoits, 1997; 

Coombs, 2007; Xu & Li, 2013). När organisationen förklarar hur de arbetar för att minska 

sannolikheten att samma kris kommer att upprepas kan intressenternas besvikenhet dämpas 

(Coombs, 2015) och de lugnar ner sig (Benoit, 1997). Genom att göra noggranna 

utvärderingar av deras kommunikation till intressenterna och av det som hänt, samt genom att 

kontrollera så att de gör framsteg i förtroendeprocessen, kan och bör organisationer ta fram en 

tydlig och konkret plan för hur de ska arbeta för att samma problem inte ska uppstå igen 

(Coombs, 2015; Dietz & Gillespie, 2012; Gillespie et al., 2014). En utvärdering av 

effektiviteten av krishanteringen hjälper organisationen att identifiera vad som gick bra och 

mindre bra (Mejri & De Wolf, 2013). Detta är viktigt att ha med till framtida eventuella 

krishanteringar då varje improduktiv strategi har en negativ inverkan på den redan begränsade 

svarstiden (Veil et al., 2011). En utvärdering av organisationens krishantering är något som 

Hurley et al. (2013) anser är viktigt då det är lätt hänt vid en förtroendekris att organisationer 

går tillbaka till gamla vanor vilket kan leda till att samma problem uppstår igen. Det gäller då 

enligt Veil et al. (2011) att göra noggranna riskanalyser med regelbundna uppdateringar och 

revideringar. Detta kräver identifiering av nödvändiga resurser, erkännande av potentiella 

risker, effektivisering av kommunikationsprocesser, fördelning av ansvar och en plan för 

framtida krishantering. Mejri och De Wolf (2013) tydliggör att genom att implementera bland 

annat styrverktyg, säkerhetsåtgärder och standarder minskar organisationen kända risker som 

kan leda till en kris.  

2.2.5 Hantera intressenternas känslor 

För att skapa förtroende genom kommunikation bör organisationer försöka minska 

förargelseväckande känslor hos intressenterna (Benoit, 1997). Ett sätt för organisationer att 

hantera detta är att stärka de positiva känslor som finns i dagsläget och påminna intressenterna 

om positiva handlingar som organisationen gjort tidigare (Benoits, 1997; Coombs, 2007; Xi & 

Li, 2013). Dessa handlingar kan enligt Coombs (2007) vara tidigare projekt som 

organisationen lyckats med och nått framgång med. Det huvudsakliga syftet är att ställa sig in 

hos intressenterna genom att de prisar och tackar dem. Vidare förklarar Benoits (1997) att 

detta tillvägagångssätt kan användas av organisationer då de vill att intressenterna ska försöka 

glömma bort vilka konsekvenser som krisen medför. Vidare tillägger Coombs (2015) att 

huvudsyftet med detta tillvägagångssätt är att organisationer försöker gå ut med positiv 

information kring krissituationen. På detta sätt kan allmänhetens negativa känslor om krisen 

minimeras. Att organisationen förminskar omfattningen av en kris kan dock vara 

problematiskt då företaget kan anses vara oärliga om de försöker få ett problem att verka 

vardagligt (Benoit, 1997; Xu & Li, 2013). För att minska intressenternas förargelseväckande 

känslor kan organisationer ta upp andra händelser som kanske anses vara värre, detta för att få 

deras egna agerande att verka mindre negativt (Benoit, 1997). Enligt Xu och Li (2013) kan 

organisationer hantera intressenternas känslor genom att informera om att krisen i slutändan 

har resulterat i fördelar eller på annat sätt något positivt för intressenterna. De gör detta 

genom att försöka lägga deras agerande i ett mer positivt sammanhang.  

  

Ett tillvägagångssätt, som Coombs (2015) benämner som “information om justeringar”, 

handlar om att organisationen yttrar sig i sympati med dess intressenter, ger rådgivning eller 
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annan information om händelser rörande krisen. Det har tidigare sagts att kriser skapar ett 

informationsbehov (Coombs, 2007), men Veil et al (2011) menar även att kriser skapar ett 

behov av mänsklig konversation och medkänsla. En omtänksam röst är viktig för att stärka 

intressentrelationer under en kris. Organisationer bör därför kommunicera till intressenterna 

med medkänsla, oro och sympati. Organisationen bör visa en uppriktig oro för krisen då 

erkännandet av känslor möjliggör ett öppet utbyte, vilket framställer krishanteringen som mer 

human. Dessutom menar Mejri och De Wolf (2013) att organisationens oro och medkänsla för 

intressenterna kan rädda företagets rykte och dess förtroende från intressenter. Blomqvist och 

Stahle (2011) menar dock att informationen från organisationen inte bör vara alltför 

emotionell då den kan uppfattas vara alltför subjektiv och sakna fakta.  

2.3 Kommunikationsvägar för förtroendeskapande 
För att kunna skapa förtroende till intressenter genom kommunikation behöver organisationer 

välja vilka kommunikationsvägar de ska använda. När organisationer befinner sig i en 

krissituation kan de använda sig av pressmeddelanden (Carter, 2006; Strauß & Vliegenthart, 

2017), sociala medier (Schultz et al., 2011; Utz et al., 2013; Veil et al., 2011) samt 

årsredovisningar och andra rapporter (O'Donovan, 2002; Summerhays & de Villiers, 2012) 

för att hantera relationer med sina intressenter samt informera dem om den rådande 

situationen. Carter (2006) poängterar att pressmeddelanden, årsredovisningar och andra 

rapporter ofta är utformade för att hantera andras uppfattningar om organisationer. Det kan 

exempelvis vara deras strategier eller den allmänna bilden av organisationen. Schultz et al. 

(2011) påpekar att sociala medier är mer interaktiva och att organisationer kan bygga 

relationer till sina intressenter snabbare där än via traditionella medier. Utz et al. (2013) 

menar att intressenterna kan informeras snabbt och direkt och att sociala medier därför är 

särskilt användbara under kriser.  Schultz et al. (2011) poängterar att effekterna av 

organisationers kommunikationsstrategi kan anses vara svagare om de använder sociala 

medier istället för traditionella medier. Däremot så kan organisationer kombinera olika 

kommunikationskanaler för att få fram information och Diers och Donohue (2013) belyser att 

ju fler kanaler organisationer använder sig av för att kommunicera med sina intressenter, 

desto mer kraftfullt blir samtalet och organisationens möjlighet att påverka.  

  

Vidare under denna del beskrivs de olika kommunikationskanalerna och hur organisationer 

kan kommunicera genom dessa för att skapa förtroende hos intressenterna. Årsredovisningar, 

pressmeddelanden och andra rapporter går under traditionella medier, medan 

kommunikationsvägar såsom Twitter, Facebook och Youtube går under sociala medier 

(Falkheimer et al., 2009).  

2.3.1 Kommunikation via traditionella medier 

Årsredovisningar har länge ansetts vara en offentlig handling som alla parter kan ta del av och 

i och med detta har de stort inflytande på hur finansmarknaderna och allmänheten uppfattar 

och reagerar på ett företag (O'Donovan, 2002; Summerhays & de Villiers, 2012). Genom 

årsredovisningar kan företag söka acceptans från sin omgivning i form av förtroende 

(O'Donovan, 2002). Summerhays och de Villiers (2012) betonar att årsredovisningar används 

av många olika målgrupper som är relevanta för organisationen. För intressenter så som 
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institutionella investerare, enskilda investerare och miljögrupper ses årsredovisningar som den 

primära informationskällan. Ismail och Rahman (2016) menar att företag idag oftast ser till att 

lämna tillräcklig information i årsredovisningarna för att tillgodose deras intressenters behov, 

men även för att förmedla specifika signaler till nuvarande och potentiella användare. 

O'Donovan (2002) påpekar att organisationer, utöver den information som reglerna kräver, 

även kan lägga till frivillig information i årsredovisningen för att skicka ut specifika signaler 

och meddelanden till allmänheten. På så sätt skapar rapporterna en möjlighet för 

organisationer att styra vilken typ av information de vill förmedla till omvärlden. Efter många 

debatter kring bristen på fullständig transparens i årsredovisningar förklarar Ismail och 

Rahman (2016) att det har ställts högre krav på utformningen av rapporterna för att se till att 

intressenterna får tillgång till den information som krävs för att kunna göra en riktig 

bedömning av företaget och dess resultat.   

 

Med hjälp av årsredovisningar kan organisationer informera allmänheten i vad de arbetar med 

och få dem att se på organisationen från deras synvinkel (O'Donovan 2002; Summerhays & 

de Villiers, 2012). Vidare menar O'Donovan (2002) att organisationers årsredovisningar även 

används av företagsledningen för att svara på olika tryck från allmänheten. Årsrapporter kan 

speciellt användas vid de tillfällen då organisationer vill ge svar på negativa rapporter i media. 

Genom dessa kan företag korrigera eventuella missuppfattningar som omgivningen har fått 

alternativt om intressenterna har fått en missförstådd syn på företaget och dess arbete. 

O'Donovan (2002) belyser även att de årliga rapporter som organisationer publicerar kan ses 

som en möjlighet för dem att dämpa omgivningens farhågor, ovissheter, rädslor och 

misstänksamheter kring organisationen och dess aktiviteter.  

  

Strauß och Vliegenthart (2017) menar att organisationer även kan använda sig av så kallade 

informtionssubventioner för att få ut sitt budskap i media. Det kan handla om 

pressmeddelanden, annonser, tal eller liknande material. Genom att publicera sådant material 

kan organisationer avsiktligt försöka forma det andra kanaler skriver om dem. Vorvoreanu 

(2008) hävdar att målgruppen för pressmeddelanden kan vara organisationens nära 

konsumenter, vilka Kolk och Pinkse (2006) benämner som organisationens intressenter.  

  

Taylor och Perry (2005) menar att kommunikationen till intressenter som sker online har 

blivit en viktig strategi i organisationers kriskommunikationsplan. Diers och Donohue (2013) 

indikerar att pressmeddelanden är den drivande kraften i organisationers 

kommunikationsstrategi. Pressmeddelanden beskrivs som navet i ett centrum av intressenter 

som är knutna till organisationer via en eller flera plattformar för kommunikation. 

Pressmeddelanden kan ses som ett “top down” verktyg som används av organisationers 

ledning för att kommunicera ut information. Carter (2006) påpekar att organisationer kan 

använda sig av pressmeddelanden för att externt kommunicera ut specifika åtgärder som de 

har utfört för att forma allmänhetens uppfattningar om antingen vissa aspekter av företaget 

eller om företaget som helhet. Pressmeddelanden kan användas då organisationer vill reagera 

på eller uttrycka sin ståndpunkt i olika situationer. Informationen i pressmeddelanden kan 

innehålla allt från resultatprognoser, nyemissioner och avgångar i ledningsgruppen till 
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åtgärder för förtroendeskapande. Vidare anser Vorvoreanu (2008) att organisationers mål med 

pressmeddelanden är att öka deras synlighet och trovärdighet.  

2.3.2 Kommunikation via sociala medier 

Utz et al. (2013) poängterar att det är under senare år som organisationer har börjat använda 

sociala medier som en kanal för strategisk kommunikation. Användningen av sociala medier i 

krissituationer har visat sig påverka organisationers rykte positivt. Veil et al. (2011) 

framhäver att sociala medier kan användas i krissituationer för att nå ut till så många 

människor som möjligt. Information som kommuniceras ut till en organisations intressenter 

under en kris är i realtid, vilket kan lindra osäkerheten som uppstår vid en kris. Frekventa 

uppdateringar om händelserna är de sociala mediekanalernas främsta egenskap. Genom att 

informera sina intressenter om en organisatorisk kris via sociala medier menar Utz et al. 

(2013) att organisationer signalerar att de är angelägna om att snabbt och direkt informera 

sina intressenter. Enligt Veil et al. (2011) kan organisationer smidigt skicka ut skarpa och 

korta budskap som oftast mättar mottagarnas informationsbehov, trots att det inte alltid visar 

hela bilden. Schultz et al. (2011) menar dock att detta gör budskapet starkare då det fokuserar 

på det centrala budskapet. Dessutom är det en utmärkt kanal för organisationen att visa oro, 

medkänsla och empati med intressenterna (Veil et al., 2011) vilket dessutom Mejri och De 

Wolf (2013) poängterar kan rädda företagets rykte och intressenternas förtroende.  

  

Vidare betraktar Schultz et al. (2011) sociala medier som interaktiva, äkta och trovärdiga. 

Veil et al. (2011) visar en studie som hävdar att användare av sociala medier litar på 

informationen som ges ut där. I kriser söker intressenter därför oftast information om 

händelserna via sociala medier vilket gör detta till ett passande verktyg för att nå ut till de 

involverade intressenterna. Informationen kan kommuniceras ut snabbt och inläggen kan lätt 

läsas, kommenteras och delas (Schultz et al., 2011). Genom att ge ut information öppet och 

trovärdigt visar även organisationen sitt engagemang för intressenterna (Veil et al., 2011).  

  

Dock menar Veil et al. (2011) att många fortfarande anser att traditionella medier är mer 

pålitliga än sociala medier, och därför föredrar att hämta information från traditionella 

kanaler. Ändå används sociala medier oftast för att pusha de traditionella kanalerna genom att 

exempelvis länka till dem. Dessutom kommer det att föras dialoger om krisen online oavsett 

om organisationen använder sig av sociala medier i sin kriskommunikation eller inte. 

Skillnaden är dock att organisationens röst inte blir hörd om de väljer det senare alternativet. 

Organisationer bör därför enligt Veil et al. (2011) inte bortse från varken det ena eller det 

andra i sin kriskommunikation. Det bästa vore att kombinera både nya och traditionella 

medier för att nå en så bred publik som möjligt.  

2.4 Teoretisk sammanfattning  
Som tidigare nämnt är förtroende något som är betydelsefullt för organisationers existens 

(Dietz & Gillespie, 2012) och om företaget utsätts för en krissituation kan förtroendet från 

intressenterna äventyras (Davies & Olmedo-Cifuentes, 2016). Vid en kris kan förtroendet från 

intressenterna enligt Dietz och Gillespie (2012) vara borta i ett ögonblick. I dessa situationer 

menar Falkheimer et al (2009) att det uppstår starka behov av kommunikation och 
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information. Det är en svår uppgift för organisationer att reparera och återfå förtroende, och 

det krävs stora ansträngningar och investeringar från organisationen (Dietz & Gillespie, 

2012). Trots att det är en svår uppgift så menar Dietz och Gillespie (2012) att det är fullt 

möjligt med rätt strategi. Vidare menar Ulmer (2001) att den egentliga svårigheten ligger i att 

hitta en lyckad kommunikationsstrategi. Vilken typ av strategi som organisationer väljer att 

använda sig av kommer att påverka både hur intressenterna uppfattar krisen men även vilken 

bild som organisationen får av den (Stephens et al., 2005). 

 

Ett viktigt steg enligt Coombs (2015) är att utvärdera vilket ansvar som organisationen har för 

krisen. Om organisationen har svagt ansvar för krisen så menar Xu och Li (2013) att de 

befinner sig i offerklustret och ses då som ett offer för krisen. Coombs (2007) nämner det 

oavsiktliga klustret där organisationen heller inte har mycket ansvar för krisen. Den händelse 

som har skett anses då vara oavsiktlig eller okontrollerbar av organisationen. Om 

organisationen exempelvis skickar ut en osäker produkt på marknaden menar Coombs (2015) 

att organisationen befinner sig i det avsiktliga klustret och då har stort ansvar för krisen. 

Enligt Coombs (2015) är människor mer villiga att förlåta förtroendebrott när det är en 

oavsiktlig handling än när det är en avsiktlig handling. Även Mejri och De Wolfs (2013) 

menar att organisationer som avsiktligt tagit olämpliga åtgärder bär på högre krisansvar.  

  

När organisationen har utvärderat vilket ansvar de har för den rådande situationen bör de gå ut 

med information till intressenterna vilket benämns som direkt respons (Coombs, 2015; Dietz 

& Gillespie, 2012; Gillespie et al., 2014; Mejri & De Wolf, 2013). Här kan organisationers 

strategi se olika ut beroende på vad de kom fram till när de utvärderade sitt ansvar för krisen 

(Benoit, 1997).  Organisationen kan välja att erkänna sitt fel och tar då ansvar för det som har 

skett och ber allmänheten om ursäkt (Benoit, 1997; Coombs, 2007; Coombs, 2015; Gillespie 

et al., 2014; Xu & Li, 2013). Organisationer kan även välja att förneka att de har något ansvar 

för det som har skett (Benoit, 1997; Coombs, 2015; Kim et al., 2004; Valvi & Fragkos, 2013; 

Xu & Li, 2013). Begreppet förnekelse kan enligt Benoit (1997) delas in i två kategorier, enkel 

förnekelse och att skylla ifrån sig. Enkel förnekelse innebär att den anklagade organisationen 

direkt nekar till alla anklagelser och poängterar att informationen är falsk (Benoit, 1997; 

Coombs, 2015; Valvi & Fragkos, 2013; Xu & Li, 2013). Att “skylla ifrån sig” går ut på att 

organisationen skyller ifrån sig anklagelserna och lägger skulden på någon annan (Benoit, 

1997; Xu & Li, 2013). Om en organisation förnekar sitt ansvar för krisen, men i ett senare 

skede visar sig bära ansvar för hela eller en del av krisen så kan skadorna på organisationen 

bli oerhört stora. Organisationen kan främst tappa förtroendet från sina intressenter (Coombs, 

2015). 

  

När en organisation utsätts för en kris uppstår ett behov av information hos intressenterna 

(Coombs, 2007). För att organisationen inte ska tappa intressenternas förtroende bör de 

minska den stress som uppstår hos dem, och det gör de genom att informera om vad det är 

som händer. I organisationens kommunikation till intressenterna bör det även enligt Hurley et 

al. (2013) ingå en identifiering av de bakomliggande orsakerna till att situationen uppstod.  
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Efter att organisationen har utvärderat vilket ansvar de har för krisen och efter att de gett en 

tydlig respons till sina intressenter är det dags att informera om hur de kommer att gå tillväga 

för att åtgärda det eventuella felet (Coombs, 2007; Coombs, 2015; Xu & Li, 2013). Förutom 

att informera om hur felet åtgärdas så behöver organisationen även informera om vilka 

åtgärder de antar för att förhindra att samma misstag kan ske igen (Benoits, 1997; Coombs, 

2007; Xu & Li, 2013). När organisationen har informerat om hur de åtgärdar felet bör de ägna 

sig åt någon form av gottgörelse till dess intressenter (Benoit, 1997; Xu & Li, 2013). Detta 

innebär att organisationen ersätter de som blivit utsatta för krisen med någon form av 

kompensation, exempelvis en ursäkt eller ersättning i form av pengar (Benoit, 1997; Coombs, 

2007; Coombs, 2015; Xu & Li, 2013). Organisationen bör även göra en utvärdering av deras 

handlande under krissituationen för att kunna analysera vad som gick bra och mindre bra och 

sedan lära sig av det (Mejri & De Wolf, 2013). Detta är något som Hurley et. al (2013) anser 

är viktigt för att organisationen inte ska falla tillbaka på gamla vanor.  

För att skapa förtroende genom kommunikation kan organisationer enligt Benoit (1997) 

använda sig av tillvägagångssättet hantera intressenternas känslor. Organisationen försöker då 

minska intressenternas förargelseväckande känslor. Detta kan de göra genom att påminna 

intressenterna om positiva handlingar som organisationen gjort tidigare (Coombs, 2007; Xu 

och Li, 2013) eller att ta upp andra händelser som anses vara värre (Benoit, 1997). 

Organisationer kan även enligt Xu och Li (2013) hantera intressenternas känslor genom att 

informera om att krisen i slutändan resulterat i något positivt.  

För att använda dessa olika tillvägagångssätt kan organisationer kommunicera via olika 

kommunikationskanaler. Ju fler kanaler organisationer använder sig av för att kommunicera 

med sina intressenter, desto mer kraftfullt blir samtalet och organisationens möjlighet att 

påverka (Diers och Donohue, 2013). Årsredovisningar, rapporter och pressmeddelanden hör 

till traditionella medier medan exempelvis Twitter, Facebook och Youtube hör till sociala 

medier (Falkheimer et al., 2009). Enligt O’Donovan (2002) kan organisationer använda sig av 

årsredovisningar för att svara på olika tryck från allmänheten som exempelvis en kris. Vidare 

menar Veil et al. (2011) att om organisationen vill nå ut till så många människor som möjligt 

så är sociala medier en fördelaktig kommunikationskanal. 

Figur 1 visar en sammanställning av de olika tillvägagångssätt som finns beskrivna i teorin 

och som organisationer kan använda sig av när de kommunicerar för att skapa förtroende hos 

organisationens intressenter. Figuren består av fem huvudkategorier som är utvärdering av 

ansvar, kommunikation med organisationens intressenter, kommunikation om krisen, 

korrigerande åtgärd samt hantera intressenternas känslor. Som figuren visar så går alla 

huvudkategorier under temat förtroendeskapande. Under varje huvudkategori finns även 

mindre underkategorier. Huvudkategorin utvärdering av ansvar består exempelvis av 

underkategorierna svagt ansvar för krisen, minimalt ansvar för krisen och stort ansvar för 

krisen. Som figur 1 visar finns det även en sjätte huvudkategori med ett frågetecken i. Denna 

box är till för om det under insamling och analys av empirin framkommer något nytt utöver 

de tidigare fem huvudkategorierna.  
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(Figur 1, Egenkonstruerad modell) 
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3. METOD 

 

I metodkapitlet presenteras den metod som har använts för att forma studien. I detta kapitel 

beskrivs och motiveras de metodologiska beslut som har tagits under studiens gång. Här 

belyses även olika kriterier som ligger till grund för valet av fallföretag och utformningen av 

fallstudien. Efter detta redogörs datainsamlingen i form av litteraturanvändning och 

kvalitativ empiriinsamling. Studiens tillvägagångssätt beskrivs i en innehållsanalys där det 

presenteras hur det framtagna materialet har kodats och analyserats. Metodkapitlet avslutas 

med en metodreflektion. 

 

3.1 Kvalitativ forskningsdesign 
Studien syfte var att få en inblick i hur förtroendeskapande fungerade i relation till kriser. 

Genom att granska Volkswagens kriskommunikation ville vi få en inblick i deras ambition att 

skapa förtroende till sina intressenter. Studiens fokus låg i att undersöka vilka 

tillvägagångssätt som Volkswagen hade använt sig av för att reparera och bygga upp 

intressenternas förtroende igen efter krisen. Detta för att kunna se vad de hade lyckats med 

samt vad de skulle kunnat göra annorlunda. Detta tillvägagångssätt benämner Bryman och 

Bell (2013) som en kvalitativ studie där forskningen är mer inriktad på ord än på siffror och i 

allmänhet syftar till att beskriva ett enskilt fenomens kvaliteter och karaktäristika. En 

kvalitativ metod är enligt Bryman och Bell (2013) fördelaktigt då studien syftar till att stärka 

eller utveckla redan befintlig teori. Andersen (2012) poängterar att en kvalitativ metod kan 

skapa förutsättningar för att forskarna ska få en djupare förståelse för det fall som studeras. 

Utifrån detta ansåg vi att en kvalitativ metod var bäst lämpad för denna studie.   

  

Studien utfördes på en specifik organisation som har varit med om en kris som påverkade 

förtroendet från organisationens intressenter. En lämplig metod att använda är då en 

fallstudiedesign vilket enligt Bryman och Bell (2013) är en populär forskningsdesign inom 

företagsekonomi. En fallstudie grundar sig i att den intensivt studerar ett enda specifikt fall - 

antingen en specifik plats, person eller händelse (Bryman & Bell, 2013; Xu & Li, 2013). 

Denna metod kan enligt Xu och Li (2013) ge en detaljerad och holistisk förståelse av det 

specifika fallet. En fallstudie kan använda sig av sekundär forskning för att tydliggöra en 

händelse och klarlägga vad som både fungerade och inte fungerade i den studerade 

situationen. Sett till studiens syfte blir då en fallstudie en passande metod för denna studie.    

  

Vidare förklarar Denscombe (2009) att forskarens val av ett specifikt fall inte är ett 

slumpmässigt val, utan det är ett val som sker utifrån tidigare kända karaktärsdrag. Ett 

exempel på ett sådant fall är just Volkswagens förtroendekris som studien ämnar att studera. 

Utifrån de karaktärsdrag vi kan se så definierar vi den som en förtroendekris. Vilka 

karaktärsdrag och kriterier som vi utgick från när vi valde Volkswagen som fallföretag 

diskuteras närmare under punkt 3.2 - Val av fallföretag. För att beskriva ett fall menar 

Alvehus (2013) att situationen kan kännetecknas som “ett bland andra”. Detta innebär att det 

fall som studeras är ett bland flera andra fall som forskaren eller forskarna har valt bland. I 
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vårt fall innebär detta att vi valde Volkswagens kris bland flera andra liknande kriser. Xu och 

Li (2013) menar att en fallstudie kan vara idealistisk när fallet är "ovanligt och av allmänt 

intresse, eller att de underliggande frågorna är nationellt viktiga". När det kommer till denna 

studie anser vi att Volkswagens förtroendekris kan ses som allmänt intresse. Detta då 

Volkswagen är ett stort internationellt företag vars kris påverkade miljontals människor 

världen över.  

3.2 Val av fallföretag 
Vårt val av fallföretag grundar sig på några olika kriterier. Först och främst ville vi granska en 

organisation som blivit utsatt för en kris eller en skandal. Vi ansåg även att det vore intressant 

att granska en kris som inte hunnits studeras i någon större omfattning och ville därmed välja 

en krissituation som utspelat sig under de senaste två åren. Ett annat kriterium som vi tog 

hänsyn till vid val av fallföretag var ifall det gick att komma åt information i form av bland 

annat årsredovisningar, pressmeddelanden och inlägg i sociala medier från den tiden då krisen 

utspelat sig. Efter en granskning av dessa kriterier föll vårt val på Volkswagen och den 

omtalade dieselskandalen som inträffade hösten 2015.  

  

Volkswagen är idag en av världens ledande tillverkare av person- och nyttofordon samt 

Europas största biltillverkare, med varumärken som Volkswagen, Audi, Bugatti och Bentley 

under sig. Volkswagen består av sammanlagt 12 varumärken från sju europeiska länder och 

erbjuder bland annat ett brett utbud av finansiella tjänster, leasing, bank- och 

försäkringsverksamhet samt fleet management. Volkswagen Group har lagt grunden för den 

största förändringsprocessen sedan dess start med sitt program “TOGETHER-strategy 2025” 

med syfte att bli globalt ledande inom hållbar rörlighet. Detta ska uppnås genom en 

förändring av kärnverksamheten, en lansering av över 30 nya elbilar samt en utveckling av 

batteriteknik och autonom körning som de två nya kärnkompetenserna (Volkswagenag.com, 

2017). Volkswagen-koncernen leds idag av Vd:n Matthias Müller som ersatte tidigare VD 

Martin Winterkorn efter att dieselskandalen offentliggjordes (Pressmeddelande Volkswagen 

AG, 2015-09-23). VD för Volkswagen i USA är Michael Horn (Pressmeddelande 

Volkswagen of America, 2015-10-08).  

3.3 Litteraturanvändning 

Ett första steg i genomförandet av denna studie innebar en noggrann inläsning av tidigare 

forskning inom det valda området. Att göra en litteraturgranskning som ett första steg leder 

enligt Bryman & Bell (2013) till att studiens trovärdighet kan stärkas. Detta tillvägagångssätt 

resulterade i att studien fick en utgångspunkt i teorin. Inläsningen och granskningen av 

litteraturen gav en förståelse och en inblick i ämnet för att i ett senare skede kunna välja ut 

den teori som var mest relevant för studien. Vi granskade litteratur om kriskommunikation 

och förtroende för att kartlägga existerande kunskap inom dessa ämnen. Studiens litteratur 

bestående av vetenskapliga artiklar, böcker och andra rapporter togs fram från databaser från 

Örebro Universitet. De databaser som har använts är Summon, Google Scholar, AB Inform 

och Libris. För att hitta relevant litteratur inom dessa databaser användes olika sökord som 

grundade sig i studiens bakgrund, problematisering och syfte. Återkommande ord som 

användes var exempelvis “organizational trust”, “image”, “repair”, “communication”, 
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“reputation”, “crisis” och “stakeholder”. Sökorden har även kombinerats för att hitta mer 

relevant information om det studerade ämnet. Sökningen gjordes mestadels på engelska då 

majoriteten av litteraturen är skriven på det språket. Efter denna genomsökning valdes den 

litteratur som ansågs vara relevant för studien.  

  

För att utveckla litteratursökningen var ett tillvägagångssätt att gå in på de källor som artikeln 

har citerat. Detta då den citerade artikeln kan ge mer och djupare information om det 

studerade ämnet. Detta var också ett bra tillvägagångssätt för att få olika författares perspektiv 

inom ämnet. Detta för att se både likheter och skillnader från vad andra studier har fått fram. 

Under vår litteraturinsamling har vi bland annat tagit hänsyn till i hur stor utsträckning 

materialet har citerats av andra författare, men även vilket årtal som de publicerades. Vid 

sökning av artiklar till den teoretiska referensramen försökte vi använda oss av så nyligen 

publicerade artiklar som möjligt. Detta för att den teoretiska referensramen skulle innehålla 

information som var relevant i nuläget.  Vi har även använt oss av nyckelord när vi letat fram 

artiklar till studien, vilket innebar att vi sökte vidare på nyckelord från de artiklar vi fann 

relevanta för studien. Vid sökningen av artiklar studerade vi även hur många gånger artikeln 

hade blivit citerad. Exempelvis så har Benoit (1997) citerats 1121 gånger, Coombs (2007) 961 

gånger och Ulmer (2001) 280 gånger. Att en artikel är citerad flertalet gånger tyder på att 

andra forskare har granskat materialet och ansett att de är trovärdiga. I flertalet av de artiklar 

som har använts i studiens teoretiska referensram kunde vi se att vissa författare var 

återkommande. Detta stärkte vårt resonemang att de artiklar som litteratursökningen resulterat 

i var relevanta för studiens forskningsområde. Vi gjorde vi en inläsning och granskning av 

den litteratur vi fick fram. Därefter gjordes en sammanställning av litteraturen under passande 

rubriker i den teoretiska referensramen.  

3.4 Kvalitativ empiriinsamling 

Den empiriska datan har samlats in genom att läsa och granska information från den 

kommunikation som Volkswagen AG och Volkswagen USA:s har sänt ut. Det empiriska 

materialet kommer från både traditionella medier såsom pressmeddelanden, årsredovisningar 

och andra rapporter men även från sociala medier såsom Facebook, Twitter och Youtube. 

 Dokument som finns tillgängliga på internet kallar Bryman och Bell (2013) för virtuella 

dokument och vid insamling av empiri från dessa dokument belyser de vikten av att bedöma 

dess kvalitet utifrån olika kriterier. Studien har granskats efter autencitet, trovärdighet och 

meningsfullhet. Att dokumenten är autentiska innebär enligt Bryman och Bell (2013) att 

materialet är äkta och av ett otvetydigt ursprung. Det material vi använt oss av anser vi äkta 

då det publicerats av Volkswagen själva. Att det är Volkswagen som står bakom materialet de 

publicerar kan vi vara säkra på då de sociala medierna vi granskat har verifierat Volkswagens 

identitet och autencitet, samt då årsredovisningarna och rapporten kommer från Volkswagens 

officiella hemsida. Trovärdighet innebär att materialet inte har några felaktigheter och 

förvrängningar (Bryman & Bell, 2013). Studiens trovärdighet kan stärkas med det som Potter 

och Levine-Donnerstein (1999) kallar intersubjektivitet, vilket handlar om att alla författare 

till studien har likartade uppfattningar av studiens material. Då vi var två författare till studien 

fanns det möjlighet att diskutera med varandra för att säkerställa att båda författarna uppfattat 

materialet på samma sätt. När det kommer till årsredovisningar så finns det många regler för 
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hur de ska vara utformade (Summerhays & de Villiers, 2012). Detta ansåg vi minskade risken 

för att organisationen lämnar felaktig information, och därmed stärker empirins trovärdighet. 

Ismail och Rahman (2016) poängterar att kommunikationen från organisationens 

årsredovisningar kan ses som trovärdig då de vet om att ledningen kommer att straffas om de 

sänder ut falsk information. Det sista kriteriet som Bryman och Bell (2013) benämner som 

meningsfullhet står för att materialet är tydligt och begripligt. Det material vi granskat anses 

tydligt och begripligt i den mån att texterna varit lättlästa. De formulerar sig med ett 

lättbegripligt språk och korrekt formalia, vilket vi tror beror på de regler som finns för 

utformandet av materialet.  

  

För att samla in empiri till studien har vi gjort några urval. Vi valde först att studera 

Volkswagen AG:s kommunikation, men då det framkom i bakgrunden att Volkswagen USA 

var starkt kopplat till krisen så valde vi att även kolla på den delen av koncernen. Eftersom att 

krisen bröt ut den 18 september 2015 föll det sig naturligt att granska Volkswagens 

kommunikation i de två efterföljande årsredovisningarna, upplagan för 2015 och upplagan för 

2016. I den senaste årsredovisningen framkom det att krisen kunde spåras längre tillbaka i 

tiden och att Volkswagen arbetat för att lösa problemet på egen hand under 2014 och fram till 

september 2015 (Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). Med anledning av denna 

information så valde vi att även granska årsredovisningen för 2014 för att se om dieselfrågan 

diskuterades även där. Granskningen visade dock att det inte fanns ett spår av varken EPA, 

CARB eller någon information om skillnader i utsläpp.  

 

Utöver dessa årsrapporter så har även en rapport kallad Shift granskats. Denna publicerades 

av Volkswagen AG under 2016 och var specifikt inriktad på dieselskandalen. Det empiriska 

materialet bygger även på pressmeddelanden från både Volkswagen AG och Volkswagen 

USA:s hemsida. Förutom dessa traditionella medier så grundar sig det empiriska materialet på 

Volkswagen AG och Volkswagen USA:s sociala medier. När det gäller massmedier så är det 

enligt Bryman och Bell (2013) vanligt att forskaren väljer några av dessa och sedan gör ett 

urval inom respektive kategori. Det urval vi gjorde här var att granska Twitter, Facebook och 

Youtube. Detta för att Volkswagen hänvisade till dessa sociala medier på deras hemsida. 

Utifrån dessa sociala medier så gjorde vi ett urval när vi valde vilka olika konton som skulle 

granskas. På Twitter granskades totalt fyra olika konton. De två som tillhörde Volkswagen 

USA var @VW och @VWnews. De andra två Twitterkontona som var @Volkswagen och 

@vwgroup_en tillhörde Volkswagen AG. Den Youtubekanal som tillhörde Volkswagen USA 

innehöll inga klipp som berörde dieselfrågan. Volkswagen AG:s Youtubesida hade däremot 

några få klipp som kunde användas till empirin. På grund av detta valde vi att granska några 

uttalanden av Volkswagen som publicerats av andra användare. Bryman och Bell (2013) 

påpekar att det kan vara problematiskt att få information om upphovsmännen bakom texterna 

för att säkert kunna lita på innehållet i dem. I vårt fall handlade det om videoklipp och vi 

kunde försäkra oss om att uttalandet kom från Volkswagen genom att vara noggranna med att 

identifiera personen som pratade. Detta kunde vi göra genom att antingen se vem personen i 

klippet föreställde, men också då de presenterades vid namn via text eller ljud. Vi vill med 

detta material visa att Volkswagen har gjort många fler framträdanden än vad som visas på 
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deras egna Youtube-kanal och på andra sociala medier. En anledning till detta kan vara att 

visst material är borttaget från företagets kanaler. 

  

Det fanns en anledning till att vi valde att granska olika kommunikationskanaler. 

Organisationens sociala medier såsom Facebook, Twitter och Youtube samt organisationens 

pressmeddelanden från hemsidan ger företaget möjlighet att ge intressenterna omedelbar 

respons kring den rådande situationen. Av dessa kommunikationskanaler fick vi reda på hur 

Volkswagen agerade i sin kommunikation till intressenterna direkt efter att krisen bröt ut. 

Årsredovisningar och andra rapporter däremot skrivs i efterhand och kommer ofta ut en tid 

efter att skandalen har skett och ger då en annan syn på hur en organisation kan kommunicera 

med sina intressenter för att skapa förtroende efter en kris. Granskningen av olika 

kommunikationskanaler gjorde att vi kunde se organisationens kommunikation ur ett 

tidsperspektiv. Både hur de har agerat direkt och en tid efter krisen. I och med detta anser vi 

att olika former av dokument bidrar till att studiens kvalitet förstärks.    

  

Enligt Bryman och Bell (2013) så styrs valet av tidsperiod som granskas av tidpunkten då den 

studerade händelsen inträffade. För att kunna granska Volkswagens kommunikation efter 

krisen så är inte empiri innan krisen lika aktuell. Bryman och Bell (2013) poängterar dock att 

det kan vara bra att bestämma hur långt efter skandalen som kommunikationen ska granskas. 

Vid granskning av Volkswagens sociala medier och pressmeddelanden valdes nyheter i 

enlighet med kronologi. Med detta menas att pressmeddelanden som samlades in till empirin 

valdes från och med krisens start den 18 september 2015 och framåt. Vi granskade 

pressmeddelanden från Volkswagen AG och Volkswagen USA som publicerades inom en 

månad efter den 18 september 2015. Även de sociala medierna granskades i enlighet i 

kronologi. Inlägg på Facebook, Twitter och Youtube granskades från den 18 september 2015 

och till årets slut, dock avtog inläggen med tiden. Hur det empiriska materialet till studien 

plockades ut, kodades och analyserades förklaras i punkt 3.5 - kvalitativ innehållsanalys.  

3.5 Kvalitativ innehållsanalys  
Elo och Kyngäs (2008) menar att en innehållsanalys kan användas för att få nya kunskaper 

och insikter om det studerade ämnet. Innehållsanalys är en metod för att analysera olika 

kommunikationsmeddelanden som kan vara nedskrivna, verbala eller visuella. Dessa 

kommunikationsmeddelanden och dokument analyseras med hjälp av en innehållsanalys för 

att få ut nödvändig och relevant information. Den enhet som är mest lämplig att analysera är 

olika protokoll eller intervjuer som är tillräckligt stora för att anses vara en enhet men ändå 

inte större än att helheten kan hållas i åtanke under hela analysprocessen (Graneheim & 

Lundman, 2004; Elo & Kyngäs, 2008).  

  

Enligt Elo och Kyngäs (2008) är innehållsanalys en flexibel metod som kan användas på såväl 

kvalitativa som kvantitativa analyser. Den kan även användas oavsett om studien har sin 

utgångspunkt i teorin eller empirin. Denna forskningsmetod är ett systematiskt och objektivt 

sätt att beskriva och kvantifiera olika fenomen. Detta fenomen kan enligt Bryman och Bell 

(2013) kvantifieras utifrån kategorier som har utformats i förväg. Processen består då av att 
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definiera forskningsfrågan och därefter skapa ett kodningschema som ska hjälpa med att 

besvara frågan.  

  

Det första steget i en innehållsanalys är enligt Hsieh och Shannon (2005) att läsa in sig på det 

material som ska studeras. I denna studie resulterade det i en inläsning av olika rapporter från 

Volkswagens hemsida i form av årsredovisningar, rapporten om dieselskandalen kallad Shift 

samt publicerade pressmeddelanden på Volkswagen AG och Volkswagen USA:s hemsida. 

Det har även gjorts en inläsning av Volkswagen AG:s och Volkswagen USA:s sociala medier 

såsom Facebook, Twitter och Youtube. Att göra en inläsning är viktigt enligt Hsieh och 

Shannon (2005) för att få en helhetsbild över det material som ska granskas. Efter inläsningen 

av materialet plockade vi ut de delar som ansågs vara relevanta för studiens syfte. Dessa delar 

beskriver Graneheim och Lundman (2004) som meningsenheter som kan liknas med ord, 

meningar eller stycken som innehåller aspekter som är länkade till varandra genom deras 

innehåll och sammanhang. De allra första meningsenheter som vi plockade ut från de 

granskade texterna var ganska långa. Detta var ett medvetet val eftersom vi ville försäkra oss 

om att vi inte missade relevant information. Ett senare steg i analysprocessen var att korta ner 

dessa stycken till mindre meningsenheter med samma innebörd, vilket Graneheim och 

Lundman (2004) kallar för kondensation. Det kan dock föreligga vissa svårigheter med att 

skapa meningsenheter då texten ska kunna förkortas utan att textens kvalité försämras. För att 

säkerställa att relevant information inte gick förlorad vid förkortningen av meningsenheterna 

jämförde vi flera gånger att informationen i de nya meningsenheterna stämde överens med de 

tidigare. 

  

När alla meningsenheter kondenserats kunde de börja kodas. Materialet kodades utifrån de 

underkategorier som identifierades och definierades i teorin, i enlighet med vad Hsieh och 

Shannon (2005) skriver. I dessa underkategorier fanns det gemensamma nämnare som gjorde 

att de kunde fördelas under de olika huvudkategorier som tidigare presenterats i den teoretiska 

referensramen. Dessa huvudkategorier kunde sedan kopplas till studiens tema som är 

förtroende. Material som inte kunde kodas analyserades senare för att avgöra om de 

representerade en ny kategori eller en underkategori till någon av de fem förutbestämda 

huvudkategorierna. 

  

Detta tillvägagångssätt kallar Hsieh och Shannon (2005) för Directed content analysis och 

metodens främsta styrka är att existerande teori kan stödjas eller utökas. I denna kodning och 

kategorisering har studiens utgångspunkt varit i den teoretiska referensramen. Kodningen och 

kategoriseringen av det insamlade empirimaterialet resulterade i en tydlig struktur och gjorde 

att vi som forskare fick en klar bild av analysen. Detta var av stor vikt för att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställning. De analysscheman som finns under punkt 7.1 är en 

illustration över hur kodningen och kategoriseringen kunde se ut.   

3.6 Metodreflektion 
Studier av detta slag bygger enligt Bryman och Bell (2013) på forskarens eller forskarnas 

egna uppfattningar om vad som är betydelsefullt för studien. Vi har med detta i åtanke 

studerat materialet med stor försiktighet och noggrannhet. Allt material som använts till 
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empirin har granskats och kodats av båda författarna till denna studie för att få med bådas 

perspektiv på vad som anses vara relevant. När skillnader i det material vi granskat har hittats, 

har vi diskuterat kring vad det kan bero på och sedan gemensamt valt det tillvägagångssätt 

som båda ansett vara mest lämpligt. Vi är dock medvetna om att studien skulle kunna få ett 

annat resultat och andra slutsatser om andra forskare utförde den, då de kan ha en annan 

uppfattning om vad som är relevant.  

  

Enligt Hsieh och Shannon (2005) är det en stor utmaning för forskare att fullt ut förstå 

kontexten av materialet som granskas och urskilja nyckelkategorier. En viktig del att ta 

hänsyn till är att resultaten inte kommer att representera datan på ett riktigt sätt om forskarna 

skulle misstolka materialet, vilket minskar trovärdigheten för studien. I vårt fall hade vi till 

stor del redan innan förutbestämda nyckelkategorier som vi utgick ifrån då vi var väl inlästa 

på den teoretiska referensramen. Detta anser vi minskade risken för att vi skulle misstolka 

materialet.  

  

Graneheim och Lundman (2004) anser att en text kan tolkas på flera olika sätt och att varje 

tillvägagångssätt kommer att generera olika innebörder och resultat. Det finns en risk med att 

materialet misstolkats då studiens författare inte har engelska som modersmål. Vi har 

naturligtvis granskat och översatt materialet med stor noggrannhet, och flera gånger under 

bearbetningen av empirin gått tillbaka till de ursprungliga källorna för att jämföra med det vi 

skrivit. Trots det kan vi inte garantera läsare om att texterna tolkats helt rätt. En person med 

engelska som modersmål kanske uppfattar dem på ett annat sätt. Vi har med detta i åtanke valt 

att inte översätta citaten i empiri och analys, för att ingen viktig information ska gå förlorad i 

våra tolkningar. Användningen av citat ska enligt Graneheim och Lundman (2004) bidra till 

att trovärdigheten för materialet stärks.  

  

Bryman och Bell (2013) lyfter fram problemet med att kvalitativa studier oftast utförs i 

miljöer som ständigt utvecklas, vilket innebär att andra forskare som ämnar replikera studien 

inte helt säkert får samma resultat, trots identisk metod. Vår innehållsanalys av 

årsredovisningar, rapporter, pressmeddelanden och sociala medier kommer dock vara möjlig 

att upprepa, då dessa kommer finnas kvar oförändrade så länge upphovsrättsägaren väljer att 

inte ta bort dem. Något som är viktigt att diskutera här är att vi inte kan vara säkra på att vi 

haft tillgång till all information som Volkswagen kommunicerade ut efter krisen i de kanaler 

vi studerade. Vi såg en risk med att en del av det material som Volkswagen tidigare har 

publicerat under krisen har blivit borttaget i efterhand. Borttaget material beror enligt Bryman 

och Bell (2013) på att organisationen redigerar bort olämpliga saker de kommunicerat för att 

behålla trovärdigheten. Vi har hittat en del material som inte längre finns kvar på deras 

officiella sidor, exempelvis i ett pressmeddelande länkades det till en film som inte längre 

fanns kvar. I och med detta är vi medvetna om att det material vi bearbetat kanske inte 

representerar Volkswagens fullständiga kommunikation efter krisen. Det optimala hade därför 

varit att samla empiri från en pågående kris.  

 

Under studiens gång har det reflekterats kring om det fanns möjlighet till några etiska 

överväganden. Det diskuterades kring om de personer som uttalat sig i Volkswagens 
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kommunikation skulle nämnas vid namn. Hade studien genomförts med exempelvis intervjuer 

som underlag hade det gått att skydda respondenternas identitet (Bryman & Bell, 2013). 

Studiens material samlades in från offentliga dokument och utan personlig kontakt till dem 

som uttalat sig i Volkswagens kommunikation. Sett till detta valde vi att nämna personernas 

namn när empirin presenterades.   

 

Då studien baseras på ett unikt fall, menar Bryman och Bell (2013) att resultaten kan vara 

svåra att generaliseras till andra händelser eller organisationer. Coombs (2007) påpekar att det 

finns svårigheter med att hitta en kommunikationsstrategi som passar alla organisationer. Vi 

menar dock att en organisation som hamnar i en liknande situation som Volkswagen, kan dra 

nytta av studiens resultat i sin egen kriskommunikation. Detta då de kan dra lärdomar av vilka 

strategier som tidigare varit gynnsamma eller ogynnsamma. Därmed menar vi att studiens 

resultat och slutsatser i viss mån kan generaliseras till andra liknande fall.   
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4. EMPIRI OCH ANALYS 

 

I detta kapitel har vi valt att integrera den insamlade empirin med studiens analys. Detta för 

att skapa en sammanhängande text med en röd tråd. Inledande i detta kapitel presenteras 

empiri och analys kring förtroende, förtroendekriser, intressenternas betydelse samt 

kommunikation för att skapa förtroende vid en kris. Därefter går kapitlet in på de tidigare 

beskrivna tillvägagångssätten för förtroendeskapande genom kommunikation. Kapitlet 

avslutas med en presentation av insamlat material och analys av kommunikationsvägar för 

förtroendeskapande.  

 

4.1 Förtroendeskapande 
En inledande del vid insamlandet av empirin var att först ta reda på om det i Volkswagens 

kommunikation framkom att det handlade om en förtroendekris. Vi ville även se om 

organisationen var medvetna om intressenternas betydelse vid en kris samt att deras 

kommunikation till dessa var viktig. Därmed inleds empiri- och analyskapitlet med en 

redogörelse kring dessa tre delar. 

4.1.1 Förtroende och förtroendekriser 

I de årsredovisningar, rapporter, pressmeddelanden och sociala medier som vi granskat 

framgår det av Volkswagens kommunikation att det handlar om en kris. Några exempel på när 

Volkswagen nämnde att de befann sig i en kris är:  

 “We are doing everything we can to overcome this crisis” (Årsredovisning 

Volkswagen AG, 2015).  

 “For me it is important that you know there is much more to Volkswagen than this 

crisis.” (Årsredovisning Volkswagen AG, 2015).  

 “And now – in spring 2017, when we are still coping with the consequences of the 

crisis (...)” (Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). 

 “We deeply and sincerely regret the behavior that gave rise to the diesel crisis.” 

(Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). 

 "We can and we will overcome this crisis, because Volkswagen is a group with a 

strong foundation.” (Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-10-06) 

  

Vi kunde uttryckligen se i de kommunikationskanaler som vi granskat att det även rörde sig 

om en förtroendekris. Volkswagen kommunicerade tydligt ut att de var medvetna om att 

händelserna påverkade intressenternas förtroende för organisationen och detta är något som de 

var väldigt måna om att vinna tillbaka. Ett citat som visar detta är: 

  

“This is the only way to win back trust. I am convinced that the Volkswagen Group and its 

team will overcome this grave crisis." 

(Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-09-23) 

 

Martin Winterkorn, som var Volkswagen AG:s tidigare VD, uttalade sig tidigt om att det 

handlade om en kris där de hade förlorat förtroendet från intressenterna. I ett pressmeddelande 
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uttryckte han att han personligen var djupt ledsen över att Volkswagen brutit kundernas och 

allmänhetens förtroende (Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-09-20). I årsredovisningen 

för 2015 fick Volkswagens nya VD Matthias Müller frågan vad förtroende betydde för honom 

personligen, och hans svar var: 

  

“Everything is based on trust, as much in our private lives as in the world of business. 

In connection with the Diesel issue at Volkswagen rules were broken and ethical boundaries 

overstepped. As a result, we disappointed many people and forfeited trust – among customers, 

investors and employees as well as with the political community and the public. 

So our goal now is to win back that trust. And I also see that as my most important task.“ 

(Årsredovisning Volkswagen AG, 2015) 

  

Att citatet från Matthias Müller avslutades med att han ansåg att den viktigaste uppgiften var 

att vinna tillbaka förtroendet, visade oss att Volkswagen både var medvetna om att de hade 

förlorat förtroendet från sina intressenter, men även att de behövde agera för att vinna tillbaka 

det. I årsredovisningen för 2016 kunde vi också se att Volkswagen arbetade för att återfå 

förtroendet från sina intressenter:  

  

“We are doing everything within our power both to prevent it happening again and to regain 

lost trust from our stakeholders.” 

(Årsredovisning Volkswagen AG, 2016) 

4.1.2 Intressenter och deras betydelse 

Enligt både Harrison et al. (2015) och Ulmer (2001) är starka relationer till sina intressenter 

betydelsefullt för en organisation. I Volkswagens kommunikation kring krisen talade de vid 

flera tillfällen om deras intressenter och deras betydelse. I årsredovisningen för 2015 

underströk de att de var oerhört ledsna över att de svikit sina intressenter.   

  

Ulmer (2001) samt Kolk och Pinkse (2006) belyser vikten av att organisationer identifierar 

sina intressenter. Volkswagen förklarade att deras viktigaste intressenter var deras kunder och 

medarbetare. Dessa två grupper utgör två av de tolv grupper som ingår i deras intressenter. 

Andra grupper är exempelvis från affärs- och akademiska världar, samhälle och politik samt 

media (Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). När Volkswagen beskrev vilka som var deras 

intressenter, var de tydliga med att dessa kunde finnas överallt. Det kunde vara en kund, en 

anställd, en bilhandlare, en investerare. Utöver dessa grupper, poängterade Volkswagen att 

deras intressenter lika gärna kunde vara verkställande direktören för ICCT, eller chefen för 

EPA (Rapporten Shift Volkswagen AG, 2016). Vi anser här att Volkswagen har reflekterat 

över intressenternas betydelse i deras kommunikation. De har även identifierat vilka som är 

deras viktigaste intressenter, men även belyst i sin kommunikation att alla intressenter är 

viktiga. Det är anmärkningsvärt att de poängterar att en intressent lika gärna kan vara chefen 

för organisationen som var med och avslöjade den manipulerade programvaran. Detta anser vi 

visar att organisationen inte endast riktar in sin kommunikation till en grupp, utan alla som 

visar intresse för Volkswagen. 
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Något som Harrison et al. (2015) poängterar är att organisationer är beroende av intressenter 

för att kunna nå sina organisatoriska mål. Detta är något vi kunde se att Volkswagen var 

medvetna om då de bland annat i årsredovisningen för 2015 skrev att de var helt införstådda 

med att de endast kunde nå långsiktig framgång om de hade ett proaktivt tillvägagångssätt och 

var fullt bekanta med intressenternas behov, intressen och förväntningar. Att ta reda på 

intressenternas behov och förväntningar var något som de arbetade dagligen med för att hitta 

en bra balans mellan att agera effektivt och att uppfylla ett stort antal sociala förväntningar 

(Årsredovisning Volkswagen AG, 2016).  

4.1.3 Kommunikation för att skapa förtroende efter en kris 

Av den empiri som samlades in framgick det att Volkswagen var medvetna om att de behövde 

kommunicera med sina intressenter efter krisen. Volkswagen poängterade att de 

kommunicerade med sina intressenter på flera olika sätt, såsom exempelvis via dialoger, 

workshops, symposier, offentliga debatter, sociala medier, frågeformulär, utvärderingar och 

projekt (Årsredovisning Volkswagen AG, 2015). Följande är ett citat från Michael Horn som 

menade att Volkswagen även satte upp en servicelinje och hemsida för att kunna 

kommunicera med sina intressenter:  

  

“Fifth, we commit to regular and open communication with our customers, dealers, 

employees, and the public as we move forward. As first steps, we have set up a designated 

service line and website to be a channel for this communication, and I have sent a letter to 

every affected customer.” 

(Pressmeddelande Volkswagen of America, 2015-10-08) 

Empirin visade även att Volkswagen var medvetna om effekterna av en otillräcklig 

kommunikation. Detta blev tydligt när de talade om de negativa effekterna som medias 

reaktioner kunde ha på Volkswagen och dess varumärkens rykte, och hur de kunde förvärras 

av otillräcklig kommunikation från Volkswagens sida (Årsredovisning Volkswagen AG, 

2016). Detta var även tydligt när de i rapporten Shift (2016) fick frågan om vad de skulle göra 

för att se till att något liknande inte skulle kunna ske igen, så svarade de att de bland annat 

förbättrat kommunikationen.  

I årsredovisningen för 2015 poängterade Volkswagen även där betydelsen av kommunikation 

för att klara av krisen. De skrev bland annat “We want our work to be defined by open and 

honest communication” samt “We publish information about the stakeholder dialogs in our 

annual sustainability report so that our communication with stakeholders is understandable 

and transparent”. Med denna information kan vi klargöra att de hanterar krisen och 

intressenternas förtroende med hjälp av kommunikation och information. De är även väl 

medvetna om att den information som de förmedlar i sin kommunikation, måste vara öppen 

och ärlig.    
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4.2 Tillvägagångssätt för att skapa förtroende genom kommunikation 

4.2.1 Utvärdering av ansvar 

Ett inledande steg i processen att skapa förtroende hos intressenter efter en kris är att 

utvärdera vilket ansvar som organisationen har för det som har skett (Dietz och Gillespie, 

2012; Gillespie et al., 2014). Därmed blev även ett inledande steg i denna empiri och analys 

att reda ut vilket ansvar Volkswagen hade för krisen och hur det framkom i de 

kommunikationskanaler som vi granskat. Coombs (2015) samt Xu och Li (2013) presenterar 

olika kriskluster som organisationer kan befinna sig i beroende på hur mycket ansvar de 

tillskrivit sig.  

Vi kunde inte se några antydningar på att Volkswagen befann sig i det som Coombs (2007) 

och Utz et al. (2013) kallar för offerklustret då organisationer har svagt ansvar för krisen. Vi 

kunde däremot se att Volkswagen gjorde ett svagt försök att placera sig i det som Coombs 

(2007) och Utz et al. (2013) kallar det oavsiktliga klustret. Detta då händelsen anses vara 

oavsiktlig eller okontrollerbar av organisationer. I Volkswagens fall antydde de att 

dieselskandalen var något som var okontrollerbart. Att några få individer valde att skapa och 

installera en manipulationsanordning utan att Volkswagens ledning var medvetna om det, var 

något som helt och hållet inte kunde förhindras. Följande citat exemplifierar hur Volkswagen 

gav oss indikationer på att situationen som hade inträffat var något de inte kunde kontrollera: 

“Nevertheless, we are aware that even the best compliance management system can never 

entirely prevent the criminal actions of individuals”. 

(Årsredovisning Volkswagen AG, 2016) 

  

Med detta uttalande ville de belysa att även om de hade ett bra system så kunde det aldrig helt 

och hållet förhindra enskilda personer från att begå brott. Utifrån den information som EPA 

och CARB tog fram (Jung & Park, 2016; Siano et al., 2017) kunde vi konstatera att 

Volkswagen befann sig i det avsiktliga klustret. Detta då det rörde sig om en avsiktligt 

programmerad och installerad manipulationsanordning. I det avsiktliga klustret har 

organisationer mycket ansvar för det som har uppstått (Coombs, 2007; Utz et al., 2013) och 

organisationen ofta är källan till krisens uppkomst (Coombs, 2015). Utifrån de olika 

kommunikationskanalerna kunde vi se att Volkswagen diskuterade kring vad som var källan 

till krisens uppkomst. I sin kommunikation poängterade de att det inte var hela organisationen 

som låg bakom beslutet att installera manipulationsanordningen utan det initiativet kom från 

några få anställda inom Volkswagen. I ett videoklipp på Youtube förklarade Michael Horn 

detta på följande sätt: 

“But this was not a corporate decision. For my point of view, to my best knowledge today, the 

corporation and no board meeting or supervisory board meeting has authorized this. But this 

was a couple of software-engineers who put this in for whatever reasons that I also want to 

find out.”   

(YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=hZI15H7LWBA, 2015-10-08) 

  

I och med detta uttalande så frånsade sig Volkswagen det som Xu och Li (2013) belyser att 

det avsiktliga klustret kan handla om, nämligen en organisatorisk ogärning. I detta fall rörde 

https://www.youtube.com/watch?v=hZI15H7LWBA
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det sig snarare, enligt Volkswagen, om en ogärning utförd av en grupp individer. Vi anser 

dock att det fortfarande rörde sig om en avsiktlig handling och detta innebär enligt Mejri och 

De Wolf (2013) att organisationen då bär på högre krisansvar. Trots att situationen inte 

beskrevs som ett beslut från hela företaget så uttryckte Michael Horn att de tog ansvar:  

  

“Let me be clear, we at Volkswagen take full responsibility for our actions and we are 

working with all relevant authorities in a cooperative way.” 

(Pressmeddelande Volkswagen of America, 2015-10-08) 

  

Uttalandet från Martin Winterkorn som var VD för Volkswagen AG när krisen bröt ut skiljde 

sig lite från Michael Horns uttalande. I ett pressmeddelande yttrade Winterkorn sig på 

följande sätt: 

  

“As CEO I accept responsibility for the irregularities that have been found in diesel engines 

and have therefore requested the Supervisory Board to agree on terminating my function as 

CEO of the Volkswagen Group. I am doing this in the interests of the company even though I 

am not aware of any wrong doing on my part” 

(Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-09-23) 

  

Här kunde vi tydligt se att Volkswagen AG:s dåvarande VD ville ta på sig ansvaret, men han 

ville även påminna intressenterna om att han själv inte hade gjort något fel. I samma mening 

anser vi att han både tog på sig ansvaret för det som hade skett men också frånsade sig det. I 

ett pressmeddelande bekräftades det att Martin Winterkorn inte hade någon kännedom om den 

olagliga programvaran som installerats. Han fick beröm för sin vilja att ta ansvar för det som 

hade skett. Detta då det skickade en stark signal både internt och externt (Pressmeddelande 

Volkswagen AG, 2015-09-23). Vi kunde se vissa skillnader i uttalandet från Volkswagen 

AG:s VD och Vd:n för Volkswagen Group USA. Michael Horn uttalade sig i VI-form, att “vi 

på Volkswagen tar fullt ansvar för detta” medan Martin Winterkorn ville ta på sig ansvaret 

själv genom att uttrycka sig med “Jag accepterar ansvar för detta”. En reflektion kring detta 

är att då organisationen uttrycker sig i vi-form i sin kommunikation så visar det på en enhetlig 

organisation som framför ett budskap. Att uttrycka sig i jag-form i kommunikationen kan 

också vara fördelaktigt då ansvarsfrågan går att kopplas till en specifik person och 

kommunikationen då får en specifik avsändare.  

  

Av empirin kunde vi se att det fanns en skillnad i att informera intressenterna om att ta ansvar 

för det som hade skett, och att utvärdera vem eller vilka som stod ansvariga. Både Dietz & 

Gillespie (2012) och Gillespie et al (2014) belyser vikten av att organisationens 

kommunikation till intressenterna ska inkludera en redogörelse för vem eller vilka som står 

ansvariga för misslyckandet. Vi anser att Volkswagen misslyckades med detta då de inte gav 

ut information kring detta. Att granska Volkswagens kommunikation både direkt när krisen 

bröt ut men även en tid efter gjorde att vi kunde se att Volkswagen tog på sig mer ansvar ju 

mer tid som gick. I ett tidigt skede spelade de en oskyldig roll där de påpekade att de just då 

inte hade mycket information kring vad det var som hade hänt. Exempelvis uttalade sig 

Winterkorn om detta på följande sätt:  
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“At this time, I don’t have all the answers to all the questions either. But we are in the 

process of mercilessly investigating the background. Everything will be put on the table as 

quickly, efficiently, and transparently as possible”. 

(Youtube,https://www.youtube.com/watch?v=_nytMs6vrVk, 2015-09-22) 

  

I rapporten som släpptes 2016 skrev Volkswagen att det hade gått ett år sedan EPA gjorde en 

anmälan om att ett brott hade begåtts. Det var fortfarande oklart hur allt hände och vem som 

var ansvarig för utveckling och användning av programvaran (Rapporten Shift Volkswagen 

AG, 2016). Detta anser vi indikerar på att Volkswagen fortfarande vid denna tidpunkt inte 

hade kommit fram till vem eller vilka som bar ansvaret för det som inträffat. Mycket av den 

information som vi har granskat tyder på att Volkswagen ville ha fram bevis innan de 

uttryckte sig kring ansvar för olika delar. De påpekade i rapporten Shift att alla uttalanden 

som inte grundades på underbyggd fakta inte kunde hjälpa till att återfå förtroende. Men att 

inte redogöra för vilka som stod ansvariga anser vi påverkar Volkswagens försök att återfå 

förtroende från intressenterna. Det dröjde ända tills att årsredovisningen för 2016 släpptes 

under våren 2017 som det framkom information till intressenterna. Där framkom det att en 

grupp personer i ett projekt kallat “EA 189 projektet” låg bakom modifieringen av motorernas 

programvara för att kunna tillfredsställa de krav som fanns. Utifrån denna information kan vi 

tydligt se att ansvarsfrågan besvarades och att Volkswagen befann sig i det avsiktliga klustret.  

4.2.2 Kommunikation med organisationens intressenter 

Efter att en kris har drabbat organisationen är det betydelsefullt att de ger en omedelbar 

respons till sina intressenter (Coombs, 2015; Dietz & Gillespie, 2012; Gillespie et al., 2014; 

Mejri & De Wolf, 2013). För att kunna öka förtroendet hos intressenterna bör organisationen 

kommunicera ut information om händelsen vilket också reducerar oklarheter hos 

intressenterna (Kodish, 2014). I de kommunikationskanaler vi granskat skedde Volkswagens 

första respons till intressenterna och allmänheten den 18:e september 2015. I detta 

pressmeddelande skrev Volkswagen Group of America att de under dagen blev informerade 

om en utredning kring vissa utsläppsfrågor. De poängterade att de tog informationen väldigt 

seriöst och var samarbetsvilliga till utredningen då miljöskydd och hållbarhet var två av 

Volkswagens strategiska mål (Pressmeddelande Volkswagen of America, 2015-09-18). Det 

dröjde två dagar innan Volkswagen kontaktade sina intressenter igen med mer information. 

Då publicerade även Volkswagen AG sin första information efter krisens offentliggörande. 

Båda pressmeddelanden innehöll samma sak, nämligen ett uttalande från Martin Winterkorn. I 

Volkswagens pressmeddelanden gavs det ut kort information om att EPA och CARB hade 

offentliggjort sina resultat om att fordon som ingick i Volkswagen-gruppen innehöll 

manipuleringar som stred mot amerikanska miljöstandarder. De poängterade även att de var 

ledsna över att de hade brutit förtroendet hos sina kunder och allmänheten (Pressmeddelande 

Volkswagen AG, 2015-09-20). I pressmeddelandet uttryckte sig Martin Winterkorn på 

följande vis: 

  

“The trust of our customers and the public is and continues to be our most important asset. 

We at Volkswagen will do everything that must be done in order to re-establish the trust that 

https://www.youtube.com/watch?v=_nytMs6vrVk
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so many people have placed in us, and we will do everything necessary in order to reverse the 

damage this has caused. This matter has first priority for me, personally, and for our entire 

Board of Management.” 

(Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-09-20) 

  

Den 21:e september, alltså tre dagar efter att dieselskandalen bröt ut, gjorde Volkswagen 

USA:s VD Michael Horn ett uttalande. Han tackade först och främst intressenterna för att de 

hade tagit sig dit för att lyssna på honom. Han påpekade sedan att de hade varit oärliga och 

verkligen klantat sig. Han poängterar även att detta uppförande inte var i enlighet med 

Volkswagens värderingar (Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=8iNqOkazaWU, 

2015-09-26). En intressant poäng med detta klipp anser vi är att Michael Horns tal avslutades 

med jubel från publiken, där många av Volkswagens olika intressenter befann sig. Detta 

indikerar på att Volkswagens budskap kom fram och att publiken gillade det som de fick höra. 

En annan intressant poäng här är varför detta klipp inte var publicerat på varken Volkswagen 

AG:s eller Volkswagen USA:s Youtubesida.  

  

Det första klippet som publicerades på Volkswagen AG:s Youtube lades upp en dag senare, 

den 22 september. Klippet föreställde Volkswagen AG:s VD Martin Winterkorn som bland 

annat förklarade att han inte hade alla svar för tillfället men att Volkswagen skulle göra allt i 

sin makt för att reda ut situationen (Youtube Volkswagen AG, 

https://www.youtube.com/watch?v=oM9WuopLRc8&t, 2015-09-22). Winterkorn gav sitt ord 

om att detta skulle ske med så stor transparens som möjligt, då han ansåg att företaget var 

skyldiga sina kunder, sina anställda och allmänheten det. Han tryckte även på att det arbetade 

över 600,000 personer i företaget och att han var medveten om hur hängivna de var till sitt 

arbete. Winterkorn ansåg därför att det var orättvist att misstänka så många personers ärliga 

och hårda arbete för ett misstag som utfördes av några få (Pressmeddelande Volkswagen AG, 

2015-09-22).  

  

Nästa kontakt med intressenterna skedde i ett pressmeddelande där Martin Winterkorn gjorde 

ett uttalande. Han uttryckte sin chock över att en oegentlighet på denna nivå var möjlig i 

Volkswagen. Martin Winterkorn tog på sig ansvaret för det som hade skett, trots att han även 

tydliggjorde att det inte gjorts några fel från hans sida. I meddelandet framgick det även att 

Martin Winterkorn lämnade sin post som VD för Volkswagen, och han avslutade med att säga 

att han var övertygad om att Volkswagen-koncernen skulle klara av den kris som de befann 

sig i (Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-09-23).  

Det dröjde till 24:e och 25:e september 2015 innan Volkswagen publicerade något om 

dieselskandalen på sociala medier såsom Twitter och Facebook. Inläggen på de båda sidorna 

var väldigt lika varandra och innehöll en bild på Michael Horn. Han bad om ursäkt och 

förklarade att de skulle åtgärda problemet och arbeta för att få tillbaka intressenternas 

förtroende (Facebook Volkswagen, 2015-09-25; Twitter Volkswagen USA, 2015-09-24).  

  

https://www.youtube.com/watch?v=8iNqOkazaWU
https://www.youtube.com/watch?v=oM9WuopLRc8&t
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(Twitter Volkswagen USA, 2015-09-24)  

Den 25 september informerade Volkswagen om att de tillsatt Matthias Müller som den nye 

Vd:n för Volkswagen AG (Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-09-25; Twitter 

Volkswagen, Volkswagen Group, Volkswagen USA, 2015-09-25). I Müllers första uttalande 

som VD förklarade han att hans främsta uppgift var att vinna tillbaka intressenternas 

förtroende (Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-09-25). 

  

Samma dag publicerade Volkswagen den första informationen om vilka bilmodeller som 

påverkades av krisen. Vi menar dock att informationen var otydlig och otillräcklig. De 

menade nämligen att vissa modeller och årsmodeller, såsom sjätte generationen Volkswagen 

Golf, sjunde generationen Volkswagen Passat och första generationen Volkswagen Tiguan, 

var installerade med den manipulerade programvaran (Pressmeddelande Volkswagen AG, 

Volkswagen USA, 2015-09-25). Vi uppfattade att informationen var vag och saknade en 

utförlig redovisning för vilka fordon som påverkades, inte endast att “vissa modeller såsom...” 

påverkades. Det var inte förrän den sjätte oktober som intressenter kunde få reda på om deras 

fordon påverkades eller inte (Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-10-06). Vi anser att de 

kunde ha informerat om detta betydligt snabbare, då de visste om manipuleringen långt innan 

krisen offentliggjordes. 

  

Utifrån denna information kunde vi se att Volkswagen inte agerade helt i enlighet med det 

som Mejri och De Wolf (2013) eller Dietz och Gillespie (2012) skriver om direkt respons 

inom de två första timmarna, respektive de två första dygnen. Volkswagen fick en fråga som 

handlade om varför de, trots det stora intresset från allmänheten, hade haft så få 

presskonferenser. På detta svarade de att ledningen vid upprepade tillfällen hade träffat 
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allmänheten och bolagets personal för presstjänst och svarat på varje fråga så snabbt och 

individuellt som möjligt. De använde sig av presskonferenser när de hade nyheter som de 

ansåg var värda för journalister att resa för att höra (Volkswagen AG rapporten Shift, 2016). I 

ett pressmeddelande bad Matthias Müller intressenterna om förståelse och tålamod:  

  

"Believe me – like you, I am impatient. But in this situation, where we are dealing with four 

brands and many model variants, care is even more important than speed." 

(Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-10-06) 

Med detta uttalande tror vi att Volkswagens nya VD försökte skapa förtroende hos 

intressenterna genom att förklara att de skulle reda ut situationen och klargöra de frågetecken 

som fanns, men att det var viktigare att de gjorde en noggrann utredning än att de fort fick 

fram svar. Vi anser dock att det både finns fördelar och nackdelar med detta tillvägagångssätt. 

Fördelar i form av att när informationen väl kommer så blir den tydlig, men det är också en 

nackdel att det tar lång tid då intressenterna är otåliga och vill ha svar.  

I denna första kontakt med intressenterna och allmänheten syntes inget tydligt erkännande 

från organisationens kommunikationskanaler. Att Martin Winterkorn uttalade sig om att han 

tog fullt ansvar för det som hade hänt anser vi tyder på att Volkswagen till viss del erkände att 

de var skyldiga till det som de anklagats för. Detta då Xu & Li (2013) menar att ett 

erkännande från organisationen handlar om att säga att de tar ansvar för det som har skett 

samt be om att bli förlåten av allmänheten, vilket vi kunde se i bland annat Martin Winterkorn 

och Michael Horns uttalande. Ett tydligare erkännande kom i ett uttalande från Michael Horn 

den 21 september, men detta uttalande fanns inte med bland Volkswagens egna sociala 

medier utan publicerades av en som befann sig i publiken. I klippet uttryckte sig Michael 

Horn på följande sätt: 

  

“So let’s be clear about this, our company was dishonest, with the EPA and the California Air 

Resources Board and with all of you. And in my german words, we have totally screwed up.” 

(YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=8iNqOkazaWU, 2015-09-26) 

  

Benoit (1997) belyser att förutom ett erkännande så kan organisationer även förneka ansvar 

för krisen. I de inlägg och rapporter som granskades kunde vi inte tydligt se att Volkswagen 

direkt nekade till alla anklagelser eller att de påstod att informationen var falsk, vilket 

förknippades med det som Benoit (1997) kallar enkel förnekelse. Det vi kunde se var 

Volkswagens uttalande i rapporten Shift där Volkswagen fick frågan om varför de inte 

erkände att de hade agerat bedrägligt. På detta svarade de att bedrägeri innebar att företaget 

uppsåtligen hade lurat kunder och andra intressenter, och fram tills dess fanns det inget som 

tydde på att det var så. De erkände att de hade svikit sina kunder och allmänheten, och det var 

något som de djupt beklagade (Rapporten Shift Volkswagen AG, 2016). I och med detta 

kunde vi se att Volkswagen förnekade att de uppsåtligen hade lurat kunder och andra 

intressenter. Vi kunde se flera exempel där organisationen använde sig av den andra delen i 

förnekelse som Benoit (1997) benämner “skylla ifrån sig”. Att skylla ifrån sig innebär enligt 

Xu och Li (2013) att lägga skulden på någon annan genom att påstå att någon annan är 

https://www.youtube.com/watch?v=8iNqOkazaWU
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ansvarig för den kris som uppstått. Volkswagen beskrev ofta EPA som orsaken till att krisen 

exploderade:  

  

“Dear Readers, 

September 18, 2015, was the day a violation notice from the US Environmental Protection 

Agency (EPA) triggered the crisis that led to a serious loss of trust in the world’s largest car 

manufacturer and great damage to its reputation.” 

(Rapporten Shift Volkswagen AG, 2016). 

  

“Publication of a “Notice of Violation” by the EPA on September 18, 2015, which came as a 

surprise to the Company, on the facts and possible financial consequences, then presented the 

situation in a completely different light.” 

(Årsredovisning Volkswagen AG, 2015; 2016) 

  

Utifrån dessa citat anser vi att Volkswagen försökte lägga skulden, och därmed ansvaret, på 

EPA. Volkswagen antydde i dessa citat att det som ledde till krisen var den rapport som EPA 

publicerade, som sedan gjorde att Volkswagen förlorade förtroende från sina intressenter. Vi 

anser att Volkswagen här indikerade på att EPA stod ansvariga för att krisen inträffade, när vi 

själva menar att den riktiga anledningen till att krisen faktiskt inträffade var att Volkswagen 

hade valt att installera en manipulationsanordning i miljontals bilar. Michael Horn har tidigare 

förklarat att det var Volkswagen själva som informerat EPA om händelserna 

(Pressmeddelande Volkswagen of America, 2015-10-08). Frågor som kommer upp är: trodde 

de att EPA skulle vara tysta om saken och var det kanske något de hoppades på? Volkswagen 

arbetade med EPA för att hitta ett sätt att göra fordonen lagliga (Pressmeddelande 

Volkswagen of America, 2015-10-08) så det verkar rimligt att anta att de hade behövt gå ut 

med informationen så småningom när återkallelsen av fordonen skulle påbörjas. Vi kan även 

se andra tecken på att Volkswagen förnekade ansvar genom att skylla ifrån sig. Goosen-Botes 

och Samkins (2013) menar att organisationer kan använda sig av en syndabock. Detta är då 

organisationen påpekar att en eller några få individer har agerat på eget initiativ utan 

organisationens godkännande. I ett pressmeddelande uttryckte sig vice ordförande i 

Supervisory Board i chock över det olagliga beteendet hos de som utvecklade motorerna: 

  

"The test manipulations are a moral and political disaster for Volkswagen. The unlawful 

behavior of engineers and technicians involved in engine development shocked Volkswagen 

just as much as it shocked the public. We can only apologize and ask our customers, the 

public, the authorities and our investors to give us a chance to make amends." 

(Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-09-25) 

Även i rapporten Shift och i årsredovisningarna antydde Volkswagen att det som hade hänt 

var ett resultat av några få individers agerande (Rapporten Shift Volkswagen AG, 2016; 

Årsredovisning Volkswagen AG, 2015; Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). Volkswagen 

fick frågan varför de alltid refererade till ordet dieselfrågan när de skrev om det som hade 

hänt och ifall det var ett sätt att släta över det hela? På detta svarade Volkswagen att det 

tjänstefel som begåtts av vissa individer i det sammanhanget inte stod i enlighet med hur de 
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såg på sig själva som företag. Att ständigt upprepa ord som skandal skulle försämra ryktet för 

de hundratusentals medarbetare som inte hade något med misstaget att göra, och som gjorde 

sitt bästa varje dag för Volkswagen och dess kunder (Rapporten Shift Volkswagen AG, 2016). 

Att organisationer skyllde på några få anställda eller oseriösa medarbetare är enligt Hurley et 

al. (2013) vanligt förekommande, men det är sällan som detta faktiskt stämmer. Stora 

organisatoriska förtroendemisslyckanden är sällan ett resultat av några få aktörer. Sett till det 

som Hurley et al. (2013) poängterar, så reflekterar vi kring om organisationen är helt 

transparenta och ärliga med hur många som faktiskt var involverade i utvecklandet och 

programmerandet av den manipulerade programvaran. Kan en grupp på några få individer 

verkligen lyckas med programmeringen av denna programvara i över elva miljoner bilar? 

Detta utan att andra högre uppsatta inom organisationen fått veta? Och även lyckats hålla det 

hemligt i så många år? Volkswagens kommunikation tyder på just detta, men vi förhåller oss 

kritiska till dessa påståenden och menar att Volkswagen kan ha förnekat hur många som 

egentligen vetat om händelserna.  

  

Vi kunde även se tecken på förnekelse från Volkswagens sida då de agerade väldigt ovetande 

och chockade över händelserna. Martin Winterkorn uttryckte sig med orden "I am shocked by 

the events of the past few days” (Pressmeddelande Volkswagen, 2015-09-23). Vi ställer oss 

frågande till denna kommunikation där Volkswagen uttrycker sig i chock. Detta fast att det 

kom fram i årsredovisningen för 2016 att utredningen med EPA om utsläppsfrågan pågått en 

längre tid. Att då Volkswagen uttrycker sig i chock ser vi som en förnekelse från deras sida då 

de förmodligen vet mer än vad de visar till intressenterna. Även Berthold Huber som var vice 

ordförande i styrelsen skrev i ett pressmeddelande att det oetiska beteende utfört av några 

anställda på företaget chockerade Volkswagen lika mycket som det chockerade allmänheten 

(Pressmeddelande Volkswagen, 2015-09-25). Organisationens ovetande ställning bekräftades 

även i rapporten Shift där Volkswagen skrev att de var besvikna över att det funnits en 

atmosfär på företaget där bedrägerier täckts upp och hållits hemliga för såväl utomstående 

parter, men även insiders i företaget (Rapporten Shift Volkswagen AG, 2016). Volkswagen 

nämnde i årsredovisningen för 2015 att det för tillfället inte fanns några tillförlitliga resultat 

som bekräftade att de som upprättade årsredovisningen för 2014 blev informerade om att 

anledningen till skillnader i testerna berodde på en olaglig programvara. Detta uttalande anser 

vi även bidrar till Volkswagens enligt dem ovetande ställning. De tryckte på att de inte visste 

om att situationen handlade om en olagligt installerad programvara.  

4.2.3 Kommunikation om krisen 

I rapporten Shift fick Volkswagen frågan som många runt omkring dem funderade över: "Did 

Volkswagen thwart the quest for the truth? Is the company betting that customers will forget 

and the public will lose interest?". Det populära påståendet om att Volkswagen motarbetat 

eller hindrat att hitta sanningen bakom problemet och att de hoppades på att kunderna skulle 

glömma bort händelsen var enligt Volkswagen helt fel. De förklarade att de hade tillsatt flera 

olika åtgärder för att reda ut problemet, däribland advokatfirman Jones Day.  En utvärdering 

av alla resultat för att klargöra frågan skulle vara möjlig så fort undersökningarna var klara 

(Rapporten Shift Volkswagen AG, 2016).  
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(Twitter Volkswagen USA News, 2015-10-08)  

  

Hurley et al. (2013) menar att organisationer bör identifiera de bakomliggande orsakerna till 

ett förtroendemisslyckande. Michael Horn uttalade sig i oktober 2015 om att Volkswagen AG 

arbetade för att klara ut vad som hände och planerade för hur de skulle gå vidare. Han menade 

att de utförde utredningar på global nivå för att reda ut vad som låg bakom händelserna och 

för att hålla de ansvariga till svars (Pressmeddelande Volkswagen of America, 2015-10-08). 

Organisationen beskrev även mer utförligt vilka åtgärder de hade vidtagit för att lösa de olika 

problem som uppstått till följd av dieselfrågan. De presenterade att 450 experter deltog i 

interna och externa utredningar för att klargöra situationen och få reda på vad som hände när 

programvaran installerades. Den externa utredningen utfördes med externa jurister i Tyskland 

och USA (Årsredovisning Volkswagen AG, 2015; Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). 

Dessa fick mandat från Supervisory Board att objektivt granska och fullständigt klargöra fakta 

kring manipulationen av dieselmotorerna (Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-08-25). 

För att underlätta dessa utredningar etablerade the Board of Management ett 

samarbetsprogram år 2015. Detta program var tillgängligt under en begränsad tid och var 

öppen för alla anställda som omfattades av kollektivavtal (Årsredovisning Volkswagen AG, 

2015; Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). Efter att skandalen offentliggjordes, skapades 

även den 7 oktober 2015 en ny kommitté som kallas “Special Committee on Diesel Engines” 

som var ansvarig för att samordna all verksamhet som rörde utsläppsfrågan. Deras främsta 

uppgift var att se till att det gjordes framsteg i den interna utredningen (Årsredovisning 

Volkswagen AG, 2015).  

Årsredovisningen för 2015 informerar om att den amerikanska advokatbyrån Jones Day, som 

Volkswagen använt sig av innan skandalen, fick fortsätta sitt uppdrag men nu rikta in sig på 

en omfattande och extern utredning av dieselfrågan. Denna advokatbyrå uppdaterade 

kontinuerligt Volkswagen med aktuella resultat. Den specifika utredningen genomförde 

intervjuer med anställda och chefer som hade identifierats av Jones Day som relevanta 

informationskällor till dieselfrågan. Advokatbyrån utvärderade även olika dokument och data 

som exempelvis e-mails för att kunna genomföra intervjuer med intressanta personer 

(Årsredovisning Volkswagen AG, 2015). I årsredovisningen 2016 försäkrade Volkswagen om 

att Jones Days utredning var självständig och omfattande, samt att advokatbyrån var fullt 

lämpad att reda ut händelserna. Jones Day fortsatte att uppdatera Volkswagen regelbundet om 

utvecklingen av utredningen under 2016, samtidigt som de gav stöd åt företaget i deras 

samarbete med de rättsliga myndigheterna. Vi kan här se att Volkswagen agerat för att hitta 
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de bakomliggande orsakerna till krisen genom att blanda in juridisk hjälp. Detta anser 

Goosen-Botes och Samkins (2013) tyder på att de var medvetna om att problemet kunde ge 

långsiktiga effekter. Vi kunde se att de tog situationen på allvar och visste om att de kunde 

påverkas både på lång och kort sikt. I årsredovisningen för 2016 talade de nämligen om de 

konsekvenser de upplevt av krisen, och vilka potentiella konsekvenser de riskerade uppleva i 

framtiden.  

  

Mejri och De Wolf (2013) anser att organisationer efter att ha identifierat de bakomliggande 

orsakerna, bör informera intressenterna om dessa. Volkswagen förklarade i rapporten Shift 

som kom ut under 2016 att de fortfarande inte helt kunde förklara hur allt kunde ske. Den 

advokatfirma som hade utsetts till att undersöka saken hade fortfarande inte färdigställt 

undersökningen (Rapporten Shift Volkswagen AG, 2016). En orsak till att utredningen tog så 

pass lång tid var enligt Volkswagen att det var en väldigt stor datamängd som skulle 

analyseras. Jones Days arbete beräknades nämligen att fortsätta långt in på 2016. 

Informationen som samlades in från undersökningen behövde inte endast vara rimliga och i 

överensstämmelse med bevis, utan även hålla i domstol. Den information som Volkswagen 

hade publicerat fram tills dess, hade i stor utsträckning bidragit till att spåra dieselproblemets 

ursprung och utveckling (Årsredovisning Volkswagen AG, 2015).  

Den 8 oktober vittnade Michael Horn om händelserna. Han berättade hur han under våren 

2014 informerades om att det fanns en eventuell bristande efterlevnad av utsläppskraven, men 

att detta kunde åtgärdas. Han hävdade att han blev informerad om att EPA:s regler innebar 

varierande påföljder för detta och att de kunde utföra tekniska undersökningar som skulle 

inkludera tester och analyser kring manipulationsanordningar. Han blev även informerad om 

att företagets ingenjörer skulle samarbeta med EPA och lösa problemet. Senare under året 

hade de kommit upp med en specifik plan som skulle lösa problemet och de planerade 

processen tillsammans. Men den 3 september 2015 avslöjades det att det handlade om en 

manipulationsanordning:  

On September 3, 2015, Volkswagen AG disclosed at a meeting with the California Air 

Resources Board (“CARB”) and the U.S. Environmental Protection Agency (“EPA”) that 

emissions software in four cylinder diesel vehicles from model years 2009-2015 contained a 

“defeat device” in the form of hidden software that could recognize whether a vehicle was 

being operated in a test laboratory or on the road. The software made those emit higher 

levels of nitrogen oxides when the vehicles were driven in actual road use than during 

laboratory testing. 

(Pressmeddelande Volkswagen of America, 2015-10-08). 

Denna information var dock inte tillfredsställande nog och i rapporten Shift (2016) fick 

Volkswagen en fråga om varför de undanhöll information med hänvisning till utredningarna 

som pågick. På detta svarade de att uttalanden som inte baserades på underbyggd fakta inte 

kunde återställa den förlorade tilliten från allmänheten. Att kunna ge legitim och tillförlitlig 

information skulle endast vara möjligt efter att undersökningen hade slutförts. Detta är något 

som de tog hänsyn till vid kommunikation med allmänheten (Rapporten Shift Volkswagen 

AG, 2016). Vi kan se en risk med att vänta tills utredningen är helt slutförd innan Volkswagen 
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kommunicerar ut information om händelserna, då det enligt Veil et al. (2011) kan leda till att 

andra, mindre trovärdiga källor istället kommunicerar om krisen. Vi förstår dock deras 

resonemang med att inte ge ut information förrän den grundade sig på riktig fakta då Veil et 

al. (2011) menar att det kan påverka talespersonens förtroende negativt om informationen 

senare visade sig vara falsk. Det uppstod dock ett dilemma då intressenternas 

informationsbehov inte fylldes, vilket Coombs (2007) menar skapar en stress inom dem. Vi 

anser att det då finns en risk att de tappar förtroende när de hela tiden lovar att ge mer 

information snart men ändå inte kan göra det förrän så lång tid efter krisens offentliggörande.  

Att undanhålla information anser vi kan påverka deras ambition att vara öppna och 

transparenta i sin kommunikation.  

  

Vidare hävdar Kodish (2014) att det finns ett positivt samband mellan mängden information 

som kommuniceras till intressenterna och deras förtroende för organisationen. Sett till detta så 

bör då Volkswagens årsredovisning för 2016 bidragit med ett steg i rätt riktning när det 

kommer till organisationens försök att skapa och återfå intressenternas förtroende. Det var 

nämligen i årsredovisningen 2016, som släpptes under våren 2017, som tillhandahöll mer 

information om vad som låg bakom krisen. Dieselskandalens början kunde spåras ända 

tillbaka till 2005 då Volkswagen i stor omfattning började marknadsföra sina dieselfordon i 

USA. De strikta reglerna kring den tillåtna mängden kväveoxider (NOx) i USA utmanade 

tekniker och ingenjörer att hålla nivån av NOx nere samtidigt som andra parametrar skulle tas 

hänsyn till i utformningen av dieselmotorerna. En grupp av personer skulle då ha valt att 

modifiera motorns programvara för att kunna tillfredsställa kraven inom den givna tidsramen 

och budgeten. Volkswagen förklarade flera gånger i de studerade årsredovisningarna att The 

Board of Management under tidpunkten inte hade någon vetskap om denna modifiering 

(Årsredovisning Volkswagen AG, 2016).  

  

I rapporten Shift nämndes det väldigt kort att Dr. Axel Friedrich som var medgrundare till 

International Council on Clean Transportation (ICCT) var en av de som hjälpte till att blåsa i 

pipan när det kom till skandalen (Rapporten Shift Volkswagen AG, 2016). ICCT publicerade 

en studie i maj 2014 som baserades på olika tester av dieselfordon i USA. Efter publikationen 

testade Volkswagen sina motorer internt och de ovanligt höga NOx utsläppen bekräftades. 

California Air Resources Board (CARB) informerades om detta och det föreslogs att 

motorerna skulle omkalibreras under en redan planerad fältstudie som skulle genomföras 

(Årsredovisning Volkswagen, 2016). Efter att ha läst att Volkswagen vetat om att de hade en 

felaktig motor redan under 2014 undersökte vi även årsredovisningen för 2014. Vi kunde 

dock inte hitta någon information alls om detta i årsredovisningen för verksamhetsåret 2014. 

Detta försvarade Volkswagen med följande citat ur årsredovisningen 2016:  

  

“There are currently no findings to confirm that an unlawful “defeat device software” under 

US law was reported by the APS as the cause of the discrepancies to the persons responsible 

for preparing the 2014 annual and consolidated financial statements.” 

(Årsredovisning Volkswagen AG, 2016) 
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De ansvariga personerna trodde under den tiden att problemet kunde lösas med relativt få 

ansträngningar (Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). Att det inte fanns bevis anser vi 

dock inte behöver innebära att det aldrig hände. Sättet som Volkswagen uttryckte sig kring det 

tyder på att de inte betraktade det som ett stort problem. Som de själva påpekar ansåg de att 

problemet kunde lösas med få ansträngningar, utan någon hjälp från utomstående parter. 

Frågan om de medvetet kan ha försökt dölja det från allmänheten och lösa problemet i tysthet 

väcktes då inom oss. Vi ställer oss också frågande till hur de skulle lyckas åtgärda elva 

miljoner bilar utan att avslöja för ägarna varför detta behövdes. Detta tillvägagångssätt anser 

inte vi vara fördelaktigt om organisationen vill vara öppna i sin kommunikation. Mer 

gynnsamt för organisationen hade då varit att agera med det som Veil et al. (2011) betonar är 

betydelsefullt i en kommunikation - ärlighet.  

  

Under sommaren 2015 stod det klart att skillnaderna i de tillåtna och faktiska utsläppen 

berodde på en progammodifikation som enligt amerikansk lag kvalificerades som en 

manipulationsanordning. The Board of Management konstaterade att de kostnader som skulle 

följa av att återkalla och omkalibrera dieselbilarna samt de böter som Volkswagen skulle få, 

inte skulle skilja sig mycket från tidigare liknande fall från andra företag i branschen. Då 

liknande fall tidigare lösts genom förlikning med myndigheter ansågs händelserna vara 

kontrollerbara (Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). Trots att de hade fått det bekräftat att 

manipulationsanordningen betraktades som olaglig försökte de återigen lösa problemet utan 

att informera allmänheten om händelserna. De försvarade sig med att jämföra situationen med 

andra liknande händelser inom branschen och att de hade lösts smidigt med myndigheterna. 

Här antydde de att deras situation inte var så olik många andra skandaler inom branschen 

(Pressmeddelande Volkswagen of America, 2015-10-08) vilket vi anser påminner om det som 

Benoit (1997) och Xu och Li (2013) talar om, nämligen att de försöka förminska 

omfattningen av en kris för att få det att verka vardagligt. Detta menar Benoit (1997) och Xu 

och Li (2013) kan vara problematiskt då organisationen kan anses vara oärlig om de 

förminskar händelserna. 

  

Av den empiri som studien resulterat i, kom det upprepade gånger fram att Volkswagen ska 

arbeta med full transparens i frågan och hantera situationen öppet och ärligt (Årsredovisning 

Volkswagen AG, 2015; Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). Ett exempel är följande citat:  

“The Volkswagen Group is committed to sustainable, transparent and responsible corporate 

governance.” 

(Årsredovisning Volkswagen AG, 2016) 

Volkswagen skrev i sin årsrapport för 2015 att de ville att deras arbete skulle förknippas med 

bland annat öppen och ärlig kommunikation. Att kommunicera med transparens och ärlighet 

ska enligt Veil et al. (2011) leda till ökat förtroende. Om informationen skulle vara 

otillgänglig eller oärlig kommer situationen förvärras och krishanteringen gå förlorad då 

organisationen inte längre anses som en trovärdig källa. Att de säger en sak behöver ju dock 

inte betyda att det är så. Som läsare och mottagare av informationen de kommunicerade ut 

fick vi nämligen en känsla av att vi inte fick ta del av hela sanningen. Förutom tidigare 



45 
 

nämnda exempel så var det även när Volkswagen menade att varken Winterkorn 

(Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-09-23) eller någon i Board of Management eller 

Supervisory Board (Årsredovisning Volkswagen AG, 2016) hade någon kunskap om den 

manipulerade programvaran innan krisen offentliggjordes. Detta kändes inte trovärdigt när en 

del personer plötsligt försvann från exempelvis Supervisory Board (Pressmeddelande 

Volkswagen AG, 2015-09-25; 2015-10-01). Volkswagen poängterade i sin kommunikation att 

de anställda inom påverkade avdelningar avskedades som en direkt följd av de resultat som 

genererades från de interna och externa utredningarna (Årsredovisning Volkswagen, 2015; 

Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). Det blir då anmärkningsvärt att flera personer i olika 

ledningspositioner får avgå från sina tjänster i samband med att krisen offentliggjorts, detta 

trots att Volkswagen meddelar att de inte haft någon som helst vetskap om den manipulerade 

programvaran. 

4.2.4 Korrigerande åtgärder 

Ett viktigt steg för att återfå intressenternas förtroende är att informera dem om hur de 

kommer gå tillväga för att åtgärda sina fel (Coombs, 2007; Coombs, 2015; Xu & Li, 2013). 

Att ha en målinriktad plan för att skapa förtroende igen är av stor vikt enligt Falkheimer et al. 

(2009) då det skapas starka informationsbehov hos intressenterna. Organisationer bör därmed 

visa vad de gör och planerar att göra för att lösa problemet. I ett pressmeddelande från den 25 

september, dagen då Matthias Müller ersatte Martin Winterkorn som VD för Volkswagen 

AG, uttryckte Müller att hans mest brådskande uppgift var att vinna tillbaka förtroendet för 

organisationen. Detta genom att vända på varje sten och kommunicera med full transparens. I 

följande citat förklarar Müller vad Volkswagen skulle göra under hans ledarskap för att klara 

av krisen:  

  

“Under my leadership, Volkswagen will do everything it can to develop and implement the 

most stringent compliance and governance standards in our industry. If we manage to 

achieve that then the Volkswagen Group with its innovative strength, its strong brands and 

above all its competent and highly motivated team has the opportunity to emerge from this 

crisis stronger than before." 

(Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-09-25) 

  

Benoit (1997) menar dock att korrigerande åtgärder inte försäkrar framgång för företaget. Det 

kan slå tillbaka eller misslyckas om företagets handlingar inte överensstämmer med deras 

löften. Volkswagen uttryckte dock själva att de var medvetna om att de bedömdes utifrån 

deras handlingar och inte deras ord (Pressmeddelande Volkswagen of America, 2015-10-08). 

Vi kunde på några ställen i de olika kommunikationskanalerna se att Volkswagen höll vad de 

lovat när det kommer till att återkalla bilar. Redan i januari 2016 återkallades den största 

volymen av bilar. Något vi däremot kunde se att de inte lyckats med var att åtgärda själva 

felet på bilarna. Volkswagen hade i årsredovisningen 2015 räknat med att modifieringarna 

skulle ta hela kalenderåret 2016 att slutföra, men de räknade senare med att det skulle ta hela 

2017 också (Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). I och med detta kan vi se att de inte har 

lyckats med det som Benoit (1997) belyser är viktigt, att löften överensstämmer med 

handlingar.  
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Volkswagen förtydligade även att den viktigaste prioriteringen för Volkswagen var att 

tillhandahålla tekniska lösningar för de drabbade kunderna samt ha ett nära samarbete med 

myndigheter (Årsredovisning Volkswagen AG, 2015). Michael Horn förklarade att 

Volkswagen skulle samarbeta med alla ansvariga myndigheter och hitta lösningar för den 

manipulerade programvaran (Pressmeddelande Volkswagen of America, 2015-10-08). Vidare 

uttryckte Vd:n att de påverkade kunderna skulle informeras om att deras programvara skulle 

uppdateras. Volkswagen startade upp en hemsida den 2 oktober där deras kunder kunde 

kontrollera om deras fordon var påverkade eller inte genom att slå in sina 

registreringsnummer (Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-10-15). Denna hemsida 

hänvisade Volkswagen till upprepade gånger i sina sociala medier. De menade att hemsidan 

skulle hålla allmänheten informerad angående de påverkade fordonen (Facebook Volkswagen 

AG, 2015-09-27; Twitter Volkswagen AG, 2015-09-27). Enligt Volkswagen ska de även ha 

satt upp en särskild servicelinje för att kunna kommunicera med sina intressenter 

(Pressmeddelande Volkswagen of America, 2015-10-08). Denna information anser vi visar 

oss att Volkswagen även har tillsatt åtgärder för att intressenter ska kunna kommunicera och 

föra en dialog med dem. Detta skulle kunna kopplas till Volkswagens ambition att skapa 

förtroende då det skapar en öppenhet, vilket Veil et al. (2011) poängterar är viktigt i den 

förtroendeskapande processen. Genom öppen kommunikation visar organisationen ett 

engagemang för intressenterna (Veil et al., 2011) och vi anser att då Volkswagen möjliggör 

för en dialog och öppen kommunikation för intressenterna visar de engagemang. I ett 

pressmeddelande informerade Volkswagen om att en projektgrupp arbetade hårt med att 

utveckla lösningar för var och en av de påverkade modellerna (Pressmeddelande Volkswagen 

of America, 2015-10-08), vilket de även uttryckte i ett Twitterinlägg samma dag:  

  

 
(Twitter Volkswagen USA News, 2015-10-08) 
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I båda årsredovisningarna poängterade Volkswagen att de arbetade för att snabbt genomföra 

de tekniska lösningarna för att alla rättsliga krav skulle uppfyllas i den Europeiska unionens 

28 medlemsstater (Årsredovisning Volkswagen AG, 2015; Årsredovisning Volkswagen AG, 

2016). Flera modeller fick godkännande från myndigheter i länder inom EU. Det var däremot 

en större teknisk utmaning att uppdatera fordon från Kanada och USA då utsläppskraven var 

strängare (Årsredovisning Volkswagen AG, 2015). Under tiden drog dock alla amerikanska 

företag i Volkswagen tillbaka de påverkade fordonen från försäljning i USA och Kanada 

(Årsredovisning Volkswagen AG, 2015; Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). Mejri och 

De Wolf (2012) menar att organisationer hela tiden bör informera intressenterna om nya 

utvecklingar i återhämtningsprocessen så snart som informationen blivit känd för 

organisationen. Vi kan dock inte hitta någon information om dessa utvecklingar i varken de 

sociala medierna eller i de pressmeddelanden vi har granskat. Information om detta måste ha 

blivit känt för organisationen innan årsredovisningen 2015 släpptes, så vi undrar varför vi inte 

kan se något om det tidigare. Det kan dock ändå vara så att informationen finns, men inte 

inom det tidsintervall eller de kommunikationskanaler vi valt att granska.  

  

I januari 2016 inleddes återkallelsen av 2,0 liters TDI-motorn. Flertalet andra modeller 

återkallades också för att genomgå en programuppdatering (Årsredovisning Volkswagen AG, 

2015; Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). Organisationens korrigerande åtgärder skiljde 

sig beroende på vilken motorfordonet hade: 

  

"In many instances a software update will be sufficient. Some vehicles, however, will also 

require hardware modifications. We will keep our customers constantly informed about the 

measures and arrange workshop appointments."  

(Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-10-06). 

Xu och Li (2013) samt Coombs (2007, 2015) skriver som sagt att ett viktigt steg för att återfå 

intressenternas förtroende är att informera dem om hur de kommer gå tillväga för att åtgärda 

sina fel. Sett till detta så anser vi att Volkswagen har lyckats med denna del. Utifrån den 

information som vi har granskat kan vi se att det finns tydlig och utförlig information kring 

hur alla bilar ska åtgärdas för att möta kraven. Vi anser dock att Volkswagens ambition att 

skapa förtroende brister i den mening att de har åtgärdat själva problemet. Att reparera 

förtroendet handlar enligt Coombs (2007; 2015) samt Xu och Li (2013) om att informera 

intressenterna om vad de gör och planerar att göra för att åtgärda felet. Något vi reflekterar 

kring är hur många bilar som faktiskt är åtgärdade och till hur stor del Volkswagen har 

åtgärdat själva felet. Det tar visserligen lång tid att åtgärda alla bilar, men nu ungefär 19 

månader senare har fortfarande endast en liten del åtgärdats. Vi anser därmed att det saknas 

information om detta i de kommunikationskanaler som vi har granskat.  

Coombs (2015) menar att intressenter även vill veta hur de påverkas av krisen och att 

organisationens kommunikation därför bör innehålla information om detta. Organisationen 

bör prioritera och skydda intressenterna och varna dem om användningen av produkter som är 

farliga för att förhindra att de bli offer från krisen. Av det vi kan utläsa har Volkswagen inte 
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varnat sina kunder om användningen av de påverkade fordonen, utan försäkrat dem om att de 

är säkra att köra. Volkswagen förklarade att de arbetade hårt med att utveckla en lösning för 

programvaran som skulle möta utsläppskraven och tillfredsställa sina lojala och värdefulla 

kunder. Men tills detta var klart ville de försäkra sina kunder och ägarna till de påverkade 

modellerna att fordonen var säkra att köra (Pressmeddelande Volkswagen of America, 2015-

09-18). De tryckte på att deras kunders säkerhet aldrig kompromissades (Pressmeddelande 

Volkswagen AG, 2015-10-06). De stärkte detta senare med att hänvisa till att EPA också 

anser att bilarna är säkra och lagliga att köra:  

  

 
(Twitter Volkswagen USA News, 2015-10-08)  

När Volkswagen har informerat hur de ska åtgärda felet menar Benoit (1997) samt Xu och Li 

(2013) att de bör ägna sig åt någon form av gottgörelse. Detta definieras av Coombs (2007, 

2015) som en ursäkt samt någon form av ersättning eller kompensation. Av det vi kan utläsa 

av tidigare empiri och analys så bad Volkswagen om förlåtelse till intressenterna i den första 

kontakten med allmänheten. Vi har även upplevt att ursäkterna uttryckts på olika sätt. 

Ursäkterna har inte alltid handlat om att de är ledsna över att de använt sig av en felaktig vara, 

utan även vid upprepade tillfällen att de är ledsna över att de brutit sina intressenters 

förtroende. Kim et al. (2004) definierar ursäkter som ett uttalande där organisationer erkänner 

ansvar och beklagar att de tappat intressenternas förtroende. Sett till detta kan vi se att 

Volkswagen har agerat i enlighet med det som Kim et al (2004) skriver.  

 

Vidare anser Goosen-Botes och Samkins (2013) att organisationer inte endast yttrar ursäkter 

genom att be om förlåtelse, utan oftast även genom att uttrycka ånger. Detta har vi sett tydliga 

exempel på i Volkswagens kommunikation då de gång på gång uttryckt ånger kring 

händelserna. Genomgående i årsredovisningen för både 2015 och 2016 poängteras det att de 

oegentligheter som skedde är emot allt Volkswagen står för. I årsredovisningen för 2016 

skrev Volkswagen att de djupt och uppriktigt ångrade beteendet som ledde till krisens 

uppkomst och att de inte tolererade några överträdelser av lagen eller andra fel. De menade att 

deras absolut viktigaste tillgång var deras kunder och allmänheten. De var uppriktigt ledsna 

över att de svikit sina intressenter och gjort dem besvikna. I samband med dieselskandalen har 

Volkswagen misslyckats med att leva upp till de standarder och normer som organisationen 

stod för, och detta var något som de arbetade aktivt med för att återigen kunna leva upp till 

(Årsredovisning Volkswagen AG, 2015; Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). 

Volkswagen menade upprepade gånger att de var fast beslutna att göra rätt för sig 

(Pressmeddelande Volkswagen, 2015-10-08; Twitter Volkswagen USA, 2015-09-24). Den 
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insamlade empirin visar att en stor del av Volkswagens kommunikation fokuserar på att be 

om ursäkt och förlåtelse.  

  

Volkswagen beskrev även att de skulle kompensera bilägare och leasingtagare. Den film som 

tar upp detta lades upp på Youtube och föreställer Michael Horn. Han informerade om att de 

påverkade fordonen skulle fixas och att de självklart skulle se över hur de kompenserar sina 

kunder (Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=hZI15H7LWBA, 2015-10-08). En 

annan form av kompensation som vi kunde se var då Volkswagen erbjöd sina kunder ett 

goodwill-paket. De hänvisade i både Twitter och Facebook till en länk som skulle ge mer 

information kring detta (Facebook Volkswagen USA, 2015-11-17; Twitter Volkswagen USA, 

2015-11-17) och länken visade att paketet bland annat innehöll ett förbetalt Visa lojalitetskort 

hos Volkswagen samt tre års kostnadsfri väghjälp. Hur mycket som fanns på kortet var endast 

tillgängligt för de som blivit berättigade det, vi kunde därför inte klicka oss vidare. Vidare 

bestod väghjälpen av olika tjänster såsom bogsering, lagning av punktering, låsningstjänster 

och bränsleleveransservice (VWDieselinfo.com, 2017). Bilden nedanför visar Volkswagens 

inlägg kring detta på Facebook:  

 
(Facebook Volkswagen USA, 2015-11-17)  

  

Volkswagen informerade även de drabbade kunderna om möjligheten till återköp eller 

tidigare uppsägning av leasingkontrakt, alternativt en kostnadsfri modifiering av motorerna 

förutsatt att EPA och CARB skulle godkänna det. Volkswagen skulle utöver detta göra 

kontantutbetalningar till drabbade nuvarande ägare eller leasingtagare av dieselfordonen samt 

vissa tidigare ägare eller leasingtagare.  De som ägde en defekt dieselbil skulle notifieras om 

detta och kunde sedan boka in en tid för modifieringen i en auktoriserad verkstad 

https://www.youtube.com/watch?v=hZI15H7LWBA
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(Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). Michael Horn hade tidigare förklarat att prestandan 

på dessa bilar kunde komma att förändras för att möta kraven. Om det skulle bli signifikanta 

skillnader i prestandan på bilen efter modifieringen skulle detta vara med i diskussionen kring 

bilägarnas kompensation. (Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=hZI15H7LWBA, 

2015-10-08). Volkswagen försäkrade senare om att modifieringarna skulle genomföras utan 

kostnad för kunden. Dessutom försäkrade de att modifieringen inte skulle medföra 

försämringar i exempelvis bränsleförbrukning, motorkraft, vridmoment eller buller. Efter 

modifieringen kommer fordonet alltså att uppfylla alla lagkrav och utsläppskrav som gäller 

för varje enskilt fall (Årsredovisning Volkswagen AG, 2016).  

  

Uppgörelserna för de sexcylindriga dieselmotorerna presenterades för domstolen den 31 

januari 2017 och väntar ännu på godkännande. Men även dessa kommer innebära möjligheter 

för kunderna att göra återköp, upphäva leasingkontrakt eller modifiera motorerna 

kostnadsfritt. Om modifieringen inte godkänns av EPA och CARB, kräver uppgörelsen att 

Volkswagen erbjuder återköp eller upphävning av kontrakt, samt att de gör 

kontantutbetalningar till drabbade nuvarande kunder och vissa tidigare kunder 

(Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). Vi anser att hur Volkswagen formulerar sig kring 

detta i årsredovisningen för 2016 är ganska intressant. De skriver på flera ställen att det är 

uppgörelsen med EPA och CARB som kräver att Volkswagen ska erbjuda återköp eller 

upphävning av kontrakt med leasingtagare. Enligt Coombs (2007) bör organisationen erbjuda 

kompensation till de drabbade, och vi menar då att det kan påverka Volkswagens ambition att 

reparera förtroendet om de uttrycker att deras uppgörelse med EPA och CARB kräver det. Vi 

anser att viljan av att kompensera och ersätta de drabbade ska komma från organisationen 

själva, utan att någon kräver det.   

  

Förutom att kompensera bilägarna kunde vi se i de texter som vi granskade att Volkswagen 

även ville kompensera aktieägarna. Volkswagen tackade för deras stöd under den svåra 

perioden och meddelade att de skulle ge en utdelning på 2,00 Euro per stamaktie och 2,06 

Euro per preferensaktie (Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). Detta är något som vi tror 

kan ha påverkat intressenternas förtroende då Alpaslan et al. (2009) menar att genom att 

minimera aktieägarnas förluster så påverkas deras förtroende positivt. Vi kunde se att 

aktieägarna påverkades väldigt mycket av Volkswagens kris då Ewing (2015) förklarade att 

aktien sjönk väldigt snabbt under denna tid. 

  

Den framtagna empirin visade att Volkswagen varit tydliga med att de kommer kompensera 

flera grupper av intressenter, såsom aktieägare, kunder, återförsäljare och myndigheter. 

Överlag anser vi att Volkswagen var måna om att kompensera de som blev utsatta för krisen. 

Gottgörande åtgärder visar enligt Coombs (2015) att Volkswagen prioriterar de som påverkats 

av krisen högt. Vad vi saknar är dock information om vilken exakt kompensation som ska gå 

ut, främst pengamässigt, samt hur många kunder som faktiskt har fått sin kompensation. De 

lovar kunderna att åtgärda felet och de lovar dem kontantutbetalningar, men vi kan inte se 

någon information om att de levt upp till de löftena.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=hZI15H7LWBA
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När organisationen åtgärdat det fel eller misstag som skett bör de även anta åtgärder för att 

förhindra en upprepning av det inträffade (Benoits, 1997; Coombs, 2007; Xu & Li, 2013). 

Hurley et al. (2013) menar nämligen att det är lätt hänt vid en förtroendekris att organisationer 

går tillbaka till gamla vanor vilket kan leda till att samma problem uppstår igen.  Av det vi 

kunde utläsa i empirin kunde vi dock se att Volkswagen var fast beslutna att inte låta samma 

misstag ske igen. De förklarade utförligt vad de planerade att göra för att förhindra att något 

liknande skulle hända igen. Deras åtgärder handlade om flera olika aspekter och processer i 

företaget.  

  

 
(Twitter Volkswagen USA News, 2015-10-08)  

Volkswagen beskrev att de skulle göra allt i sin makt för att förhindra att något liknande 

skulle kunna ske igen och förband sig fullt ut för att vinna tillbaka intressenternas förtroende 

(Årsredovisning Volkswagen AG, 2015; Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). I 

årsredovisningen 2015 poängterades det även att alla inom Volkswagen arbetade flitigt och 

med stort engagemang för att återuppbygga det goda rykte som Volkswagen haft så länge och 

för att övertyga kunderna om tillförlitligheten av deras varumärke. Matthias Müller uttryckte 

att ett viktigt steg för att se till att något liknande aldrig händer igen var att lära sig av sina 

misstag (Årsredovisning Volkswagen AG, 2015). I föregående kapitel beskrevs och 

analyserades de åtgärder de tog till för att reda ut orsakerna. Vi tror att utredningen av de 

bakomliggande orsakerna till krisen har varit till stor hjälp i framtagandet av deras planer för 

framtiden. Mycket av det som tas upp som orsaker till skandalen, har nu hittats lösningar till. 

Det gäller endast för dem att hålla sina löften.  

  

Coombs (2015) hävdar att intressenternas besvikenhet dämpas när organisationen förklarar 

hur de arbetar för att minska sannolikheten för att samma kris kommer att upprepas. I den 

empiri vi har samlat kring Volkswagens kommunikation kunde vi se att de gång på gång 

försäkrade intressenterna om att de skulle se till att något liknande aldrig kunde ske igen. 

Gillespie et al. (2014) menar att organisationer bör ge upprepade signaler om hur de går 

tillväga för att återfå förtroendet, och detta är något vi märkt av att de gjort. Volkswagen såg 

förhindrandet av upprepning som en del av att få tillbaka sina intressenters förtroende och 

lade därför mycket vikt på att kommunicera om detta. Detta skapar förtroende i sig då Kodish 

(2014) menar att det finns ett samband mellan förtroende och mängden information som 

organisationen kommunicerar till sina intressenter.  
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Volkswagen presenterade i rapporten Shift (2016) Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, som 

tillsattes efter krisen för att se till att företaget aldrig någonsin befinner sig i en situation där 

de bryter mot lagar igen. I en intervju nämnde hon att hon inte hade ett klart svar på vad det 

fanns för bakomliggande förhållanden som gjorde manipulationen möjlig. Hon utpekade dock 

den hierarkiska strukturen som en orsak till att olämpliga beteenden var svåra att avslöja 

(Shift Volkswagen AG, 2016). Detta kunde vi se att Volkswagen åtgärdat genom att göra 

organisationen mer decentraliserad. De informerade om att de skulle separera funktionerna för 

Volkswagen och dess varumärken, vilket skulle resultera i större självständighet för 

varumärkena och regionerna. Som en konsekvens av detta avskaffades 

produktionsavdelningen på gruppnivå med omedelbar verkan. Volkswagen menade att 

varumärkena och regionerna framöver skulle bli mer oberoende och ha ett högre ansvar när 

det kom till produktionen (Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-09-25). Enligt Veil et al. 

(2011) är fördelningen av ansvar ett sätt för organisationer att undvika en upprepning av 

krisen.  

  

Volkswagen satte även upp nya mål för koncernen. De ompositionerade sig för framtiden för 

att bli mer effektiva med fokus på att utöka sitt utbud och sina kärnteknologier 

(Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-10-13). I juni 2016 bestämde de sig för att lansera 

programmet Strategi 2025, en utveckling av deras tidigare strategi, som skulle komma att bli 

den största förändringsprocessen i företagets historia. Programmet syftade till att säkra 

Volkswagens framtid genom att bli mer fokuserade, effektiva, kundorienterade, hållbara och 

systematisk inriktade på att generera lönsamhet (Årsredovisning Volkswagen AG, 2016).  

  

Vidare hävdade Volkswagen att de skulle se över företagets efterlevnad, processer och 

standarder för att förhindra en upprepning av händelserna (Pressmeddelande Volkswagen of 

America, 2015-10-08). Detta menar Mejri och De Wolf (2013) reducerar risker som kan leda 

till kriser. Volkswagen menade även att efterlevnad av lagar och regler, inrättandet av säkra 

processer samt ärlig och öppen hantering av misstag var viktiga delar i 

förtroendebyggandeprocessen (Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). Följande citat från 

Müller är taget ur Volkswagens årsredovisning för 2016: 

  

“We at Volkswagen want our business to be respectable – in both senses of the word. We can 

achieve that only by complying with laws and regulations, obeying our internal rules and 

honoring the voluntary commitments we have entered into. One thing is certain: we will enjoy 

longterm success only if our actions are marked by honesty and integrity”  

(Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). 

Vidare förklarade Volkswagen att de även ville förändra företagets kultur och 

förvaltningspraxis. De belyste att det skulle ta lång tid att etablera ett nytt sätt att tänka. 

Volkswagen ville dock att deras arbete skulle förknippas med en öppen och ärlig 

kommunikation, ett konstruktivt sätt att hantera misstag samt större mod och innovation. 

Matthias Müller utvecklade detta i följande citat:  
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“Mistakes are a fact of life. It must be possible to talk openly about problems, at all hierarchy 

levels. What is crucial, though, is that we are willing to learn from that”.  

(Årsredovisning Volkswagen, 2015) 

  

I rapporten Shift (2016) förklarade Dr. Christine Hohmann-Dennhardt att Volkswagen hade 

utvecklat nya riktlinjer samt förbättrat kommunikationen och utbildningen inom 

organisationen, i enlighet med vad Veil et al. (2011) menar att organisationer bör göra. Enligt 

Dr. Christine Hohmann-Dennhardt så erbjöds de anställda mer stöd på vägen i svåra 

situationer. Hela styrelsen skulle vara i nära dialog med de anställda och de omstrukturerade 

sitt whistleblower-system. En whistleblower, alltså en anställd med särskild information om 

exempelvis överträdelser, öppet ska kunna ta itu med svagheter eller misstag utan att vara 

rädd för eventuella straff. För att de anställda skulle våga göra detta var det av stor vikt att så 

kallade whistleblowers, som säger ifrån när något inte står rätt till, skyddas av företaget 

(Rapporten Shift Volkswagen AG, 2016). Efter skandalen tog ledningsgruppen därför fram 

koncernövergripande riktlinjer med tydligt beskrivna rättigheter för att skydda whistleblowers 

och personer under utredning. Från och med 2017 skulle en grupp inom Group of 

Management ansvara för processen som bland annat innebär att spela in och analysera 

informationen som rapporteras från whistleblowers (Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). 

En annan åtgärd som Volkswagen har antagit för att förhindra en upprepning av problemet 

var att införa stickkontroller i sina utsläppstester. Dessa utsläppstester kommer utvärderas av 

en tredje part. Att implementera bland annat styrverktyg, säkerhetsåtgärder och standarder kan 

enligt Mejri och De Wolf (2013) minska kända risker som kan leda till en kris.  

  

Benoit (1997) menar att organisationens korrigerande åtgärd kan handla om att återställa 

tillståndet före krisen. Vi upplever dock att organisationen har gjort mycket mer än så. 

Förutom att återställa tillståndet, har de sett krisen som en möjlighet till förändring. De har 

inte endast arbetat med att återkalla bilar utan de har även påbörjat omstruktureringen av hela 

sin verksamhet för att se till att inget liknande ska kunna ske igen. Genom att informera sina 

intressenter om dessa åtgärder föreslår Coombs (2007) att intressenterna känner sig säkrare, 

vilket leder till att deras psykologiska stress reduceras. Även Benoit (1997) menar att 

intressenterna känner sig lugnare när de vet om att åtgärder har tagits för att lösa problemet. 

Vidare hävdar även Kodish (2014) att när oklarheter reduceras hos intressenterna och deras 

kunskap om händelserna ökar, så ökar även förtroendet de har för organisationen.  

4.2.5 Hantera intressenternas känslor 

Bortsett från den kris som inträffat så menade Volkswagen i sin årsredovisning 2015 att det 

varit ett framgångsrikt år totalt sett. I sin portfölj hade de 12 starka varumärken, och trots att 

nyckeltalen för året inte visade positiva resultat så menade de att varumärkena, som var unika 

för deras bransch, skulle kunna bära dem igenom den svåra fas som de befann sig i. Matthias 

Müller belyste att Volkswagen varit framgångsrika i många år men att organisationen 

överskuggats av dieselskandalen de senaste veckorna. Han ville påminna intressenterna om att 

Volkswagen var så mycket mer än bara denna kris och hade egenskaper som inte kunde 

försvinna över en natt, såsom ett starkt varumärke, enastående teknisk kompetens samt 

miljontals trogna kunder över hela världen (Årsredovisning Volkswagen AG, 2015). 
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I rapporten Shift var Volkswagen även där noggranna med att belysa att de var så mycket mer 

än denna kris (Rapporten Shift Volkswagen AG, 2016). Vi kunde även se detta 

tillvägagångssätt på Twitter där Volkswagen informerade intressenterna om att försäljningen 

för USA ökat 56% jämfört med september föregående år.  

 
(Twitter Volkswagen USA News, 2015-10-01)  

  

Även ett år senare, i upplagan för 2016, belyste Matthias Müller att det hade varit ett 

framgångsrikt år, trots påfrestningar från den rådande situationen med dieselfrågan. Han 

poängterar att försäljningsintäkterna har ökat och rörelseresultatet var tillbaka på ett starkt 

positivt resultat (Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). Här kan vi se att Volkswagen gör 

ett försök att skapa förtroende genom att belysa vilket starkt varumärke och företag de är samt 

att det fortfarande går bra för dem. Detta liknas med det tillvägagångssätt där organisationen 

stärker de positiva känslor som finns i dagsläget samt påminner intressenterna om företagets 

tidigare lyckade handlingar (Benoits, 1997; Coombs, 2007; Xu & Li, 2013). Att agera på detta 

sätt kallar Benoit (1997) för stöttande. Detta anser vi kunna bidra till att återfå förtroende från 

organisationens intressenter då det påminner dem om att krisen inte har tagit så hårt på 

organisationen som de kanske trodde från början. Att organisationen använder sig av detta 

tillvägagångssätt som både Benoit (1997), Coombs (2007) och Xu och Li (2013) beskriver 

anser vi indikerar på att Volkswagen vill skapa en känsla hos intressenterna om att 

Volkswagen är ett tillräckligt starkt företag för att klara av krissituationen. Enligt Benoits 

(1997) kan detta tillvägagångssätt användas av organisationer för att få intressenterna att 

glömma bort vilka konsekvenser som krisen medför. Genom att vid flera tillfällen påminna 

intressenterna om att Volkswagen fortfarande är lönsamma och vinsten pekar uppåt leder de 

dem in på andra positiva tankar istället för att ständigt skriva hur det påverkar företaget 

negativt.   

  

Volkswagen var noggranna med att övertyga läsarna om att de hade det som krävdes för att 

klara av krisen. På flera ställen stod det att Volkswagen hade den styrka och beslutsamhet 

som krävdes för att med egna medel bemästra den svåra situation som de befann sig i.  Trots 

den kris som rådde ville Volkswagen poängtera att de var det mest hållbara bilföretaget i 

världen (Årsredovisning Volkswagen AG, 2015). I årsredovisningen ett år senare skrev 
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Volkswagen Group att de under flera års tid strävat efter att bli världens största biltillverkare. 

Dieselskandalen som bröt ut i september 2015 innebar dock en vändning för företaget. Men 

Volkswagen Group beskriver i årsredovisningen för 2016 att de under våren, när de 

fortfarande hanterade konsekvenserna av skandalen, uppnådde detta mål. Huvudrubrikerna 

lydde nämligen “Volkswagen becomes the world’s best-selling automaker”. Vi kan här se att 

Volkswagen gör det som Xu och Li (2013) kallar för att lägga agerandet i ett mer positivt 

sammanhang. För att skapa förtroende hos intressenterna så kan vi se hur Volkswagen genom 

sin kommunikation informerar intressenterna att de trots krisen är det mest hållbara 

bilföretaget. Även att de är den biltillverkare som säljer flest bilar anser vi att de har med i sin 

kommunikation för att intressenternas förtroende ska stärkas.  

  

Ett uttalande som liknar detta är då Matthias Müller poängterade att han var säker på att de i 

framtiden skulle kunna säga att hur allvarlig än denna kris var, så öppnade den även dörrar för 

organisationen: 

  

"I am firmly convinced that, with time, we will be able to say: no matter how grave the crisis 

was, it also opened doors for us. Because it encouraged us to set the right priorities and 

speed up overdue change. And because we will succeed in making Volkswagen a better 

company with the measures we are now putting in place. A Group that boldly seizes the 

future, attains sustainable growth and opens up long-term perspectives: for its customers, 

employees and partners, for society and, not least, for you, our shareholders.” 

(Årsredovisning Volkswagen, 2015) 

  

Vi ser en likhet i det som Matthias Müller sa i sitt uttalande med det som Xu och Li (2013) 

beskriver i ett tillvägagångssätt att hantera intressenternas känslor. För att påverka 

intressenters förtroende kan företag enligt Xu och Li (2013) informera om att krisen i 

slutändan har resulterat i fördelar eller på annat sätt något positivt för intressenterna. Detta 

kan vi se då Matthias Müller poängterade att krisen öppnat dörrar för dem och att detta skulle 

skapa möjligheter för organisationen att förbättras.  

  

Något som ingår i tillvägagångssättet som Benoit (1997) kallar för stöttande är att 

organisationen påminner intressenter om positiva handlingar som de har gjort tidigare. Detta 

kunde vi se mycket av i de kommunikationskanaler vi granskat. I årsredovisningen 2016 

påminde Volkswagen läsarna om att de sedan 2002 har engagerat sig för att främja mänskliga 

rättigheter, arbetsförhållanden och att skydda miljön, samt bekämpat korruption 

(Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). De tryckte mycket på miljö och poängterade att som 

en av världens största biltillverkare sträckte sig deras engagemang för miljön genom alla 

aspekter av deras verksamhet i mer än 150 länder som de var verksamma i. Volkswagens 

anläggning i Chattanooga var den första och enda bilfabrik i världen att få ett så kallat 

Platinum Certification (Pressmeddelande Volkswagen of America, 2015-10-08). Att 

Volkswagen poängterade detta i samband med information om krisen anser vi tyder på att de 

försöker belysa tidigare projekt som har nått framgång, vilket Coombs (2007) definierar som 

att hantera intressenternas känslor för att bygga förtroende. Volkswagens försök att bygga 

förtroende anser vi i detta fall handlar om att de vill upplysa intressenterna att de fortfarande 
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är ett miljömedvetet företag som gör mycket för miljön. Detta trots att de befinner sig i en kris 

som handlar om miljön.  

  

Vidare i pressmeddelandet uttryckte sig Volkswagen om att miljöskydd och hållbarhet var 

centrala i deras kärnvärden, och det var på grund av detta som händelsen kring utsläppsfrågan 

var särskilt besvärliga. De händelser som framkommit menade Volkswagen försvagade deras 

ansträngningar att leda miljöansvaret (Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-10-08). Vi 

anser att det är anmärkningsvärt att Volkswagen så gärna vill framstå som miljövänliga och 

vara en organisation som bryr sig mycket om vår värld. Att de skrev mycket kring deras 

miljöarbete och vad de gjorde för att värna om miljön tror vi kan vara ett tillvägagångssätt för 

att leda intressenterna bort från tankar kring miljöproblemet med dieselfrågan. Coombs 

(2007) påpekar att detta kan vara ett sätt att hantera de negativa känslor som intressenterna 

har, och genom att visa andra saker de har lyckats med så anser vi att det kan föra 

intressenterna på andra tankar.  

  

En del i att hantera intressenternas känslor för att reparera förtroende är enligt Coombs (2007) 

att prisa och tacka intressenterna. I flera av de granskade kommunikationskanalerna syntes det 

att Volkswagen ville tacka alla som arbetade i och runt omkring Volkswagen. De betonade att 

de var säkra på att de skulle klara av krisen tillsammans och att Volkswagen skulle fortsätta 

stå eniga. I ett pressmeddelande belystes det att det som hade hänt gick emot allt som 

Volkswagen och dess anställda stod för, och det fanns ingen ursäkt för det som hade skett. 

Matthias Müller uppmuntrade Volkswagens anställda att tänka med hjärtat. Ett citat lyder:  

"We can and we will overcome this crisis, because Volkswagen is a group with a strong 

foundation. And above all because we have the best automobile team anyone could wish for." 

(Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-10-06) 

Här kunde vi se hur Matthias Müller beskrev de som arbetade på Volkswagen som ett team 

som tillsammans skulle klara av krisen. Att Volkswagens anställda stod förenade som ett team 

och var villiga att ta Volkswagen ur krisen visades i årsredovisningen för 2015. Där skrev de 

att en reaktion på händelserna kring utsläppsfrågan från Volkswagens sida var att lansera en 

kampanj där de anställda deltog i ett foto under mottot ”Tillsammans för Volkswagen, 

Tillsammans för efterlevnad”. Volkswagens anställda visade tydligt engagemang för 

organisationens fortsatta efterlevnad (Årsredovisning Volkswagen AG, 2015). Detta 

bekräftades även av Dr. Herbert Diess, som är VD för ett av de 12 bolag inom Volkswagen-

koncernen:  

“Together with my Board of Management colleagues and the entire team we are working at 

top speed on these issues. Time and again, the Volkswagen team has proved it stands united 

and is fully focused on shaping the future, particularly when times are tough.”  

(Pressmeddelande Volkswagen AG, 2015-10-13) 

Volkswagen delade även bilder på några medarbetare som visade att de fortfarande stod vid 

företagets sida. Ett av de inläggen visas nedan:  



57 
 

 
(Twitter Volkswagen, 2015-10-22)  

  

Volkswagen menade även att de personer som kände sig besvikna på Volkswagen som 

företag var beredda att delta i projektet för att rätta till felet och få tillbaka förtroende. För 

detta ville Volkswagen rikta ett stort tack till deras vilja att göra det. De ville även tacka för 

stödet från deras kollegor från koncernens olika divisioner (Volkswagen AG rapporten Shift, 

2016). Vi kunde även se på flera andra ställen att organisationen tackade sina intressenter. I 

årsredovisningen 2015 uttryckte Volkswagen ett stort tack och särskild uppskattning till 

kommittén Board of Management, företagsrådet, ledningen samt alla anställda i 

Volkswagengruppen och dess dotterbolag för deras stora mod, lojalitet och goda arbete under 

den svåra tiden. I årsredovisningen som publicerades ett år senare syntes även här hur 

Volkswagen uttryckte ett stort tack till alla medlemmar i the Board of Management, the Work 

Council, ledningen och alla anställda på Volkswagengruppen och dess koncernbolag för deras 

arbete under 2016, då deras beslutsamhet och lojalitet hjälpte Volkswagen att hantera de olika 

utmaningarna som de stod inför under året (Årsredovisning Volkswagen AG, 2016). Förutom 

att tacka alla som arbetade inom Volkswagen så valde de även i ett pressmeddelande att tacka 

alla återförsäljare och kunder för deras stöd av varumärket Volkswagen (Pressmeddelande 

Volkswagen AG, 2015-10-01). I Matthias Müllers brev till aktieägarna 2016 tackade han även 

aktieägarna för deras lojalitet och stöd under den svåra perioden som skandalen innebar 

(Årsredovisning Volkswagen AG, 2016).  

  

På Volkswagens Twitter syntes ett inlägg från en anställd inom Volkswagen som 

organisationen retweetat. Inlägget innehöll ett uttalande från Horn som förklarade att han 

arbetat för organisationen i 25 år och att han var lika rörd som hans anställda (Twitter 

Volkswagen USA, 2015-10-08).  
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(Twitter Volkswagen USA News, 2015-10-08)  

  

Anledningen till varför Volkswagen valde att retweeta detta inlägg anser vi är något oklart. Vi 

tror dock att det har med Volkswagens ambition att skapa förtroende att göra. Detta då de 

försökte visa att de anställda inom Volkswagen trodde på dem och att allihopa var med på den 

svåra resan att få tillbaka intressenternas förtroende. Med detta Twitterinlägg anser vi även att 

Volkswagen ville visa att Michel Horns uttalanden nådde fram till de anställda. Enligt Veil et 

al. (2011) skapar kriser ett behov av mänsklig kommunikation och medkänsla. En omtänksam 

röst är viktig för att stärka intressentrelationer under en kris. I detta fall kan vi se att 

Volkswagens budskap verkar ha gått fram. Vi kan på fler ställen se att Volkswagen använder 

sig av det tillvägagångssätt som Coombs (2007) kallar för information om justeringar. En del 

här är att yttra sig i sympati med sina intressenter och det kan vi se i talet från Michael Horn: 

"Believe me – like you, I am impatient. But in this situation, where we are dealing with four 

brands and many model variants, care is even more important than speed." 

(Pressmeddelande Volkswagen, 2015-10-06) 

I rapporten Shift visade Volkswagen en bild ur en undersökning som de hade gjort. 

Volkswagen ville belysa att 90 % av tyskarna i undersökningen ansåg att Volkswagen 

förmodligen inte var ensamma om det som hade skett. Det var säkert även andra biltillverkare 

som också manipulerade sina resultat. Bilden visar även att 74 % av de som svarade 

fortfarande skulle köpa en bil av märket Volkswagen om de gillade bilen och priset 

(Rapporten Shift Volkswagen AG, 2016). Här anser vi att det tydligt går att se hur 

Volkswagen använde sin kommunikation för att förminska krisen. Detta kan liknas med det 

som Coombs (2015) skriver om att förminska intressenternas negativa uppfattning. 

Anledningen till att Volkswagen gjorde denna undersökning samt publicerade den i sin 

rapport om dieselskandalen tror vi kan bero på att de ville belysa att något liknande kan hända 

i alla företag. Informationen om att 74 % fortfarande skulle välja en bil av märket 

Volkswagen tror vi finns med för att visa allmänheten att det fortfarande finns förtroende kvar 

hos intressenterna. Både Benoit (1997) och Xu och Li (2013) poängterar dock att det kan vara 

problematiskt att förminska omfattningen av en kris och få problemet att verka vardagligt, 

detta då det kan resultera i att företaget anses vara oärliga.  
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(Rapporten Shift Volkswagen AG, 2016)  

4.3 Kommunikationsvägar för förtroendeskapande 

Veil et al. (2011) påpekar att det bästa för organisationer vore att kombinera både nya och 

traditionella medier för att nå en så bred publik som möjligt. Enligt Diers och Donohue (2013) 

blir organisationers kommunikation till intressenterna även mer kraftfullt ju fler 

kommunikationskanaler de använder. De får då större möjlighet att påverka. Utifrån de 

kommunikationskanaler som vi granskade kunde vi se en fördel med att de använde sig av 

både traditionella medier som årsredovisningar och pressmeddelanden, men även sociala 

medier för att kommunicera ut information om krissituationen. I årsredovisningar och 

pressmeddelanden kunde de mer djupgående förklara hur de exempelvis gått tillväga för att 

åtgärda felet och hur de förhindrade en upprepning, då de kommunikationskanalerna var 

väldigt informationsrika. Via sociala medier kunde vi se att de hade fått ut information och 

olika budskap till intressenterna snabbt och därmed ständigt kunde ha kontakt med 

omgivningen. Detta är något som Schultz et al., (2011) påpekar är fördelaktigt med 

kommunikation via sociala medier, nämligen att organisationer kan bygga relationer till sina 

intressenter snabbare där än via traditionella medier. I och med att årsredovisningar och 

pressmeddelanden var betydligt mer informationsrika än sociala medier så såg vi en märkbar 

skillnad kring hur mycket information intressenterna fick från Volkswagens olika 

kommunikationskanaler. Volkswagens försök att skapa förtroende anser vi kunnat stärkas om 
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de varit mer aktiva på sina sociala medier. En tanke var självklart att de kunde ha varit aktiva 

på sociala medier under krisens gång, men att inlägg blivit borttagna i efterhand.  

  

Vi kunde även se skillnader i vilken information som kanalerna till största del bestod av. I 

Volkswagens pressmeddelanden hittades information om händelserna löpande. Sociala medier 

hänvisade ofta till pressmeddelanden och informationen som hittades där kunde senare även 

återfinnas i årsredovisningarna. Precis som Diers och Donohue (2013) menar så uppfattade vi 

att pressmeddelanden var den drivande kraften i Volkswagens kommunikation. De innehöll 

även information som inte kunde hittas någon annanstans. Där gick det exempelvis att läsa 

uttalanden från bland annat Winterkorn, Müller och Supervisory Board samt information om 

ändringar gällande personal. Volkswagens pressmeddelanden bidrog även till att 

intressenterna uppdaterades om utvecklingen kring händelserna. Då informationen som lades 

ut där var mer direkt än i exempelvis årsredovisningarna, var det här som Volkswagen 

försäkrade kunderna om att de påverkade fordonen var säkra att köra. Men då den 

tidsperioden vi granskat var från krisens start och cirka en månad framåt, var informationen 

där oftast preliminär eller otillräcklig. Det var mycket information om att de ska tillta 

åtgärder, men inte lika mycket om hur.  

  

Detta behandlade dock årsredovisningarna mer djupgående och årsredovisningen för 2016 tog 

upp det i större grad än 2015. Detta då mycket kring händelserna ännu var oklart när 

årsredovisningen för 2015 släpptes. Men årsredovisningen för 2016 innehöll mycket ny och 

uppdaterad information kring krisen. De förklarade vad de gjorde för att reda ut orsakerna 

bakom krisen, vad de kommit fram till, hur de skulle lösa konsekvenserna av krisen, hur de 

skulle gottgöra kunderna och så vidare. Summerhays och de Villiers (2012) menar att 

årsredovisningar uppfattas som trovärdiga på grund av den stora mängden regler som finns 

kring deras utformande och Ismael och Rahman (2016) menar att de blir trovärdiga då 

intressenterna är medvetna om att ledningen kommer att straffas om de sänder ut falsk 

information. Vi var dock lite skeptiska till hur trovärdig informationen som kommunicerades 

ut där egentligen var. Detta då Volkswagen själva menade att de visste om händelserna med 

programvaran redan under 2014, men trots detta kunde ingen information om det hittas i 

årsredovisningen. 

  

Informationen som postades på Twitter och Facebook var enhetlig och innehöll ungefär 

samma saker. Vi kunde redan efter en snabb genomgång av de sociala medierna konstatera att 

Twitter och Facebook användes av Volkswagen för att “pusha” information i andra 

kommunikationskanaler, främst pressmeddelanden och hemsidan som skapades för att hålla 

kunder uppdaterade om de påverkade fordonen. Detta i enlighet med vad Veil et al. (2011) 

skriver, nämligen att sociala medier oftast länkar till mer traditionella informationskanaler. 

Vidare var inläggen oftast korta. Schultz et al. (2011) föreslår dock att detta gör budskapet 

starkare då det fokuserar på det centrala budskapet, vilket vi själva tyckte gällde för 

Volkswagens inlägg. Utz et al. (2013) menar att organisationer använder sig av sociala medier 

för att signalera sina intressenter om att de är angelägna om att informera dem snabbt och 

direkt. Att informera i realtid anser Veil et al. (2011) kan lindra den psykologiska osäkerheten 

som uppstår inom intressenter under kriser. Vi kunde se flera exempel på att Volkswagen 
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informerat om händelser i realtid. Det publicerades exempelvis elva inlägg om Michael Horns 

uttalande om händelserna den 8 oktober. Det började med att Volkswagen två gånger på deras 

Twitter informerade om att Michael Horn skulle vittna om händelserna under morgonen. 

Sedan följde tio citat från Horns uttalande, alla med starka budskap. Detta menar vi indikerar 

på att Volkswagen är engagerade och intresserade av att informera sina intressenter.   
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

I denna del för vi en diskussion kring de resultat som har kommit fram genom empiri och 

analys. Det empiriska materialet kommer att kopplas till studiens ursprungliga syfte. Kapitlet 

inleds med en presentation av studiens syfte. Därefter följer en diskussion som sedan mynnar 

ut i studiens slutsatser. Kapitlet avslutas med en diskussion kring förslag till vidare forskning 

inom området kriskommunikation och förtroendeskapande.  

 

5.1 Diskussion 
Syftet med studien var att få en inblick i hur förtroendeskapande fungerar under kriser. 

Genom att granska Volkswagens kriskommunikation ville vi få en inblick i deras strategier 

för att skapa förtroende till sina intressenter. Studiens fokus låg i att undersöka vilka 

tillvägagångssätt som Volkswagen hade använt sig av för att reparera och bygga upp 

intressenternas förtroende igen efter krisen. Detta för att kunna se vad de hade lyckats med 

samt vad de hade kunnat göra annorlunda. Studiens resultat visade att Volkswagen använt sig 

av flera olika tillvägagångssätt i sin kommunikation för att reparera och bygga upp förtroendet 

från intressenterna, och vi kunde se att Volkswagen lyckats med några av dessa 

tillvägagångssätten. Granskningen av Volkswagens kommunikation visade till att börja med 

ett fokus på att informera intressenterna om vad de ska göra för att återfå deras förtroende. De 

var väl medvetna om vad de behövde göra för att lösa situationen och återfå förtroendet från 

intressenterna och informerade tydligt om hur de skulle gå tillväga. Detta var tydligt när 

Volkswagen förklarade hur de skulle åtgärda felet men framförallt när de förklarade hur de 

skulle se till att det aldrig upprepades igen. Volkswagen såg nämligen krisen som en 

möjlighet till förändring och fokuserade mycket på att kommunicera om hur denna förändring 

skulle ske. Vi anser även att Volkswagen hanterat intressenternas känslor på ett bra sätt. Detta 

då organisationen enligt oss är övertygande i sin kommunikation om att de klarar av krisen. 

De belyser att de är ett stort företag med ett starkt varumärke som har de resurser, den styrkan 

och den beslutsamheten som krävs för att hantera situationen. De stärker även positiva känslor 

genom att flera gånger poängtera att de fortfarande är lönsamma och framgångsrika och att 

krisen öppnat upp möjligheter och slutligen lett till något bra.  

  

Studiens resultat visade att Volkswagens kommunikation både i de sociala och traditionella 

medierna hade ett fokus på att informera sina intressenter och be dem om förlåtelse. 

Kombinationen av kommunikationskanalerna anser vi gav Volkswagen bättre förutsättningar 

att skapa förtroende hos intressenterna. Detta då dels fler personer kunde nås, men även då 

informationen på de olika kanalerna innehöll olika slags information. Informationen i 

exempelvis årsredovisningar mättade intressenternas informationsbehov när det kom till 

bakomliggande orsaker och korrigerande åtgärder, vilket i sig skapar förtroende enligt 

Coombs (2001). Dessutom menar Veil et al. (2011) att de korta och skarpa budskapen i 

sociala medier oftast mättar informationsbehovet trots att de inte alltid visar hela bilden. 

Användningen av sociala medier och pressmeddelanden gav även Volkswagen möjligheten 
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att informera i realtid vilket enligt Veil et al. (2011) minskar den psykologiska osäkerheten. 

Kodish (2014) i sin tur menar att förtroendet ökar när osäkerheten minskar.  

  

Resultatet av studien visar även var Volkswagens kommunikation inte varit lika lyckad. När 

Volkswagen informerar om hur de ska återfå intressenternas förtroende finns det några 

återkommande ord. De poängterar hur de ska bistå med information så snabbt, effektivt och 

transparent som möjligt samt att deras information ska uppfattas som öppen och ärlig. Utifrån 

studiens resultat kan vi dock se att det finns vissa brister i organisationens kommunikation 

som gör att vi kan ifrågasätta detta.  

  

Dietz och Gillespie (2012) poängterar att organisationers kommunikation med intressenterna 

bör ske inom de första två dygnen. För att öka intressenternas förtroende ska informationen 

som kommuniceras ut enligt Kodish (2014) bidra till att reducera oklarheter, vilket vi kan se 

brister i när det kommer till Volkswagens kommunikation. Det första publicerade 

pressmeddelandet till omgivningen var otydligt, inte speciellt begripligt och informerade 

ingenting kring vad det var som hade utlöst situationen eller vad som låg bakom problemet. 

Det dröjer flera dagar innan organisationens kommunikation innehåller mer tydlig 

information om situationen. Istället för att sända ut kryptiska meddelanden som hänvisar till 

EPA och CARB:s utredning anser vi att Volkswagens VD borde ha gett sin version av vad det 

var som hade hänt. Detta i direkt anslutning med att dieselskandalen offentliggjordes. På så 

sätt hade Volkswagen kunnat forma allmänhetens uppfattningar om företaget, i enlighet med 

vad Carter (2006) menar. En rak, tydlig och ärlig förklaring av situationen skulle ge 

intressenterna direkt information och reducera de oklarheter som enligt Kodish (2014) kan 

uppstå vid utebliven information. Risken med att inte ge allmänheten och intressenterna tydlig 

information är att de kan behöva söka informationen hos andra mindre pålitliga källor, vilket 

gör att Volkswagen tappar kontroll över situationen. Hade Volkswagen presenterat sin version 

av situationen istället för att hänvisa till EPA och CARB, så hade det kunnat påverka 

organisationens trovärdighet positivt.  

  

Studiens resultat visade att det fanns stora möjligheter för Volkswagen att ge sin version av 

situationen istället för att hänvisa till EPA och CARB. I empirin framkom det att Volkswagen 

hade vetat om situationen betydligt längre än vad som framgick i deras första uttalande. I 

deras tidiga respons så noteras det att de fått informationen från EPA den 18e september 

2015, men i den senaste årsredovisningen kan informationen spåras betydligt fler år tillbaka i 

tiden. Där är Volkswagen öppna med att de vetat om problemet med dieselmotorerna sedan 

länge, men inte att den var olaglig. En fråga som fortfarande är obesvarad är varför de inte 

skrev någonting om EPA:s utredningar i tidigare kommunikation, exempelvis i 

årsredovisningen 2014. Den rapporten släpptes alltså ett år efter att Michael Horn ska ha vetat 

om situationen. De beskrev att de ville lösa problemet på egen hand, för så har tidigare 

organisationer gjort. Att undanhålla information från intressenterna på detta sätt anser vi är 

riskfyllt, och leder oss in på transparens och ärlighet. Kan deras kommunikation anses vara 

ärlig och transparent när de i flera år försökt sopa problemet under mattan för att 

intressenterna inte ska få veta? Trots att Volkswagen ser detta som ett sätt att vara öppna mot 

sina intressenter så anser vi att det går att ifrågasättas.  
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Att Volkswagen undanhåller information och därmed brister i sin önskan att vara transparenta 

kan vi även se tecken på i deras sociala medier. Resultatet av studien visade att det fanns en 

brist på information i sociala medier under krisens första dagar. Innan krisen bröt ut var 

Volkswagen väldigt aktiva med inlägg, men när krisen bröt ut den 18 september minskade 

inläggen markant. Vi kan då ifrågasätta om det material som vi har granskat verkligen 

representerar hela Volkswagens kommunikation efter krisen. Veil et al. (2011) påstår att det 

ska vara svårt att dra tillbaka information som släppts, men vi kan inte bortse från risken att 

Volkswagen tagit bort material såsom inlägg på sociala medier och pressmeddelanden. 

Bryman och Bell (2013) menar nämligen att organisationer i efterhand kan redigera bort 

olämpligt material som de kommunicerat ut för att behålla trovärdigheten. Vi kan inte med 

säkerhet veta att detta är fallet med Volkswagen, men efter en granskning av det empiriska 

materialet finns det en del som tyder på att så är fallet. Hur kommer det sig exempelvis att 

Volkswagen AG inte publicerade sitt första pressmeddelande förrän den 20 september 2015, 

medan Volkswagen USA gick ut med ett redan samma dag som krisen offentliggjordes? Eller 

varför fanns det, som vi tidigare nämnde, inga inlägg om krisen på sociala medier innan den 

24:e september, alltså sex dagar efter att krisen bröt ut? Utifrån dessa typer av exempel kan vi 

misstänka att Volkswagen raderat inlägg i efterhand. Om så skulle vara fallet anser vi det vara 

ett misstag från deras sida då det ger oss grund för att ifrågasätta deras vilja att vara 

transparenta och ärliga som de så ofta uttrycker i sin kommunikation att de vill uppfattas som.  

  

Volkswagen poängterade ofta i sin kommunikation att de skulle få fram information och svar 

så snabbt och effektivt som möjligt. Studiens resultat visar dock att det har tagit lång tid för 

organisationen att reda ut situationen och komma fram med svar till intressenterna kring 

bakomliggande orsaker. De poängterade flertalet gånger att de inte hade information just då 

men att de arbetade för fullt med att få fram den. Granskningen av Volkswagens 

kommunikation visade även att de inte ville ge ut någon information förrän utredningen kunde 

styrka att den baseras på fakta. De ville heller inte erkänna sig skyldiga till något förrän bevis 

fanns. Detta anser vi tyder på att Volkswagen hade mer information om situationen än vad de 

gick ut med till allmänheten. Detta är något som Goosen-Botes och Samkins (2013) avråder 

till då det ses som ett defensivt tillvägagångssätt. Organisationen visar då rädsla för ansvar, 

fastän att det finns offentliga bevis.  

  

Vidare menar vi att Volkswagen hade kunnat använda sina sociala medier mer under de första 

kritiska dagarna. En inaktivitet på sociala medier anser vi kan ha gjort det svårare för 

organisationen att återfå intressenternas förtroende. Detta då Veil et al. (2011) påpekar att de 

två främsta egenskaperna hos sociala medier är att de hjälper organisationen att få ut 

information snabbt och effektivt. Istället fick intressenterna vänta länge på tydlig information 

och kommunikation. Det var inte förrän i Volkswagens årsredovisning för 2016, som släpptes 

under våren 2017, som de fick utförligare information. 

  

Kodish (2014) tydliggör att organisationers kommunikation till intressenterna bör vara 

uppriktig och sanningsenlig för att kunna bygga förtroende. Om inte organisationen lyckas 

med detta i sin kommunikation menar Blomqvist och Stahle (2000) att den snarare skulle 
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skapa misstro än förtroende. Sett till det resultat som denna studie har frambringat så finns det 

en risk för att Volkswagens kommunikation om krisen har lett till en del misstro hos 

intressenterna. Resultatet visar att organisationen kommunicerar mycket kring vad de ska göra 

för att återfå intressenternas förtroende och för att åtgärda problemet. Kommunikationen kring 

vad de faktiskt har gjort är betydligt mindre. Detta är något vi anser kan skapa misstro hos 

intressenterna då de kan bli osäkra på om organisationen verkligen klarar av att lösa 

situationen. Volkswagen tydliggör dock att de är medvetna om att intressenterna inte dömer 

dem för deras ord utan för deras handlingar. I och med detta anser vi att det hade varit 

fördelaktigt för Volkswagen att ha utvecklat sin kommunikation med mer information kring 

vad de faktisk har gjort för att lösa situationen och för att komma framåt i processen med att 

åtgärda bilar och kompensera kunder. Ett exempel där de inte lyckats hålla vad de lovar är då 

de i sin kommunikation sa att åtgärdandet av bilarna skulle ta hela kalenderåret 2016 att 

utföra. Efter att hela året har gått så meddelar de i sin kommunikation att det även kommer ta 

minst hela kalenderåret 2017. Ett annat exempel där de har svårt att hålla vad de lovar är då de 

ger löfte om en snabb och tydlig utredning kring bakomliggande orsaker. De poängterar att de 

kommer att komma ut med information så fort som möjligt, men ändå dröjer det väldigt lång 

tid innan intressenterna och allmänheten får svar. Även här visar resultatet vad de ska göra, 

men vad de har gjort tar betydligt längre tid. 

  

Studiens resultat visar att det finns brister i Volkswagens kommunikation att vara öppen och 

ärlig då det även finns bristfällig kommunikation kring erkännande och ansvarstagande. Deras 

ambition att skapa förtroende blir svagt i den mening då vi kan se tecken på förnekelse och en 

ovilja att ta fullt ansvar. Redan då krisen bröt ut fanns det information som visade att det rörde 

sig om avsiktliga handlingar. Trots detta placerar sig Volkswagen som ett offer som har råkat 

ut för några få individers olagliga handlingar. Hur många och vilka inom Volkswagen som 

faktiskt vetat om fusket kan vi endast spekulera kring, men att Volkswagen antar en oskyldig 

roll och belyser att de inte har någon information om situationen tyder på att de inte har varit 

helt uppriktiga mot sin omgivning. Volkswagens ovetande strategi anser vi kan ifrågasättas då 

det senare framkom att de vetat om händelserna betydligt längre än vad som först 

tillkännagavs. Att agera ovetande och chockade över de uppgifter som EPA och CARB har 

tagit fram anser vi då endast vara ett sätt att agera gentemot omgivningen för att se bättre ut 

utåt. Detta kan också såklart vara ett strategiskt val i deras kommunikation för att bygga 

förtroende hos intressenterna. Här anser vi dock att det är mer fördelaktigt att vara rak, öppen 

och ärlig direkt, detta för att agera med full transparens i sin kommunikation.  

  

Utifrån den diskussion som har förts går vi tillbaka till figur 1 som återfinns i den teoretiska 

referensramen. Vi kan nu, efter att empirin samlats in och analyserats och efter att en 

diskussion förts kring studiens resultat, se att transparens har växt fram som ett viktigt 

tillvägagångssätt i organisationer kommunikation efter en kris. I Volkswagens 

kommunikation var ord som transparens, öppenhet och ärlighet vanligt förekommande i 

majoriteten av kommunikationskanalerna. Nedanför i figur 2 har den tidigare tomma boxen 

från figur 1 placerats ovanför de fem huvudkategorierna. Varför vi valde att placera boxen 

ovanför de andra fem huvudkategorierna var för att studiens resultat visade att transparens 

behövs i alla tillvägagångssätt och genom hela organisationens kommunikation. Om 
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organisationen saknar transparens i en viss del av kommunikationen försvåras deras försök till 

att ha en öppen och ärlig kommunikation totalt sett, och på så sätt deras försök till att återfå 

intressenternas förtroende.  

  

 
(Figur 2, Egenkonstruerad)  

5.2 Slutsats  
Vi kan efter genomförandet av studien konstatera att transparens är en viktig del i 

organisationers kriskommunikation. De brister som har hittats i organisationens 

kommunikation har kunnat kopplas till transparens på ett eller annat sätt. Skulle en 

organisation inte ha en transparent kommunikation, skapar det misstro hos mottagaren, vilket 

i sin tur påverkar förtroendet negativt. Det är dessutom viktigt att organisationen är 

transparent i alla steg i sin kommunikation - allt från den första kontakten med intressenterna 

till när de informerar om krisens bakomliggande orsaker. Detta då det kan bli problematiskt 

för organisationen att lyckas med sitt försök att skapa förtroende om de i ett annat steg är 

oärliga eller undanhåller information.  

  

Utifrån denna studies resultat kan vi dra slutsatsen att Volkswagens tillvägagångssätt saknar 

transparens i flera av de tillvägagångssätt som de har använt sig av. De har brutit löften, varit 

otydliga i sin kommunikation och undanhållit information. Vi har även sett tecken på att de 
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tagit bort material i efterhand. Vi menar att bristen på transparens i vissa delar av 

Volkswagens kommunikation kan leda till att organisationens resterande kommunikation 

ifrågasätts. Det blir därför ännu mer betydelsefullt att kommunikationen, efter en kris som i 

grunden förorsakats av en oärlig handling, genomsyras av ärlighet och öppenhet.  

  

En annan slutsats som studien har kommit fram till är att Volkswagens kommunikation 

fokuserar på att projicera förtroende snarare än att försöka skapa förtroende. Med detta menas 

att de riktar in sin kommunikation på att informera om vad de ska göra i framtiden. För att 

Volkswagen ska ha kunnat skapa förtroende så hade det krävts mer information i deras 

kommunikation kring vad de faktiskt har gjort och vilka framsteg de har lyckats med i 

processen att lösa situationen. Resultatet av studiens empiri och analys visar att Volkswagen 

strävar efter att presentera sig själva som effektiva och produktiva i sitt tillvägagångssätt för 

att lösa problemet. De är tydliga med att framhäva vad de behöver göra för att återfå 

intressenternas förtroende, men deras kommunikation saknar tydlig information om vad de 

faktiskt har åstadkommit.  

  

Avslutningsvis går vi tillbaka till Emilia som är en av de som drabbats av dieselskandalen. 

Hennes förtroende för organisationen sjönk i samband med att hon fick veta att den bil hon 

köpt inte var så miljövänlig som hon hade trott och som företaget lovade att den skulle vara. 

Nu har det gått över 19 månader sen hon fick reda på att Volkswagen manipulerat utsläppen 

på sina bilar, men hon har fortfarande inte fått svar på alla frågor och funderingar. Trots stora 

ansträngningar från organisationen är det fortfarande osäkert om hon helt kommer få tillbaka 

förtroendet för organisationen igen. Volkswagen informerar om att de ska göra allt de kan för 

att hon ska få förtroende för dem igen och de arbetar hårt för att ställa allt tillrätta. Trots dessa 

stora ord så handlar det mest om vad de säger att de ska göra, medan de fokuserar mindre på 

att informera om vad de faktiskt har gjort. Emilia åker fortfarande i sin bil fram och tillbaka 

till jobbet, hennes bil är ännu inte åtgärdad, men Volkswagen lovar att det ska ske innan 2017 

är slut. Volkswagen sträcker ut en hand och ber intressenterna om förståelse och förlåtelse för 

den tid de får vänta på mer information. Emilia frågar sig dock hur mycket mer tid som 

behövs. Hon undrar också vad de egentligen ber om ursäkt för? Är det för att de genom sitt 

misstag djupt har svikit sina kunder och vad de en gång har stått för? Eller handlar det om att 

de till slut blivit ertappade med något som de länge försökt dölja? Oavsett vad så har 

organisationen en tuff tid framför sig för att få tillbaka det förtroende som Emilia och andra 

intressenter en gång placerat i företaget.  

5.3 Förslag på vidare forskning 
Under studiens gång har alternativa metoder och vidare forskning diskuterats och vi anser att 

möjligheterna är många. Framtida forskare kan göra djupare analyser genom att exempelvis 

granska fler kommunikationskanaler och längre tidsintervall. Dessutom skulle studien kunna 

kompletteras med intervjuer av påverkade intressenter för att se hur de uppfattade 

organisationens kommunikation, samt analysera kring vilken effekt det hade på förtroendet. 

Ännu en riktning hade kunnat vara att studera organisationens interaktion med intressenterna 

genom att studera dialoger däremellan i exempelvis sociala medier. Men vi tror framförallt att 
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en granskning av en pågående kris hade varit optimal. Detta då det enklare kan garanteras att 

forskarna har tillgång till allt material och att inget hinner raderas.  
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7. BILAGOR 
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7.2 Övriga bilagor 
Följande bilagor finns som kan bifogas om så önskas: 

Markeringar med samlad empiri från årsredovisning Volkswagen 2015, 424 sidor 

  

Markeringar med samlad empiri från årsredovisning Volkswagen 2016, 422 sidor 

  

Markeringar med samlas empiri från rapporten Shift 2016, 58 sidor 

  

Dokument med alla inlägg från Facebook och Twitter, 32 sidor 

  

Pressmeddelanden från Volkswagen AG och Volkswagen USA, 94 sidor 

 


