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Sammanfattning      

Titel: Kommunikation som ett redskap vid negativ publicitet. En fallstudie på Volkswagen 

AG utifrån signalteori 

Problem: Det kan tänkas vara en utmaning för utomstående parter att bedöma kvaliteten i ett 

företags kommunikation och vad som går att lita på, men en företagskris är ett exempel på när 

ett företags transparens kan bli ifrågasatt. Mottagarens tolkning av budskapet i 

företagskommunikationen är en viktig del i att skapa trovärdighet för företaget. Det här leder 

till att ta reda på hur företags kommunikation förändras vid företagskriser. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att ta reda på hur negativ publicitet och efterföljande företagskris 

påverkar ett företags kommunikationsmönster.  

Metod: Under studiens gång görs en kvalitativ fallstudie på Volkswagen AG:s 

pressmeddelanden under åren 2013 till 2017. Data sammanställs och presenteras i textform 

och diagram. Utifrån den teoretiska referensramen analyseras presenterad empiri. 

Resultat och slutsatser: Resultatet från studien visar att företagets budskap och mängd 

kommunikation ökar samt att ett fokusskifte inom verksamhetens kommunikation sker. 

Kommunikationen har använts som ett verktyg för att visa hur företaget har motverkat de 

verksamhetsbristerna som framkommit genom den negativa publiciteten. Slutsatsen 

diskuteras i en kritisk reflektion där företagskrisen kan tänkas vara en av fler drivkrafter för 

fokusskiftet. 

      

Nyckelord: Dieselgate, kommunikation, signal, kvalitet, förtroende 



 

Abstract      

Title: Communication as a tool in case of negative publicity. A case study of Volkswagen AG 

using signaling theory 

Problem: Evaluating the quality and trustworthiness of company communication may prove 

a difficult task for third parties. Notably during a corporate crisis which may cause a 

company's transparency to be publicly challenged. Meanwhile the receiver’s interpretation of 

the message constitutes an important factor to achieve trustworthiness for the company. This 

prompts an investigation of how companies communication changes in the event of a 

corporate crisis.         

Purpose: The purpose of the paper is to investigate how corporate crisis preluded by negative 

publicity can affect a company’s communication pattern. 

Method: A qualitative case study is conducted based on press releases between the years 

2013 to 2017 from Volkswagen AG. The data is compiled and presented in the form of text 

and charts. Presented empiricism is analyzed using the theoretical framework. 

Result and conclusions: The result of the study indicates an increase in frequency of 

communication and that there is a change of focus in the message of the company's 

communication. Communication is used as a tool to display the company's renewed quality 

and to mitigate the effects of the negative publicity. The conclusion is subject to critical 

reflection where it is discussed that the corporate crisis may merely be one of many forces 

that influenced the change of focus.  
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1. Inledning 

I följande kapitel presenteras en bakgrund om dieselgate samt teorier i problematiseringen 

som hjälper att teoretisera problemet. Det här mynnar ut i ett syfte och frågeställning. 

1.1. Bakgrund 

Under år 2015 ertappades Volkswagen (VAG) med att ha vilselett världen med en mjukvara 

som manipulerade utsläppsresultat (Rabe 2015). VAG kritiserades därför för sin brist på 

transparens (Rogers 2015). En sådan stor skandal kan skada kunders och andra intressenters 

förtroende. Det kan bland annat därför vara viktigt för företag att vara transparent och 

uppriktig i sin kommunikation. 

Det som är intressant för just det här fallet är att toppdirektörer aktivt misstänks ha mörkat 

bedrägeriet. Redan år 2006 ägde ett möte rum i Wolfsburg med Volkswagens toppdirektörer 

för att planera lanseringen av dieselbilar i USA. Under det här mötet ansågs det enligt källor 

till New York Times (Ewing 2016) ha planerats att utveckla en mjukvara till bilarna med 

TDI-motorn som känner av att bilen utsätts för avgastest. På så sätt kunde bilen konstrueras 

att klara gränsvärdena i utsläppstesten trots att bilens utsläpp i verkliga förhållanden översteg 

värdena markant. Enligt Volkswagen Americas vd var det dock en grupp ingenjörer som på 

eget bevåg utvecklade och installerade mjukvaran (O’Kane 2015). 

På grund av att USA hade betydligt striktare gränsvärden för utsläpp av kvävedioxid hade 

dieselbilar svårt att godkännas för försäljning i flera amerikanska delstater. Inte ens 

Volkswagens TDI-motor, som ansågs ligga i framkant vid tidpunkten, klarade de här kraven. 

Det här kan vara en anledning till att Volkswagen vid tidpunkten hade en förbluffande svag 

marknadsandel i USA. Det fanns således marknadsandelar att vinna för Volkswagen genom 

att lansera dieselbilar på den amerikanska marknaden. Företaget fastslog därför målsättningen 

att växa i USA och bli världens största personbilstillverkare (Ewing 2017).  

År 2008 skrev Sveriges Dagblad om att Europeiska bilmärken, Volkswagen bland andra, 

skulle lansera dieselbilar på den amerikanska personbilsmarknaden. Analytiker trodde vid 

tidpunkten att dieselbilsförsäljningen skulle komma att åttadubblas som följd av lanseringen. 

De nya dieselbilarna hyllades då de hade motsvarande prestanda, men betydligt bättre 

bränsleförbrukning jämfört med bensindrivna bilar. Dessutom klarade de USA:s strikta 

utsläppskrav gällande kväveoxid och lanserade därmed “clean TDI”, den rena dieselmotorn 

(Fröberg 2008). 
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År 2014 publicerade forskare vid West Virginia University en studie där de jämförde 

utsläppsvärden vid standardiserade utsläppstester med tester vid normal körning där de 

använde portabel testutrustning. Studien påvisade att utsläppsvärdena vid normal körning 

översteg de vid standardiserade testerna med enorm marginal. Samma år inledde amerikanska 

myndigheter en utredning gällande de avvikande siffrorna man fann vid ovan nämnda studie 

(Cars.com 2017; Ewing 2017). 

Mot slutet av år 2014 accepterade Volkswagen att återkalla dieselbilar i USA och 

återkallningen genomfördes under följande år. Volkswagen meddelade vid tidpunkten att en 

mjukvaruuppdatering skulle åtgärda problemen med för höga utsläppsvärden vid normal 

körning. Efter återkallningen genomförde amerikanska myndigheter nya tester av 

Volkswagens dieselbilar och fann att utsläppsvärdena fortfarande var för höga (Cars.com 

2017; Ewing 2017). 

Under sommaren år 2015 meddelade amerikanska myndigheter att de inte skulle godkänna 

2016 års modeller av Volkswagens dieselbilar för försäljning i USA. Den 13 september år 

2015 erkände Volkswagen offentligt att de hade installerat en så kallad “defeat device” i 

dieselbilarna, som manipulerat utsläppsvärdena i de konventionella avgastesterna (Cars.com 

2017; Ewing 2017). Samma dag drabbades Volkswagens aktie av en kraftig nedgång på 

Frankfurtbörsen med över 33 procent (Marketwatch u.å.). Det skulle kunna antas att de 

dåvarande aktieägarna kände sig besvikna och förmodligen inte ville ha något med företaget 

att göra. 

1.2. Problematisering 

Ett företag kan anses vara beroende av sina intressenters förtroende vilket ger incitament för 

att vara transparent. Trots det framkommer negativ publicitet som leder till företagskriser. Det 

här väcker frågan om företagen undanhåller information eller om de inte inser vikten av 

kommunikation och hur den kan tillämpas.  

Det här motiverar att undersöka hur företag egentligen kommunicerar. Signalteorin förefaller 

intressant i det här sammanhanget eftersom att den förklarar organisationers 

kommunikationsbudskap till omvärlden. Det blir aktuellt för intressenter då de som 

principaler inte har direkt insyn i organisationen utan förlitar sig på att ägarna, det vill säga 

agenterna minskar den rådande informationsasymmetrin mellan parterna (Frostenson 2015). I 

de här fallen får intressenterna själva tolka organisationens signaler och dra slutsatser utifrån 

deras ageranden för att kunna basera sina ekonomiska beslut på något. 
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Det har tidigare forskats om dieselgate men då har fokus legat på företagets krishantering 

(Painter & Martins 2017). Krishantering brukar användas för att mildra effekterna av kriser. 

För hantering av kriser krävs det kunskap inom strategisk affärsplanering och för 

organisationen är det centrala integritet och legitimitet (Coombs & Holladay 2010). Det kan 

vara intressant att använda krishanteringsteori för att mildra effekter samt återskapa bra 

relationer med sina intressenter. Skillnaden i den här studien blir att krishanteringen inte är 

utgångspunkten, utan det intressanta är att se vad företaget har signalerat de senaste åren. 

Connelly, Certo, Ireland och Reutzel (2010) diskuterar att den mest effektiva formen av 

signalering sker när man börjar signalera så mycket som möjligt. Det kan betyda att ett 

företag kommunicerar frekvent och transparent till omvärlden vilket gör att 

informationsasymmetrin mellan parterna minskar. 

Enligt Spence (1973) går signaler att manipulera i sändarens nytta. Som företag gör man 

aktiva val i vilken sanning som ska kommuniceras och vad omvärlden ska få ta del av. För att 

ta beslutet vägs olika kostnader mot varandra. Det kan i VAG:s fall handla om kostnaden för 

att utveckla och tillverka en miljövänlig motor mot kostnaden för skadestånd vid fällande 

domar om bedrägeri. Det behöver inte alltid handla om monetära kostnader utan det kan 

handla om skadat rykte och trovärdighet. Även Connelly et al. (2010) diskuterar risken i att 

tillämpa falsk signalering. Författaren menar att om sändaren inte har den kvalitet som önskas 

att signalera, kan sändaren bli motiverad att signalera falskt. Det här gäller endast i de fall 

som kostnaden för att bli påkommen kan uppvägas av fördelen som den falska signaleringen 

kommer att innebära. 

Förutom hur det ser ut på insidan av företag diskuteras intressenters roll i värdering av 

signalering. Connelly et al. (2010) menar att det är riskfyllt för intressenter att investera i 

företag både som kund och aktieägare. För utomstående parter är det svårt att bedöma 

kvaliteten i signaleringen och vad de kan lita på. Företagets uppgift blir att skapa trovärdighet 

med sin signalering eftersom att det blir mottagarens tolkning av budskapet som är av vikt för 

företagets framgång. Företaget måste dock ha kunskap om vilka kommunikationskanaler som 

är effektiva i sitt sammanhang. Kitchen (1996) nämner att PR är ett mer effektivt 

kommunikationsverktyg än till exempel reklam efter att en förändring i en verksamhet har 

påbörjats till följd av negativ publicitet. Det innebär att PR underlättar för företag att framföra 

sitt budskap.  
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1.3. Syfte 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur negativ publicitet och efterföljande företagskris påverkar 

ett företags kommunikationsmönster.  

1.4. Frågeställning 

- På vilket sätt förändras frekvensen och budskapet i ett företags kommunikation vid 

företagskris som utlöses av negativ publicitet? 

1.5. Avgränsning 

Studien kommer att baseras på VAG och deras kommunikation genom pressmeddelanden 

under åren 2013 till 2017. Inom det här tidsspannet uppdagas dieselgate som är den 

företagskris som föranlett studien. 
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen beskriver först marknadskommunikation och ger en 

förförståelse till den kommande signalteorin som är till för att tolka budskap i 

kommunikationen. Presentationen av signalteorin delas upp i en allmän beskrivning av teorin 

och går vidare till att beskriva informationsasymmetri och slutligen trovärdighet. 

2.1. Marknadskommunikation 
Enligt Kotler och Keller (2016a) är marknadsföring och publicitet det viktigaste för ett företag 

när det gäller medvetenhetsuppbyggande och varumärkesassociation. Det betyder att kunders 

förståelse om företaget påverkas mest av marknadsföringen och publiciteten. Ett företag som 

vill visa en viss sida av sig själv och associeras med något bör alltså kommunicera det på 

något sätt. 

Kotler och Keller (2016b) menar att marknadskommunikation hjälper företag att länka dess 

varumärken till människor, platser, evenemang, andra varumärken, känslor och saker. De kan 

bidra till att stärka varumärket genom att bygga en image och få folk att komma ihåg, men 

också öka försäljning eller till och med påverka aktiepris. En viktig del av 

marknadskommunikation är public relations (PR) och publicitet som är riktat antingen internt 

mot medarbetare eller externt mot kunder, media, myndigheter, andra företag för att gynna 

och skydda företagets anseende. Genom att studera och kategorisera PR kan man enligt 

Cameron, Sallot och Curtain (1997) bilda sig en uppfattning om budskapet och därmed 

effekterna av kommunikationen. Trots att den här typen av interaktion kan ge ett transparent 

anseende menar Kent och Taylor (2002) att den inte garanterar etiska effekter men däremot 

ökar sannolikheten att allmänheten förstår företaget.  

Marknadskommunikation på samtliga vis bidrar till att stärka varumärket och öka 

försäljningen. Det sätt som varumärkesassociation formas på spelar ingen roll. Exempelvis 

menar Kotler and Keller (2016b) att människor associerar Subaru med stryktålighet och 

utomhusaktiviteter, oavsett om det beror på tv-reklam eller att Subaru sponsrar skidåkare och 

rallyförare. Kitchen (1996) poängterar dock att reklam inte är det bästa tillvägagångssättet för 

företag att kommunicera samtidigt som företagsmiljöer genomgår förändringar till följd av 

negativ publicitet. I praktiken är det istället PR-kommunikationen som används för att föra 

fram budskap.  

Khodarahmi (2009) menar att PR och internet får ett viktigt användningsområde för att 

utveckla effektiva strategiska relationer med intressenter i en värld som blir alltmer gränslös. 
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Marknadskommunikationen behöver således enligt Kotler och Keller (2016b) ha ett entydigt 

budskap och åstadkomma en strategisk positionering. För att sedan planera kommunikationen 

måste företaget börja med att fundera över vilka interaktioner företaget har med sina kunder. 

Någon som är intresserad av att köpa företagets produkter kan tänkas höra sig för med vänner 

och familj, se på reklam, läsa artiklar, leta information online och till sist gå till en butik. 

Det finns enligt Kotler och Keller (2016b) sex steg i kundens köpprocess nämligen 

medvetenhet, kunskap och godtagande av varumärket, kundens preferenser, övertygelse och 

till slut kundens beslut till köp. I det fall omvärlden inte godtar företagets varumärke och vad 

det står för kommer det bli svårt att hitta kunder. Företaget måste fråga sig varför omvärlden 

skulle kunna avfärda deras produkter, och om det finns reella problem måste företaget lösa 

dem och sedan kommunicera den förnyade kvaliteten. Kotler och Keller (2016b) menar att 

god PR består av goda gärningar följt av goda ord. Med insikt om det här kan företag utforma 

sin marknadskommunikation så att de kan påverka de olika stegen i köpprocessen, och på så 

sätt öka försäljningen. För att bygga varumärket bör företaget vara neutrala i media och 

utvärdera kommunikationsval efter effektivitet, det vill säga hur väl det kommer att fungera 

och till vilket pris.  

2.2. Signalteori 
Signalteorin kan enligt Frostenson (2015) ses som en variant av agentteorin där aktörerna är 

rationella och egenintresserade. Teorin kan förklara varför företag kommunicerar vissa delar 

av sin verksamhet, men aktivt väljer att inte kommunicera andra delar. Förklaringen är att 

organisationen vill signalera när det går bra vilket gynnar dem i den mån att investerare blir 

beredda att låna ut pengar till organisationen. För att signalera kan de använda sin 

redovisning, men när organisationen inte går lika bra väljer de att inte redovisa den specifika 

informationen. En förutsättning är att redovisning av informationen är frivillig som till viss 

mån exempelvis hållbarhetsredovisning. 

Spence (1973) som var först med att presentera teorin nämner att signaler är föränderliga och 

går därför att manipulera. Det går alltså att välja vad man vill signalera utåt, exempelvis gå en 

utbildning för att matcha en arbetsgivares kriterier på en potentiell anställd. Kostnaden för 

utbildningen i fråga blir en så kallad signaleringskostnad. Samma sak kan ses vid exempelvis 

hållbarhetsredovisning där en organisation gör något inom ramen för hållbar utveckling och 

således redogör för det i sin redovisning. Organisationen i fråga förväntar sig att få ersättning 

för sina insatser vilket innebär att kostnaden för signaleringen alltid ska förväntas vara lägre 

än den förväntade avkastningen i konsekvens av signaleringen. Avkastningen kan till exempel 
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vara investeringar från aktieägare när företaget vill ha mer kapital. För att företaget ska bli 

subjekt för investering kan det enligt Connelly et al. (2010) finnas incitament för att tillämpa 

falsk signalering. Den falska signaleringen kan användas i de fall kostnaden blir lägre än vid 

ärlig signalering. 

Leland och Pyle (1977) diskuterar att låntagare inte kan förväntas vara helt transparenta om 

deras egenskaper, eftersom att det kan finnas en vinning i förfinandet av sina positiva 

egenskaper. Det innebär att informationsutbytet kan bli en moralfråga som bör tas hänsyn till. 

För långivaren skulle det dock kunna vara till gagn att känna till allt om låntagaren men att 

verifiera eller att helt eliminera informationsasymmetrin kan vara dyrt eller helt omöjligt. De 

diskuterar att någon form av informationsutbyte måste ske om ett avtal mellan de inblandade 

parterna ska vara bra. Informationsutbytet kan ske med hjälp av signalering och som exempel 

används ett företags villighet i att investera i sig självt. Ett företag som kan investera i sitt eget 

kapital signalerar att den kommunicerade kvaliteten på företagets information verkar vara 

valid. Det skulle kunna innebära att långivaren väljer att låna ut kapital med basis på 

låntagarens egen information och investering i sig själv. Samma resonemang skulle kunna 

appliceras på en relation mellan företag och aktieägare där aktieägaren exempelvis 

kontrollerar hur villigt företaget är att investera i sig själv. Utifrån informationen kan 

aktieägaren göra ett val om investering i företaget. 

Alla beslut brukar baseras på information om situationen i fråga. Den här informationen kan 

vara helt offentlig för allmänheten men även privat då endast en liten skara av personer har 

tillgång till den. Det är i konsekvens av den privata informationen som 

informationsasymmetri uppstår då alla parter inte har samma information (Connelly et al. 

2010). 

2.2.1. Informationsasymmetri vid signalering 

En central del inom teorin är den rådande informationsasymmetrin där en principal har svårt 

att övervaka information som agenten har. Det blir speciellt svårt när principalen befinner sig 

utanför den operativa verksamheten och ur agentens perspektiv blir det aktuellt att signalera. 

Det här menar Frostenson (2015) ger upphov till exempelvis investeringar och flöde av 

kapital in i företaget.  

Connelly et al. (2010) menar att den av parterna som sitter på information måste som sändare 

bestämma om och vilken information den ska dela med sig av, signalera ut. Den andra parten 

som inte sitter på informationen i fråga blir mottagare och måste välja hur signalen ska tolkas 

och om den är av vikt. 
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Connelly et al. ( 2010) diskuterar att företagare och investerare har en viss intressekonflikt när 

det kommer till kommunikation. Företagaren innehar omfattande information om företaget. 

Både sådant som är negativt för företaget och sådant som är positivt. Investerare har å andra 

sidan mycket begränsad information, men vill gärna få tillgång till all information. Det är det 

här som benämns som informationsasymmetri. Företagaren kan här välja vilken information 

som kommuniceras. Missvisande eller vilseledande kommunikation gagnar i regel företagaren 

medan investeraren missgynnas. 

Connelly et al. (2010) menar att eftersom de flesta företag också är av låg kvalitet blir det 

därför riskfyllt att göra investeringar. De företag som söker finansiering kommunicerar 

naturligtvis den information som målar upp företaget som lukrativt. Således överdrivs i regel 

de positiva sidorna av verksamheten. Investerare bedömer därför information från olika 

företag med skepsis. I de fall informationen faktiskt är rättvisande blir det sålunda en 

utmaning att kommunicera det trovärdigt. 

2.2.2. Trovärdighet vid signalering 

Det kan vara effektivt att signalera med andra medel än ord. Insynshandel är ett exempel där 

en vd eller annan person med insyn i verksamheten, själv investerar betydande summor i den 

egna verksamheten. Här blir det handlingen som signalerar kvalitet i företaget. Enligt Leland 

och Pyle (1977) ser då investerarna att insynspersonen har ett egenintresse att kommunicera 

rättvisande information. Insynspersonens intentioner och ambitioner för företaget tydliggörs i 

samband med den här handlingen vilket bidrar till att informationsasymmetrin minskar 

(Connelly et al. 2010). 

Regelbunden utdelning är ett annat sätt för företag att signalera kvalitet. Det här förklaras av 

att ett företag som är av låg kvalitet inte kommer klara av åtagandet att dela ut pengar 

regelbundet (Connelly et al. 2010).  

Kirmani och Rao (2000) menar att om inte produkters kvalitet efter köpet lever upp till den 

nivån som köparen förutsätter kommer fortsatt signalering inte att fungera. Dessutom är 

signaler som hävdar något svårtestat om produktens kvalitet också ineffektiva. Ett exempel 

ges från forskarna om en glödlampa som hävdas lysa i 1000 timmar är ineffektiv signalering 

då konsumenterna sällan kommer att räkna antalet lystimmar. 

Viktigt att poängtera är att företaget från insidan känner till sin sanna kvalitet. Det betyder att 

företag som vet att de är av hög kvalitet kommer välja att försöka minska 

informationsasymmetrin mot intressenter i form av att signalera sin goda kvalitet. Vidare 
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betyder det att intressenterna bör kunna läsa mellan raderna och förstå att ett företag som inte 

signalerar sin goda kvalitet bör vara av lägre kvalitet (Kirmani & Rao 2000). 

Kirmani (1997) diskuterar att en tillverkare som upprepar samma kommunikation om sin 

produkt signalerar kvalitet. Upprepningarna ger upphov till att konsumenterna kan dra 

slutsatser om produktens kvalitet då de avgör om tillverkaren tror på sin produkt och fortsatt 

existens av produkten. Konsumenter kan alltså utifrån mängden upprepning från tillverkaren 

dra slutsatser om produkters trovärdighet. Det här sker på grund av att en mer frekvent 

kommunikation förbrukar fler resurser än mindre upprepning, vilket säger något om hur 

mycket tillverkaren tror på sin produkts kvalitet. I artikeln diskuteras även att överdrivna 

kostnader kan associeras med låg kvalitet. Kunder kan tänkas börja resonera kring varför 

företaget måste försöka så mycket, vilket kan ge anledning att inte lita på tillverkaren fullt ut. 

Signaler kan kategoriseras efter tydlighet och trovärdighet. Hur tydliga signaler ett företag 

skickar ut kan tolkas utifrån hur entydig och konsekvent företaget är. När ett företag ständigt 

påbörjar nya projekt utan att slutföra de projekt som är igång och när det sker många 

strategibyten kan det vara tecken på otydliga signaler. Med konsekventa signaler menas att 

företaget följer samma tema vid olika projekt och att projekten som företaget involverar sig i 

kan kopplas till varandra. Det berör även företagets egen verksamhet, vad de försöker vara 

och hur företaget ses av världen. Ett företag som till exempel Mercedes-Benz har under en 

lång tid associerats med att producera bilar av hög kvalitet och skulle sällan avvika från det 

(Erdem & Swait 1998). 

Erdem och Swait (1998) menar att signalteorin kan anse att den viktigaste egenskapen som ett 

företag har är deras trovärdighet. Vid informationsasymmetri är det viktigt för företaget att 

kommunicera trovärdig information till omvärlden vilket betyder att informationen måste 

uppfattas som sann. För att det ska ske måste företaget kunna leverera det som utlovas och det 

görs med hjälp av investeringar i saker som stärker varumärket, exempelvis logga och slogan. 

Dessa typer av investeringar blir så kallade “sunk costs”, kostnader som inte går att få tillbaka 

när investeringen inte genererar prognostiserad avkastning. Dessutom kan varumärket skadas 

och förlora trovärdighet när verkligheten inte når upp till det utlovade.  

Boulding och Kirmani (1993) poängterar även att trovärdigheten är viktig vid 

kommunicerande av garantier. Det här förklaras av att en lång garanti inte nödvändigtvis 

signalerar kvalitet. Deras studie talar nämligen för att bra garantier endast är till fördel för 

företag som redan har trovärdighet. Företag som är av hög kvalitet kommer ha en bra garanti 

och de av lägre kvalitet kommer bli avskräckta att erbjuda bra garantier då det kommer 
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innebära höga reparationskostnader. Kunderna kan således med hjälp av signalerna skilja på 

de olika typerna av tillverkare. Vidare kan inte ett företag endast förbättra sin garanti i syfte 

att signalera bra kvalitet. De måste se till att ändra sin uppfattade trovärdighet hos kunderna 

för att ha nytta av signalen då kunderna automatiskt inte kommer köpa tillverkarens produkter 

för att de får ökade garantivillkor. 

För att kunna ändra sin uppfattade trovärdighet efter negativ publicitet som har lett till 

försämrat rykte, måste företaget enligt Marcus och Goodman lämna en förklaring till 

omvärlden. Företaget kan även försöka bortförklara och rättfärdiga sitt agerande som föranlett 

det dåliga ryktet. Dessutom bör företaget be om ursäkt och uppvisa ånger, skuld och skam 

samt försöka att återgälda det beklagliga agerandet. Om omvärlden godtar företagets 

förklaring och försök till återgäldning kan företagets ansvar för sitt agerande komma att 

förringas. Det innebär att deras rykte och uppfattade trovärdighet kommer att återbyggas 

(Marcus & Goodman 1991). 
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3. Metod och metodologiska överväganden  

Det här kapitlet innehåller beskrivningar och argument för hur studiens tillvägagångssätt har 

sett ut från början till slut. Avslutningsvis diskuteras studiens interna och externa validitet. 

3.1. Tillvägagångssätt 

3.1.1. Problemformulering och undersökningsdesign 

För att få fram en problemställning gjordes utav intresse en informationssökning inom 

bilbranschen och där utmärkte VAG sig som högaktuell. Dieselgate som uppdagades år 2015 

och som det fortfarande syns efterdyningar av var det som väckte intresse. Det blev därför 

intressant att urskilja om det fanns en förändring över tid i företagets kommunikation före och 

efter dieselgate. 

Tidigare forskning inom ämnet har fokuserat på företagets krishantering under dieselgate. Det 

har applicerats socialpsykologiska teorier som till exempel attributionsteori för att förstå 

situationen och hur den hanteras (Painter & Martins 2017). Således blev det intressant att 

fokusera på den faktiska kommunikationen och den information som företaget delar med sig 

av till sina intressenter i samband med dieselgate. För att få en bakgrund och överblick över 

företagets kommunikation används marknadskommunikationsteori. Kommunikationsteorin 

väckte intresse att läsa om signalteori som verkade handla om hur företag väljer att använda 

sin kommunikation och vad kommunikationen kan betyda i omvärldens ögon. Signalteorin 

valdes i syfte att användas som ett verktyg för att tolka företagets kommunikation i den 

beskrivande problemställning som hade utvecklats. Den här typen av problemställning menar 

Jacobsen (2017) är till för att beskriva ett fenomen och hur det har sett ut över tid. 

3.1.2. Informationssökning 

För att kunna formulera ett teoriavsnitt behövdes förkunskaper och således gjordes flera 

informationssökningar inom marknadskommunikation på Google. Sökningarna började med 

“marketing communication mix” och där hittades två författare som utmärkte sig inom 

litteraturen; Kotler och Keller. Författarna har skrivit flera böcker inom ämnet och två 

relevanta böcker hittades tillgängliga i e-boksformat och kunde användas till studien. 

Dessutom utökades marknadskommunikationsteorin med resultat från vetenskapliga artiklar. 

Vidare skulle en sökning inom signalteorin göras. Till en början användes söktermer som 

”signalling theory”, ”signal”, ”signalling” i Google Scholar och Örebro Universitets databaser 

för vetenskapliga artiklar. Syftet med sökningarna var att skapa en grundförståelse inom 
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teorin samt kunna se var begreppet myntades för att därifrån arbeta sig mot nutida forskning. 

Tidigt i processen påträffades en review-artikel från Connelly et al. (2010) som blev en 

sammanfattning för forskning utifrån teorin. Därifrån hittades intressanta begrepp som 

verkade kunna användas till studien. Informationssökningarna därifrån handlade om kvalitet 

och informationsasymmetri vilket gjorde att söktermerna blev ”signalling quality”, 

”information asymmetry” samt även relevanta forskares namn så som ”Spence” och 

”Kirmani”. Därefter kunde teoridelen i studien utformas.   

3.1.3. Genomförande av fallstudie 

I och med att studien skulle beskriva ett fenomen inom ett företag gavs incitament att göra en 

fallstudie på VAG. Studien skulle skapa förståelse för det enskilda fallet men framför allt visa 

hur företagets kommunikation har förändrats över tid. För att uppnå syftet krävdes en 

fördjupning inom ett av företagets kommunikationsverktyg som användes under dieselgate. 

Det här betyder att det studerade fenomenet kommunikationsutvecklingen bör studeras i det 

sammanhang det uppkommit. I enlighet med Jacobsen (2017) är således en fallstudie ett sätt 

att ge en detaljerad beskrivning av verkligheten i en enskild organisation. 

Det kommunikationsverktyg som valdes att studera var VAG:s pressmeddelanden. 

Anledningen till att pressmeddelandena valdes som huvudsaklig empirikälla var på grund av 

deras avsikt att sända ut information. Företaget sänder ut ett pressmeddelande i avsikt att 

väcka reaktioner från bland annat tidningar och annan massmedia. Medierna reagerar 

förhoppningsvis på informationen och genom det för den vidare till deras konsumenter där 

VAG:s intressenter ingår (NE.se u.å.c). Kitchen (1996) styrker valet av 

kommunikationsverktyg och menar att PR är bättre än exempelvis reklam vid förändringar i 

företagsmiljön. Således blev det naturligt att studera företagets pressmeddelanden för att 

kunna tolka företagets kommunikation i den här fallstudien. 

En annan anledning till att pressmeddelanden valdes var för att det hade blivit en svår 

utmaning att ta kontakt med de högt uppsatta personerna som faktiskt har varit med och 

utformat kommunikationsstrategin inom företaget. Det blev därför rimligt att undersöka 

handlingar som företaget faktiskt har offentliggjort frivilligt i mening att nå intressenter. 

Dokument från företaget används enligt Bryman och Bell (2005) även i syfte att ge 

bakgrundsinformation och beskriva något. 

Insamlingen av data skedde genom insamling av företagets pressmeddelanden som är en typ 

av dokumentundersökningar. Det här menar Jacobsen (2017) skapar en objektiv infallsvinkel 
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när man vill veta hur en organisation har agerat. Pressmeddelandena hittades i VAG:s relativt 

lättåtkomliga internetarkiv och sparades i ett enskilt Worddokument för att kunna undersökas 

noggrannare. 

Vid valet av vilka pressmeddelanden som var relevanta för studiens resultat beaktades vilken 

information de innehöll. Till en början sållades rent tekniska pressmeddelanden bort. 

Avsikten var att endast presentera pressmeddelanden som bidrar till att uppnå studiens syfte. 

Det innebar att fler utsorteringar fick göras och att en stor del av finansiella siffror, 

styrelseförändringar, produktlanseringar och vissa strategiska partnerskap ansågs irrelevanta. I 

regel behölls pressmeddelanden som direkt eller indirekt kunde förknippas med dieselgate. 

Det resulterade i ett empiriskt resultat som innehöll kommunikation om dieselgate, hållbarhet, 

tekniska innovationer och information om företagets strategier. Vid avgörandet om ett 

pressmeddelande var indirekt förknippat med dieselgate gjordes en bedömning om innehållet 

berörde områden som kan anses bli ifrågasatta hos VAG efter dieselgate. I bakgrunden 

framgår det att VAG kritiserades för brist på transparens och därför blir pressmeddelanden 

som ger sken av en större genomlysning av verksamheten intressanta. Några exempel på 

sådana är pressmeddelanden som återger företagets hållbarhetsarbete, tekniska innovationer 

och strategier. De insamlade pressmeddelandena gav incitament för att skapa en överblick 

över företagets kommunikation i form av en innehållsanalys vilket enligt Jacobsen (2017) 

sker med en sållning och renskrivning av insamlad rådata.  

3.1.4. Analys av data 

De pressmeddelanden som valdes ut översattes från originalspråket engelska till svenska. Det 

viktiga i översättningsprocessen var att förstå innebörden av pressmeddelandena eftersom att 

de inte skulle återges i ordagrann helhet. Med andra ord innebar det att den exakta 

översättningen av ett enskilt ord inte avgjorde resultatet. Efter översättningen gjordes en 

renskrivning där de utvalda pressmeddelandena under åren 2013 till 2017 tog plats. Det här 

resulterade i en brödtext som i kronologisk ordning ger en beskrivning över innehållet. 

Slutligen gjordes en kort sammanfattning av årens kommunikation i stora drag. 

Sammanfattningarna lades in i början av respektive års brödtext och är menade att göra det 

lättare för läsaren att förstå innehållet av pressmeddelandena. För att vara säker på att 

väsentliga delar av resultatet presenteras i empiriavsnittet gjordes ytterligare en sållning av 

renskriven data. Med presentation av väsentliga delar menas de pressmeddelanden som är 

viktiga för analysens utfall. Det innebar som tidigare nämnt att de skulle innehålla något som 
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direkt eller indirekt kunde förknippas med dieselgate. Under sållningen markerades även 

återkommande ord och budskap för att förenkla urskiljandet av eventuella mönster. 

För att helt kunna besvara frågeställningen och därmed syftet behövdes kunskap om 

kommunikationsfrekvensen i företaget. Det resulterade i skapandet av Diagram 1 som 

illustrerar företagets antal publicerade pressmeddelanden under åren. Diagrammet skapades 

genom att räkna och sammanställa antalet publicerade pressmeddelanden från VAG:s 

hemsida (Volkswagen Newsroom u.å.). Sammanställningen av frekvensen gjordes i Excel där 

programvarans eget diagramverktyg användes för att skapa diagrammet. 

Analysen av insamlad data genomfördes genom att applicera signalteori och 

marknadskommunikation på den insamlade empirin. Kapitlet delades upp i två delar, 

nämligen före och efter dieselgates uppdagande. Det här gjordes för att det är svårt att urskilja 

någon tydlig gräns för var dieselgate börjar och slutar. Genom uppdelningen bildas en 

utgångspunkt vid skandalens uppdagande som skapar jämförbarhet. Därifrån diskuterades 

iakttagna paralleller som var av intresse utifrån resonemangen i den teoretiska referensramen. 

Det empiriska resultatet som kunde förklaras av teorin ledde fram till en diskussion där det 

gavs möjlighet att i större utsträckning analysera resultatet. Vidare användes urskilda mönster 

för att för att generalisera resultatet och mynna ut i en slutsats. Efter slutsatsen utforskas 

alternativa tolkningar av observationerna vilket enligt Jacobsen (2017) är viktigt för att 

validera resultatet. 

3.1.5. Forskningsansats 

Studieprocessen började som tidigare nämnt med en informationssökning om dieselgate och 

ledde sedan till valet av kommunikationsverktyg. Efter det samlades teori in och vidare 

skedde en empiriinsamling som följdes av en analys, diskussion och slutsats. Det här 

tillvägagångssättet menar Jacobsen (2017) är deduktivt eftersom att den insamlade empirin 

jämförs med förväntningarna i konsekvens av teorin. Jacobsen (2017) poängterar dock att 

forskningsansatsen inte kan vara helt klar eftersom att det exempelvis för den deduktiva 

forskaren blir problematiskt att endast förhålla sig till teori innan empiriinsamlingen. Intresset 

för den valda teorin baseras ofta på att det finns någon form av tidigare observationer. 

3.2. Intern och extern validitet 

Under studiens gång har det varit centralt att slutsatserna skulle stämma överens med 

frågeställningarna. Jacobsen (2017) menar att en studie som har förmågan att med hjälp av 

empirin besvara den ställda frågeställningen blir giltig, det vill säga valid. Begreppet validitet 
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präglar enligt Jacobsen (2017) framförallt kvantitativa studier men används även i kvalitativa 

studier eftersom att de också måste genomgå en kritisk granskning för att avgöra om 

slutsatserna är valida.  

Vid valet av källor beaktades olika aspekter för olika delar av studien men det viktiga var att 

alla källor skulle ge trovärdighet. I bakgrunden och bilagan användes granskade källor som 

massmedia och nationalencyklopedin. De här källorna har endast använts för att få 

bakgrundsinformation om företaget och dieselgate. I teoridelen var det viktigt att endast 

förhålla sig till forskning och vetenskapliga artiklar för att få en så teoribaserad infallsvinkel 

som möjligt. Det finns många artiklar på området och de artiklar som valdes till studiens 

teoretiska referensram var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Vidare är de empiriska 

källorna direkt från VAG:s eget arkiv vilket gör att dessa i likhet med tidskriftsartiklarna är 

förstahandskällor och ger analysen en verklighetsanknytning. 

Förstahandskällor skapar enligt Jacobsen (2017) störst trovärdighet eftersom att 

informationen som framkommer inte har blivit färgad av någon annans syn på fenomenet. 

Trovärdighet bedöms även genom källförfattarens kunskap om fenomenet vilket är varför 

studiens empiri och den teoretiska referensramen har baserats på författare som har kunskap 

inom sina respektive områden. Jacobsen (2017) varnar dock för källornas vilja att ge korrekt 

information och att en läsare måste vara medveten om att en källa inte alltid vill berätta hela 

sanningen. Det kan ur sändarens perspektiv finnas ett bakomliggande intresse i att vilja 

framföra sin information på ett visst sätt. Således har incitament funnits för att reflektera över 

och avgöra vilken information som VAG själva kommunicerar som är viktig och bidrar med 

något till studien. Med andra ord finns en medvetenhet om vem sändaren av källorna är. 

Källornas trovärdighet är viktig att bedöma eftersom att det är av betydelse för att kunna 

avgöra om rätt källor har valts, och om de ger korrekt information. Det här menar Jacobsen 

(2017) är ett viktigt kriterium för den interna validiteten.  

Den här studien har utgått ifrån att undersöka VAG:s kommunikationsmönster vilket betyder 

att sanningshalten i företagets kommunikation inte är relevant för slutsatserna. Det centrala 

har varit att urskilja mönster vilket har bidragit till att ge en tillförlitlig beskrivning av 

verkligheten. I och med urskiljandet av mönster har viss kategorisering skett vilket har lett att 

vissa samband kan urskiljas. Till följd av dolda faktorer som också kan påverka sambanden 

har det inte varit möjligt att formulera några uteslutande slutsatser. Det innebär att slutsatserna 

kan förefalla begränsade. För att validera slutsatserna förs en kritisk reflektion där alternativa 

tolkningar av sambanden lyfts fram och resultatens verklighetsförankring diskuteras. Trots det 
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här menar Jacobsen (2017) att det aldrig går att vara helt säker på den egentliga 

orsakssambandet bakom slutsatsen.  

Eftersom att det här är en fallstudie har det endast till en viss grad gått att generalisera 

resultaten eftersom att de är beroende av den kontext de uppkommit ur. För att i framtiden 

kunna överföra eller replikera undersökningen på en annan situation och få liknande utfall 

krävs det således att den nya studien baseras på ett liknande socialt sammanhang. Det här 

förutsätter enligt Bryman och Bell (2005) att den här studien innehåller rika beskrivningar och 

förutsättningar för att kunna hjälpa en framtida studie att utgå ifrån liknande förutsättningar. 

Jacobsen (2017) menar att i en fallstudie kan överföringen av bidraget till andra sammanhang 

bli en utmaning. VAG blir således ett exempelföretag i den här fallstudien vars syfte 

visserligen är generellt, däremot måste hänsyn tas till studiens kontext.  
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4. Empiriskt resultat  
I empirin presenteras först ett diagram över förändringen i antal pressmeddelanden. Sedan 

presenteras pressmeddelandenas innehåll varje år samt en tillhörande sammanfattning för 

respektive år. För tydlighetens skull har återkommande mönster markerats samt 

sammanfattats i slutet av åren. 

På vilket sätt förändras frekvensen och budskapet i ett företags kommunikation 
vid en företagskris som utlöses av negativ publicitet? 
 

4.1. Årlig förändring över antal pressmeddelanden 
 

 
(Diagram 1, antal pressmeddelanden per år) 

4.2. 2013 

Under år 2013 skriver VAG mycket om att de ligger långt fram vad gäller miljövänlighet. De 

tar upp att de investerar stort i en solcellspark som kommer att driva Passat-produktionen i 

USA och trycker på att de är den enda biltillverkare som gör det. Volkswagen Group har 

även byggt en ny fabrik i Kina som enligt dem kommer att bli den miljövänligaste bilfabriken 

i landet. Dessutom skriver VAG att deras motorer vunnit flera olika priser. 

Q1 

VAG inviger en solcellspark i Chattanooga, USA och betonar att det är den största 

solcellsparken i USA som ägs av en personbilstillverkare. Elen från solcellsparken 

kommer att användas till bilproduktion och företaget menar att solcellsparken är ytterligare 

bekräftelse på ett världsomspännande åtagande att värna om miljön. Tack vare 
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byggnationen av solcellsparken belönas företaget med ett pris inom miljödesign (1, Scherelis 

& Ernst 2013). 

Q2 

VAG belönas med flera olika priser för sina motorer och har hittills vunnit 13 stycken priser 

för årets bästa motor (2, Hoffman 2013). 

Q3 

Volkswagen Group inviger en ny bilfabrik i Kina. Företaget poängterar att produktionsstarten 

i den nya fabriken är en milstolpe för VAG att bli Kinas mest miljövänliga biltillverkare. 

Fabriken kommer att producera den första kinatillverkade bilmotorn som ska möta rådande 

utsläppskrav (3, Adomat & Ludewig 2013). 

4.3. 2014 

Det här året har VAG haft världspremiär för flera bilar. De har visat intresse för att satsa på 

innovativ teknik genom att till exempel satsa mer på automatiserad bilkörning och att kunna 

utveckla olika anslutningar till bilen. Företaget har även visat att de tänker på miljön när de 

tillverkar bilar som går på el och vill minska koldioxidutsläppen.    

Q1 

VAG startar året med att sätta igång ett projekt för satsning på självkörande bilar (4, Holling 

2014). Företaget går med i ett nätverk för att kunna jämföra sjötransporter och välja transport 

utifrån det som har minst utsläpp (5, Ernst 2014). Volkswagen Group diskuterar att de var 

nöjda över räkenskapsåret 2013. De levererade rekordmånga fordon och därmed fler än 

föregående år. Företaget har också investerat i utbildningar av de anställda (6, Schelesag & 

Köther 2014). 

Q2 

I maj månad presenterar företaget sin hållbarhetsrapport för år 2013. De diskuterar att de har 

gjort framsteg mot att bli den mest miljövänliga biltillverkaren. Företaget anser att 

hållbarheten är viktig och att de strävar efter att ha en bra hållbarhet (7, Ernst & Köther 2014). 

Även år 2014 vinner företaget pris för årets bästa motor vilket gör att priset kammas hem för 

nionde året i rad (8, Hoffmann 2014). 
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Q3 

Volkswagen Group tar över BlackBerrys europeiska forskning- och utvecklingscenter i 

Bochum i Tyskland. Det här är något som många menar kommer bli större i framtiden och det 

motiverar dem att vilja vara del av utvecklingen (9, Franke 2014).   

VAG presenterar nya och uppdaterade bilmodeller (10, Peine 2014). De lanserar även en 

sportig laddhybrid som har en hög batterikapacitet och därmed lång räckvidd (11, Peine 

2014). 

Q4 

VAG presenterar en ny sportmodell som är baserad på världens bränslesnålaste bilmotor 

(12, Schröder 2014). 

VAG påbörjar byggnation av en ny bilfabrik i Kina (13, Braun 2014). Planen är att kunna 

förse över 1 miljon bilar på Kinas vägar med växellådor optimerade för bränsleeffektivitet. 

Det här kommer att bidra till en betydande minskning av koldioxidutsläppen (14, Adomat 

& Braun 2014). 

Företaget berättar att Euro NCAP har gett den nya Passaten högsta betyg i krocktest (15, 

Schröder 2014). 

4.4. 2015 

Under året har företaget satsat på att få en bättre leverantörskedja och utveckla 

fordonsindustrin med hjälp av investeringar och mer effektivitet av resursanvändandet. VAG 

vann pris för en av deras modeller och det har även invigts en ny motoranläggning i 

Ryssland. 

Under slutet av Q3 den 20 september uppkom dieselgate och det gjordes ett uttalande av 

vd:n. Där framkom det att myndigheter i USA har upptäckt att deras dieselbilar strider mot 

amerikanska miljöstandarder. Vd:n ber om ursäkt och berättar att fakta om situationen ska 

fastställas och förklaras öppet och tydligt. De pressmeddelanden som kom senare innehåller 

fakta kring kännedomen av mjukvaran och att det bara är ett fåtal personer som är insatta i 

fusket och att det inte är hela företaget. Det hålls ett styrelsemöte och det presenteras nya 

anställda, bland annat en ny vd. Det skrivs om att företaget ska byta organisationskultur och 

att de ska ersätta de drabbade kunderna och hålla de berörda uppdaterade med information 

för att vinna tillbaka deras förtroende. 
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De fokuserar sedan på att ändra dieselbilarnas system och att satsa på fler hybrider och 

elbilar. Den 3 november går VAG ut med att det upptäckts ytterligare en avvikelse av 

miljöskyddsorganisation i USA som snabbt åtgärdas utan att bli ytterligare en skandal. 

I slutet av det här året förklarar de att dieselgate berodde på misstag, brister hos enskilda 

personer och svagheter. De förklarar även att skandaler kan hjälpa till att få företag att göra 

de ändringar som behövs. 

Q1 

I februari månad går de ut med inbjudningar till kick-off för företagets nya initiativ, 

Volkswagen FAST (Future Automotive Supply Tracks). Initiativet handlar om att skapa en 

bättre leverantörskedja och att uppdatera fordonsindustrin med hjälp av att öka 

innovationerna i produkter och processer. Det här görs genom att prioritera investeringar 

och effektivisera användandet av resurser i ett nära samarbete med leverantörer. De nämner 

att VAG kommer identifiera och välja ut de bästa leverantörerna i branschen och ge dem 

tillgång till Volkswagen FAST samt att VAG får tillgång till leverantörernas idéer och tankar 

på innovationer (16, Adomat 2015). 

Utöver uppdatering av fordonsmodeller går företaget ut med att bilmodeller vinner 

designpriser (17, Peine 2015). 

Q2 

I slutet på maj går de ut med att de expanderar sin produktion i Kina med en ny 

fabriksanläggning. Det betonas att den nya fabriken är den första i Kina att ta emot pris 

för en miljövänlig fabriksdesign och ger exempel på hur den är mer resurseffektiv och 

miljövänlig (18, Adomat & Braun 2015). 

Q3 

Månaderna efter är relativt lugna och de diskuterar uppdatering av modeller och presenterar 

miljövänligare alternativ i form av hybrider (19, Peine 2015). De beskriver sig själva som 

den ledande rollen i utvecklingen av eldrivna och automatiserade fordon. Eldrivna fordon 

kommer inom en snar framtid ha en lång räckvidd och ha en hög laddningskapacitet för snabb 

uppladdning (20, Fronzek 2015). 

I juli månad går VAG ut med en uppdatering av läget för Volkswagen FAST initiativet och 

presenterar ett antal leverantörer som anses vara enastående inom sin sektor. De nominerade 
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kommer vara med i diskussioner för samordning och anpassning i leverantörskedjan (21, 

Adomat & Bothge 2015). 

Fortsättningsvis diskuteras bland annat årsdagar av slagna försäljningsrekord (22, Kittler 

2015) och expansion av produktion till Ryssland där en ny motoranläggning invigs (23, 

Adomat & Kostyukovich,2015). 

Den 20 september gör företagets vd Prof. Dr. Martin Winterkorn ett uttalande om att 

myndigheter i USA har upptäckt att dieselbilar från Volkswagen Group strider mot 

amerikanska miljöstandarder. Vd:n ber om ursäkt och förklarar att VAG kommer göra allt 

för att tydligt, öppet och fullständigt fastställa alla fakta om situationen. Han poängterar att 

företaget har nolltolerans mot överträdelser av interna regler och lagar. Förtroendet hos 

kunder och allmänheten är det viktigaste för företaget och de kommer göra allt för att 

återupprätta det (24, Lampersbach 2015). 

Två dagar senare kommer en uppdatering via pressmeddelande där företaget säger att de 

jobbar i full fart för att förstå och förklara programvaran som manipulerat utsläppsresultaten. 

De nämner att de nya dieselmotorerna som finns i Europa följer alla lagliga krav och 

miljöstandarder och mjukvaran är inte vilseledande. Avvikelserna mellan faktiska utsläpp och 

mjukvarans redovisade utsläpp avser cirka 11 miljoner fordon i världen (25, Lampersbach 

2015). 

Vidare handlar pressmeddelandena om uttalanden från vd, Prof. Dr. Martin Winterkorn där 

bland annat ett videomeddelande finns. Vd:n förnekar all kännedom om mjukvaran och gör 

allt för att hantera situationen med ärlighet och för att det inte ska hända igen. Han nämner att 

misstaget som gjorts av några få personer inte bör spegla hela företaget och alla 600 000 

anställda världen över (26, Lampersbach 2015). Dagen efter videomeddelandet går vd:n ut 

med att han avgår (27, Lampersbach 2015). 

Den 23 september hölls ett styrelsemöte och slutsatserna punktas upp i meddelandet. Bland 

annat tackar de vd:n för sitt ansvarstagande och hans insatser under alla de här åren. Företaget 

ska själva lämna in klagomål till åklagarmyndigheten eftersom att straffrättsliga förfaranden 

anses relevant i situationen. VAG lyfter ett förslag om en särskild kommitté som har hand om 

förberedelse av konsekvenser eftersom att krishanteringen kommer bli en långsiktig uppgift 

(28, Lampersbach 2015). 

Den 25 september presenteras Matthias Müller som efterträdande vd för företaget. Han 

nämner att hans främsta och mest brådskande uppgift är att återvinna förtroendet för VAG 
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genom maximal transparens. Om de lyckas kommer VAG bli ett företag som efter dieselgate 

är starkare än någonsin (29, Lampersbach 2015). 

Samma dag kommer styrelsen med en ny organisationsstruktur och löften från företaget. Det 

ska bland annat ske en omorganisation i den nordamerikanska regionen. På koncernnivå 

kommer det göras insatser för effektivitet och framtidstänk i beslutsfattande och produktion 

(30, Lampersbach 2015). De kommande dagarna publiceras meddelanden om direkta 

konsekvenser av skandalen där en sammanfattning om utredningar, vd-förändring och den 

nya kommittén nämns (31, Lampersbach 2015). 

Företagets första handlingsplan efter dieselgate presenteras i syfte att ersätta berörda kunder 

(32, Thul 2015). Företaget går ut med vad som ska göras och att lösningar är på gång. De 

kommer hålla berörda parter informerade (33, Volkswagen-newsroom 2015). Vd Matthias 

Müller pratar till de anställda vid fabriken i Wolfsburg och nämner att dieselgate handlar om 

förtroende. Det är förtroendet som är viktigast att vinna tillbaka och det går inte att 

kvantifiera. För att förtroendet ska kunna återuppbyggas krävs det att företaget lägger alla kort 

på borden och att det är så som företaget kan klara sig ur krisen (34, Lampersbach & Felber 

2015). 

Q4 

Styrelsen tar till strategiska åtgärder och förändrar dieselbilarnas system. De kommer vara 

utrustade med den bästa miljötekniken och mycket fokus kommer ligga på att utveckla 

hybrid- samt elbilar (35, Thul 2015). Vidare diskuterar VAG hur återkallningen av berörda 

fordon kommer gå till, att berörda parter hålls underrättade (36, Thul,2015). 

Vd:n går ut med hur de tänker inför framtiden och omnämner den nya strategin ”2025” som 

kommer presenteras nästa år. Högsta prioritet för den närmsta framtiden är att stödja 

drabbade kunder. Sedan måste företaget driva fram och slutföra undersökningen om 

händelseförloppet för att kunna ta lärdom av det. Vidare ska han introducera nya strukturer i 

koncernen för att bland annat decentralisera den och ge olika regioner mer självständighet. 

Efter det ska koncernens organisationskultur och ledarskap ställas om för att präglas av 

öppenhet och samarbete (37, Lampersbach & Felber 2015). 

Den 3 november går VAG ut med att det upptäckts ytterligare en avvikelse av USA:s 

miljöskyddsorganisation. De klargör att det under interna undersökningar upptäcktes en 

mjukvara som inte alltid visar helt rätt koldioxidnivåer (38, Bode 2015). Veckan därpå 

meddelar företaget att de berörda fordonen har identifierats. De förklarar hur man som kund 
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går tillväga för att ta reda på om man berörs men inga tekniska åtgärder ska vidtas då 

fordonets säkerhet inte påverkas. Istället tar VAG kontakt med respektive lands myndigheter 

och ser till att direkta skattekostnader i konsekvens av högre koldioxidutsläpp går till 

företaget istället för kunderna (39, Thul 2015). 

Meddelandena om krishantering varvas med meddelandet om att nya modeller vinner pris i 

kategorin och slår konkurrenter (40, Roch 2015). Det presenteras tekniskspecifika åtgärder för 

motorerna som berörs av dieselgate och hur det kommer se ut för berörda kunder. Lösningen 

är godkänd av den tyska transportmyndigheten (41, Bode 2015). 

Koldioxidavvikelsen får sitt avslut i och med att det klargörs att nästan alla fordon motsvarar 

de bestämda koldioxidsiffrorna. Bilarna strider inte mot några lagar och ingen teknisk 

förändring kommer att göras (42, Zollino 2015). 

Den 10 december går företaget ut med en lägesuppdatering. Det förklaras att framsteg görs på 

vd:ns prioriteringar då tekniska lösningar till kunder i Europa har utformats, presenterats 

och utvärderats. Vd:n säger att dieselgate hjälper till för att företaget ska göra de förändringar 

som behövs. Den första undersökningen och fynden av dieselgate publiceras och det visar att 

den vilseledande mjukvaran främst berodde på samspelet mellan tre faktorer. Närmare 

bestämt; misstag och brister hos enskilda anställda, svagheter i vissa processer och ett 

tankesätt om att några delar av företaget tolererar brott mot regler. Företaget ska åtgärda 

bristerna i bland annat rapportering- och övervakningssystem, ansvarstagande och IT-system. 

Dessutom har företaget bestämt att framtida utsläppsprov ska göras oberoende, slumpmässigt 

och av en extern part (43, Felber 2015). 

Året avslutas med ett framtidsperspektiv där de presenterar ett nytt koncept av elbilar som 

ska vara framtiden samt automatiserad körning (44, Schiebe 2015). 

4.5. 2016 

VAG kommunicerar under år 2016 att de är medvetna att företaget gjort fel och att de 

kommer att satsa på att återuppbygga det förtroende man tappat. Många av 

pressmeddelanden handlar om vad de gör för att åstadkomma det här. Exempelvis 

återkallning av berörda fordon, dialog med myndigheter och att de anlitat en juristfirma för 

att göra en oberoende utredning av dieselgate. Dessutom diskuteras skiftet i företagets 

marknadsföring där fokus kommer att ligga på kunden som människa istället för på bilen och 

dess teknik. På så sätt anser VAG att företaget återgår till grundidén med “Volkswagen” som 

folkets bil.  
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Flera pressmeddelanden handlar även om att VAG vill förändra och utveckla sitt arbetssätt 

för att bejaka innovation och hållbarhetstänk i koncernen. VAG försvarar sig också mot den 

stämning som lämnats in av aktieägare där företaget anklagas för marknadsmanipulation. 

Sänkt styrelsearvode blir en direkt konsekvens av det försämrade resultatet från föregående 

år. Volkswagen Group påpekar dock att försäljningsintäkterna trots allt ökat. 

Q1 

VAG har levererat 5,82 miljoner personbilar under år 2015. Företaget förklarar att man gjort 

ett gott arbete trots 2015 års utmaningar och menar att fokus fortsättningsvis ligger på att 

vinna tillbaka kunder. Tillit och kundtillfredsställelse anses vara några av de viktigaste 

tillgångarna företaget har. Försäljningen sjönk i USA något men vägdes upp av en ökande 

försäljning i Kanada. Totalt sett ökade leveranser till Nordamerika med nästan 1 procent (45, 

Beltz 2016). Volkswagen Group levererade något färre fordon under år 2015 i jämförelse med 

föregående år. Dock anses det fortfarande vara ett gott resultat med tanke på utmanande 

marknadssituationer och dieselgate som uppdagades under år 2015 (46, Beltz 2016). 

Företaget står fast vid sina ambitioner att investera i USA. Matthias Müller, vd för VAG, 

vidhåller att USA är företagets kärnmarknad. Vd:n uttrycker sig beklagande gällande 

dieselgate. Han är medveten om att VAG svikit sin omvärld och poängterar att företaget tar på 

sig ansvar att ställa saker tillrätta. Att vinna tillbaka kunders tillit anses vara en av de 

viktigaste uppgifterna för VAG år 2016. Företaget meddelar även att det pågår en konstruktiv 

dialog med amerikanska myndigheter gällande tekniska lösningar för dieselfordon som är 

drabbade av dieselgate. I Europa är de tekniska lösningarna dock redan på plats (47, Bode & 

Felber 2016). 

VAG vinner pris för ett elbilskoncept (48, Schiebe 2016) och understryker att USA är 

företagets kärnmarknad (49, Schlesag 2016). Företaget påbörjar en återkallning av 

dieselfordon i Europa. De ser återkallningen som ett viktigt steg för att lösa dieselgate och en 

mjukvaruuppdatering är planerad för de berörda motorerna (50, Zollino & Laude 2016). 

Företaget diskuterar i ett pressmeddelande om sin nya reklamkampanj som lanseras i ett 

försök att återta sin status som “folkets bil”. VAG menar att de gör allt för att vinna tillbaka 

omvärldens tillit och återkallningen av dieselbilar har påbörjats på ett lyckat sätt. Företaget 

uppmärksammar att det finns en känslosam koppling mellan företagets bilar och dess 

kunder. Bilarna är en del av kundernas liv och på det spåret vill VAG gärna fortsätta. Den 

gamla slogan “Das Auto” förkastas eftersom att företaget inte behöver något annat än sitt 
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namn “Volkswagen” som betyder just folkets bil. Det här markerar ett skifte i tankesätt i 

företaget (51, Beltz 2016). 

VAG senarelägger årsrapporten för år 2015 eftersom det kvarstår frågor och 

resultatpåverkande värderingar som härrör dieselgate (52, Felber 2016) och återkallar bilar på 

grund av airbagproblem (53, Franke 2016). Vidare gör de framsteg vad gäller återkallning av 

dieselbilar i Europa och mjukvaruuppdateringar har installerats vilket leder till att de uppfyller 

utsläppsstandard i Europa (54, Zollino & Scherelis 2016). Företaget fortsätter att fokusera på 

digitalisering och målet är att påskynda utvecklingen av självkörande bilar (55, Felber 

2016). 

VAG meddelar att de har lämnat en försvarsförklaring till tingsrätten i Tyskland, i samband 

med anklagelserna om att ha undanhållit information från kapitalmarknaden. Företaget har 

utrett anklagelserna med hjälp av juridiska experter och kan nu styrka att som man tidigare 

trott har styrelsen inte undanhållit information från kapitalmarknaden. VAG anser att 

stämningen av de tyska aktieägarna saknar grund eftersom att de i företaget som informerade 

kapitalmarknaden vid tidpunkten inte förstod informationens marknadspåverkan. Innan 

dieselgate uppdagades fanns inga indikationer på att någon information var relevant för 

aktiepriset (56, Bode & Felber 2016).  

VAG meddelar också att de i andra halvan av april kommer att rapportera preliminära resultat 

av den oberoende utredning som de anlitat en juristfirma att bedriva. Företaget avsåg år 2005 

att inta den amerikanska marknaden med dieselbilar trots att landet har striktare utsläppsregler 

än Europa. För att kunna hålla tidsramen för projektet beslutade en grupp individer, som 

fortfarande är oidentifierade, att modifiera mjukvaran vilken fick utsläppsvärdena från 

standardtester att skilja sig från de i verkliga körförhållanden. Förändringarna i mjukvaran 

kunde ske utan att förändra budgeten eller tidsramen för projektet (56, Bode & Felber 2016). 

VAG ingår ett partneravtal för digitala lösningar (57, Schlesag 2016). 

Q2 

Företaget välkomnar Volkswagen 2025-initiativet i syfte forma VAG:s framtid (58, Felber & 

Kilian, 2016). Vidare öppnar VAG ett kompetenscenter i Wolfsburg och på så sätt tror de att 

man kommer att uppmuntra innovation inom företaget (59, Bothge 2016). 

Den 21 april bekräftar VAG att en principiell uppgörelse med amerikanska myndigheter är 

nådd som gäller dieselgate. Uppgörelsen kommer att bli en del av förlikningen i rättegången i 

USA (60, Felber 2016). 
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Volkswagen Group rapporterar att försäljningsintäkterna har ökat. Rörelseresultatet som år 

2014 var 12.7 miljarder euro, var år 2015 -4.1 miljarder euro. Det här förklaras av 

engångsposter på 16.9 miljarder euro för vilka merparten härrör dieselgate. VAG:s vd menar 

att Volkswagen Group är i utmärkt form. Vore det inte för de avsättningar som gjorts för 

repressalier som kan väntas av dieselgate, skulle företaget ha rapporterat ännu ett lyckat år 

och aktieutdelning sker fortfarande (61, Felber & Hoffbauer 2016). 

I slutet av september år 2015 anlitade VAG en juristfirma att genomföra en omfattande 

undersökning i samband med dieselgate. Undersökningen har kommit långt, men efter 

omfattande analys av den nuvarande juridiska situationen har VAG beslutat att inte publicera 

resultat från utredningen idag som de tidigare lovat (62, Bode & Brendel 2016). 

Företaget går ut med en markant sänkning av styrelsearvode i VAG. Det tidigare generösa 

arvodet återspeglar de många år av framgång för företaget och eftersom år 2015 sticker ut 

som ett undantag leder det automatiskt till en sänkning av arvodet. Effekten av det här 

kommer att kännas även under nästkommande år. Enligt styrelsens förslag kommer det rörliga 

styrelsearvodet inte att betalas ut fullständigt. En del kommer att betalas ut först om tre år 

och konverteras till preferensaktier. Det här ger incitament till styrelsen att agera efter 

företagets bästa eftersom en del av arvodet kommer att vara beroende av VAG:s framgångar 

(63, Schlesag 2016). 

VAG bygger ett framtidscenter i Peking för digitalisering och självkörande bilar (64, 

Ludewig, 2016). Vidare inleds återkallning av ytterligare modeller som drabbats av 

dieselgate. Företaget poängterar att tekniska lösningar med kund i åtanke har högsta 

prioritet (65, Laude 2016). 

Kommande veckor vinner företaget flera priser för sina modeller (66, Schröder, 2016). 

Företaget vinner även priser för sitt varumärke (67, Franke 2016). Den 1 juni kommer det 

första mötet i FAST-projektet att hållas där syftet är strategiskt utbyte (68, Bothge 2016). 

Vidare satsar företaget på att göra det lättare för personal att arbeta mobilt och flexibelt 

vilket gör det enklare för personal att kombinera privat- och arbetsliv (69, Schlesag & Kilian 

2016). 

VAG ingår fler strategiska partnerskap för att markera och fortsätta utveckla hållbar 

rörlighet (70, Felber 2016). Företaget får även godkänt av USA att implementera sin lösning 

för en del av de motorer som berördes av dieselgate (71, Meurer & Laude 2016). I samma 

veva presenteras en ny strategi av företaget där målet är att bli en världsledande leverantör 
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av hållbar rörlighet. Strategin “TOGETHER - Strategy 2025” markerar den största 

förändringen i företagets historia då den innefattar en kombinerad plan för en hållbar framtid 

men samtidigt en lönsam tillväxt (72, Felber 2016). 

Företaget vinner återigen priser och känner sig hedrade (73, Peine 2016). Ungefär samtidigt 

når VAG ett uppgörelseavtal med USA:s justitieministerium angående dieselgate. Kunder 

kommer bli utlösta från leasingkontrakt men även erbjudas återköp av ägda fordon (74, 

Zollino & Felber 2016).   

Q3 

I en försiktighetsåtgärd återkallar VAG en fordonsmodell (75, Buhlmann 2016). Vidare har 

Volkswagens varumärke tagit ett stort steg när det gäller hållbarhet genom att fordon och 

komponenter tillverkas på ett mer miljövänligt sätt (76, Ernst 2016). Dessutom har 

Volkswagen personbilar under den första halvan av året levererat nästan lika många bilar som 

motsvarande tidsperiod året innan. De är således nöjda med prestationen med tanke på de 

svårigheter som har funnits på nyckelmarknaderna (77, Kuhlmeyer 2016). För VAG som 

helhet går det ännu bättre det första halvåret då företaget har ökat sin totala leverans av fordon 

med 1,5 procent jämfört med motsvarande period året innan (78, Bothge 2016). 

Den 7 september hålls det åttonde årliga CSR-mötet för företaget. Stor fokus läggs på 

strategiförändringar inom företaget och “TOGETHER - Strategy 2025” (79, Colsman 2016). 

Volkswagen Group utser ett toppklassigt internationellt hållbarhetsråd vars uppgift är att se 

till att företaget arbetar inom hållbara ramar. Rådet är oberoende och är inte heller tvunget att 

följa några förhållningsregler (80, Colsman & Ernst 2016). 

Q4 

Vidare antyder företaget att det snart kommer presenteras en omfattande uppdatering av den 

klassiska Golfmodellen (81, Kähler 2016). Som konsekvens av ett möte som hållbarhetsrådet 

har i slutet av oktober skapas en fond för hållbara projekt som leds av rådet. Det kommande 

årets fokus ska ligga på att anpassa sig efter koldioxidutsläppsregler som kommer stramas åt 

efter år 2025 (82, Colsman & Felber 2016). 

Fortsättningsvis diskuteras att Volkswagen Group fick ett högre rörelseresultat under årets 

första nio månader än föregående år. Försäljningsintäkterna låg ungefär likadant som året 

innan och företaget känner fortfarande att resultatet påverkas av dieselgate (83, Hoffbauer & 

Felber 2016). Snart menar VAG att de kan börja reparera ytterligare bilar som berördes av 
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dieselgate då de fått klartecken av USA (84, Meurer & Laude 2016). Företaget berättar även 

att den offentliga åklagarmyndigheten i Tyskland har förlängt sin utredning mot två stycken 

ledamöter i företagets styrelse för marknadsmanipulation till att inkludera ännu en 

styrelseledamot (85, Brender & Felber 2016). 

VAG diskuterar flera strategier däribland TRANSFORM 2015+ vars avsikt är att fokusera på 

en tydligare positionering av varumärket över regionerna och segmenten (86, Ohletz & 

Adomat 2016). I hållbarhetsrapporten diskuteras “TOGETHER - Strategy 2025” där målet är 

att bli det globala ledande företaget när det kommer till att vara leverantör för hållbar 

rörlighet. VAG ändrar också sin hållbarhetskommunikation genom att stärka den öppna och 

kritiska dialogen med externa representanter och experter från intressenter (87, Colsman). 

Företaget menar att de i framtiden kommer att satsa på chefer med bredare erfarenhet. Det ska 

även satsas på internationalitet, perspektivförändring och att kvinnliga chefer ska få de 

erfarenheter och möjligheter som krävs för en högre position (88, Scheslag 2016).    

Som avslut på året diskuteras dieselgate. Alla fordonsägare med en dieselmotor som berördes 

av dieselgate kommer få chansen till fordonsreparation i ett ett auktoriserat servicecenter. 

Efter åtgärden kommer fordonen att uppfylla alla lagkrav och utsläppsstandarder (89, Meurer 

& Lauder 2016). 

4.6. 2017 

Årets pressmeddelanden varvas med diverse hållbarhetsprojekt och presentation av 

bilmodeller. Företaget pratar om sina mål och strategier både inom branschen som 

fordonstillverkare men även om interna förändringar i ledning och tankesätt. Den större 

delen av årets meddelanden handlar om just den sociala aspekten och interna utvecklingen 

som ska vara med och bidra till en bättre omvärld utåt. Företagets försäljning går bättre än 

året innan och de ser ljust på kommande verksamhetsår. Återhämtningen från dieselgate 

nämns fortfarande som en utmaning. Dessutom är många projekt som påbörjats en 

konsekvens av dieselgate. Kundförtroendet och investeringarna börjar dock vända och det 

utses ett objektivt råd som i förebyggande syfte ska se till att verksamheten sköts på rätt sätt i 

enlighet med samhällsförväntningar. Företaget introducerar en ny typ av löneersättning till 

styrelsen som är lägre än innan och mer baserad på hur marknaden beter sig.   

Q1 

Året startar med ett pressmeddelande där VAG pratar om att de stödjer 100 stycken CSR 

projekt runt om i världen. Projekten diskuteras mer ingående i hållbarhetsrapporten där flera 
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praktiska projekt tas upp och även beskrivning av innovativa fordon. De här projekten ska 

bidra till att nå FN:s globala mål “Agenda 2030” och bekämpa fattigdom, bevara planeten 

och öka välståndet i världen (90, Ernst & Karig 2017).    

Vidare tar företaget upp att Volkswagen personbilar har lyckats färdigställa och leverera fler 

bilar år 2016 än föregående år. Värt att nämna är att leveranserna till USA ökade med 

20,3 procent från föregående år vilket förklaras av nylanserade bilmodeller. Företaget är nöjda 

med sin framgång och tackar kunder som har varit lojala i tider av utmaning. Därmed 

blickar företaget framåt med positiv förväntan (91, Kuhlmeyer 2017). Även den totala 

leveransen av alla fordon ökade i jämförelse med föregående år. Vd:n kommenterar resultaten 

som att företaget har gjort framsteg i övervinnandet av dieselgate samt påbörjat en 

förändringsprocess i strategin ”Together – Strategy 2025” (92, Botghe 2017). 

Företaget går sedan ut med att de är i diskussioner med USA:s rättsväsen i syfte att nå ett 

förlikningsavtal i vissa brottsutredningar i samband med dieselgate. Det har hittills 

förhandlats om bötesbelopp samt en stärkning av kontrollsystem. Vid eventuell förlikning 

kommer de finansiella kostnaderna att överstiga de avsättningar som redan gjorts men 

påverkan på årets resultat kan inte fastställas än eftersom att andra faktorer påverkar (93, 

Felber & Brendel 2017). Vidare bekräftar företaget att de har kommit överens om avtalet som 

leder till böter. Utöver det tillkommer en rad olika åtgärder för att situationen inte ska kunna 

uppstå igen. Vd:n beklagar skandalen igen men ser positivt på avtalet då det är ett steg framåt 

för företaget. Förlikningen innebär att VAG har erkänt sig skyldig för tre brott enligt 

amerikansk lag. Företaget trycker på att de sedan skandalen har tagit betydande steg för att 

anpassa koncernen till framtiden och att förändringsprocessen är den största i företagets 

historia (94, Felber & Brendel 2017). 

Till följd av rättsprocessen menar VAG att de är väldigt engagerade inom CSR då de driver 

många hållbarhetsprojekt runt om i världen. Deras engagemang ska aktivt bidra till att 

uppnå de globala utvecklingsmålen från FN och även sina egna mål ”Agenda 2013”. I 

Sydafrika har företaget lanserat ett program i syfte att hållbart förbättra levnadsvillkor för 

individer och samhället. De pratar om att socialt ansvar för dem inte bara är ord utan verkliga 

handlingar och som exempel på det har Volkswagen Sydafrika sponsrat sydafrikanska 

skolbarn med cyklar. Det ges stöd till lärare och studenter även på andra sätt med bland 

annat olika utbildningar (95, Ernst & Gennrich 2017). 

I februari går VAG ut med att godkända förslag har skickats ut till kunder med en rad olika 

åtgärder för fler berörda fordon. Bland annat återkallning och reparation av berörda modeller 
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och avslutande av leasingavtal. Åtgärderna ska sättas igång så fort domstolen beviljar (96, 

Felber & Zollino 2017). 

Vidare förklarar de att leveranssiffrorna under januari har sjunkit i jämförelse med året 

innan i konsekvens av specialeffekter från den kinesiska marknaden (97, Kuhlmeyer 

2017). Företaget uppdaterar läsarna kring ombyggnaden av fordon som berördes av dieselgate 

och menar att det går stadigt framåt samt att det finns en stor kundnöjdhet (98, Meurer 

2017). 

Det här ger incitament för VAG att diskutera övervinnandet av dieselgate. Verksamhetsåret 

2016 var väldigt bra trots att resultatet påverkades negativt av specialposter som konsekvens 

av dieselgate. Koncernen överträffade sina prognoser och var tillbaka på ett positivt resultat 

till skillnad från året innan när konsekvenserna från dieselgate var färska. Vd:n kommenterar 

resultaten som positiva inför framtiden och ser att koncernens nya decentraliserade struktur 

kommer stärka koncernens varumärken ytterligare. Han menar att det fortsättningsvis 

kommer läggas stor vikt vid ”Together – Strategy 2025” som värnar om ansvar gentemot 

miljö, säkerhet och samhälle (99, Felber & Hoffbauer 2017). Som en konsekvens av 

strategin går företaget ut med omstruktureringen av ersättningen till styrelsen. Den nya 

ersättningen kommer vara aktiebaserad och mer kapitalmarknadsorienterad. 

Sammanfattningsvis kommer ersättningsskyddet och ersättningsnivåerna att bli lägre (100, 

Bode & Brendel 2017). 

Företaget fortsätter att komma med nya strategier och kommunicerar innovationer för 

fordonsbranschen där de utnämner sig själva som ledande (101, Schiebe 2017). VAG 

publicerar tal av företagets vd från den Internationella bilsalongen i Genéve år 2017 där han 

talar om vilka utmaningar både branschen och företaget står inför men att de fokuserar på 

möjligheterna som finns. Företaget beskrivs som optimistiskt och företagets styrkor 

poängteras; kvaliteten på fordonen, innovationer i klassisk teknik och även deras nya 

effektiva förbränningsmotorer (102, Felber & Prax 2017). På samma bilsalong sägs det att 

företaget kommer växa i världen, vinna marknadsandelar, öka vinsten, komma tillbaka till 

Nord- och Sydamerika samt fortsätta framåt (103, Diess 2017). 

Med en donation ställer sig VAG bakom FN:s initiativ mot rasism. Själva menar de att det 

sänder en tydlig signal mot diskriminering och främlingsfientlighet. Det syns bilder på 

ansikten från hela koncernen för att visa stödet från VAG (104, Colsman 2017). Vidare 

diskuteras företagets konferens om mänskliga resurser där fokus var företagets mänskliga 

resursomvandling. Förändringarna ska genomföras öppet och rättvist för att bibehålla en bra 
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framtid för företaget (105, Schlesag 2017). De knyter även tillbaka om stödet för initiativet 

mot rasism och beskriver engagemanget positivt. Företaget anser sig ha tagit en tydlig 

ställning och beskriver företagets mångfald där kulturerna och nationerna utgör företagets 

DNA (106, Colsman 2017). 

Q2 

Positiva resultat för företaget redovisas eftersom leverans av fordon är högre i mars år 2017 

än föregående år (107, Laude, 2017). Rörelseresultatet för VAG är även betydligt högre än 

prognostiserat resultat för det första kvartalet av året. Resultatet beror bland annat på 

förbättringar i resultatet i Volkswagen-varumärket men även övriga varumärken i koncernen 

bidrog till god utveckling (108, Felber & Hoffbauer, 2017). Som konsekvens av FAST-

initiativet har en ny affärsplattform lanserats. Syftet är att samarbetet mellan leverantörer 

ska bli ännu smidigare och effektivare (109, Bothge, 2017). 

Volkswagen Group sammanfattar sitt första kvartal som starkt trots en utmanande marknad 

och en konkurrenskraftig miljö. Omsättningen var högre än motsvarande tidpunkt året innan 

(110, Felber & Hoffbauer, 2017). I april månad levererar Volkswagen personbilar färre 

fordon än året innan i både Europa och USA. Det här förklaras bland annat av påskledighet 

samt det planerade modellutbytet på Golfen (111, Kuhlmeyer, 2017). 

Vidare tillsätter Volkswagen USA en person som har i uppgift att se till att företaget följer 

regler, lagar och etiska principer (112, Meurer, 2017). Ungefär samtidigt presenteras 

företagets hållbarhetsrapport för år 2016 där fokus ligger på strategin ”TOGETHER – 

Strategy 2025” som beskrivs som den största i företagets historia. Den skapar grunden för att 

bli världens ledande leverantör av hållbar rörlighet. Företaget menar att hållbarhetsrapporten 

inte bara beaktar positiva effekter på samhället så som exempelvis nya arbetstillfällen utan 

även beaktar skadliga effekter som orsakas av utsläpp och förbrukning av resurser. Även 

dieselgate sammanfattas i en separat del i rapporten (113, Colsman 2017). 

I maj månad levererade VAG fler fordon än året innan och företaget ser positivt på framtiden 

i och med nylanserade modeller som gör VAG konkurrenskraftigt (114, Kuhlmeyer 2017). 

Företaget jobbar med att framtidsoptimera företaget och att nå målen för år 2017. Det innebär 

en förändring av personalstrukturen där förtidspensioner ska bidra till färre och yngre ledare. 

Hierarkierna ska bli lägre och företaget ska i det stora hela bli mer produktivt och smidigt 

(115, Adomat & Schlesag 2017). 
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Q3 

Det första halvåret för företaget är positivt med totalt fler leveranser än året innan. De 

berättar att de vill bevara och även stärka kunders förtroende för företagets produkter (116, 

Bothge 2017). VAG uttrycker sitt positiva tycke för musik när de går ut i ett pressmeddelande 

att Zara Larsson ska uppträda på företagets sjätte Volkswagen Garage Sound-konsert. I 

samband med konserten kommer den nya bilmodellen T-Roc att lanseras. De menar att Zara 

Larsson blir som en symbol för den nya modellen då hon också är ”född självsäker” och att 

det ska öppna varumärket för nya målgrupper (117, Kuhlmeyer 2017). 

I september månad lanserar företaget sin nya strategi ”Roadmap E” där målet är att senast år 

2030 ha minst en elektrifierad version av alla koncernens modeller. I och med lanseringen 

av strategin är företaget det första företaget i branschen att sätta datum på sin koncerns 

elektrifiering. Det här är en fortsättning på strategin ”TOGETHER – Strategy 2025” där målet 

är att bli världens ledande eldrivna fordonsföretag (118, Felber & Prax 2017). Vidare 

vinner företaget pris för årets mest innovativa varumärke (119, Schröder 2017).   

Q4 

VAG meddelar att de är på rätt spår i deras utveckling och varumärkets strategi “Transform 

2025+”. De har redan uppnått 96 procent av effektivitetsberparingarna för år 2017. 

Företaget är även på rätt spår när det gäller förtidspension, då de redan uppnått 94 procent av 

målet för år 2020. (120, Adomat & Schlesag 2017) Vidare stärker företaget mångfalden av 

arbetskraften. Ansvariga personer för mångfald från alla grupper har haft den första 

mångfaldskonferensen där de diskuterade hur man utbyter idéer om de bästa övningarna och 

mångfald i företagets regioner (121, Schlesag & Kulawik 2017). 

Under årets sista månader diskuterar företagets ledning årets framsteg. De har gjort många 

positiva förändringar på många områden och pratar om planerna på fler elektroniska 

fordon som ska lanseras under de kommande åren (122, Felber & Brendel 2017). De tar upp 

sin egna tidningsutgåva där de granskar sin position utifrån intressenternas perspektiv. Syftet 

med utgåvan är att vara självkritisk och ge rum för omvärlden att vara kritisk men även att 

granska dagens och framtida problem gällande hållbar rörlighet. Det här ska hjälpa företaget 

att nå sitt mål om att bli världsledande leverantör för hållbar rörlighet (123, Felber 2017). 

Under ett möte mellan en fackförening och VAG berättar företagets förhandlingskommitée att 

företaget står inför stora utmaningar framöver och att framtiden står på spel. Digitaliseringen 
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och e-mobilitet leder till stora investeringar och företaget behöver få in de här medlen. En 

förnuftig lönesättning är därför viktigare än någonsin (124, Schlesag 2017). 

Vidare slår Volkswagen personbilar rekord under november månad i antal levererade fordon 

till världen (125, Kuhlmeyer 2017) och VAG avslutar året med att ha lanserat en av de mest 

framgångsrika produktkampanjerna i företagets historia. Företaget ser ljust på framtiden och 

ser fram emot att år 2017 introducera elektrifiering av alla modeller (126, Buhlmann & Roch 

2017) 

4.7. Årens kommunikationsmönster 
Under de första studerade åren diskuterar VAG miljön flera gånger i sin kommunikation om 

produktion, utsläpp och alternativa bränslekällor. VAG börjar sedan efter dieselgates 

uppdagande att kommunicera om hållbarhet i sin helhet istället, vilket beaktar mer än bara 

miljöaspekten.  

VAG börjar exempelvis att belysa sociala frågor vilket är något som inte har kommunicerats 

tidigare. Det här innebär att det sociala ansvarstagandet som i det här fallet handlar om VAG:s 

medarbetare, kunder och även andra människor i världen inte tas alls upp under de första 

studerade åren.  

Företaget har kommunicerat om sina tekniska innovationer varje år som studeras och de 

uppmärksammar att de vunnit priser för sina motorer. De satsar mycket på att utveckla mobila 

bilanslutningar, bränslesnåla fordon samt elbilar. Under åren strävar VAG efter att bli 

världsledande inom flera områden till exempel miljö, teknik och antal sålda fordon.  

Under de första åren före dieselgate är antalet pressmeddelanden väldigt lågt. Mängden ökar 

sedan markant efter dieselgates uppdagande och fortsätter i samma trend nästkommande 

åren.    
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5. Analys  

Analysen är indelad i kategorierna före och efter dieselgates uppdagande. På så sätt tydliggörs 

förändringar i den kommunikation som analyseras. Indelningen har gjorts för att ha en 

utgångspunkt för hur kommunikationen har förändrats. 

5.1. Före dieselgates uppdagande 

Signalteorin utgår ifrån att människor är rationella och egenintresserade. De väljer aktivt vad 

som ska visas för omvärlden (Frostenson, 2015). I VAG:s pressmeddelanden är det mycket 

fokus på företaget själva i och med att de kommunicerar till intressenter. År 2013 var inte 

kvantiteten av pressmeddelanden stor, men av det som skrevs handlade allt om företagets 

bedrifter. De vill få det att framstå som att de ligger i framkant i branschen om att vara 

tekniskt utvecklande och att värna om miljön. 

I och med att de har få pressmeddelanden skulle det kunna tänkas att informationen som 

kommuniceras är selektiv, vilket skulle kunna innebära att företaget manipulerar vilken 

verklighet som intressenterna ska ta del av. Det här är enligt Spence (1973) en fråga om 

signaleringskostnader där företaget i fråga får väga olika utfall mot varandra och välja det 

som har den minsta kostnaden. Satsningen på solcellsparken i USA borde alltså utifrån teorin 

vara värt investeringen för att företaget ska bygga upp en trovärdighet om att värna om 

miljön. Spence (1973) menar att man alltid vill sända ut signaler till en mottagare som man 

har i åtanke. Teoretiskt sett i VAG:s situation vill de förmodligen få bekräftelser av 

omvärlden och få avkastning i form av exempelvis investeringar från ägare men även erhålla 

fler kunder. 

Leland och Pyle (1977) pratar om att man som företag inte alltid förväntas vara helt 

transparent. Det kan vara situationer där det finns en vinning i att förfina sina positiva 

egenskaper och ibland kan det även vara så att ingen tror på att man är helt transparent oavsett 

hur man kommunicerar. År 2013 kan tänkas vara ett relativt icke-transparent år i företagets 

pressmeddelanden då de är så få och endast handlar om positiva situationer. 

Nästkommande år fortsätter företaget på samma spår som året innan med fokus på miljön och 

teknikinnovationer. Den stora skillnaden är att antalet pressmeddelanden nästan har 

femdubblats. En ökning i frekvens menar Kirmani (1997) ökar kvaliteten i kommunikationen 

då företaget visar att de lägger ner resurser på att kommunicera och därmed tror på sig 

själva.   
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Första halvåret av år 2015 sker inte några stora förändringar i kommunikationsmönstret utan 

det som kommuniceras är påbörjandet av nya projekt och presentationer av nya bilmodeller. 

Connelly et al. (2010) poängterar att det alltid råder informationsasymmetri mellan företaget 

och omvärlden som inte har direkt insyn i företaget. Det kan tänkas att företaget besitter både 

positiv och negativ information om sin insida och det här kan skapa problem för investerare 

som måste ta ekonomiska beslut baserat på informationen som finns tillgänglig. Ett exempel 

på investering är FAST-initiativet som VAG startar för att kunna effektivisera 

produktionskedjan med de bästa leverantörerna i branschen. De företag som anser sig vara 

kvalificerade baserar sina beslut om att ingå avtal med företaget på den information som finns 

tillgänglig. På grund av det här kan avtal mellan företag vara riskfyllda och till och med skada 

de inblandade om något oförutsett händer. 

5.2. Efter dieselgates uppdagande 

Connelly et al. (2010) diskuterar att det är mest effektivt när man börjar signalera så mycket 

som möjligt och menar att det är på det viset som trovärdighet uppnås. Frekvensskillnaden är 

något som verkligen syns i VAG:s pressmeddelanden då de har ökat markant efter dieselgate. 

Företaget är snabba med att uppdatera omvärlden och ibland publicerar de meddelanden flera 

gånger under samma dag. Vid vissa tillfällen erkänner VAG sina misstag och 

pressmeddelandena är inte längre bara till för att marknadsföra företaget utan för att genuint 

kommunicera med intressenterna. Kirmani and Rao (2000) skriver om att ett företag mycket 

väl känner till hela sin verksamhet inifrån och därför gör aktiva val om vad som ska 

offentliggöras. De menar att företag som inte är av bra kvalitet inte gärna säger det explicit, 

utan vissa saker lämnas osagda och till mottagaren att själv göra en tolkning. Att VAG själva 

berättar detaljer om sina misstag och hur de “öppet och tydligt” ska fortsätta sin verksamhet i 

framtiden kan alltså tolkas som att de är transparenta med sina intressenter. 

Kirmani (1997) skriver om att konsumenter kan dra slutsatser om kvalitet baserat på hur 

mycket något kommuniceras. Konsumenterna kan avgöra om företaget tror på sig själva och 

om de tror på en fortsatt existens. Det här skulle kunna vara något som konsumenterna 

faktiskt tror, då VAG:s försäljningssiffror ganska snart tycks återhämtas. I och med att 

Kirmani (1997) diskuterar att mängden upprepning påverkar trovärdigheten till företaget kan 

det argumenteras att en ökad frekvens av kommunikation borde ha positiva konsekvenser för 

företaget. 
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Direkt efter dieselgates uppdagande, den 20 september år 2015, är pressmeddelandena 

intensiva och det totala antalet pressmeddelanden under år 2015 var 62 stycken. Det är en 

markant ökning om man jämför med tidigare år och tydligare blir ökningen de kommande två 

åren där antalet meddelanden ökar ytterligare. År 2016 blir det 185 meddelanden respektive 

298 stycken år 2017. Frekvens och upprepning av kommunikation diskuterar Kirmani (1997) 

i sin artikel och menar att det är något som signalerar kvalitet. Upprepningar gör att företagets 

intressenter kan dra slutsatser om kvaliteten i företaget och kunna avgöra om företaget är 

trovärdigt och erbjuder bra kvalitet. Det man kan se hos VAG är att många pressmeddelanden 

handlar om liknande saker och återkopplar tillbaka till pågående projekt som uppdaterar om 

utvecklingen. Läsaren kan följa livscykeln i bland annat projekt, fordonsmodeller och 

finansiella siffror. Dessutom har den totala frekvensen pressmeddelanden ökat markant under 

åren. 

VAG:s utsläppsfusk är ett agerande som skadat företagets anseende i samband med att fusket 

uppdagades i september år 2015. Marcus och Goodman (1991) menar då att omvärlden 

förväntar sig en förklaring. Företagets vd har bett om ursäkt och VAG har genom 

pressmeddelanden försökt ge en förklaring till fusket. De har även försökt bortförklara sin 

handling genom att företaget kommunicerat att det inte är hela VAG som legat bakom fusket, 

utan att det bara är ett visst antal personer som är de skyldiga. De har försökt rättfärdiga 

handlingen genom att förklara att det förmodligen skett till följd av tidspressen i projektet. 

Den grupp individer som agerat beklagligt har enligt VAG således inte sett någon annan 

utväg. Skuld och skam är också något som företaget har visat i sina pressmeddelanden genom 

att beklaga det som hänt. Marcus och Goodman (1991) poängterar att om intressenterna till 

företaget godkänner deras förklaring till handlingen och att de återgäldar problemet kan deras 

ansvar för handlingen förringas och deras rykte kan återuppbyggas. Det här kan antas ge 

incitament till företaget att kommunicera på det sättet. Eftersom PR enligt Kitchen (1996) är 

ett effektivt kommunikationsverktyg kan det tänkas att VAG motiveras att kommunicera sin 

förklaring genom pressmeddelanden. Kahneman och Tversky (1979) styrker att internet och 

framför allt PR utgör ett viktigt kommunikationsverktyg i en allt mer globaliserad värld. 

VAG tar under det första kvartalet av år 2016 bort sin slogan “Das Auto” och lanserar en ny 

reklamkampanj där fokus ligger på människorna som använder bilarna istället för tekniken. 

Det här menar VAG enligt sina pressmeddelanden är ett fokusskifte för företaget där man vill 

börja engagera sig mer i sociala frågor. Andra exempel på när företaget engagerar sig i sociala 

frågor är vid deras sponsring av cyklar till utsatta barn samt värna om anställdas välmående 
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genom att förenkla kombinationen av arbetsliv med privatliv. Det här är signaler som går i 

linje med varandra vilket Connelly et al. (2010) menar ökar effektiviteten i mottagandet av 

signalen. Det här skulle innebära att den tydliga signalen som VAG skickar i och med 

reklamkampanjen understöds av företagets handlingar och blir mer trovärdig. Samma sak 

styrks även av Erdem och Swait (1998) som menar att företag måste signalera konsekvent. De 

poängterar också att trovärdighet är den viktigaste egenskapen för ett företag att inneha och 

signalera. Trovärdigheten kan uppnås med hjälp av investeringar i varumärket och det här 

syns när VAG dels tar bort sin slogan och gör ett fokusskifte för sin verksamhet. 

Förhoppningen är att företaget ska få avkastning för sin investering och dessutom ska 

trovärdigheten öka och inte skadas av fokusskiftet. Den här typen av innehåll är nytt i 

företagets kommunikation och har inte synts till före dieselgate.   

Connelly et al. (2010) poängterar att det kan vara effektivt att signalera med andra medel än 

ord och nämner insynshandel som ett exempel. Det här förklaras av att de personer som har 

insyn i företaget innerst inne vet om företaget har en verksamhet som det är värt att investera 

i. När en person med insyn gör en investering i företaget visar det på trovärdighet och i och 

med handlingen minskar informationsasymmetrin. Det här blir tydligt när VAG i första 

kvartalet av 2017 går ut med att ersättningssystemet till styrelsen ska omstruktureras. 

Ersättningen ska bli mer aktiebaserad vilket ger incitament för styrelsen att köpa fler aktier i 

företaget. Vid insynsköp skickas en trovärdighetssignal till framförallt investerare eftersom att 

insynspersonerna är villiga att investera i sin egen verksamhet som de känner innan och 

utantill (Leland & Pyle 1977). Något annat som krävs för att investerare ska vara nöjda är att 

det finns kunder som tillför kapital till verksamheten. 

Enligt Kotler och Keller (2016b) är det viktigt att kunder godtar varumärket och vad det 

förknippas med för att de ska köpa produkterna. Efter dieselgates uppdagande fanns det 

således risk för att VAG:s kunder skulle välja bort företagets produkter eftersom att de 

riskerade den negativa association som dieselgate innebar. Kotler och Keller (2016b) menar 

att företag måste lösa problem som bidrar till den negativa associationen och sedan 

kommunicera en ny högre kvalitet. Det här visar VAG exempel på i pressmeddelanden där de 

förklarar dels att de kommer att köpa tillbaka eller åtgärda drabbade bilmodeller, och dels 

åtgärda interna system i företaget för att något liknande aldrig ska hända igen. 

För att kunderna ska godta företaget bör de enligt Kotler och Keller (2016b) också handla för 

att generera en följd av goda ord om företaget och i sin tur påverka varumärket positivt. 

Företaget har efter dieselgate skrivit i sina pressmeddelanden om flera positiva handlingar. 
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Några exempel på de här är åtgärder till drabbade kunder, värnandet om miljön och 

mänskligheten i form av bland annat hjälpa utsatta barn att enklare ta sig till sina skolor. Det 

här i kombination med företagets tekniska diskussioner ger incitament för tolkning av att den 

nya kommunikationen används för att visa företagets kvalitet. Kent och Taylor (2002) 

poängterar dock att även om interaktionen kan ge ett transparent anseende behöver det inte 

betyda att det ger etiska effekter. Företagets sannolikhet att bli förstått av allmänheten bör öka 

vilket styrks av Cameron et al. (1997) som menar att allmänheten får en möjlighet att bilda sig 

en uppfattning om företaget utifrån deras kommunikation. 

Det framgår av ett pressmeddelande att VAG i och med en förlikning med amerikanska 

myndigheter har erkänt sig skyldig för tre brott mot amerikansk lag. Företaget menar själva 

att det råder hög kundnöjdhet från kunder som får sina problem åtgärdade och kommunicerar 

ständigt sina pågående planer om ytterligare åtgärder och reparationer. De skriver i sina 

pressmeddelanden att tillit och kundtillfredsställelse anses vara några av de viktigaste 

tillgångarna som företaget har och arbetar för att upprätthålla det här. 
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6. Diskussion och slutsats 

Följande kapitel presenterar en diskussion baserad på analysen där fler aspekter som bidrar till 

diskussion förutom de som återfinns i empirin och den teoretiska referensramen. 

Avslutningsvis presenteras en slutsats som besvarar studiens syfte och frågeställning. 

6.1. Diskussion 

6.1.1. Dieselgate 

Connelly et al. (2010) diskuterar i sin artikel om motivationer till falsk signalering och det 

förefaller som att VAG med stor sannolikhet har signalerat falskt vid lanseringen av 

dieselbilar i USA. Företagets dieselbilar uppnådde, som nämnts i bakgrundskapitlet, inte 

utsläppskraven i USA. Till följd av dieselgate framkom det att bilarna inte heller gjorde det 

efter lanseringen. Det kan argumenteras att det är otänkbart att en så revolutionerande och 

avgörande innovation som lyckades sänka kvävemonoxidhalten åttafaldigt inte skulle ha 

uppmärksammats eller granskats internt. Lanseringen av dieselbilar i USA ansågs också 

mycket viktig för VAG. Connelly et al. (2010) menar att om kostnaden för att signalera falskt 

kan anses understiga kostnaden att inte göra det finns incitament för företaget att signalera 

falskt. Kostnaden för falsk signalering skulle kunna innebära kostnaden för att bli påkommen 

med utsläppsfusk. Kostnaden för att inte signalera falskt skulle kunna innebära kostnaden för 

VAG:s tappade marknadsandel i USA. Dessutom hade valet att inte fuska sannolikt inneburit 

att företaget hade varit tvunget att förbruka mycket tid och resurser på att utveckla teknologi 

som är tillräckligt miljövänlig för att vara godkänd av amerikanska myndigheten. Därutöver 

skulle risken kunnat ansetts vara ett hinder för företagets uppsatta mål att bli världens största 

biltillverkare. Det finns naturligtvis en mångfald ytterligare faktorer som påverkar ett sådant 

vägval, men de nämnda faktorerna talar för att en medvetet falsk signalering kan ha skett. 

Det verkar inte som att VAG:s intressenter har kunnat övervaka informationen som företaget 

har haft och som Connelly et al. (2010) nämner är viktigt för en principal att kunna göra. Det 

blir tydligt i och med att dieselgate oväntat uppdagades vilket skulle kunna betyda att VAG 

har avstått att signalera information om fusket innan uppdagandet. Det finns också en 

möjlighet att större delen av företaget inte haft kännedom om fusket, precis som de har 

kommunicerat. Det skulle dock kunna förefalla rimligt att företaget förväntade sig att inte bli 

ertappade, och att de räknade med att de skulle kunna generera mer pengar på ett långsiktigt 

plan genom att utföra manipulationen av bilarnas mjukvara. En annan möjlighet kan vara att 

VAG från början hade en tanke om att de skulle kunna bli upptäckta och kalkylerat för det. 
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Det kan tänkas att företaget utfört riskbedömningar och således kalkylerat att kostnaden för 

utfallet att fuska och ertappas skulle bli mindre kostsam än alternativet att inte genomföra 

fusket. Det här hade förmodligen under rådande förutsättningar varit tidskrävande och 

kostsamt vilket gjorde att företaget valde en annan väg istället. Den valda vägen mot 

dieselgate har gett VAG mycket uppmärksamhet och som konsekvens blivit att de visar hur 

de ständigt satsar på att ta ett större ansvar och bli mer hållbara. 

6.1.2. Pressmeddelandenas mängdskillnad och fokusskiftet 

Det är intressant att det tydligt syns ett mönster över pressmeddelanden. Antalet har ökat de 

senaste åren och framför allt dagarna efter dieselgates uppgång. Den intensiva 

kommunikationen kvarstår även efter dieselgate. I och med att företaget fortsätter att 

publicera mycket kan det antas ha varit positivt för dem att kommunicera den mängden. Det 

kan dock vara svårt att avgöra om företaget fortsätter att kommunicera frekvent för att det är 

positivt för dem och inte för att samhället förväntar sig det. 

Utifrån innehållet i pressmeddelandena går det att se att företaget verkar ha bytt tankesätt och 

fokus efter dieselgate till sociala strategier. Marknadsföringen fokuserar på människor och de 

publicerar att de är involverade i många projekt vilket inte har synts lika mycket innan 

dieselgate. Pressmeddelandena lägger inte lika stort fokus på bara fordon utan VAG verkar 

vilja vara en del av samhället och bildandet av framtiden i form av hållbar utveckling. Det här 

skulle kunna vara något som företaget endast gör för att skapa ett intryck av ett 

ansvarstagande vilket kan leda till att samhället sänker sina krav på företaget. Ansvaret för 

VAG:s handlingar har då i realiteten förringats i enlighet med Marcus och Goodman (1991) 

som menar att en ursäkt endast kan accepteras av de drabbade. 

6.1.3. Signalering av kvalitet 

Det skulle även kunna anses att dieselgate har visat att företaget inte har haft den påstådda 

kvalitet som de antydde innan uppdagandet. Efteråt har företaget försökt leva upp till den 

påstådda kvaliteten i och med att de kommunicerar saker som signalerar kvalitet. VAG har 

exempelvis en successiv utdelningspolicy vilket enligt Connelly et al. (2010) är ett sätt att 

signalera kvalitet i företaget. Ett företag av låg kvalitet hade inte haft råd med ett sådant 

åtagande. 

Produktgarantier är ett annat sätt för företag att signalera kvalitet Boulding och Kirmani 

(1993). Ställer sig företaget bakom sin produkt och ersätter alla brister som uppstår inom en 

viss tid kan man anta att produkten är så pass bra iallafall. VAG hade år 2015 en garantitid på 

tre år, vilket verkar vara branschstandard (CNBC 2017). Ett företag av lägre kvalitet hade helt 
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enkelt inte haft råd med ett sådant åtagande och kanske fått erbjuda lägre garantitid eller ingen 

alls. Ett resonemang som går i linje med Connelly et al. (2010), där de menar att 

lågkvalitativa företag inte har råd att erbjuda löpande utdelning. Garantitiden kan således ses 

som vilket förtroende företaget har för sin egen produkt, och därigenom vilket förtroende 

kunder bör tillägna företagets produkter. VAG låg vid tidpunkten som sagt inom 

branschstandarden vilket signalerar att de varken är bättre eller sämre än andra i det 

avseendet. I samband med att dieselgate uppdagades skadades VAG:s förtroende och i 

efterdyningarna av dieselgate, nämligen år 2017 har VAG utökat garantitiden till sex år. Det 

här signalerar då att kvaliteten har ökat till en nivå som kanske till och med överstiger 

konkurrenternas vilket kan tänkas viktigt för VAG att signalera i synnerhet efter dieselgate. 

Dessutom kan det även tänkas att VAG, genom den ökade garantitiden, signalerar att de bryr 

sig mer om sina kunder. Dels mer än vad de gjort innan och dels mer än konkurrenterna. Det 

här är något som går i linje med VAG:s marknadsföringskampanjer efter skandalen där fokus 

läggs på kunden som människa. Kanske är den ökade garantitiden också nödvändig för att 

kunder ska kunna lita på VAG och välja deras produkter i fortsättningen. 

6.1.4. Trovärdighet och förtroende 

Enligt Boulding och Kirmani (1993) behöver företag dock öka sin trovärdighet för att ha nytta 

av den signal om kvalitet som den utökade garantitiden innebär. Ett sätt att öka trovärdighet 

enligt Connelly et al. (2010) är fler samstämmiga signaler. Det framgår i ett pressmeddelande 

att Zara Larsson uppträder år 2017 på en konsert som VAG anordnar i samband med en 

lansering av en ny bilmodell. Genom samarbetet med Zara Larsson, som får anses vara en 

färgstark person och som tagit tydlig ståndpunkt i sociala frågor (Aden Lisinski 2016), 

signalerar VAG att sociala frågor är viktiga för dem. Det här ger således en samstämmig 

signal med företagets nya marknadsföringskampanj och ökar VAG:s trovärdighet. 

Kvaliteten behöver inte ha ökat även om VAG signalerar det med ökad garantitid. Det här 

skulle kunna vara en kostnad som VAG tar på sig för att vinna tillbaka förtroende kortsiktigt. 

Kostnaden blir dock på lång sikt eftersom kunder kommer att förvänta sig den längre 

garantitiden i fortsättningen, även efter att VAG:s förtroende återuppbyggts. En minskning av 

garantitiden i framtiden hade skickat mycket oönskade signaler. Ökningen av garantitiden kan 

sålunda anses vara ett långsiktigt åtagande av VAG som signalerar ekonomisk stabilitet. 

Vilket är något som aktieägare och investerare gärna vill höra. 

Ett annat exempel på en handling som ska öka förtroendet för företaget är att de utser ett 

objektivt råd som ska övervaka och se till att företaget arbetar inom hållbara ramar. Rådet får 
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agera utan interna förhållningsregler från företaget. Det här signalerar att företaget inte har 

något att dölja. Det visar således på transparens och ökar därmed förtroendet hos företaget 

och tilliten från intressenterna. 

6.1.5. Världsledande inom teknik 

Ett genomgående mönster som går att urskilja under alla år är företagets strävan och nästintill 

löfte om att de ska bli världsledande inom tekniska innovationer. Det här skulle kunna vara ett 

sätt för företaget att visa sitt innehav av förtroende från intressenter men även för att gagna 

större förtroende. För att nå visionen om att bli världsledande krävs det möjligheter att 

investera i företagets utveckling och för att kunna investera krävs kapital. Således behövs 

förtroende från investerare och kunder som bidrar med kapital till verksamheten som i sin tur 

kan gå till företagets utveckling. För att motivera investerare och kunder krävs förtroende för 

att företaget faktiskt kommer nå dit de vill respektive erbjuda bra kvalitet i sina produkter. 

Den här processen förutsätter att företaget redan har ett visst förtroende från sin omgivning 

vilket innebär att de faktiskt har uppnått visioner och löften. Till VAG:s fördel har de tidigare 

uppnått utsatta mål, så som exempelvis att bli världens största biltillverkare (BBC News 

2017). 

6.2. Slutsats 

Uppsatsens syfte har varit att ta reda på hur negativ publicitet och efterföljande företagskris 

påverkar ett företags kommunikationsmönster. I studien har det framkommit att företagets 

kommunikation genom pressmeddelanden ökar frekvensmässigt efter uppdagandet av en 

företagskris. Omformning av budskapet i företagets kommunikation i samband med 

uppdagandet av en kris har också kunnat observeras. I studien har det även observerats att 

företaget genomför ett kommunikativt fokusskifte i samband med en företagskris. Företaget 

som studerades tycktes skifta fokus till områden som kan tänkas väga upp för de brister som 

framkommit genom den negativa publicitet som försatt företaget i kris. Det vill säga företaget 

började kommunicera förnyad kvalitet. För att bidra till effektiv kommunikation av det 

förnyade budskapet kommunicerar företaget frekvent och entydigt signaler av kvalitet.  

6.3. Kritisk reflektion 
Det kan vara svårt att avgöra om det var dieselgate som ledde fram till den stora ökningen av 

pressmeddelanden, då de redan hade börjat öka åren före krisen. En möjlighet är att företaget 

redan skulle kunna haft kännedom om att krisen kunde uppdagas och att de därför ville öka 

frekvensen redan före. 
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Dessutom kan det vara svårt att hävda att en förändring av fokusskiftet av den här karaktären 

enbart beror på en företagskris. Det kan finnas många faktorer som påverkar ett företag att ta 

beslut men det kan dock tänkas att företagskrisen utgör en drivkraft.  
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8. Bilagor 
8.1. Volkswagens historia 

Den tyska biltillverkaren Volkswagen AG bildades år 1938 i Wolfsburg när regeringen i 

Tyskland påbörjade ett projekt för att framställa en folkbil med fyra sittplatser och möjlighet 

att åka i 100 km/h. Tanken var också att folkbilen skulle ha ett lågt inköpspris och att 

underhållandet skulle vara billigt vilket skulle göra att privatpersoner kunde bruka den (NE.se 

u.å.a). 

Projektet gick till Ferdinand Porsche som var en österrikisk bilkonstruktör och kom med ett 

förslag på hur bilen skulle konstrueras. Förslaget var djupt inspirerat av den österrikiske 

bildesignern Hans Ledwinkas Tatras bilar vilket gjorde att Tatraverken tidigt stämde 

Volkswagen. Stämningen fullföljdes först inte på grund av den tyska invasionen av 

Tjeckoslovakien men efteråt betalade Volkswagen företaget vilket lugnade situationen (NE.se 

u.å.a). 

Bilen som Volkswagen utvecklade fick namnet kdF-Wagen som betyder styrka genom glädje 

och samtidigt byggdes det en bilfabrik i staden kdF-Stadt, nuvarande Wolfsburg. Tysklands 

dåvarande ledare Adolf Hitler lade den första byggstenen under byggnationen av fabriken år 

1938 och när andra världskriget utbröt året därpå hade inte många bilar blivit färdigställda. 

Kriget gjorde att produktionen ändrades till en krigsindustri där det framställdes jeepar och 

krigsfordon. Efter att kriget upphört återupptogs den vanliga produktionen av Volkswagens 

första folkbil Typ 1 och i samma veva fick staden sitt nuvarande namn Wolfsburg. De tio 

följande åren producerades en miljon folkbilar och den sista av denna modell rullade av 

produktionsbandet år 1978 (NE.se u.å.b). 

Företaget framställde i flera år endast bilar som hade luftkylda svansmotorer men under 1960-

talet försökte företaget tillverka större personbilar med sina luftkylda svansmotorer. 

Konstruktionen av bilarna hade nackdelar som till exempel opålitliga vägegenskaper, sämre 

värme och omodern konstruktion. De började producera modeller som var mer rymliga och 

bekväma än Typ 1 men de nya modellerna blev aldrig någon succé vid försäljningen. Den nya 

bilmodellen innehöll däremot en utveckling med datorstyrd bränsleinsprutning som 

introducerades på världsmarknaden under åren 1967 och 1968 (NE.se u.å.b). 

Modellen Typ 4 var företagets sista bilmodell med svansmotor och tillverkades i början av 

1970-talet. Företaget startade försäljningen av framhjulsdrivna bilar och vattenkylda motorer 

med modellen VW K70 och har sedan dess fortsatt att utveckla konceptet med 
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framhjulsdrivna bilar och vattenkylda motorer. Den välkända Passaten kom år 1973 som en 

modell med bättre utrymme, bekvämlighet och köregenskaper. År 1974 premiärvisades VW 

Golf och den nya bilmodellens storlek och framställning blev en måttstock för bilindustrin. 

Den här bilen gav upphov till Golfklassen och GTI vågen som var den första i klassen med 

cabrioletutförande, fyra-ventils direktinsprutad turbodiesel och permanent fyrhjulsdrift (NE.se 

u.å.b). 

Volkswagen har fortsatt utveckla sina bilar under åren med samma grundkoncept som Passat 

och Golf. Företaget blev år 1960 ett aktiebolag och har växt till en koncern under åren i och 

med att de har köpt personbilstillverkarna Audi år 1965, Seat år 1985, Skoda år 1991, Bentley 

år 1998, Lamborghini år 1998, Bugatti år 2000 och Porsche år 2012. Förutom att hålla sig 

inom personbilsbranschen har de även gjort andra köp som Italdesign år 2010 som är ett 

designföretag. Företaget har även köpt lastbilsföretaget Man år 2011 och Scania år 2014 som 

tillverkar lastbilar och bussar samt Ducati år 2012 som är en motorcykeltillverkare (NE.se 

u.å.a). 

Volkswagens personbilar tillverkas idag vid huvudanläggningen i Wolfsburg och Ingolstadt. 

Tillverkning sker även i andra europeiska länder som till exempel Belgien, Spanien, Tjeckien, 

Storbritannien och Italien. Utanför Europa tillverkas det bilar i Brasilien, Mexiko, Indien, 

Kina och Sydafrika  (NE.se u.å.a). 

 

 


