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1. Inledning 

 

Kommentaren är skriven av en upprörd intressent på Volkswagens facebooksida under 

utsläppskrisen hösten år 2015. Volkswagens utsläppskris är en av de största 

förtroendekriserna genom bilindustrins historia och en stor del av kriskommunikationen 

skedde just på det sociala mediet Facebook. 

 

En förtroendekris definieras som en plötslig situation där en organisation handlat på ett icke 

önskvärt sätt och som strider mot intressenters värderingar. Detta skapar en situation som 

hotar organisationens varumärke samt hotar att ge ekonomiskt negativa konsekvenser 

(Coombs, W. T. 2007). Volkswagen var per denna definition drabbade av en kris. 

Krisen går tillbaka till 2014 då amerikansk motorpress kritiserat biljätten för att ha högre 

utsläppsvärden än vad de angav. I kombination med detta saknade vissa modeller av 

Volkswagen Groups bilar selektiv katalytisk reduktion, vilken minskar halten av kväveoxider 

i utsläppen. Kritiken ledde till att en grupp forskare vid West Virginia University började 

undersöka utsläppsvärdena på bilar tillhörande Volkswagen Group och kritiken visade sig 

vara sann (Leibermann, A. 2015, 22 Sep). Resultatet blev att Volkswagen Group fick 

återkalla upp till 11 miljoner bilar, varav 224,746 bilar i Sverige. Manipuleringen av 

motorerna syftade till att ge bilar tillhörande Volkswagen Group en högre miljöklassning 

(Holmberg, 2015, 29 sep). 

 

Facebook är en växande och dynamisk plattform som sedan det grundades år 2004 har fått 

mer än 1 miljard användare (Nationalencyklopedin U.Å). Under åren har allt fler 

organisationer valt att vara närvarande på Facebook för att kommunicera med sina 

intressenter och vårda sin image. En organisations image är vital för dennes relation med 

intressenter och utvecklas ur den information som intressenter tilldelas (Coombs, W. T. 

2007). 
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När en del av kommunikationen förflyttas till sociala medier så är ett naturligt led i detta att 

även en del av kriskommunikationen förflyttas till sociala medier. På sociala medier, såsom 

Facebook, finns det såväl stora möjligheter som utmaningar för kriskommunikatören. Här 

finns bland annat möjligheter att snabbt nå ut med budskap, ha tvåvägskommunikation med 

intressenter och ta kontroll över en situation genom att bevaka och besvara rykten (Boyang, 

Z. et al. 2015; Pfeffer, J. et al. 2014; María E. et al. 2015). Som nämnt finns det också stora 

utmaningar, på Facebook så finns det många aktörer som alla kan skapa och sprida innehåll 

på samma premisser (Nationalencyklopedin U.Å.). Detta leder till att kommunikationen går i 

många olika riktningar med många olika budskap och sociala medier är därmed ett komplext 

medium att kontrollera men också att studera (Coombs, W. T., & Holladay, S. J. 2014). 

Dagens digitala landskap ställer nya krav på organisationers förmåga att kommunicera men 

den ställer också nya krav på forskningen som måste hinna med i sociala mediers utveckling 

för att förstå fenomenet. 

 

Sociala medier kan ses som en retorisk arena där Volkswagens facebooksida blir en sub-

arena. En retorisk arena inom en kris är ett utrymme där flera krisaktörer pratar om krisen och 

ger respons på vad andra aktörer säger om krisen vilket är precis det som sker på sociala 

medier (Coombs, W. T., & Holladay, S. J. 2014). Volkswagens facebooksida är den sub-

arena som denna studie ämnar undersöka. 

 

Vi studerar detta genom att göra en kvalitativ fallstudie av Volkswagens krishantering på 

Facebook. Till vår hjälp för att undersöka detta använder vi oss av Coombs (2007) Situational 

Crisis Communication Theory, SCCT. Denna teori innehåller bland annat olika 

budskapsstrategier och modellen skapades redan innan sociala mediers uppkomst men är än 

idag en av de mest använda teorierna. 

 

Det har gjorts mycket forskning inom fältet för kriskommunikation, dock har forskningen 

inte hängt med i framväxten av nya retoriska arenor som exempelvis Facebook. Därför krävs 

det mer forskning inom detta område vilket denna studie ämnar undersöka. Studiens fokus 

ligger på interaktionen mellan Volkswagen och dess intressenter under utsläppskrisen. Varför 

får en krisdrabbad organisation respons likt den inledande kommentaren och hur hanterar de 

den? Denna studie söker svar på dessa frågor och ämnar ge en förståelse för 

kriskommunikationen och interaktionen inom Facebook som retorisk arena.  
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1.2 Syfte 

Detta kapitel syftar till att förtydliga studiens syfte samt de frågor vilken den ämnar ge svar 

på inom ramen för det vetenskapliga problemet. 

 

I studien undersöka interaktionen på Facebook mellan en organisation i kris och dess 

intressenter. Syftet med studien är alltså att studera Volkswagens krishantering och därmed 

finna vilka förutsättningar som finns med Facebook som retorisk arena för 

kriskommunikation. Den retoriska arenan som undersöks är Volkswagen Sveriges 

facebooksida. Genom att undersöka interaktionen på denna plattform under utsläppskrisen 

identifierar vi valda budskapsstrategier. Därefter ser vi vilka reaktioner dessa strategier 

genererar från intressenter samt hur Volkswagen i sin tur förhåller sig till intressenternas 

respons. Detta ämnar bidra till forskningen om Facebook som kriskommunikationsverktyg.  

1.2.1 Frågeställningar 

- Vilka av Coombs olika budskapsstrategier enligt SCCT går att identifiera i Volkswagens 

inlägg? 

- Hur ser relationen ut mellan Volkswagens valda budskapsstrategier och hur intressenter 

reagerar i kommentarer? 

- Vilka budskapsstrategier genererar negativa respektive positiva kommentarer och 

svar från intressenter?  

- Hur förändrar Volkswagen sin budskapsstrategi när de ger svar på kommentarer från 

intressenter? 

1.3 Disposition 

Denna studie inleddes med en kortfattad redogörelse för det vetenskapliga problem som 

kommer undersökas samt gav en bred översikt över det valda fall som undersöks. I 

inledningen presenterades även syftet och frågeställningar till denna studie. 

  

Kapitel två, teoretiskt ramverk, följer inledningen för att i ett tidigt skede ge en förståelse för 

de teorier som studien vilar på samt att ge kännedom om begrepp som återkommer senare. 
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Därefter följer kapitlet om tidigare forskning. Denna forskning ämnar ge stöd åt resultatet och 

diskussionen samt ger en bild av hur forskningsfältet ser ut. När dessa presenteras har 

relevanta begrepp redan redogjorts och deras teorier likaså. 

  

I kapitel fyra redogör vi för studiens metoder, hur de fungerar och hur de tillämpas på denna 

studie. Här beskrivs och motiveras också insamlingen av data, studiens avgränsningar och hur 

det insamlade materialet analyseras. 

  

I kapitel fem presenteras resultatet. Därefter följer diskussion och slutsatser i kapitel sex där 

studiens resultat diskuteras och slutsatser presenteras. 
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2. Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel syftar till att ge en fördjupad förståelse för de teorier som studien ämnar 

använda för att förstå krisen och för att utföra analysen. I detta kapitel förklaras även de 

nyckelbegrepp som är relevanta för denna studie. 

2.1 Kriskommunikation 

Alla organisationer riskerar att någon gång drabbas av en kris, vilket gör att 

kriskommunikation är en viktig del inom strategisk kommunikation (Falkheimer, J. & Heide, 

M. 2015). Om man ser till kriskommunikation som en process inom krisen, innebär det den 

interaktiva process där information och opinion utbyts mellan en organisation och dess 

intressenter och detta sker under ett pressat tidsförlopp. Denna kommunikativa process 

innehåller ofta flera budskap om vilka faktorer som har förorsakat krisen (Eriksson, M. 2009, 

s.38). 

2.2 Situational Crisis Communication Theory 

SCCT, Situational Crisis Communication Theory, skapades av Coombs för att förstå 

dynamiken i krisen samt erbjuda budskapsstrategier för att hantera den. Detta för att på 

fördelaktigt sätt kunna föra dialogen med intressenter för att bevara och skydda 

organisationens anseende (Coombs, W. T. 2007). SCCT är en utveckling av Image Repair 

Theory, då Coombs ansåg att denna inte tog hänsyn till krisens kontext och var för 

sändarorienterad. SCCT erbjuder en utvecklad teorimodell som innefattar fler faktorer under 

en kris (Frandsen, F., & Johansen, W. 2007). Enligt SCCT bör en organisation i kris initialt 

skydda intressenter från skada. Det kan innefatta att informera om att en viss produkt kan 

utgöra en fara för intressenter eller att det finns platser man inte bör besöka. Organisationen 

bör samtidigt informera om orsakerna till att krisen har uppstått. Att börja reparera ett skadat 

varumärke i detta skeende anses oansvarigt då det kan utgöra en fara för intressenter 

(Coombs, W. T. 2007).  

  

Coombs menar att kriskommunikatören måste förstå vilken typ av kris organisationen har 

drabbats av för att kunna ta välgrundade beslut om budskapsstrategier. Krisen bör därmed 

kategoriseras då det avgör hur pass stor skada det hotar att orsaka organisationen.  
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Coombs menar att människor ofta försöker att hitta ansvariga för kriser. Detta då de känner 

ilska och/eller sympati för det som förorsakats av krisen. För detta fenomen hänvisar Coombs 

till Attribution theory som bidrar till SCCT med en logisk grund för relationerna mellan 

SCCT:s olika variabler (Coombs, W. T. 2007). 

  

I första steget då krisen kategoriseras finns tre kluster, vilka utgörs av 

- Offerklustret (Victim cluster) 

- Olyckshändelseklustret (Accidental cluster) 

- Det förebyggsbara klustret (Preventable cluster) 

 

Inom offerklustret är även organisationen offer för krisen. Därmed ställs de inte inför ett lika 

omfattande ansvarstagande och krisen utgör då ett mildare anseendehot. Fyra olika kriser som 

ryms inom denna kategori är naturkatastrofer, rykten, arbetsplatsvåld och 

produktmanipulation av annan än organisationen (Coombs, W. T. 2007). 

  

Olyckshändelseklustret är när de händelser som förorsakat krisen inte är medvetna 

handlingar. Därför förväntas inte lika högt ansvarstagande från organisationen och detta 

kriskluster har ett medelhögt anseendehot. Inom detta kluster kan tre olika kriser definieras, 

den första definitionen är när intressenter anser att organisationen har handlat på ett icke 

önskvärt sätt, den andra då tekniska haverier uppstår samt den sista som avser teknisk 

produktskada som leder till att produkter måste återkallas (Coombs, W. T. 2007). 

  

I det förebyggsbara klustret har organisationen medvetet försatt intressenter för en risk, eller 

brutit mot lagar. Organisationen anses då ha ett högt ansvarstagande och deras image hotas i 

hög grad. De kriser som ryms inom detta kluster är när en person orsakar en industriolycka 

eller när en person orsakar produktskada vilken leder till att produkter måste återkallas. Detta 

kluster rymmer även kriser där intressenter blir svikna, lagar bryts av organisationers ledande 

personer och då intressenter utsätts för risker som kan orsaka skador (Coombs, W. T. 2007). 

Det är inom detta kluster som Volkswagenkrisen hamnar då regleringar om utsläppsvärden 

förbisetts. Detta bröt mot regler även om manipulationen enligt Volkswagens egen utsago 

inte försatte intressenter i fara. Volkswagen redogjorde under kriskommunikationen att 

åtgärdsplanen skulle innebära att samtliga berörda bilar skulle återkallas genom en 

åtgärdsplan, vilken skulle innebära att reglerna om utsläppsvärden på bilar skulle uppnås. 
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Efter att klustervalet genomförts och att organisationen har informerat intressenter bör de 

välja en lämplig budskapsstrategi. Strategierna används för att reducera risken för att krisen 

förvärras samt för att bemöta intressenter och bjuda in till dialog. Coombs definierar fem 

primära budskapsstrategier och tre sekundära (Coombs, W. T. 2007). 

  

De primära strategierna är att organisationen 

- attackera den som anklagar (Attackera den som anklagar/Attack the accuser) 

- nekar att det finns en kris (Neka/Denial) 

- skyller ifrån sig dess ansvar i krisen (Syndabock/Scapegoat) 

- menar att de omöjligt kan ansvara för de faktorer som orsakat krisen 

(Undanflykt/Excuse) 

- rättfärdigande av krisens skada (Rättfärdigande/Justification) 

- kompenserar och erbjuder pengar eller något av nytta för intressenter 

(Kompensation/Compensation) 

- tar fullt ansvar för det som inträffat och därmed ber om ursäkt. (Ursäkt/Apology) 

 

De sekundära strategierna är att 

- påminna intressenter om det goda som organisationen tidigare åstadkommit 

(Påminelse/Reminder) 

- påminna om det tidigare goda arbetet som organisationen gjort 

(Inställsamhet/Ingratiation) 

- organisationen framställer sig som offer. (Offerfiering/Victimage) (Coombs, W. T. 

2007) 

 

Coombs (2007) beskriver att syftet med dessa budskapsstrategier är att forma uppfattningen 

av krisen, förändra upplevelsen av den krisdrabbade organisationen och att bemöta negativ 

kritik. I krisen är det viktigt för organisationen att förmedla ”sin sida av krisen”, vilket dessa 

strategier hjälper kriskommunikatören att göra. Coombs (2007) menar också att 

organisationen ska använda budskapsstrategierna för att förstärka sitt budskap. Då 

intressenter upplever att organisationens bild av krisen inte är övertygande kan de vända sig 

till annan information, vilka kan komma från andra upprörda intressenter (Coombs, W. T. 

2007). 
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Coombs (2007) erbjuder även riktlinjer för kriskommunikatören. Dessa innefattas av flera 

förhållningssätt. Den krisdrabbade organisationen bör endast kommunicera informerande, 

utan strategi, i de fall där de inte antas ha förorsakat krisen, till exempel inom offerklustret, 

eller där organisationens rykte hotas. En organisation kan framställa sig själva som offer vid 

särskilda tillfällen, till exempel vid arbetsplatsolycka, naturkatastrofer eller vid 

ryktesspridning. Om organisationen väljer att förminska krisens betydelse bör de inte befinna 

sig inom ett kluster som innebär hot av deras anseende. De bör i dessa fall inte heller stått 

inför liknande kriser tidigare.  

 

Då krisen är av allvarlig karaktär bör den drabbade organisationen påminna intressenter om 

det tidigare goda arbete de utfört och de goda värden som de står för. Beroende på kris kan en 

organisation även erbjuda materiella eller symboliska ting i form av kompensation.  

 

Då en organisation utsätts för ryktesspridning bör denne ta avstånd från dessa rykten och inte 

förstora upp situationen. Dock bör en organisation inte åsidosätta sig anklagelser mot dem om 

anklagelserna är korrekta. Om detta sker riskerar krisen att förvärras ytterligare. Ett av 

Coombs (2007) viktigaste konstateranden är att samtliga riktlinjer påverkas av krisens 

kontext, då det finns flera faktorer att förhålla sig till. Ingen kris är den andra lik och 

förutsättningarna kommer att vara olika. 

2.3 Retoriska sub-arenas 

En retorisk arena definierades tidigare som ett utrymme där flera krisaktörer pratar om krisen 

och ger respons på vad andra aktörer säger om krisen. 

  

För att förstå den retoriska situation som uppstår i sociala medier tar denna studie stöd mot 

Coombs och Holladays How publics react to crisis communication efforts: Comparing crisis 

response reactions across sub-arenas. Sub-arenas definieras av Coombs och Holladay som 

flera olika arenor där diskussionen berör samma kris. En sub-arena är alltså en segmenterad 

retorisk arena i sociala medier där flera diskussioner sker fristående från varandra och där den 

krisdrabbade organisationen i vissa fall kan stå helt utan påverkansmöjlighet. En sub-arena 

kan bland annat vara en facebooksida eller en kommentarstråd på en blogg. Coombs och 

Holladay (2014) argumenterar för att användare som söker upp en organisations budskap 

riskerar att mötas av annan information om organisationen. Detta kan bli en fara för en 
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organisation om det bidrar till att rykten förankras hos intressenter och dessa sedan sprids. På 

de platser där alternativ information finns, alltså information som kriskommunikatören inte 

spridit men som rör organisationen, kan retoriska situationer uppstå och opinion skapas. I den 

retoriska arenan betraktar Coombs och Holladay (2014) intressenter, som tar parti för en 

krisdrabbad organisation, som medskapare av mening och därmed kan de betraktas som 

kriskommunikatörer. 

 

Det skulle för Volkswagen kunna vara att en alternativ facebooksida skapad i syfte att sprida 

negativa budskap som skulle kunna skada Volkswagens varumärke. Varje kanal där 

information kan spridas och diskussioner föras, menar Coombs och Holladay, är att betrakta 

som en sub-arena. Dessa är därför viktiga att kontinuerligt bevaka och analysera. Sub-arenas 

kan erbjuda en utvärdering av kriskommunikationsinsatsen då de ger en bild av opinionsläget 

utifrån intressenters kommentarer. I en obevakad sub-arena kan inte den krisdrabbade 

organisation dementera rykten eller ge respons på negativa kommentarer, vilka skulle kunna 

bli tongivande i debatten och senare skapa opinion. En viktig slutsats visar att beroende på 

intressenters reaktioner i dessa sub-arenas finns ett behov och en möjlighet att korrigera 

krisstrategin (Coombs, W. T., & Holladay, S. J. 2014). 

  



10 

3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras först forskningsfältet och det vetenskapliga problemet för att sedan 

redogöra för relevant forskning inom ämnet kriskommunikation. Denna forskning ämnar ge 

stöd åt studiens reliabilitet och därmed validitet genom de teorier som återkommer i både 

denna studie samt den befintliga forskning som presenteras. 

3.1 Forskningsfältet och vetenskapligt problem 

Det har gjorts mycket forskning inom kriskommunikation. Två forskare som har bidragit 

mycket till forskningen är Benoit och Coombs som har stått för en stor del av forskningen på 

området, detta har framkommit när litteratursökningen för denna studie utförts. Dels har de 

skrivit mycket forskning själva dels är det många forskare som refererar till deras forskning.  

Deras teorier, Image Repair Theory respektive SCCT, har under många år tillämpats inom 

kriskommunikation i många olika retoriska arenor. 

 

Under det senaste decenniet har nya retoriska arenor växt fram i och med sociala medier och 

allt fler organisationer väljer, alternativt tvingas, att kriskommunicera via de nya medierna. 

Tvåvägskommunikationen i sociala medier ställer högre krav på att organisationer aktivt 

deltar. Forskningen kring kriskommunikation har inte hunnit med i sociala mediers snabba 

utveckling och idag tillämpas fortfarande samma teorier på sociala medier som det tidigare 

har gjorts inom till exempel traditionella medier (Ott, L., & Theunissen, P. 2015). Det har 

gjorts försök att skapa nya och utveckla gamla teorimodeller men det är komplext att fånga 

upp dynamiken i sociala medier och organisationens nya möjligheter till snabb 

tvåvägskommunikation (Frandsen, F., & Johansen, W. 2007).  

 

Vår studie fokuserar som sagt på interaktionen på Facebook mellan en organisation i kris och 

dess intressenter. De interaktiva plattformarna tycks ständigt växa och förändras. Innehållet 

på sociala medier är varken bundet till geografiska eller demografiska gränser vilket gör det 

digitala landskapet öppet för alla med tillgång till internet. Till skillnad från traditionella 

medier finns här ingen “gatekeeper” som begränsar kommunikationen. Interaktionen på 

sociala medier är ett fenomen som är dynamiskt och kan vara såväl ett hot som en möjlighet 

för en krisdrabbad organisation (Ott, L., & Theunissen, P. 2015). 

 



11 

I det kommande avsnittet, vetenskapliga artiklar, redovisas studier som har undersökt 

kriskommunikation på sociala medier och har vissa likheter med vår studie. Avsnittet är inte 

långt för det har inte gjorts särskilt mycket forskning på det specifika området. 

Forskningsfältet har luckor som behöver fyllas, dels för att få en större förståelse för 

krishanteringen och interaktionen på sociala medier och dels för att i framtiden kunna 

generera en anpassad teorimodell.  

3.2 Vetenskapliga artiklar 

Inom kriskommunikation som forskningsfält är SCCT en av de mest återkommande 

teorierna. I artikeln Reputations at risk: Engagement during social media crises testar Ott och 

Theunissen (2015) SCCT mot sociala medier. De gjorde en multipel fallstudie på tre 

organisationer som hamnat i kris på sociala medier. Studien syftade till att undersöka vilka 

budskapsstrategier som använts för att hantera krisen. En auktoritär röst och transparens var 

de faktorer som visade sig vara viktigast för en lyckad krishantering. Ett ytterligare resultat 

var att man bör skilja på interaktivitet, respons och dialog när det kommer till att svara på 

intressenters kommentarer på Facebook. Till exempel ska man inte engagera arga intressenter 

med interaktiva svar för då är risken stor att man förvärrar saken. Studien visar att man ska ge 

respons till alla intressenter som berörs av krisen men att dessa svar bör vara personliga och 

genomtänkta. Snabba och mekaniska svar irriterar intressenterna och gör krisen värre. De 

budskapsstrategier man använder sig av ska alltid vara noga genomtänkta och anpassade till 

situationen. Organisationen bör visa att de lyssnar på intressenterna som individer och inte 

som en massa (Ott, L., & Theunissen, P. 2015). 

  

Diers och Donohue (2013) studerade British Petroleums (BP) krishantering efter att en av 

deras oljeplattformar exploderat och läckt olja ut i den mexikanska golfen. Detta studerade 

man bland annat genom innehållsanalys på BP:s Facebook- och Twitterkonto. Studien visar 

på att Facebook som plattform kan användas för att skapa, vårda och främja en organisations 

image. En organisation ska inte enbart se Facebook som en plattform där intressenter får 

vädra sin ilska under kris utan också som en möjlighet för konversation och 

relationsskapande (Diers, A. R., & Donohue, J. 2013). 

  

Att be om ursäkt vid en kris ökar trovärdigheten men ökar också organisationens ansvar att 

hantera krisen och lösa det problem som organisationen har orsakat. Det visar en 

experimentell studie av Kerkhof och Beugels (2011). Experimentet gjordes utifrån ett fiktivt 
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facebookkonto som med olika budskapsstrategier besvarade en kris för att sedan se hur de 

olika budskapsstrategierna påverkade respondentens syn på organisationen. Studien visade på 

att ett personligt tonfall till intressenterna gav bättre relationer och minskade den negativa 

responsen, framförallt vid en kris där organisationen har förnekat sitt ansvar (Kerkhof, P., & 

Beugels, D. 2011).  

 

Boyang och Vos (2015) skriver i sin studie, How and Why Some Issues Spread Fast in Social 

Media, om hur och vilka ämnen som får stor spridning i sociala medier. De konstaterar att 

användningen av sociala medier blir allt vanligare för organisationer att använda för att 

kommunicera med intressenter (Boyang, Z., & Vos, M. 2015).  

 

Under en kris finns det alltid en startpunkt, men för sociala medier finnas det ingen slutpunkt. 

Även om krisen är till synes över så finns det alltid en risk att den återigen omtalas i sociala 

medier och därmed får ny spridning (Boyang, Z., & Vos, M. 2015). Sociala medier tillåter 

användare att ta plats i diskussioner, vilket Boyang och Vos (2015) menar både är ett problem 

och en möjlighet då dessa diskussioner kan vara kopplade till en organisation. Sociala medier 

medför även att problemformuleringen inte längre tillhör organisationen. Därmed kan 

användare omtala en kris i sociala medier, även om andra medier inte längre tillskriver den 

något nyhetsvärde.  

 

Boyang och Voz (2015) menar att organisationer, genom sociala medier, inte behöver söka 

efter sina intressenter, utan att intressenterna hittar dem. Detta sker ofta via intressenters 

nätverk av vänner och följare som i sin tur kan välja att dela eller gilla olika inlägg eller 

kommentarer. Ett exempel på detta kan vara Facebook-funktionen att dela ett inlägg som är 

skrivet av någon annan. Detta kan medföra en stor spridning såväl för organisationer som 

personer. Men för att användare ska vilja dela ett inlägg bör detta inlägg innehålla ett högt 

socialt värde. Med detta menar Boyang och Voz (2015) att inlägget ska ge personlig vinning 

för användaren. Utifrån en upprörd Volkswagenintressent kan det exempelvis vara att dela ett 

inlägg om att Volkswagens bilar förstör miljön, vilket ur intressentens perspektiv skulle visa 

på att denna bryr sig om miljön. Fler olika kategorier som har hög sannolikhet att spridas i 

sociala medier är de som uttrycker känslor, de som underhåller, har nyhetsvärde eller inlägg 

som användare kan identifiera sig med (Boyang, Z., & Vos, M. 2015).  
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4. Metod & material 
Detta kapitel presenterar det material samt de urval vilken studien använder sig av. Även 

analysmetoder samt tillvägagångssätt presenteras för att ge förståelse för den följande 

analysen. 

4.1 Metod 

Studien bygger på en analys av inlägg med tillhörande kommentarer och svar från 

Volkswagen Sveriges Facebook under perioden 23 september till 22 oktober 2015. Studien är 

en kvalitativ fallstudie vilket är ett sätt att systematiskt undersöka en företeelse (Merriam, 

1994 s.21). Vi utför en icke-experimentell fallstudie, även kallat deskriptiv fallstudie. Detta 

eftersom att krisen som undersöks redan har skett och det därför inte finns någon möjlighet 

till att manipulera relevanta variabler (Merriam, 1994 s.22). Studien ämnar få en deskriptiv 

slutprodukt där en tät beskrivning av det empiriska materialet utförs, vilket stämmer överens 

med hur Merriam (1994 s.26) beskriver en deskriptiv fallstudie.  

 

Det empiriska materialet analyseras genom en etnografisk innehållsanalys vilket är en 

kvalitativ forskningsmetod där forskaren inledningsvis använder sig av kategorisering. 

Etnografisk innehållsanalys skapades som svar på den kvantitativa innehållsanalysen och 

skiljer sig på så sätt att forskaren har möjlighet att revidera kategorierna under analysens gång 

och väga in kontext i analysen (Bryman, A. 2011 s.505).  

 

Den etnografiska innehållsanalysen presenteras i två delar. Först utförs en grundanalys där 

fokus ligger på att kategorisera materialet, sedan genomförs en mer deskriptiv beskrivning av 

grundanalysen som presenteras i löpande text. Genom att lägga upp den etnografiska 

innehållsanalysen på detta sätt ger grundanalysen ett lättöverskådligt material där läsaren kan 

ta del av våra resonemang och tolkningar. I den deskriptiva beskrivningen vägs sedan kontext 

in och ger då en förståelse för kommentarerna och svaren i ett större sammanhang. 

Grundanalysen presenteras som en bilaga i studien medan det är den deskriptiva delen av 

analysen som presenteras i resultat.  

 

Den kvalitativa, beskrivande, analysen som presenteras i resultatet kommer att presenteras 

kronologiskt och vara uppbyggd utifrån de tre olika inläggen med deras tillhörande 

interaktion mellan intressenterna och Volkswagen. Kvalitativ forskning syftar till att studera 
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ett fenomen och leder till beskrivning, förståelse och upptäckt (Merriam, 1994 s.32). Vår 

studie kan definieras som värderande då vi ämnar att beskriva, förklara och bedöma 

interaktion på Volkswagen Sveriges facebooksida. En värderande fallstudie har en styrka i att 

den kan tillhandhålla information utifrån vilken man kan göra en bedömning (Merriam, 1994 

s.42). 

4.2 Urval 

4.2.1 Insamling av data 

Vi har valt att avgränsa vår studie till Volkswagens Sveriges facebooksida. Av de sociala 

medier Volkswagen använder är Facebook den kanal där de var mest aktiva under krisen och 

det är därför valet faller på Facebook. Vi väljer att avgränsa oss till Sverige då vi inte avser 

undersöka skillnaden mellan olika länder. 

  

Materialet hämtas från Volkswagen Sveriges officiella facebooksida och består av inlägg och 

dess tillhörande kommentarer. Varje inlägg på Volkswagens facebooksida har ett hundratal 

kommentarer. Eftersom att studiens slutprodukt är kvalitativ blir analysdatan för omfattande 

om alla inlägg och kommentarer skulle analyseras. Därmed använder vi oss av ett 

ändamålsinriktat urval vilket är kriterierelaterat (Merriam, 1994 s.62). För att avgränsa detta 

väljer vi ut tre inlägg skrivna av Volkswagen, från olika skeenden i krisens tidslinje. 

  

- Ett inlägg från när krisen uppdagades 23 september, 

- ett i krisens mellanperiod 30 september 

- samt det sista inlägget rörande krisen 22 oktober. 

 

För att avgränsa denna studie används material från fyra toppkommentarer samt deras 

tillhörande svar. Toppkommentarer är något som Facebook automatiskt rangordnar och 

baseras på hur hög interaktivitet kommentaren har. Kommentarens interaktivitet mäts genom 

”gilla-markeringar” samt hur många svar kommentaren har fått (Facebook, 2015). Vi har valt 

att analysera toppkommentarerna då vi anser de vara mer representativa än andra 

kommenterar. Vi ser ”gilla-markeringar” som en indikation på att andra instämmer med 

innehållet i kommentaren och svar till en kommentar ser vi som en indikation på att 

innehållet i kommentaren engagerar. De olika kommentarerna kan ha olika antal svar men 

oavsett antal svar på kommentaren så analyseras samtliga svar. Detta illustreras genom bilden 
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på sida 15. För att kommentarerna ska vara relevanta för tidpunkten då inlägget är skrivet 

väljer vi att endast ta med kommentarer som är skrivna innan Volkswagen har publicerat ett 

nytt inlägg på sin facebooksida. 

  

 

Texten i sig är lättillgänglig och finns för alla att ta del av via Volkswagen Sveriges 

facebooksida såvida inte Volkswagen väljer att radera eller redigera tidigare inlägg. Vi har 

använt oss av tjänsten Storify för att samla in och spara den data som ska analyseras. Storify 

är en tjänst för att finna, samla och dela vad människor säger på internet. Genom att använda 

Storify försäkrar vi oss om att materialet inte försvinner eller redigeras och det blir även 

enklare att överblicka. 
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4.2.2 Analys av data 

För att analysera det insamlade materialet genomförs en etnografisk innehållsanalys. 

Etnografisk innehållsanalys är ett systematiskt och analytiskt tillvägagångssätt men ändå 

flexibelt. Inom denna typ av innehållsanalys finns en tydlig rörelse mellan begreppsbildning, 

datainsamling, analys och tolkning. Etnografisk innehållsanalys har inledningsvis en viss 

kategorisering men är också öppen för generering av nya kategorier (Bryman, A. 2011 s.505). 

Den inledande kategoriseringen för vår analys hämtas från Situational Crisis Communication 

Theory. Denna teorimodell hjälper oss att kategorisera och urskilja olika budskapsstrategiska 

val som har gjorts inom den interaktiva kriskommunikationen.  

 

Tyngden i den etnografiska innehållsanalysen ligger i kontexten (Bryman, A. 2011 s.505). 

Förenklat så är kontexten i vårt fall Volkswagen Sveriges krishantering på Facebook men den 

är givetvis mer komplex än så vilket har diskuterats under avsnittet vetenskapligt problem.  

  

Utifrån det insamlade materialet görs en beskrivande analys av vad som sker i interaktionen i 

Volkswagen Sveriges kommentarsfält under krisperioden. Som tidigare nämnt genomförs 

först en grundanalys av materialet som bland annat syftar till att underlätta den slutgiltiga, 

beskrivande, analysen. Vi väljer att ha grundanalysen som en bilaga till studien för att ha en 

hög transparens i arbetsprocessen och göra materialet lättöverskådligt för såväl läsaren som 

för oss själva. 

  

I grundanalysen av Volkswagens inlägg kommer budskapsstrategier att identifieras utifrån 

SCCT. Även toppkommentarerna och svaren analyseras för att se vilken respons den valda 

budskapsstrategin får. Inom SCCT finns dock ingen modell för att kategorisera responsen 

som ges från intressenterna. För att få en inledande kategorisering även på 

toppkommentarerna och svaren ställer vi oss följande frågor: 

  

Är det en fråga eller ett påstående? 

Är den positiv eller negativ? 

Är svaret riktat till en annan intressent eller riktat till Volkswagen som organisation? 

  

När vi kategoriserar kommentarer och svar som positiva gör vi det utifrån Volkswagens 

perspektiv. Exempelvis, är ett negativt svar riktat till en annan negativ intressent så 

kategoriseras denna som positiv. Detta eftersom att vi utgår från vad som är positivt för 
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Volkswagen. Vi tolkar det då som att författaren av svaret skyddar Volkswagen genom att 

ställa sig kritisk till andra kritiska intressenter. Därför blir även analysfrågan om till 

vem/vilka svaret är riktat till relevant. Den hjälper oss i kategorisering av vilka svar som är 

positiva eller negativa ur Volkswagens perspektiv. 

  

De allra flesta toppkommentarerna kommer ha tillhörande svar antingen skrivna av 

Volkswagen själva eller andra intressenter. De svar som är författade av Volkswagen 

kommer att analyseras på ett liknande sätt som inläggen, alltså utifrån SCCT:s 

budskapsstrategier. 

  

Den deskriptiva analysen av svaren kommer inte att vara lika djupgående som på inlägg och 

kommentarer. Anledningen till att svaren analyseras är att vi vill se vilken direktrespons som 

ges i sammanhanget och vilka kommentarer och inlägg som engagerar publik och hur de gör 

det. 

4.3 Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är generellt svåra i en kvalitativ studie om den betraktas i sin helhet. 

Det är därför viktigt att studien upplevs som rätt, riktig och trovärdig, vilket uppnås genom 

att diskutera begreppen i relation till de instrument som studien avser använda. Det vill säga 

att avgöra huruvida analysmetoden är lämplig samt hur urvalet förhåller sig till resultatet. I 

denna studie genomförs en etnografisk innehållsanalys. Denna syftar till att urskilja och 

analysera olika budskapsstrategier samt respons från intressenter. Urvalet är tillgängligt för 

läsaren under bilagor. Det medför att studien blir transparent samt påvisar att analysens 

slutsatser vilar på det empiriska materialet. Detta syftar till att stärka studiens validitet 

(Merriam, 1994 s.174-175).  

 
Replikerbarhet i en kvalitativ fallstudie kan vara problematiskt då studiens resultat till stor del 

bygger på forskarens tolkningar. Därmed kan den få varierande resultat utifrån vem eller 

vilka som utför studien. För att ge denna studie en så hög replikerbarhet som möjligt är 

transparensen i tillvägagångsättet och resonemangen viktiga faktorer. Därmed är vi 

noggranna med att motivera alla val och tankar (Bryman, 2011 s.49). 
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Extern reliabilitet är generellt svårt att uppnå inom kvalitativ forskning då empirin avser 

sociala händelser vilka är dynamiska och situationsbundna och sällan upprepas enligt samma 

procedur som den vilken undersökts. För att kunna uppnå så hög extern reliabilitet som 

möjligt utgår vi från flera tidigare studier som applicerat samma teorier inom 

kriskommunikation som vi avser göra (Bryman, 2011 s.49). 

  

Intern validitet uppnår vi via ett ändamålsinriktat urval där vi förutbestämt går igenom ett för 

vår undersökning relevant material, vilket består av tre inlägg samt följande 

“toppkommentarer” på Facebook från Volkswagen Sverige. Hög intern validitet skall uppnås 

genom de tidigare testade teorier som vi applicerar på Volkswagens kris. 

  

Extern validitet blir svår att uppnå över hela undersökningen då krisen innehåller flera 

moment som är situationsbundna och dynamiska. Däremot bör vi uppnå extern validitet 

genom välgrundade antaganden om enskilda insatser utifrån budskapsstrategi och tidigare 

forskning där de utgått från andra fall (Bryman, 2011 s.51).  

4.4 Metodproblem 

Kvalitativ forskning bygger till stor del på forskarens tolkningar vilket kan vara ett problem 

för studien. Vid kvalitativ forskning finns det en risk i att olika forskare tolkare samma 

material på olika sätt. Detta på grund av att man sedan tidigare har vissa värderingar och 

föreställningar som påverkar ens sätt att tolka ett material. I denna studie är vi två forskare 

vilket har lett till att vi vid tveksamheter har kunnat diskutera det empiriska materialet och 

kommit fram till en gemensam tolkning. 

 

När man ska bedöma intressenters kommentarer och svar på Facebook kan det finnas en 

problematik att urskilja ironi och liknande. Som forskare kan man inte vara helt säker på att 

man tolkat intressentens avsikter på ett riktigt sätt då intressenternas känslor inte kan avläsas 

på samma sätt när det är i skriven text. För att våra tolkningar ska vara så korrekta som 

möjligt har vi diskuterat varje kommentar noggrant, vägt in kontexten där kommentaren är 

skriven samt redovisat för resonemang i analysen. 

 

Ett ytterligare metodproblem var att det inte har gjorts mycket tidigare forskning kring 

interaktionen på Facebook mellan en organisation i kris och dess intressenter. Detta leder till 

att det heller inte finns någon anpassad metod för hur man analyserar materialet i detta 
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medium. För vår studie används en etnografisk innehållsanalys. Ett problem med detta är att 

den har vissa likheter med kvantitativ innehållsanalys. För att reducera detta problem och 

behålla studiens kvalitativa karaktär har vi valt att genomföra den etnografiska 

innehållsanalysen i två delar, en del där vi enbart tolkar och kategoriserar materialet och en 

del där vi enbart gör en kvalitativ, beskrivande, analys av materialet. Den kategoriserande 

delen av analysen verkar som underlag för den beskrivande analysen.  
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras det empiriska materialet. Facebooksidan som gett 

studien dess material är att anse vara en sub-arena. I resultatkapitlet presenteras en 

deskriptiv analys av inlägg samt toppkommentarerna inklusive dess svar. Underrubrikerna är 

uppdelade utifrån de olika inläggen och alla svar och kommentarer är i kronologisk ordning 

då tid kan påverka strategier och respons. Den deskriptiva analysen är berättande och tolkar 

och förklarar vad som händer i flödet i dessa inlägg, toppkommentarer och följande svar.  

5.1 Tillkännagivande av produktfel  

Den 23 september presenterar Volkswagen sitt första informationsinlägg. I detta inlägg 

klargör de problemet med motorerna, utifrån vad de uppger att de vet. Sedan påpekar de att 

förtroendet från intressenter är deras största prioritet och ber om ursäkt för att de missbrukat 

detta. Följande lovar de att besvara alla frågor så fort som det är möjligt. De påpekar att 

samtliga fordon är säkra ur en teknisk ståndpunkt. De hänvisar till att det enbart påverkar 

“utsläppsemissioner”. De garanterar att Volkswagen kommer ta ansvar för 

produktmanipulationen och stå för samtliga kostnader och nödvändiga åtgärder. Följande 

skriver Volkswagen att åtgärdsplanen “kommer ta tid” och uppmärksammar kunden på att de 

ännu inte vet hur lång tid det kan komma att ta innan åtgärdsplanen kan presenteras. 

Avslutningsvis tar de an där de började och beskriver att de arbetar för att återfå förtroendet, 

vilket de hänvisar till att “så många människor givit” dem.  

 

Inläggets strategier 

De budskapsstrategier som identifierats i detta inlägg är primärt ursäktsstrategin vilket ger 

den huvudsakliga tonaliteten i detta inlägg. Definitionen av denna strategi är att 

organisationen tar fullt ansvar för krisen samt ber intressenter om ursäkt. I texten skriver de 

att “Det är självklart att vi tar fullt ansvar och kostnader för nödvändiga åtgärder.” vilket 

stämmer väl överens med hur Coombs (2007) definierar ursäkt som strategi. Volkswagen 

visar genomgående i inlägget att de dels tar ansvar för att bilarna har manipulerats och dels 

att de är ledsna över det. Även om de i viss mån försöker förminska krisen genom att påpeka 

samtliga bilar är körbara och inte utgör någon fara för föraren är de konsekventa med 

ursäktsstrategin. Hade Volkswagen inte varit lika konsekventa med ursäktsstrategin hade de 
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riskerat att förvärra den, vilket Coombs (2007) anger i sina rekommendationer i SCCT. 

Utöver denna strategi finns både påminnelsestrategi och kompensationsstrategi i inlägget.  

 

Det är även möjligt att göra tolkningen att de använder sig av påminnelsestrategi under 

sekundära strategier där de skriver “Vi på Volkswagen kommer att göra vårt yttersta för att 

återvinna fullt förtroende, som så många människor givit oss…”. Det är då möjligt att de 

hänvisar till ett tidigare stort förtroende följt av ett väl aktat arbete. Påminnelsestrategin är 

enligt Coombs (2007) att den krisdrabbade organisationen påminner intressenter om det 

tidigare goda som de åstadkommit.  

 

Kompensationsstrategin tillämpas i form av att de anger att potentiella åtgärder kommer vara 

kostnadsfria. Däremot erbjuds ingen kompensation för tid hos reparatör eller pengar för ökad 

bränsleförbrukning. Dessa två åtgärder hade pekat på en tydligare användning av 

kompensationsstrategin. I de fall där Volkswagen erbjuder gratis åtgärd i denna kontext är det 

rimligt att anta att de själva inte medvetet valde kompensation som strategi utan främst ville 

visa att de tar stort ansvar för det inträffade.  
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5.1.1 Interaktion 

Interaktion i toppkommentar 1 

 

Efter denna kommentar är det fler andra som följer på samma spår och önskar sig olika typer 

av bilar i kompensation. Dessa svar genomsyras av sarkasm där önskemålen om 

kompensation är att anse orealistiska. Därför är dessa kommentarer negativa för Volkswagen. 

Diskussionens initiala önskemål om kompensation tar ett abrupt slut när nästa intressent, 

Mats, kliver in i debatten och istället väljer att gå till angrepp mot Volkswagen genom 

påståenden som ger uttryck för stort missnöje. 

 

Svaret från Mats är längre än det som syns i bilden men det fortsätter på samma sätt och 

svaret är långt. Mats svar följer den initiala tonaliteten och genomsyras av ett stort missnöje 

över hur Volkswagen agerat.  

 

Vid det här skeendet väljer Volkswagen att gå in i diskussionen genom att ge svar till Mats. 

Volkswagen hänvisar till att Mats har använt samma svar vid fler tillfällen och att de därför 

kopierar sitt svar från tidigare platser under inlägget. Här används ursäktsstrategin där de 

ursäktar sig för det som inträffat varpå de delger den information som finns att tillgå.  

 

Följande skriver Mats ett svar till Volkswagen varpå Volkswagen återigen svarar och 

hänvisar till att Mats har skrivit samma sak på flera andra ställen under inlägget och därför 

kopierar in sitt svar igen. Även i detta svar från Volkswagen används ursäktsstrategin. Mats 

får medhåll från ytterligare två personer innan diskussionen får ett slut. Av denna 

kommentarstråd framgår det att många intressenter blivit besvikna av att Volkswagen försatt 
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sig i denna situation. Volkswagens svar i denna tråd saknade konkret information, vilket 

återspeglades i önskemålen om kompensation. Istället valde Volkswagen att svara 

innehållslöst med förankring i valda budskapsstrategier.   

 

Denna tråd innehåller enbart negativa kommentarer mot Volkswagen och det är inte fören 

Mats kommenterar som de väljer att svara. Samma svar från Mats förekommer vid andra 

tillfällen, vilket Volkswagen anger, varpå de svarar med samma text som de skrivit tidigare. 

Volkswagen använder genom hela denna konversation ursäktsstrategin konsekvent och väljer 

att vara försiktiga med att delge information. De anger vid flera tillfällen att de ska 

återkomma när de har mer information men tycks inte tillfredsställa intressenterna. Istället 

blir diskussionen mer intensiv men avtar efter att Volkswagen väljer, till slut, att inte svara. 

 

Interaktion i toppkommentar 2 

Denna kommentarstråd inleds med en fråga riktad till Volkswagen som saknar negativ kritik. 

Volkswagen väljer här att svara sakligt, med personligt tilltal. Detta följs upp med Mats som 

återigen ger sig in i diskussionen med ett svar som dels består av kritiska frågor samt 

påståenden om att Volkswagen skulle vara ett oseriöst företag. Efteråt följer ytterligare ett 

svar som påstår att Volkswagen undanhåller information i syfte att skydda sitt varumärke. 

Volkswagen väljer att inte besvara den kritiken. I denna kommentarstråd återspeglas brist på 

information genom spekulationer om att Volkswagen medvetet skulle undanhålla 

information.  

Denna kommentarstråd är initialt inte av negativ karaktär utan utvecklas till detta då Mats 

återigen väljer att gå in i diskussionen. Återigen avtar diskussionen efter två kommentarer 

utan att Volkswagen ger ett svar. Då ingen konkret kritik, som kan orsaka ryktesspridning, 

presenteras så skadas inte Volkswagen av att inte svara. 
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Interaktion i toppkommentar 3 

Toppkommentar 3 är positiv till Volkswagens nya bil och intressenten Richard uttrycker sin 

glädje. 

 

I nästa svar kritiseras dock kommentaren av en annan och en diskussion sinsemellan de båda 

intressenterna inleds. 

 

 

Diskussionen fortgår efter dessa svar och toppkommentar tre visar på hur dynamiskt sociala 

medier kan vara i ett kriskommunikativt syfte. Den visar hur enskilda intressenter kan agera 

kriskommunikatör enligt Coombs och Holladay (2014) definition ur studien om sub-arenas. 

Volkswagen väljer här att inte delta i diskussionen då inte någon kritik som kan komma att 

hota deras anseende presenteras. 
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Interaktion i toppkommentar 4 

På ett liknande sätt som i toppkommentar 3 inleds även här med en positiv kommentar som 

sedan följs upp av andra intressenter som kritiserar positiviteten. En diskussion uppstår där 

flera intressenter argumenterar för Volkswagen och några argumenterar emot. 

 

Diskussionen, med exempel i bilden ovan, kom att handla om huruvida intressenter skulle 

påverkas av krisen där värdeminskning av bilar samt utsläppsvärden kom att dominera 

agendan. Volkswagen valde att inte gå in i diskussionen utan överlät kriskommunikationen åt 

intressenter. Detta överensstämmer med hur Coombs och Holladay (2014) beskriver att 

intressenter kan agera kriskommunikatörer i deras studie om sub-arenas.  

5.2 Volkswagens marknadschef ber om ursäkt 

“Till dig som kund” inleder Volkswagen med att skriva den 30 september, varpå de skriver: 

  

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

Volkswagen-koncernens dieselbilar som manipulerar utsläpp och kväveoxider i testmiljö. Det 

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

kunnat ske.”. 

  

Sedan följer en punktlista med punkter som ämnar besvara kunders frågor. Där meddelas 

bland annat att en åtgärdsplan arbetas fram samt att Volkswagen återigen garanterar att 

åtgärden kommer vara kostnadsfri för bilägarna, alltså intressenterna. Volkswagen lämnar 

även telefonnummer samt mailadress för att nå dem om intressenter har ytterligare frågor. 
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Avslutningsvis skriver de: 

  

“Vi på Volkswagen kommer att göra vårt yttersta för att återvinna ditt förtroende, och gör nu 

allt vi kan för att rätta till alla felaktigheter. Du kommer också självklart att fortlöpande 

hållas underrättad om utvecklingen.”. 

   

Inlägget är undertecknat av Sten Forsberg, chef för Volkswagen personbilar Sverige. Inlägget 

innehåller även en länk där intressenter kan se vilka bilar som är berörda av felet. 

  

Inläggets strategier 

Som i inlägget 23 september visar detta inlägg på tydlig karaktär av ursäktsstrategin från 

SCCT, vilket framgår i de citat som skrivits ut. I första citatet formuleras ordagrant en ursäkt. 

Volkswagen använder ordet ”manipulerar” vilket visar att de inte förminskar innebörden av 

de manipulerade bilarna, vilken de tenderade att göra i deras första inlägg, den 23 september. 

De tillskriver alltså kritikerna rätt och väljer därmed att ge en bild av att de vill redovisa all 

information de har att tillgå genom punktlistan. Inledningsvis så använder Volkswagen ordet 

“oss” i en kontext av besvikelse över att manipulationen kunnat ske. Med detta antyder 

Volkswagen Sverige att koncernen bär ansvar för det som inträffat. De använder då SCCT:s 

undanflyktsstrategi där Volkswagen förminskar deras eget ansvar för det som inträffat 

eftersom de inte haft någon vetskap om felet eller avsiktligen sålt bilar med manipulerad 

mjukvara. De väljer att i detta inlägg använda undanflyktsstrategin på ett subtilt sätt, vilket 

sätter svenska varumärket mot det internationella. För att upptäcka detta krävs att man läser 

inlägget noggrant, vid första anblick ger inlägget en känsla av att de tar fullt ansvar.  

 

I likhet med första inlägget skriver Volkswagen att de kommer arbeta för att få tillbaka 

intressenters förtroende. Precis som inlägget från den 23 september visar detta på 

påminnelsestrategin. Det blir dock en motsättning då de ber om ursäkt för de manipulerade 

bilarna, men senare i inlägget använder undanflyktsstrategin och förminskar Volkswagen 

Sveriges ansvar. Detta kan vara en orsak till upprörda intressenter då Volkswagen är 

inkonsekventa i sitt ansvarstagande. 
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5.2.1 Interaktion 

Interaktion i toppkommentar 1 

 

Även om denna toppkommentar är tillsynes händelselös och inte ger upphov till varken 

diskussion eller kritik mot Volkswagen så valde många intressenter att gilla den. Det var 

dessa “gillningar” som gjorde denna till en av de fyra med högst interaktivitet i inläggets 

flöde av svar, trots att endast tre svar förekommer. Volkswagen väljer att svara på Annas 

kommentar, i bilden ovan, utan någon av SCCT:s strategier men uppmuntrar i svaret med 

positiva påstående. Intressenten blir dock inte en kriskommunikatör, enligt Coombs och 

Holladays (2014) definition, eftersom de inte ifrågasätts eller deltar i en diskussion där de 

väljer att ta parti för Volkswagen. Volkswagen väljer i denna kommentarstråd att svara 

kortfattat och därmed inte bjuda in till ytterligare kommentarer eller svar riktade till dem.  

Interaktion i toppkommentar 2 

Denna kommentar inleds med en bild på en av Volkswagens bilar i sommarmiljö med en text 

om att denna intressent inte var drabbad av krisen och endast ville dela med sig av en “skön 

VW sommarbild”. Volkswagen svarar med att uttrycka lycka över intressenters glädje 

gentemot dem. Vidare väljer ytterligare en person att instämma i att det är en “trevlig bil”. 

Precis som i kommentarstråden innan väljer Volkswagen att svara kortfattat och därmed inte 

bjuda in till ytterligare kommentarer eller svar riktade mot dem. 
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Interaktion i toppkommentar 3 

Denna kommentar inleds med en fråga om förbrukningen av diesel kommer öka efter 

åtgärden. Volkswagen som svarar med den information de har att tillgå i detta skede vilken är 

att åtgärden för bilarna inte kommer att påverka varken prestandan eller förbrukningen. 

Samma person (Mikael) som ställde frågan svarar igen och frågar om de är helt säkra och 

dialogen fortsätter på följande sätt: 

 

Som vi ser här i figuren är Mikael nöjd med Volkswagens svar fram till att en annan 

intressent länkar till en artikel från nyteknik.se med rubriken “Dyrare dieselnota för lurad 

VW-ägare”. Efter Peters länk till nyteknik är det flera intressenter som följer honom och 

börjar ställa kritiska frågor riktade mot Volkswagen. Flera av de intressenter som svarar är 

skeptiska till Volkswagens information. De ifrågasätter varför man från början skulle ha 

manipulerat bilarna om det inte var för att påverka prestandan eller förbrukningen. 

Volkswagen väljer då att ge svar till samtliga kritiska intressenter och skriver: 

 

Detta ger ett exempel på organisationers behov att bevaka sub-arenas, enligt Coombs och 

Holladay (2014), där risken finns att rykten kan få fotfäste och därigenom skapa opinion som 

kan skada den krisdrabbade organisationens varumärke. I detta kommentarsfält ges 

Volkswagen utrymme att via sin egna kontrollerade kanal korrigera felaktig fakta i ett tidigt 

skede, vilket de inte hade haft möjlighet till om de inte hade haft kontroll eller bevakat sidan.  
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Interaktion i toppkommentar 4 

Denna kommentar inleds av Jimmys oro över att hans bil kommer försämras och därmed inte 

är den bil han trodde att han köpte, vilket han får medhåll av från Mikael. Detta är återigen ett 

exempel på, vad Coombs och Holladay (2014) menar är en situation där det är viktigt för en 

organisation att bevaka sub-arenas där diskussionen om dem kan förekomma.  

 

I denna situation väljer Volkswagen att i ett tidigt skede av diskussionen gå in och korrigera 

felaktiga påståenden med den information de vid detta skede har att tillgå. Volkswagens svar 

verkar dock inte lugna alla intressenter och flera påpekar att deras information är för vag. 

Diskussionen i kommentarstråden består av två ämnen, dels tvivel om att Volkswagens 

åtgärd inte ska ha någon negativ inverkan på bilen och dels börjar flera ge förslag på hur de 

kan kompenseras för krisen. Volkswagen väljer att inte ge svar på de följande frågor som 

uppstår. Här är ett exempel på hur missnöjet växer i tråden: 

 

 

Senare följer svar från Mats som figurerat under tidigare kommentarstrådar med samma svar 

som tidigare, varpå Volkswagen svarar riktat mot Mats med samma svar som tidigare. Precis 

som under tidigare kommentarer väljer Volkswagen att använda sig av ursäktsstrategin. 
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Volkswagen har i denna toppkommentar haft svårt att presentera konkret information utan 

vilar sina svar på SCCT:s budskapsstrategier men saknar innehåll.  

5.3 Presenteras åtgärdsplanen? 

I inlägget den 22 oktober hänvisar Volkswagen Group Sverige till en hemsida där deras 

servicemarknadschef i en film redogör för den planerade åtgärdskampanjen. I klippet som 

länkas används mer siffror än i tidigare inlägg men annars har informationen inte förändrats 

nämnvärt sedan det första inlägget den 23 september. Den enda nya informationen som finns 

att tillgå är att “de flesta bilarna kommer bara behöva en mjukvaruuppdatering, som självklart 

är kostnadsfri.”. 

Identifierade strategier 

I detta inlägg tillämpas inte märkbart någon av SCCT:s budskapsstrategier. Därför blir det än 

mer intressant att se till interaktionen då åtgärdsplanen diskuteras av Volkswagens 

servicemarknadschef. Det är enbart vid ett tillfälle där en strategi om möjligt skulle kunna 

förekomma. Det är när de anger att åtgärden kommer vara kostnadsfri, vilket vi tillskrivit 

kompensationsstrategin. Dock erbjuds inte pengar som kompensation, vilket vi nämnt 

tidigare bör ha gjorts för att kompensationsstrategin ska vara ett medvetet val. Filmen 

innehåller inga ursäkter utan är en teknisk redogörelse för hur Volkswagen planerar att 

hantera den planerade åtgärdsplanen. Därför återfinns inga budskapsstrategiska val i filmen 

mer än att informera berörda intressenter. Ser man till utvecklingen från första inlägget den 

23 september då Volkswagen tenderade att förminska innebörden av de manipulerade bilarna 

så visar de på en motsatt strategi i detta inlägg. Istället är Volkswagen noga med att belysa att 

de försöker underlätta för de berörda intressenterna då bilarnas åtgärd ska genomföras.  

 

Eftersom krisen, vid detta inlägg, pågått nära en månad har sex inlägg publicerats tidigare. I 

de inlägg som vi har analyserat har ursäktsstrategin tillämpats i de båda tidigare inläggen och 

upprörda intressenter har vid flera tillfällen efterfrågat konkret information om åtgärden. 

Därför återspeglar detta inlägg intressenters efterfrågan från interaktionen med Volkswagen. 

Detta gör att det informativa syfte som inlägget har är väl anpassar efter den kontext som den 

publiceras inom.  
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5.3.1 Interaktion 

Interaktion i toppkommentar 1 

 
Martin visar på stort missnöje då han bedömer sanningshalten i Volkswagens inlägg som icke 

trovärdigt utifrån att han syftar på att inlägget är propaganda. Han visar även på stor oro över 

åtgärdsplanen. Volkswagen väljer här att direkt gå in och svara med den all den information 

de har att delge under detta skede samt meddelar att de kommer återkomma då åtgärdsplanen 

är helt färdig. Efter detta följer inga fler svar. I svaret från Volkswagen skriver de att åtgärden 

kommer vara kostnadsfri vilket vidrör Coombs (2007) kompensationsstrategin, i övrigt är 

svaret att bedöma som ursäktsstrategin då de konsekvent genom svaret tar ansvar för det som 

inträffat. I likhet med tidigare saknar Volkswagens svar den information som intressenter 

önskar. 

Interaktion i toppkommentar 2 

Denna kommentarstråd inleds med en förfrågan om Volkswagen kan genomföra andra 

reparationer i samband med att åtgärdsplanen verkställs. Volkswagen ger som svar att “det 

säkert går bra” men att intressenter bör kontakta aktuell verkstad för att säkerställa att det är 

möjligt. Här tenderar Volkswagen att använda kompensationsstrategin för att behaga sina 

intressenter. Avslutningsvis kommenterar en missnöjd intressent till den intressent, Krister, 

som frågat om kompensation: 

 

Möjligtvis för att denne är av uppfattningen av Volkswagen inte kommer använda sig av 

kompensationsstrategin och därmed inte bekosta eventuella ytterligare reparationer av bilar. 

Återigen saknar Volkswagens inlägg konkret information vilket genererar kommentarer likt 

den ovan om att Krister är optimist som tror på kompensation.  
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Interaktion i toppkommentar 3 

Denna toppkommentar kommer från en intressent som är orolig för hur lång tid åtgärden 

kommer att ta då hens bil är handikappanpassad och hen inte kan vara utan den en längre tid. 

Det enda svaret på denna kommentar kommer från Volkswagen som uttrycker sin förståelse 

samt skriver att de kommer att göra allt för att “det ska så smidigt möjligt.”. De beklagar att 

de inte har tillräckligt med information för att ge svar på frågan men skriver att de 

återkommer så fort det vet mer. I Volkswagens svar kan man finna spår av ursäktsstrategin då 

de beklagar sig över situationen. 
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Interaktion i toppkommentar 4 

 

Denna bild inleder kommentarstråden med ett ironiskt påstående om Volkswagen verkligen 

möter EUs miljökrav. Vidare följer en diskussion där andra personen under 

kommentarstråden tar Volkswagen i försvar och därmed blir att anse kriskommunikatör 

enligt Coombs och Holladays (2014) definition från studien om sub-arenas Efter två 

ytterligare negativa svar utan efterföljande positiva svar väljer Volkswagen att gå in i 

diskussionen där de hänvisar till en presskonferens, vilken hölls dagen innan svaret skrevs. 

De ger även en länk till presskonferensen. Här, precis som flera andra gånger som 

Volkswagen gått in i diskussioner under kommentarstrådar, delger de den information som de 

har att tillgå på ett tillsynes objektivt sätt.  
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6. Diskussion & slutsatser 
Under detta kapitel diskuterar vi utifrån olika teman som vi har funnit i resultatet samt 

besvarar studiens frågeställningar. Avslutningsvis sammanfattar vi slutsatser utifrån 

resultatet och diskussionen.  

6.1 Diskussion 

6.1.1 Identifierade budskapsstrategier i Volkswagens inlägg 

I de tre inläggen som analyserats återfinns primärt ursäktsstrategin, även om 

kompensationsstrategin, påminnelsestrategin samt undanflyktsstrategin förekommer. I varje 

inlägg används olika kombinationer av dessa strategier, bortsett från ursäktstrategin som 

återfinns i såväl inlägget från den 23 september och den 30 september. 
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Ursäktsstrategin 

Ursäktsstrategin innebär att den krisdrabbade organisationen tar fullt ansvar för de orsaker 

som förorsakat krisen. Det innebär även att organisationen ber intressenter om ursäkt för detta 

(Coombs, W. T. 2007). Denna strategi används av Volkswagen både 23 och 30 september 

genom uttryck som ”Det är självklart att vi tar fullt ansvar och kostnader för nödvändiga 

åtgärder” samt ”Vi ångrar ärligt och uppriktigt att vi har missbrukat ert förtroende”. Den 30 

september visar Volkswagen tydligt på ursäktsstrategin då de i början av sitt inlägg skriver 

”Först och främst vill be om ursäkt”.  

 

Påminnelsestrategin 

Påminnelsestrategin innebär att den krisdrabbade organisationen påminner intressenter om 

det goda som de tidigare har åstadkommit (Coombs, W. T. 2007). För Volkswagen innebär 

det att hänvisa till sitt tidigare goda anseende. Denna strategi är vad Coombs (2007) menar är 

en sekundär strategi, vilket förutsätter en tidigare god relation till intressenter. Användningen 

av denna strategi går att se den 30 september då Volkswagen skriver ”Vi på Volkswagen 

kommer att göra vårt yttersta för att återvinna fullt förtroende, som så många människor givit 

oss…”. Dock ges inga exempel på vad Volkswagen har åstadkommit tidigare, vilket skulle 

kunna visa vilket tidigare anseende de hänvisar till.  

 

Kompensationsstrategin 

Kompensationsstrategi innebär att den organisation som förorsakat krisen erbjuder 

kompensation i form av pengar eller nytta för de intressenters som påverkats av krisen 

(Coombs, W. T. 2007). Detta skulle, för Volkswagen, kunna innebära att samtliga 

intressenter med bilar som påverkats av manipulerade utsläppsvärden kompenseras med 

pengar för diesel. Volkswagen skriver i sitt inlägg den 23 september, vilket är det första 

inlägget under krisen, att åtgärdsplanen kommer ske kostnadsfritt. De skriver även i 

toppkommentar 2 den 22 oktober, ”det går säkert bra” på frågan om Volkswagens reparatörer 

i samband med åtgärdsplanen kan byta filter på berörda bilar. Detta är då en mindre troligt 

vald strategi då den sker på begäran av en intressent, men vidrör dock vid 

kompensationsstrategi då det uppstår en kompensation för intressentens förlorade tid och 

pengar.  
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Undanflyktsstrategin 

Denna strategi innebär att den krisdrabbade organisationen inte kan ansvara för de faktorer 

som orsakat krisen, eller de orsaker som fördröjer den (Coombs, W. T. 2007). Den 23 

september använder Volkswagen Sverige primärt ursäktsstrategin. Däremot fördelar de 

ansvaret till Volkswagen Group och att Volkswagen inte hade vetskap om 

utsläppsmanipulationen. Vad de gör då är att ställa det svenska varumärket mot det 

internationella. Vid flera tillfällen där intressenter ställer frågor om när åtgärdsplanen ska 

presenteras hänvisar Volkswagen Sverige till att de inväntar besked från berörda 

myndigheter.   

6.1.2 Relationen mellan valda budskapsstrategier och intressenters 

reaktioner 

Utifrån de analyserade kommentarstrådarna går det att urskilja att bristen på information 

leder till stor irritation bland intressenter med flera negativa kommentarer och svar till följd. 

Undanflyktsstrategin som anses tillämpas då Volkswagen Sverige inte kan fylla intressenters 

informationsbehov ger i vissa fall upphov till ryktesspridning. Ett fåtal av intressenterna 

accepterar att det inte finns mer information att tillgå men en klar majoritet blir upprörda. 

Vad vi kan se är att de budskapsstrategier som används inte underbyggs med någon 

information. Detta medför ett informationsbehov som inte tillgodoses vilket leder till 

upprörda intressenter.  

  

Även om majoriteten av alla svar och kommentarer är negativa förekommer det en del 

positiva kommentarer och även fall där intressenter, utifrån Coombs definition, blir 

kriskommunikatörer. Volkswagen väljer att inte delta i diskussioner när intressenter agerar 

kriskommunikatörer. Ett exempel på detta är från 23 september i toppkommentar 3 då 

speciellt en person väljer att inta försvarsposition för Volkswagen. 

 

Utifrån interaktionen mellan Volkswagen Sverige och dess intressenter framgår det att bristen 

på information, snarare än valet av budskapsstrategi, var den största orsaken till negativa 

kommentarer och svar från intressenter. Däremot bör budskapsstrategin vara förankrad i 

intressenters förväntningar och möta deras behov. I Volkswagens fall hade intressenterna ett 

stort behov av information, vilket framgick av intressenters respons. Det förväntades även av 

Volkswagen att de skulle ta ansvar, vilket Coombs (2007) beskriver i det förebyggsbara 
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klustret. Volkswagens valda budskapsstrategier används för att visa att de tar ansvar för 

krisen. Ändå blev intressenter upprörda, vilket visar att den valda budskapsstrategin inte var 

den primära orsaken till upprörda intressenter. 

 

Vid de tillfällen som kompensationsstrategin har använts i Volkswagens kriskommunikation 

har det lett till många negativa kommentarer och svar från intressenterna. Det är därmed 

denna strategi som har visat sig ha mest negativ inverkan på intressenternas respons. 

Kompensation är något som många upplever positivt och det är troligen inte antydan på 

kompensationen i sig som leder till den negativa responsen. Vid de tillfällen då 

kompensationsstrategin har tillämpats har detta varit mycket subtilt. Detta har lett till att 

intressenter börjat spekulera och efterfråga olika former av kompensation, vilka i många fall 

har varit orealistiska önskemål. Hade Volkswagen istället varit tydliga med hur de tänkte 

kompensera berörda kunder och inte bara antytt att de skulle göra det så hade responsen 

sannolikt varit mer positiv. 

 

Många av de positiva kommentarer och svar som Volkswagen har fått från intressenter 

handlar om intressentens långa och goda relation till Volkswagen. Dessa kommentarer och 

svar har främst förekommit i de fall då Volkswagen har använt sig av påminnelsestrategin 

och hänvisat till sitt tidigare goda arbete eller till det förtroende som så många av deras 

kunder har givit dem. Påminnelsestrategin är tillsynes därmed den strategi som har genererat 

flest positiva kommentarer och svar från intressenter. Här har Volkswagen haft en nytta av 

tidigare goda relationer till intressenter. 

6.1.3 Volkswagens anpassning av budskapsstrategier  

Många av Volkswagens svar har olika strategier beroende på intressentens respons och i vissa 

av dessa svar kan ingen av SCCT:s strategier identifieras. I deras sätt att svara kan vi finna 

vissa mönster. I de kommentarstrådar där intressenter har agerat “kriskommunikatörer” och 

tagit ställning för Volkswagen har Volkswagen i de allra flesta fall valt att inte gå in i 

diskussionen utan överlåtit kriskommunikation till dessa intressenter. 

  

Vid positiva kommentarer om Volkswagen väljer Volkswagen, i majoriteten av fallen, att ge 

svar på dessa. Dessa svar är oftast personligt riktade till intressenten och uppmuntrande. Det 

finns ingen strategi inom SCCT för att benämna denna typ av respons. 
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I de fall där rykten börjar spridas väljer Volkswagen att svara informativt. Detta då 

ryktesspridning, enligt Eriksson (2009), är ett stort hot mot kriskommunikationsinsatsen. 

Budskapssstrategier uteblir till synes om man ser till SCCT:s budskapsmodell. Dock brukar 

dessa inlägg innehålla formuleringar om ursäkt över att mer information inte finns att tillgå, 

vilket kan vara ursäktsstrategin. I andra fall med bristande information beskylls tredje part för 

detta. Två orsaker som då formuleras som ursäkt för den bristande informationen är att 

berörda myndigheter ännu inte godkänt åtgärdsplanen eller, om man ser till det tidigare 

skedet i krisen, att internationella Volkswagen Group ännu inte tagit fram en konkret 

åtgärdsplan. I båda dessa fall avskriver sig Volkswagen Sverige från ansvar i viss 

bemärkelse, och hänvisar bristande information till tredje part. Det framgår då att det kan 

anses som att Volkswagen Sverige använder undanflyktsstrategin. 

  

De frågor som ställs från intressenter, oavsett om de är positiva eller negativa, svarar 

Volkswagen i de flesta fall på med ett informativt svar. Det är också vanligt att informationen 

följs upp med ursäktsstrategi där Volkswagen skriver att det tar fullt ansvar för det inträffade. 

Det är heller inte sällsynt att Volkswagen saknar den information som krävs för att besvara 

frågan och då hänvisar man i många fall till att information dröjer på grund av att de väntar 

svar från berörda myndigheter. Som tidigare nämnt kan detta tolkas som undanflyktsstrategi 

då man bitvis avsäger sig ansvaret för den information som uteblir. 

  

Då Volkswagen Sverige utsätts för kritiska svar och kommentarer återfinns liknande 

budskapsstrategiska val som då frågor ställs till dem. Volkswagens svar är då påfallande ofta 

informativa, innehållande ursäkt, alltså ursäktstrategin. Volkswagen förändrar alltså sin 

strategi utifrån vilken typ av respons som kommer från intressenter men kommentarer och 

svar som liknar varandra besvaras på ett liknande sätt. 

6.2 Slutsatser 

6.2.1 Budskapsstrategier utan innehåll 

Ett stort problem inom Volkswagens kriskommunikation var bristen på information, 

intressenter visade irritation och vissa intressenter började själva att spekulera i hur det 

egentligen låg till. Andra intressenters spekulationer skapade en oro hos andra intressenter 

som inte visste vad som var sant och vad som var falskt. Detta exemplifieras i 

toppkommentar 3 den 30 september.  
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I flera inlägg och svar tenderar Volkswagen till att använda sig av undanflyktstrategin 

gällande informationsbristen. Volkswagen Sverige fördelar ansvaret till koncernen och när 

frågor dyker upp om hur Volkswagens bilar kommer påverkas eller inte av åtgärdsplanen 

hänvisar de till att berörda myndigheter är sena i att godkänna åtgärden. Volkswagen Sverige 

väljer alltså att inte ta på sig hela ansvaret för bristen på information. 

  

Intressenter vill ha svar på sina frågor och de visar heller inte på något större tålamod även 

om Volkswagen är relativt tydliga med varför informationen dröjer och att de jobbar på att få 

fram den. Att kunna delge all den information man har att tillgå är därför en viktig aspekt för 

att hålla sina intressenter tillfredsställda. Finns inte informationen tillgänglig så bör 

kriskommunikatören, på sociala medier, vara tydlig med detta och även motivera varför den 

inte finns tillgänglig. Minsta tecken på att information undanhölls upprörde intressenterna i 

Volkswagens fall och tillät dem att själva börja spekulera om sanningen. 

  

Att kunna möta intressenters efterfrågan och förväntningar är viktigt, något Volkswagen inte 

lyckades med gällande information om åtgärdsplanen. Bristande information skapade som 

tidigare nämnts stor irritation och därför tillämpades både ursäktsstrategin i det tidiga skedet 

av krisen och undanflyktstrategin i slutet mitten/slutet av krisen. Ursäktsstrategin var den 

mest frekvent använda strategin och utgjorde grunden för kriskommunikationen. Däremot 

tillämpades undanflyktsstrategin då information saknades, vilket gjorde att Volkswagen lade 

över ansvaret på myndigheter, vilka inte godkände åtgärdsplanen i tid, och internationella 

Volkswagen Group som inte lyckades få fram en åtgärdsplan snabbt nog för att mätta 

informationsbehovet. 

  

Information kontra ryktesspridning är vitala aspekter av kriskommunikation som kan främja 

eller förvärra kriskommunikationen (Eriksson, M. 2009 s. 55). Undanflyktsstrategin syftar 

primärt till att ge intressenter intrycket att organisationen inte kunnat bära ansvar för att 

krisen inträffat (Coombs, W. T. 2007). Eftersom en del av krisen under denna tid handlar om 

bristande information, vilket kan ge upphov till ryktesspridning, är undanflykter med 

hänvisningar till koncernen och berörda myndigheter att anse som undanflyktsstrategi. Det 

framgår av Volkswagens kriskommunikation och val av budskapsstrategier att 

informationsbristen var den största orsaken till missnöje. Detta ledde i enskilda fall till att 

intressenter började spekulera i diskussionstrådar om hur framtiden skulle te sig, både i fråga 
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om åtgärdsplan med förbrukning av diesel och prestanda på bilen till Volkswagen som 

företag och dess framtid.  

6.2.2 Facebook som ett kriskommunikationsverktyg  

Sociala mediers expansion sedan 2004 då Facebook grundades har skett med mycket hög fart 

(Nationalencyklopedin U.Å.) och behovet av att finnas representerad i sociala medier är stor. 

För en organisation innefattas sociala medier av flera sub-arenas där diskussion om dem kan 

förekomma, speciellt under en kris. Därför är det viktigt att som en naturlig del i 

omvärldsanalysen, bevaka sub-arenas och delta i diskussionen. 

  

Det florerade mycket negativa kommentarer och svar i Volkswagens sub-arena. Det är då 

positivt att dessa kommentar och svar finns i en sub-arena som Volkswagen själva har 

kontroll över. På så sätt kan de bevaka och hantera dessa negativa kommentarer och 

motarbeta ryktesspridning genom att direkt ge svar på tal när felaktig information som 

uppkommer. 

 

Ryktesspridning utgjorde ett stort hot mot Volkswagens organisation och kriskommunikation. 

Genom att kontrollera den sub-arena som utgjorde en stor mötespunkt för missnöjda 

intressenter gavs Volkswagen möjligheten att direkt möta dem med budskapsstrategier där 

budskapen kunde situationsanpassas. Ett exempel på detta är den 22 oktober då en intressent 

frågade om Volkswagen i samband med åtgärdsplanen kunde byta diverse filter i bilen. De 

tog då chansen att nyttja kompensationsteorin genom att svara att det säkert kunde vara 

möjligt. Detta visar på att responsstrategi kan förändras utifrån kommentarer från intressenter 

och att ger intressenterna en realistisk bild av hur åtgärdsplanen kommer att fungera. I vissa 

fall syftade intressenter på att de ville ha en ny bil i kompensation, om Volkswagen då inte 

ger svar på detta kan ett sådant påstående från en intressent ta fäste och bilda ett rykte. Ett 

sådant rykte kan tyckas lindrigt men besvikelsen skulle sedan bli stor när det visar sig att 

intressenterna inte alla kommer att kompenseras med nya bilar. På så sätt kan man hålla 

intressenternas förväntningar på en hanterbar nivå. 

  

Ett fåtal intressenter bidrar även till ryktesspridning genom att länka till artiklar där vaga 

sanningar om en möjlig åtgärdsplan presenteras. Sanningshalten i dessa artiklar bedöms här 

inte, dock är de inte skrivna av Volkswagen själva. Volkswagen dementerar inte artiklarna 

men tillskriver dem heller ingen sanning. I en obevakad sub-arena där en organisation inte 
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bevakar flödet av kommentarer, inlägg och svar finns det en stor risk att rykten får starkare 

fäste, och i en förlängning kan tas för sanning av intressenter. Trots en majoritet negativa 

kommentarer från intressenter så var en av de viktigaste aspekterna av 

kommunikationsinsatsen att bevaka och dementera felaktigheter som kunde förorsaka 

ryktesspridning, som i förlängningen skulle kunna skada Volkswagen. Detta lyckas då de 

ständigt bevakar den sub-arena där diskussionen pågår. 

6.2.3 Intressent som kriskommunikatör och tystnad som strategi 

Det förekommer även fall där enskilda intressenter enligt Coombs (2007) definition, blir 

kriskommunikatörer. I dessa fall väljer Volkswagen att använda tystnad som strategi och 

överlåter kriskommunikationen till intressenten. 

  

Så länge inte intressenten som agerar kriskommunikatör börjar sprida falska påståenden så 

saknar en organisation incitament för att delta i diskussionen. Detta då de är möjligt att en 

mer hätsk stämning skapas i diskussionen. Om Volkswagen börjar dementera uttalande från 

den intressent som agerar kriskommunikatör finns det risk att de gör det till fördel för den 

missnöjda intressenten som därigenom ges rätt, vilket kan leda till ytterligare ryktesspridning. 

  

Om de väljer att ge medhåll till intressenten som agerar kriskommunikatör finns en risk att 

fler går in i diskussionen då de skapar mycket uppmärksamhet i tråden, och om möjligt 

skapar en situation där det kan upplevas att flera går till angrepp mot färre. 

 

I de fall där Volkswagen får positiva kommentarer använder de ingen av SCCT:s 

budskapsstrategier. Istället svarar de personligt och kortfattat. Detta kan tänkas bero på att de 

inte vill ge utrymme att starta en diskussion om något de skriver. Det räcker med ett kort 

uppmuntrande svar som inte kan engagera andra, mer missnöjda, intressenter. 

 

Ponera att Volkswagen skulle svara med att skriva “Vad roligt att se och vad skönt att den 

inte berörs av manipulationen”. Detta skulle med stor sannolikhet leda till anstöt hos många 

drabbade intressenter. Det kan ses som en riskreducerande strategi, vilket inte finns definierat 

inom SCCT, att inte svara för uttömmande, då risken för anstöt är större.  
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Engagemanget hos intressenterna är redan stort och oavsett kommentar eller svar finns det 

därför ingen anledning att engagera intressenterna ytterligare. En del av 

kriskommunikationen är att lugna sina intressenter och inte elda på deras känslor. 

6.2.4 Tiden läker alla sår? 

Utifrån det empiriska materialet kan vi se att engagemanget har minskat i utifrån att 

intressenter som kommentarer i mindre utsträckning. Detta kan bero på att Volkswagen har 

utfört sin kriskommunikation på ett bra sätt, men det kan också bero på att det har gått en 

månad sedan det första inlägget publicerades. Det är möjligt att tid, tillsammans med andra 

faktorer är en faktor som kan minska intressenters engagemang.  

 

Andra faktorer som kan spela roll skulle kunna vara att Volkswagen hela tiden bevakat sin 

sub-arena och att de med sina svar inte bjuder in till ytterligare diskussion för intressenterna. 

Volkswagen kommunicerar för att besvara frågor och på så vis för att avsluta diskussioner 

som kan bidra till fler engagemang från upprörda intressenter. Som Ott och Theunissen 

(2015) beskriver så bör en krisdrabbad organisation inte engagera arga intressenter. I 

Volkswagen fall tycks svar som inte uppmuntrar till vidare diskussion tillsammans med tid 

leda till att upprörda intressenters engagemang avtar. 

 

Den information som presenteras i Volkswagens sista inlägg skiljer sig inte särskilt mycket 

från det första inlägget. En åtgärdsplan presenteras men den innehåller egentligen ingen ny 

information och det presenteras ingen definitiv lösning på problemet. På dessa grunder kan 

slutsatsen dras att tid är en bidragande faktor för kriskommunikatören då intressenters 

engagemang och ilska avtar med tiden.  

 

Dock bör inte en krisdrabbad organisation förlita sig på att vänta ut en kris. Detta då det, som 

Coombs (2007) beskriver i sin studie om SCCT kan förvärra krisen, beroende på vilket 

kluster som krisen innefattas av. En risk med en passiv organisation i kris är att de riskerar att 

förbise ryktesspridning och alternativa sub-arenas där de inte kan kontrollera sin image. Detta 

beskriver Coombs och Holladay (2014) som problematiskt då ostyrkta påståenden med 

tvivelaktig sanningshalt från intressenter riskerar att få spridning i obevakade sub-arenas. Tid 

har alltså en viss påverkan på för intressenternas engagemang under en kris men det går inte 

att förlita sig endast på denna utan en organisation bör ändå vara aktiva genom att bevaka och 

delta i sina sub-arenas. 
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6.3 Framtida forskning 

Att undersöka sociala medier har visat sig vara komplext. Mediet är dynamiskt och 

kommunikationen rör sig i alla riktningar. Som nämnt tidigare i studien behöver man förstå 

sociala medier för att kunna använda dessa på ett framgångsrikt sätt. För kriskommunikatören 

finns det stora möjligheter att ta kontroll över kommunikationen, att snabbt nå ut med 

budskap, ha koll på ryktesspridning, ha tvåvägskommunikation med sina intressenter och 

bygga goda relationer. Dessa möjligheter finns för såväl ”vanlig”, varumärkes byggande, 

kommunikation men också för kriskommunikation så som denna studie har fokuserat på. 

  

De teorimodeller som tillämpas idag skapades innan sociala mediers framfart och är därför 

inte anpassade för sociala mediers dynamiska karaktär. Det finns idag ramverk för hur man 

kan hantera kriser med olika budskapsstrategier men det finns däremot inget ramverk för hur 

man kan använda sig av tvåvägskommunikation med intressenter. På detta område behöver 

forskningsfältet uppdateras och mer forskning krävs, dels för förståelsen av sociala medier 

men även för hur man hanterar plattformen på ett fördelaktigt sätt. 

  

En lärdom från denna studie är att det är svårt att undersöka sociala medier genom endast 

kvalitativa metoder. För att få en förståelse för vad som händer krävs även kvantitativa inslag 

där man mäter reaktioner på den respons som organisationen ger. I en av de studier som 

redovisats under ”Tidigare forskning” har man fått fram intressanta resultat genom en 

experimentell studie (Kerkhof, P., & Beugels, D. 2011). Denna studie har dock endast 

fokuserat på hur olika budskapsstrategier tas emot av intressenterna. Liknande studier som 

Kerkhof och Beugels kan göras men det behövs en inriktning på det som sker i interaktionen 

för att få en förståelse för hur intressenternas reaktioner kan hanteras. 

  

Med vår studie hoppas vi kunna bidra till denna förståelse men det krävs fler än en studie och 

ett fall för att kunna utveckla en modell med olika responsstrategier. 
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7. Sammanfattning 

Denna studie är en kvalitativ fallstudie av Volkswagens kriskommunikation på Facebook 

under hösten 2015. Studiens syfte är att undersöka interaktionen mellan en organisation och 

dess intressenter och därmed få en förståelse för Facebook som retorisk arena och dess 

funktion som kriskommunikationsverktyg. 

Det har tidigare gjorts mycket forskning inom kriskommunikation men under det senaste 

decenniet har nya retoriska arenor växt fram i och med internets utbredning. Utvecklingen av 

sociala medier har gått snabbt och de nya retoriska arenorna ger både nya utmaningar, men 

också möjligheter för kommunikation. Forskningen om kriskommunikation har inte hunnit 

med i sociala mediers snabba utveckling och det behövs därför mer forskning inom området. 

I denna studie analyseras Volkswagens krishantering för att hitta möjligheter och utmaningar 

med Facebook som ett verktyg för kriskommunikatören. 

Materialet för studien är inlägg skrivna av Volkswagen samt kommentarer och svar till dessa 

inlägg. Det empiriska materialet analyseras genom en etnografisk innehållsanalys och till stöd 

för analysen använder vi oss av Coombs (2007) Situational Crisis Communication Theory. 

Studien visar på att ursäktsstrategin är den budskapsstrategi som Volkswagen har använt sig 

av primärt i sin kriskommunikation. En majoritet av den respons som Volkswagen har fått på 

sina inlägg är negativ och det finns många faktorer som spelar in på intressenternas respons 

förutom valet av budskapsstrategi. En budskapsstrategi måste kompletteras med andra 

faktorer, så som tillräcklig information, för att få önskad effekt.  

Andra slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är bland annat att Facebook kan vara 

ett fullgott verktyg för att bevaka och bemöta rykten samt att tid är en faktor som kan vara till 

kriskommunikatörens fördel. Bristande, eller otydlig, information är faktorer som upprör 

intressenter. I de fall där intressenter försvarar den krisdrabbade organisationen kan de agera 

kriskommunikatörer, enligt Coombs och Holladays (2014) definition utifrån studien om sub-

arenas. I dessa fall så kan organisationen med fördel välja tystnad som strategi och välja att 

inte delta i diskussionen. 
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9. Bilagor 

9.1 23 september 

Toppkommentar 1 

Person 1 

Skriver här följande i ett inlägg som innehåller spår av sarkasm att han “skulle kunna tänka” 

sig en ny bil som kompensation med fri service i tre år, då detta skulle göra att hen återfår 

förtroendet för Volkswagen. Kommentaren är att anse vare ett påstående och “smylies” får 

inlägget att framstå som positivt. Inlägget syftar däremot till att enbart kompensation skulle 

göra att hen återfår förtroende, vilket gör inlägget negativt. 

Negativ  Påstående Riktas till Volkswagen 

  

Person 2 

Instämmer på tidigare kommentar och även hen ha en bil i kompensation. Även denna 

kommentar är att anse vara ett påstående med negativ karaktär. Detta svar är riktat till 

Volkswagen, med hänvisning till person 1. 

Negativ  Påstående Riktas till Volkswagen 

  

Person 3 

Inleder sitt svar med “Slutet för Volkswagen?”. Initialt ger detta hela svaret en negativ ton. 

Denna person förutspår hur krisen kan komma att skada koncernen så pass att de hotas med 

konkurs. Svaret har inget samband med kommentaren utan är endast riktat till Volkswagen. 

Svaret innehåller retoriska frågor men bör ändå betraktas i sin helhet som ett påstående. 

Negativ  Påstående Riktas till Volkswagen 

  

Person 1 

Svarar med “jag tror ju att man löser världssvälten med dom pengarna vw kommer att få 

slanta upp”. Detta är ett påstående med en negativ underton som anspelar på att krisen 

kommer att bli mycket kostsam för Volkswagen. Svaret är riktat till person 3 då denne skriver 

att kunderna kommer köpa andra bilmärken till förmån för bilar inom Volkswagenkoncernen, 

vilket blir kostsamt då intäkterna, enligt person 1 och 3, kommer sjunka. 
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Negativ  Påstående Riktas till person 3 

  

Volkswagen 

Volkswagen väljer här att endast svara till person 3, då denne enligt Volkswagen lämnat 

kommentarer och svar på flera ställen under inlägget. Initialt skriver de “Hej (namn/person 

3)! Ser att du kommenterat denna text på 3 olika ställen så kopierar in mitt svar på samtliga, 

hoppas det är ok!”. Även i svaret använder Volkswagen sig av ursäktsstrategin. De beklagar 

de sig över det inträffade samt konstaterar att det inte är acceptabelt. Därefter delger de den 

information de har att tillgå, vilket är den som de skrev i inlägget. 

Identifierade strategier: Ursäktsstrategin 

  

Person 3 

Öppnar anförande med ett påstående om stora företag som gått i konkurs då de, enligt honom, 

gått igenom liknande kriser. Följande raljerar hen om förtroendet inte skulle vara möjligt att 

återfå av intressenter. Svaret får betraktas som ett påstående då de frågor som finns med 

endast är av retorisk karaktär. Svaret är negativt och riktat till Volkswagen som organisation 

men har inget direkt samband med det svar som Volkswagen publicerade tidigare. 

Negativ  Påstående Riktas till Volkswagen 

  

Volkswagen 

Återigen väljer Volkswagen att även ge replik på person 3’s svar, med inledningen “Hej igen 

(namn/person 3)”. Som tidigare inlägg hänvisar de slentrianmässigt svar till att person 3 har 

kommenterat liknande kommentar på flera ställen och att de därför kopierar in samma svar. 

Volkswagen redogör för den fakta de har samt presenterar den fakta de inte har ännu men 

arbetar med att få fram. Avslutningsvis beskriver Volkswagen att de arbetar för att återfå sitt 

tidigare goda förtroende. Ingen annan tolkning än att de fortfarande använde ursäktsstrategin 

är möjlig att göra. 

Identifierade strategier: Ursäktsstrategin 

  

Person 4 

Svarar “Inte hos mig”. Det är svårt att tolka vad person 4 syftar till för fråga, dock är den 

mest rimliga tolkningen att denne syftar till inläggets sista stycke då Volkswagen vädjar om 

att få tillbaka sitt tidigare goda förtroende. Vid denna tolkning blir svaret negativ. Oavsett 

tolkning är det ett påstående. 
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Negativ  Påstående Riktas till Volkswagen 

  

Person 5 

Inleder med att berömma person 3 och beskriver dennes svar som “spot on”. Person 5 

avslutar sitt svar med “Köp inga fler dieselbilar som skadar vår hälsa!”. Svaret är negativt 

samt ett påstående. 

Negativ  Påstående Riktas till Volkswagen 

 

Toppkommentar 2 

Person 1 

En fråga riktad till Volkswagen, angående om dennes bil är berörd av krisen. Kommentaren 

betraktas som positiv då det inte framförs någon kritik mot Volkswagen. 

Positiv  Fråga  Riktas till Volkswagen 

  

Volkswagen 

Volkswagen meddelar att de ännu inte har information om vilka bilar som berörs av skadan 

och avslutar med att de återkommer så fort de vet mer. I detta svar återfinns ingen 

budskapsstrategi. 

  

Person 2 (person 3, toppkommentar 1) 

Ställer kritiska frågor om hur det ska vara möjlig att i fortsättningen lita på Volkswagen samt 

att denne anser att Volkswagen är oseriösa. Denne avslutar med frågan “Ingen verkar heller 

ha någon koll på läge?”. 

Negativ  Fråga  Riktas till Volkswagen 

  

Person 3 

Riktad till person 2 och hävdar att Volkswagen har “koll på läget men håller inne med info 

för att svenska myndigheter är mesiga…”. Denna anser att krisen framkallar någon form av 

maktmissbruk, vilket hen inte redogör för från vem. Person 3 antyder att det kan finnas någon 

form av konspiration från Volkswagen där de enligt hen använder tystnad som maktverktyg. 

Negativ  Påstående Riktas till person 2 
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Toppkommentar 3 

Person 1 

Är positiv till Volkswagen och uttrycker sitt välbehag över sin nya Passat (bil), vilken hen 

beskriver som “underbar”. 

Positiv  Påstående Riktas till Volkswagen  

  

Person 2 

Svarar till person 1 att hen är positiv endast därför att dennes bil förmodligen inte berörs av 

krisen och därmed en bil utan “fusk”. 

Negativ  Påstående Riktas till person 1 

  

Person 1 

Frågor riktade till person 2 om hur denne påverkats av avslöjande i fråga om ekonomi samt 

bilens köregenskaper. Hen antyder att person 2 ger uttryck för missnöje utifrån förtroendekris 

och inte missnöje över produkten. 

Positiv  Fråga  Riktas till person 2 

  

Person 3 

Beskriver Volkswagens bilar som “okej” bruksbilar, dock inte ett bilmärke som producerar 

“underbara” bilar. Eftersom person 3 använder ordet “underbart” framgår det att hen syftar 

till person 1’s kommentar. 

Negativ  Påstående Riktas till person 1 

  

Person 1 

Ifrågasätter person 3 och antyder att hen troligtvis inte ägt nya Passat (bil). 

Positiv  Fråga  Riktas till person 3 

  

Person 3 

Anger att denne testat nya Passat vid upprepade tillfällen och hävdar återigen att den skulle 

vara en bruksbil och inte mer. 

Negativ  Påstående Riktas till person 1 
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Person 1 

Skriver att denne inte håller med person 3, att hen valde är nöjd med sitt val. Argumenterar 

att hen valde Passat framför Audi A6, vilket hen använder som en av många bättre ansedd bil. 

Positiv  Påstående Riktas till person 3 

  

Person 4 (tidigare person 5, toppkommentar 1) 

Riktad till person 1 genom att ange namn. Hen menar att Volkswagen orsakar så pass stora 

miljöskador att det hotar människors hälsa. Formulerar första meningen som en retorisk fråga 

för att sedan själv besvara den med att person 1 skulle tänka om i fall att någon av hens “nära 

och kära” blev sjuk.  

Negativ  Påstående Riktas till person 1 

Toppkommentar 4 

Person 1 

Menar att kritiska personer förstorar krisens skada. Han hänvisar till att han själv kör nya 

bilen samt att han kommer fortsätta vara en trogen kund. 

Positiv  Påstående Riktas till samtliga kritiska personer 

  

Person 2 

Påstår att Volkswagens bilar kommer tappa värde genom en fråga riktad till person 1. 

Negativ  Fråga  Riktas till person 1 

  

Person 1 

Instämmer med att bilen riskerar tappa värde men att hen inte är orolig då hen tillsammans 

med flera andra tar krisen “med en axelryckning”.  

Positiv  Påstående Riktas till person 2 

  

Person 3 

Ställer frågan om hur person 2 kan veta att Volkswagens bilar kommer att tappa i värde. Hen 

påstår att det endast är ett mjukvarufel och att det inte berör motorn. Svaret tolkas positivt då 

det förminskar problemet samt därigenom ger stöd åt Volkswagen. 

Positivt  Påstående Riktas till person 2 
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Person 4 

Menar att krisen inte berör svenska marknaden då reglerna skiljer sig mot USA där krisen 

uppstod. Hen använder ordet “fusket” men inom parantes för att förminska det. Vidare påstår 

hen att bilarna är godkända i Sverige. 

Positiv  Påstående Riktas till negativa kommentarerna i denna sub-arena 

  

Person 5 

Riktar sig till person 4 och hävdar att denna har fel. Hen menar att utsläppsvärdena är 10-40 

gånger högre än med labbprogrammet och att man därmed ligger högt över lagkraven även i 

EU. Sett ur Volkswagens perspektiv är detta svar negativt. 

Negativ  Påstående Riktas till person 4 

  

Person 6 

Hen fortsätter på ämnet i dialogen mellan person 4 och 5 och hävdar att Volkswagen har 

säljförbud i Schweiz och att andra europeiska länder också kan komma att införa det. Hen 

avslutar med att skriva “Värdet påverkas säkert inget alls. :)”, något som vi tolkar som en 

ironisk kommentar sett i sitt sammanhang. 

Negativ  Påstående Riktas till person 4 och 5 

  

Person 2 

Hen fortsätter i samma tema och påstår att Volkswagens bilar kommer sjunka i värde på 

grund av tappat förtroende och påpekar även risken att skatten för bilarna kan höjas. 

Negativ  Påstående Riktas till person 4,5 och 6 

9.2 30 september 

Toppkommentar 1 

Person 1 

Uttrycker sin uppskattning av sina Volkswagen bilar hen har haft under sitt liv. Hen berättar 

att hen aldrig skulle byta från Volkswagen för något annat bilmärke. 

Positivt  Påstående Riktas till Volkswagen 
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Volkswagen 

Skriver “Roligt att höra (namn/person 1)!”. Ingen strategi återfinns. 

  

Person 1 

Beskriver återigen sin uppskattning för Volkswagen som bilmärke. 

Positivt  Påstående Riktas till Volkswagen 

Toppkommentar 2 

Person 1 

Hen lägger upp en bild på sin Volkswagen-cab i sommarmiljö med kommentaren att hens bil 

inte är drabbad men ändå vill dela med sig av en bild på hens bil. 

Positivt  Påstående Riktas till Volkswagen 

  

Volkswagen 

Som i den första toppkommentaren uttrycker Volkswagen sin glädje över sin nöjda kunds bil. 

I detta svar återfinns ingen budskapsstrategi. 

  

Person 2 

Hen instämmer med person 1, dock skriver hen i slutet “gillar inte VW plåtcabbar?” vilket 

troligt vis syftar till “hardtop” då taket är av plåt och inte tyg. Avslutningen formuleras som 

en fråga till Volkswagen men inleder ändå med att hen gillar bilen. 

Positivt  Påstående/fråga Riktas till person 1/Volkswagen 

Toppkommentar 3 

Person 1 

Hen ställer en fråga till Volkswagen om hur förbrukningen av diesel kommer öka. 

Positivt  Fråga  Riktas till Volkswagen 

  

Volkswagen 

De meddelar att med den information Volkswagen har att tillgå kommer dieselmotorerna inte 

få ökad dieselförbrukning. I detta svar återfinns ingen budskapsstrategi. 
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Person 1 

Uttrycker sitt missnöje över att Volkswagen inte kan ge ett säkert svar på frågan. 

Negativt  Fråga  Riktas till Volkswagen 

  

Volkswagen 

Konstaterar att de endast kan redogöra för den information de har att tillgå men att de 

kommer informera berörda kunder om åtgärden där denna är klar. I detta svar återfinns ingen 

budskapsstrategi. 

  

Person 1 

Tackar för Svaret. 

Positivt  Påstående Riktas till Volkswagen 

  

Person 2 

Skriver en fråga riktad till Volkswagen med hänvisning till en artikel från Nyteknik.se av TT 

angående ökade kostnader för berörda bilar. 

Negativt  Fråga  Riktas till Volkswagen 

  

Person 1 

Uttrycker att olika information kommer från olika medier om krisen och att det blir svårt som 

intressent att veta vilken information som är tillförlitlig 

Negativt  Påstående Riktas till Volkswagen/Person 2 

  

Volkswagen 

De uttrycker förståelse för att intressenter vill ha rätt information. Volkswagen meddelar att 

de återkommer när de har information att tillgå, vilket de uppskattar kommer ske i oktober 

samt hänvisar till listor med angivna berörda bilar. I detta svar återfinns ingen 

budskapsstrategi. 

  

Person 3 

Ställer fråga om hur Volkswagen ska minska utsläppen utan att det skulle påverka 

bränsleförbrukningen. Varpå hen ställer frågan om det är möjligt utan att, som hen säger 

“Bryta mot naturlagarna?”. Den avslutande frågan kan betraktas som sarkastisk och därmed 

negativ. 
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Negativt  Fråga  Riktas till Volkswagen 

  

Person 4 

Resonerar om att bränsleförbrukningen är en viktig faktor då en intressent väljer bil och hur 

en möjlig höjning av bränsleförbrukning skulle påverka försäljningen av begagnade 

Volkswagenbilar. Hen anger att hen själv har en drabbad bil och uttrycker oro. 

Negativt  Påstående Riktas till Volkswagen 

  

Person 5 

Ställer kritiska frågor till Volkswagen, där hen ifrågasätter varför de skulle fuskat från början 

om det inte hade påverkat förbrukning eller prestanda. Hen väger även in ett miljöperspektiv 

med frågan om hur Volkswagen ser att de kan ersätta de miljöskador som de förorsakat. 

Negativt  Fråga  Riktas till Volkswagen 

  

Person 6 

Frågar om hur felet kan komma att påverka miljöskatten. 

Positiv  Fråga  Riktas till Volkswagen 

  

Person 7 

Ställer från om fordonsskatten och dragvikten kan komma att förändras av åtgärden. 

Positiv  Fråga  Riktas till Volkswagen 

  

Volkswagen 

Skriver ett svar med hänvisning till samtliga personer som ställt frågor sedan det tidigare 

svaret. De skriver att svar på frågorna kommer att komma då åtgärdsplanen är fastställd. I 

detta svar återfinns ingen budskapsstrategi. 

  

Person 8 

Ställer frågan riktad till Volkswagen om en berörd bilägare måste åtgärda bilen. 

Positiv  Fråga  Riktas till Volkswagen 

  

Person 9 

Undrar hur Volkswagen tänker ersätta företag samt miljö. Hen hänvisar till företags 

miljöpolicy och beskriver hur företag blivit lurade av de manipulerade utsläppsvärdena. Han 
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benämner krisen som “rent bedrägeri” och förutspår att företagskunder kommer svika 

Volkswagen. 

Negativt  Fråga  Riktas till Volkswagen 

  

Person 10 

Ger replik på tidigare frågor om att lägre utsläppsvärden skulle kunna öka förbrukningen med 

att påstå att det, för honom, är en självklarhet att lägre utsläppsvärden minskar 

dieselförbrukningen. 

Positiv  Påstående Riktas till tidigare svar 

  

Person 11 

Uttrycker oro för att prestandan ska minska efter åtgärden samt antyder att hen är av 

uppfattningen att andra intressenter upplever detta som en rimlig åtgärd. Hen ger uttryck för 

frustration över att utsläppsvärdena anses viktigare än köregenskaperna. 

Negativt  Påstående Riktas till Volkswagen 

  

Person 12 

Ger replik på person 9 om 40 % ökade utsläppsvärden. Uttrycker en oro över sänkt 

andrahandsvärde till följd av högre dieselförbrukning och därmed höjd skatt. 

Negativt  Påstående Riktas till Volkswagen 

  

Person 13 

Argumenterar emot person 10 och menar att denne saknar kunskap om ämnet. Påstår att 

Volkswagens fusk berodde på att de inte kunde minska utsläppen utan att öka förbrukningen 

eller minska effekten i motorerna. 

Negativt  Påstående Riktas till person 10 

Toppkommentar 4 

Person 1 

Utrycker ironiskt förståelse för att hens manipulerade bil kommer förbruka mer diesel samt 

att motorns prestanda kommer minska. Ironin framgår av att hen följer upp detta påstående 

med en önskan om att Volkswagen köper tillbaka bilen då det inte var den bilen han köpte. 

Negativt  Påstående Riktas till Volkswagen 
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Person 2 

Hen instämmer med person 1. 

Negativt  Påstående Riktas till Volkswagen 

  

Volkswagen 

Inleder med att rikta svaret till person 1. De inleder texten med “den information vi har i 

nuläget...” och följer upp med att åtgärden inte bör påverka prestandan eller förbrukning. 

  

Person 3 

Skriver “i nuläget…” vilket tolkas som frustration över bristen på information då hen citerar 

en del av Volkswagens text. 

Negativt  Påstående Riktas till Volkswagen 

  

Person 4 (person 2, toppkommentar 3) 

Ställer frågan till Volkswagen om hur de ställer sig till artikeln i nyteknik.se, vilken är samma 

som hen länkade till i toppkommentar 3. 

Negativt  Fråga  Riktas till Volkswagen 

  

Person 5 

Hen uppmanar att intressenter ska vänta in information om åtgärdsplanen i oktober. Hen 

anser även att Volkswagen bör kompensera intressenter och ger en möjlig åtgärdsplan, vilken 

hen anser skulle vara den bästa. Hen anser att den åtgärd denne erbjuder är den mest rimliga 

då den inte skulle påverka intressenter ekonomiskt. 

Negativt  Påstående Riktas till intressenter och Volkswagen 

  

Person 6 

Anser att det bästa alternativet skulle vara att samtliga bilar återkallades och att Volkswagen 

då erbjuder nya bilar som kompensation. Hen tycker det är ett bättre alternativ än de tidigare 

nämnda från person 5. 

Negativt  Påstående Riktas till person 5 och Volkswagen 

  

Person 7 

“Ni juger som vanligt” skriver hen, mest troligt som kritik mot Volkswagen. 
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Negativt  Påstående Riktas till Volkswagen 

  

Person 8 

Hen spekulerar i att åtgärden kommer bestå av en motoroptimering, och antyder att det skulle 

innebära mer arbete för hen. 

Negativt  Påstående Riktas till Volkswagen 

  

Person 9 

Ironiserar miljöförstöring med hänvisning till Åsa Romson (klimat- och miljöminister, vice 

statsminister) med att krisen kan innebära mer skatt. 

Negativt  Påstående Riktas till Volkswagen 

 

Person 10 

Hen ifrågasätter varför Volkswagen skulle fuskat med utsläppen innan krisen om det inte 

varit för att förbättra prestanda och förbrukning. Hen anser att det är osannolikt att 

Volkswagen manipulerat bilar för att medvetet öka klimatförstöringen. Hen refererar till att 

Volkswagen anger att åtgärden varken kommer påverka utsläpp eller prestanda. 

Negativt  Påstående Riktas till Volkswagen 

  

Person 11(23 september, toppkommentar 1, person 3) 

Samma inlägg svar som 23 september, toppkommentar 1. Inleder sitt svar med “Slutet för 

Volkswagen?”. Initialt ger detta hela svaret en negativ ton. Denna person förutspår hur krisen 

kan komma att skada koncernen så pass att de hotas med konkurs. Svaret har inget samband 

med kommentaren utan är endast riktat till Volkswagen. Svaret innehåller retoriska frågor 

men bör ändå betraktas i sin helhet som ett påstående. 

Negativ  Påstående Riktas till Volkswagen 

  

Volkswagen 

Kopierar sitt svar från tidigare replik på person 11(denna sub-arena). väljer här att endast 

svara till person 3, då denne enligt Volkswagen lämnat kommentarer och svar på flera ställen 

under inlägget. Initialt skriver de “Hej (namn/person 3)! Ser att du kommenterat denna text 

på 3 olika ställen så kopierar in mitt svar på samtliga, hoppas det är ok!”. Även i svaret 

använder Volkswagen sig av ursäktsstrategin. De beklagar de sig över det inträffade samt 
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konstaterar att det inte är acceptabelt. Därefter delger de den information de har att tillgå, 

vilket är den som de skrev i inlägget. 

Identifierade strategier: Ursäktsstrategin 

  

Person 11(23 september, toppkommentar 1, person 3) 

Ger ytterligare samma svar som tidigare. Öppnar anförande med ett påstående om stora 

företag som gått i konkurs då de, enligt honom, gått igenom liknande kriser. Följande raljerar 

hen om förtroendet inte skulle vara möjligt att återfå av intressenter. Svaret får betraktas som 

ett påstående då de frågor som finns med endast är av retorisk karaktär. Svaret är negativt och 

riktat till Volkswagen som organisation men har inget direkt samband med det svar som 

Volkswagen publicerade tidigare. 

Negativ  Påstående Riktas till Volkswagen 

  

Volkswagen 

Samma svar i samma följd som 23 september, toppkommentar 1. Återigen väljer Volkswagen 

att även ge replik på person 3’s svar, med inledningen “Hej igen (namn/person 3)”. Som 

tidigare inlägg hänvisar de slentrianmässigt svar till att person 3 har kommenterat liknande 

kommentar på flera ställen och att de därför kopierar in samma svar. Volkswagen redogör för 

den fakta de har samt presenterar den fakta de inte har ännu men arbetar med att få fram. 

Avslutningsvis beskriver Volkswagen att de arbetar för att återfå sitt tidigare goda förtroende. 

Ingen annan tolkning än att de fortfarande använde ursäktsstrategin är möjlig att göra. 

Identifierade strategier: Ursäktsstrategin 

9.3 22 oktober 

Toppkommentar 1 

Person 1 

Inleder med att skriva “Propaganda skit”, samt följer upp det med sitt missnöje över att ingen 

konkret information presenteras. Hen refererar till citat i filmen och ställer frågan till 

Volkswagen om de försöker lura dem igen. 

Negativ  Fråga  Riktas till Volkswagen 
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Volkswagen 

Ursäktar sig över att de inte har mer information att delge och hänvisar till berörda 

myndigheter som ansvariga över att konkreta besked inte presenteras. Volkswagen 

informerar om att åtgärden kan se olika ut beroende på vilken bil det rör, men att åtgärden 

kommer vara kostnadsfri. Att de säger att åtgärden kommer att vara kostnadsfri ger en även 

en tendens till kompensationsstrategi. 

Identifierade strategier: Ursäktsstrategin samt kompensationsstrategin. 

Toppkommentar 2 

Person 1 

Ställer frågan om Volkswagen i samband med mjukvaruuppdateringen inom åtgärdsplanen 

även kan byta luftfilter och oljefilter. 

Positiv  Fråga  Riktas till Volkswagen 

  

Volkswagen 

Anger att det är möjligt, eller som Volkswagen själva uttrycker att “det går säkert bra”, för 

den berörda verkstaden att kan även åtgärda andra delar av bilen. Volkswagen ber person 1 

att kontakta verkstaden då besöket är aktuellt. Det är möjligt att Volkswagen här tenderar att 

vända sig mot kompensationsstrategin där en möjlig kompensation för felat kan realiseras. 

Identifierade strategier: Kompensationsstrategin 

  

Person 2 

Undrar om Volkswagen kommer bekosta oljefilter bytet. 

Positiv  Fråga  Riktas till Volkswagen 

  

Person 3 

Anser att person 2 är en optimist som tror att Volkswagen kommer bekosta filterbyten etc. 

Negativ  Påstående Riktas till person 2 
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Toppkommentar 3 

Person 1 

Ställer frågan till Volkswagen om hur lång tid det tar för en bil att åtgärdas. Anger att hens bil 

är handikapps-anpassad och uttrycker oro över att vara utan den under en längre tid. 

Positiv  Fråga  Riktas till Volkswagen 

 

Volkswagen 

Svarar att de har förståelse för person 1’s situation och arbetar för att besöket ska gå så snabbt 

och smidigt som möjligt. De beklagar sig över att de inte har mer information att delge men 

garanterar att ge mer information så fort den är tillgänglig. Svaret ger indikationer på att 

tillhöra ursäktsstrategin då de tar ansvar samt beklagar sig över sitt agerande och därefter 

försäkrar intressenter om att åtgärden ska bli så “smidigt som möjligt”.  

Identifierade strategier: Ursäktsstrategin 

 

Toppkommentar 4 

Person 1 

Kommenterar med att lägga upp en kritisk bild mot Volkswagen föreställande ett ånglok som 

släpper ut en stor mängd rök, med Volkswagens logga på. Hen följe upp med att kommentera 

“Vi möter Europeiska krav säger han i klippet. Ja eller hur, med fusk ja.”. 

Negativ  Påstående  Riktas till Volkswagen 

  

Person 2 

Påstår att alla nya bilar uppfyller miljökraven, och alltså inte berörs av fusket. 

Positiv  Påstående  Riktas till person 1 

  

Person 1 

Svarar “Alltså inte VW euro5” och syftar till att den bilmodellen berörs av fusket. 

Negativ  Påstående  Riktas till person 2 
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Person 3 

Riktar sitt svar till person 2 och hänvisar till en artikel att Volkswagen söker efter fusk även i 

de nya motorerna. Hen länkar inte till artikeln. 

Negativ  Påstående  Riktas till person 2 

  

Volkswagen 

Hänvisar till en pressrelease som inträffat 21 oktober där det bekräftats att inga nya modeller 

innehåller den manipulerade mjukvaran. Det rör bland annat EU5, vilken person 1 hänvisa 

till, som enligt denne skulle beröras av fusket. Volkswagen menar att de nya bilarna därmed 

uppfyller de europeiska krav som finns reglerade. Avslutningsvis länkar de till pressreleasen. 

I detta inlägg identifieras ingen budskapsstrategi.  


