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Abstract 

How to communicate on social media has become an important aspect of both media research 

and in practice. For organizations, communication can be crucial, particularly in the event of a 

crisis. With image repair theory and rethorical theory this paper examine how an organization 

use diffrent strategies and arguments on Facebook in the aim to repair their image in a crisis. 

This paper also takes into account the users comments to derive the outcome of the image 

repair strategies. The result shows that the strategies corrrective action combined with 

mortification generates the most positive comments. We have also come to the conclusion 

that a responsive approach, transparency and humility are key tools for communication on 

social media for an organization in a crisis. 
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1. Inledning 

Thomas har ett hjärta som klappar för miljö och hållbarhet. Han källsorterar, använder 

lågenergilampor och köper närproducerad mat. Thomas jobb ligger fem mil från hans hem 

och kollektivtrafiken däremellan är bristfällig, därför kör han sin bil dit varje dag. För att 

minska sin klimatpåverkan kör han en bil som har begränsade utsläpp och som därför är 

snällare mot miljön. Han har investerat och gett sitt förtroende till ett världsledande företag 

inom bilindustrin i tron om att han gör ett klimatsmart val. Med goda intentioner kör han sina 

tio mil varje dag. När det uppdagas att bilen Thomas kör varje dag inte alls är så klimatsmart 

som han trott känner han sig sviken och lurad. Biltillverkaren har ljugit för sina kunder och 

manipulerat resultaten i miljötester. Det förtroendet som tidigare fanns för företaget är nu 

brutet. Företaget det gäller är Volkswagen och frågan som ställs nu är hur de ska kunna 

reparera ett skadat förtroende. Hur förklaras vad som hänt? Och hur vinner de tillbaka 

Thomas och alla andra kunders förtroende? 

 

Denna studie syftar till att öka förståelsen och kunskapen kring hur kommunikation i händelse 

av en förtroendekris ser ut på sociala medier. Genom av en kvalitativ textanalys med en 

retorisk inriktning undersöks Volkswagen Sveriges textbaserade inlägg på Facebook. Med 

hjälp av image repair theory studeras vilka kommunikationsstrategier som syns i 

Volkswagens kriskommunikation på sociala medier. Samt utfallet av dessa strategier i 

inläggens tillhörande kommentarsfält. Vi är intresserade av att se hur ett företag i en kris 

försöker reparera sitt skadade anseende och hur krisen hanteras kommunikativt. Studien 

inspireras också av de retoriska begreppen ethos, logos och pathos. Vi anser att denna studie 

är av relevans för att öka kunskapen om kriskommunikation ur ett forskningsperspektiv men 

också för att belysa viktiga aspekter för den praktiserande kriskommunikatören. 

Kriskommunikation på sociala medier är ett relativt nytt och outforskat fält och vi hoppas att 

denna studie ska bidra till en ökad förståelse och kunskap kring detta fenomen. 

 

1.1 Det vetenskapliga problemet  

Den första dimensionen av vår vetenskapliga problemformulering vilar i fältet 

kriskommunikation. Det är ett välutforskat fält inom kommunikationsvetenskapen som 

rymmer en mängd olika teorier och strategier att ta till vid en kris (Coombs & Holladay 2010, 

17). Kriser definieras på olika sätt beroende på dess karaktär. Den kris som denna studie tar 
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upp är av karaktären förtroendekris. En förtroendekris menar Coombs (2007, 164) är ofta en 

händelse som hotar att störa en organisations eller företags verksamhet och utgör ett 

potentiellt hot, både ekonomiskt och anseendemässigt. Den andra dimensionen i vår studie 

ligger i de relativt outforskade plattformarna sociala medier och den kommunikation som sker 

där. Sociala medier har växt sig allt större på kort tid och flera företag och organisationer 

använder sig idag av dessa kanaler (Falkheimer & Heide 2011, 33). En ökad användning syns 

också när det gäller kriskommunikation på sociala medier (Andersson 2014, Eriksson 2014b).  

 

Vårt vetenskapliga problem ser vi således ta sin form i en kombination av ovanstående två 

dimensioner - ett etablerat forskningsfält som tar plats på nya plattformar. Med det som grund 

ämnar vi undersöka hur Volkswagens kriskommunikation tar sin form på Facebook i samband 

med dieselskandalen 2015.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera fenomenet kriskommunikation på sociala medier. Det gör vi 

genom att analysera Volkswagens kriskommunikation i samband med dieselskandalen 2015. 

Studien har en retorisk inriktning då begreppen ethos, logos och pathos används för att 

kartlägga och analysera hur kriskommunikationen ser ut. Fokus i studien ligger i att 

undersöka vilka strategier Volkswagen använder i sin kommunikation på Facebook i avsikt att 

reparera och återuppbygga sitt skadade förtroende. Genom att studera kommentarsfält 

tillhörande Volkswagens inlägg på Facebook har vi möjlighet att skapa en uppfattning om 

intressenters reaktioner på Volkswagens kriskommunikation. 

 

Studiens frågeställningar: 

• Hur kommunicerar Volkswagen retoriskt om dieselskandalen på Facebook?  

• Vilka image repair-strategier använder Volkswagen i sin kommunikation på Facebook 

i och med Dieselskandalen? 

• Vilka reaktioner syns bland intressenternas kommentarer till Volkswagens 

kommunikation på Facebook? 

• Vilken koppling kan urskiljas mellan intressenternas reaktioner och vald image repair-

strategi av Volkswagen? 
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1.3 Avgränsningar 

Kriskommunikation är ett brett fält, både inom medie- och kommunikationsvetenskaplig 

forskning men också som praktik (Coombs & Holladay 2010, 17). Studien är avgränsad till att 

studera Volkswagen Sveriges kommunikation på den officiella svenska Facebooksidan. Ur ett 

kriskommunikationsperspektiv finns det ett intresse av att studera kriskommunikation från 

Volkswagen i flera olika kanaler och ur olika perspektiv under krisen. Dock har vi valt att 

avgränsa studien till kriskommunikation på Facebook, då det är dimensionen av sociala 

medier som vi är intresserade av att belysa.  

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Studien består av sammanlagt åtta kapitel. Inledningsvis diskuterar vi det vetenskapliga 

problem som ligger till grund för vår studie, därefter presenteras våra frågeställningar och 

avslutningsvis redogör vi i det första kapitlet för hur studien är avgränsad. I kapitel två 

presenterar vi händelseförloppet för krisen samt ger en kort bakgrund till Volkswagen som 

företag. Kapitel tre är avlagt till en presentation av tidigare forskning inom fälten 

kriskommunikation, sociala medier och retorik. I kapitel fyra presenterar vi studiens 

teoretiska utgångspunkter. Vi diskuterar teoriernas för- och nackdelar, presenterar vilka 

nyckelbegrepp som kommer att färga vår analys samt beskriver hur teorierna appliceras i vår 

studie. I det femte kapitlet redogör vi för studiens material och urval. Det följs av ett kapitel 

där vi presenterar vår valda metod, för en diskussion kring dess för- och nackdelar, redogör 

för hur metoden appliceras i vår studie och avslutar med en genomgång av studiens validitet 

och reliabilitet. Vår analys redovisas i kapitel sju. Vi för slutligen en diskussion kring 

analysens resultat och utifrån det drar vi slutsatser, samt besvarar studiens frågeställning i det 

avslutande åttonde kapitlet.  
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2. Bakgrund  

I följande avsnitt presenteras bakgrunden till Volkswagens förtroendekris. Krisens uppkomst 

och avslöjande redovisas samt viktiga datum för händelsens skeende. Vi belyser avgörande 

skeenden i krisen och hur den utvecklats under den avgränsade tidsperiod som analysen 

genomförts. Vi kommer också att presentera en bakgrund till bilföretaget Volkswagen och 

dess historia. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Dieselskandalens händelseförlopp 

Det var hos den amerikanska miljöorganisationen International Council on Clean 

Transportation, ICCT, som misstankar om att något inte stod rätt till i Volkswagens bilar först 

tog form. ICCT genomförde en studie i syfte att ta fram underlag för att kunna ställa hårdare 

krav på bättre och renare motorer hos europeiska biltillverkare. Volkswagen var ett av de 

bilmärken som testades i studien. När Volkswagens bilar testades i laboratoriemiljöer såg allt 

bra ut, utsläppen var låga och i enlighet med gränsvärdena. När bilarna sedan testades ute på 

vägarna uppstod misstankar om att något inte stod rätt till. Volkswagens bilar som hade visat 

toppresultat i laboratoriet släppte nu ut 30-40 gånger över normalnivån. Någonting var 

uppenbart fel och ärendet togs över av Environmental Protection Agencey, den amerikanska 

miljömyndigheten. EPA fortsätter att undersöka de förbryllande utsläppsresultaten och inleder 

samtal med Volkswagen. Vidare undersökningar visade att bilarna har utrustas med 

manipulerad mjukvara. Den manipulerade mjukvaran känner av om bilen testas i ett 

laboratorium eller körs på väg. Vid laboratorietest sänker mjukvaran utsläppen så att de 

hamnar under de rekommenderade gränsvärdena. 

 

Efter att orsaken till de märkliga utsläppssiffrorna nått kännedom går händelseförloppet fort. 

Fredagen den 18 september 2015 går EPA ut med nyheten om att mjukvaran i Volkswagens 

bilar har manipulerats. Två dagar senare, söndagen den 20 september erkänner VD:n för 

Volkswagen AG, Martin Winterkorn, att företaget manipulerat mjukvaran medvetet. I ett 

senare uttalande, från den 22 september, går Volkswagen ut med att 11 miljoner bilar världen 

över är berörda (Bergin 2015). I Sverige uppstiger antalet berörda bilar till 224 746 stycken 

(Holmberg 2015). Måndagen den 21 september meddelar Volkswagen att Martin Winterkorn 

avgår som VD för företaget, som en direkt följd av krisen (Lundin 2015). Oklarheter kring 

skandalen fortsätter att omskrivas i både internationell och nationell press och hur många bilar 

som drabbats ökar kontinuerligt. 
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2.2 Från folkets bil till världsledande biljätte 

Volkswagens historia börjar redan i 1930-talets Tyskland. Det var Ferdinand Porsche som på 

uppdrag av tyska staten fick i uppgift att designa denna “folkbil” som på tyska kom att kallas 

Volkswagen. Produktionen kom av sig under andra världskriget då Tysklands industrier till 

största del producerade krigsmaterial. I december 1945 återupptogs produktionen och 1949 

var Volkswagen Tysklands största bilproducent (Brandt 2013). Under efterkrigstiden tog det 

fart ordentligt för Volkswagen, framförallt på den amerikanska marknaden. I Europa 

brottades bilen fortfarande med sina nazistiska rötter medan bilen i USA försågs med en ny 

identitet som gjorde den mycket populär bland kvinnor. Volkswagens kanske mest kända 

modell är den klassiska “Bubblan” som länge var världens mest sålda bilmodell (Fröberg 

2013).  

 

År 2015 kunde Volkswagen, under årets första halvår, titulera sig som världens största 

biltillverkare med en totalsiffra på 5,04 miljoner sålda bilar under sex månader. Det är 

framförallt Europa och Nordamerika som är Volkswagens största och starkaste marknader 

(Andrén, 2015). År 2014 uppmätte Volkswagen personbilar en marknadsandel på 14,8 

procent i Sverige.  

 

2.3 Volkswagen på Facebook 

Volkswagen Sverige har funnits på Facebook sedan 2011, då de skrev sitt första inlägg. Sedan 

dess har antalet följare av sidan ökat stadigt och ligger idag på 86 000 enskilda användare 

(Volkswagen, Facebook). Under fliken information kan följande utläsas: 
	

Detta	 är	 Volkswagen	 Sveriges	 officiella	 Facebooksida.	 Syftet	 är	 att	 ge	 våra	 besökare	 intressant	

och	aktuell	information	om	företagets	produkter	och	tjänster.	Vi	uppmuntrar	besökare	att	lägga	

upp	sina	egna	kommentarer,	bilder,	videor	och	annat	relaterat	innehåll.	Det	officiella	språket	är	

svenska.	
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3. Tidigare forskning 

Detta kapitel ger en övergripande bakgrund till kriskommunikationen som praktik och 

forskningsfält. Sedan presentera forskning kring fenomenet och slutsatser som dragits ur 

dessa. En redogörelse för sociala medier som forskningsfält kommer också att presenteras 

och sedan följas av studier där kriskommunikation studerats på sociala medier. Slutligen 

kommer vi att presentera tidigare forskning kring retorikens roll i kriskommunikation och 

studier som tar upp detta.  

___________________________________________________________________________ 

3.1 Kriskommunikation som praktik och forskningsfält 

Kriser kan definieras på olika sätt och det finns ingen entydig och universell precisering av 

begreppet (Coombs & Holladay 2010, 18). Men för att kortfattat förklara vad en kris innebär 

beskriver Falkheimer, Heide & Larsson (2009, 15) det som en händelse som innebär ett 

allvarligt hot och som innebär stress och ovisshet på både individ- och samhällsnivå. Vidare 

kännetecknas också kriser av att de är överraskande, är hotfulla till sin karaktär, innebär 

osäkerhet samt leder till stor tidspress (Falkheimer, Heide & Larsson 2009, 15). Olika typer 

av krishändelser brukar också kategoriseras utefter dess karaktär. En sådan typologi kan dela 

in händelser i naturkris, teknologisk kris, social kris, ledningskris och ekonomisk kris 

(Falkheimer et al. 2009, 19). Typiska kriser som undersöks i fallstudier är händelser som 

drabbar hela samhällen. Flodvågskatastrofen i Thailand, Västmanlandsbranden, 

terrorattentaten mot World Trade Center eller terrorangreppen i Paris är exempel på kriser 

som innefattar allvarligt hot och sårbarhet.  

 

I katastrofsituationer handlar kriskommunikationen främst om att sprida information, ge 

varningar och råd om hur människor ska agera och att sprida ett enhetligt budskap. På det 

sättet är krishantering och kriskommunikation oskiljaktiga (Falkheimer et al. 2009, 23). I och 

med att kriskommunikation i många fall handlar om att informera för människors säkerhet 

blir kommunikationen på så sätt lika viktig som själva agerandet i krisen (Falkheimer et al. 

2009, 9). Internationell forskning inom kriskommunikation på samhällsnivå har i huvudsak 

fokuserat på hur medborgare uppfattar en kris, hur medborgare använt sig av 

kriskommunikation, vad nyhetsmediernas roll varit och vilka källor de har använt (Falkheimer 

et al. 2009, 26). Även i Sverige har mycket av kriskommunikationsforskningen fokuserat på 

ett samhällsperspektiv med fallstudier av inträffade kriser. 
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Kriskommunikation är en växande och dominerande del av public relations-fältet och blir allt 

viktigare för organisationer (Coombs & Holladay 2010, 62). Inom organisationer 

kännetecknas kriser i många fall som förtroendekriser. En förtroendekris innebär att 

organisationen har handlat på ett sätt som gör att intressenter ifrågasätter den felaktiga 

handlingen vilket leder till att företaget tar till försvarsstrategier i sin kommunikation för att 

rädda sitt anseende (Coombs & Holladay 2010, 30). Kommunikation vid förtroendekriser 

handlar då främst om att återfå förtroendet och att upprätthålla/återskapa organisationens 

anseende. Vad en organisation gör och vad de säger är i många fall lika viktiga (Falkheimer et 

al. 2009, 23). Med det sagt är det i mångt och mycket kommunikationen som är 

organisationen. Det är därför viktigt att företaget har en plan för kriskommunikationen, även 

om vikten av improvisation under en krishändelse poängteras av Falkheimer et al. (2009, 75). 

I den organisationsinriktade forskningen av kriskommunikation undersöks främst hur olika 

strategier används för att förbättra organisationens anseende efter att en kris inträffat, till 

exempel genom image repair, men också hur förarbetet till en kris kan se ut och hur 

organisationer kan arbeta förebyggande med krishantering, som till exempel issues 

management (Falkheimer et al. 2009, 26). 
 

3.2 Användandet av image repair i en förtroendekris 

Kommunikationen vid en krissituation kan analyseras med hjälp av olika strategier. Inom 

fältet kriskommunikation finns olika teorier angående användandet av strategier i syfte att 

rädda sitt anseende. De två dominerande teorierna inom området är Wiliam Benoit’s Image 

Repair Theory och Timothy Coombs Situational Crisis Communication Theory (Larsson 

2014, 304). Vår studie lägger fokus på den förstnämna, det vill säga image repair theory1.   

 

I en studie av Benoit (2014a) undersöks vilka image repair-strategier USA:s president Barack 

Obama använde när han bemötte kritiken angående den kraftigt kritiserade 

hälsovårdsreformen. Vid intervjutillfället var Obamas opinionssiffror mycket låga och han 

befann sig i en förtroendekris. Studiens resultat visade att Obama använde sig av en mängd 

olika strategier inom image repair, främst avbön men också tillrättaläggande handling och 

förminskning. Tillämpningen av de olika image repair-strategierna var väldesignad och 

utfördes skickligt av Obama och gradvis lyckades han att förbättra sitt anseende och återfå 

																																																								
1	Image repair theory presenteras vidare i kapitel 4	
2 Begreppen ethos, logos och pathos presenteras ytterligare i punkt 4.2  
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folkets förtroende. I en mätning som genomfördes i januari 2014 sågs en markant ökning i 

hans popularitet. Benoit menar att ett av Obamas viktigaste drag var att han lyckades sänka 

förväntningarna på sig själv vilket leder till att publikens uppfattning om skadeverkningen 

reduceras.  

 

Även Sunyoung och Ruth (2008) undersöker utfallet av olika image repair-strategier vid en 

krissituation. Studien mätte människors reaktioner och attityder till en fiktiv förtroendekris. 

Denna fiktiva kris bestod av ett mejeriföretag som av misstag förgiftat sina 

mjölkprodukter.  Fokus i studien ligger på relationen mellan kriskommunikation och 

intressenters attitydförändring. I studien undersöks både attitydförändring gentemot det 

drabbade varumärket och gentemot hela den bransch som varumärket och produkterna tillhör, 

i detta fall, mjölkbranschen. En slutsats som Sunyoung och Ruth drar är att 

kriskommunikationsstrategier och bemötandet vid en kris är av stor vikt när det kommer till 

varumärket och företagets anseende. Dock spelar krishanteringen mindre roll när det kommer 

till attitydförändring gentemot hela branschen, som är svårare att förändra. En annan 

intressant slutsats som Sunyoung och Ruth kommer fram till är att defensiva strategier så som 

förnekelse är de mest effektiva strategierna för att rädda sitt anseende. Detta motsäger 

resultatet som Benoit kommer fram till i studien om president Obama, där andra strategier 

användes och gav positivt resultat. Dessa slutsatser anser vi stärker tesen om hur 

situationsbetingad en kris är och att ingen kris är den andra lik. Studiens viktigaste resultat 

visar på vikten av att söka skräddarsy sin kriskommunikation efter situationen och 

organisationen ifråga.  

 

3.3 Vad är sociala medier? 

Samlingsbegreppet sociala medier kan beskrivas som plattformar på internet där användare 

själva skapar innehållet och kan kommunicera med varandra. Heide, Johansson och 

Simonsson (2012, 226) utvecklar begreppet: 

	

Sociala	 medier	 är	 ett	 samlingsnamn	 för	 medier	 där	 användare	 kan	 kommunicera	 direkt	 med	

varandra	via	text,	bilder	eller	ljud.	Sociala	medier	möjliggör	tvåvägskommunikation	mellan	många	

till	 många,	 där	 enskilda	 mottagare	 av	 information	 också	 kan	 sända	 på	 samma	 villkor	 som	 en	

sändare	och	genom	samma	medium.		
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Till sociala medier räknas plattformar som Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och 

YouTube. Taylor och Kent (2010, 207) menar att det idag inte är en fråga om ett företag ska 

använda sociala medier utan snarare hur. Genom sociala mediers intåg öppnas nya 

möjligheter till relationsskapande och demokratisering av kommunikation i och från 

organisationer där alla kan kommunicera med samma genomslagskraft. Inget medium har 

tidigare gett samma möjligheter till interaktivitet, deltagande, öppenhet och transparens. 

Tvåvägskommunikation mellan många till många är ett av de karaktäriserande dragen för 

sociala medier, vilket innebär att en mottagare har samma möjlighet som en sändare att dela 

och sprida information (Heide et al. 2012, 223f). 

 

Sociala medier har möjlighet att vid en kris fungera som ett potentiellt nyckelverktyg då det 

ger möjlighet att lyssna av publiken och dess behov (Eriksson 2014b, 46), vilket står i 

kontrast till den traditionella och enkelriktade kommunikationen. Enligt Eriksson (2014b, 27) 

används sociala medier av intressenter som en möjlighet att skapa sig en aktuell bild av den 

inträffade krisen. Den bild som intressenterna skapar sig via sociala medier är viktig att ta i 

beaktande då förtroendet till sociala medier ibland är högre än förtroendet till traditionella 

medier. Vad ett företag skriver på sociala medier kan därför vara avgörande. Dessutom 

erbjuder sociala medier ett verktyg för omvärldsbevakning då det relativt lätt går att av avläsa 

omgivningens frågor i krissituationen (Larsson 2014, 316). 

 

I en studie av Veils, Buchners och Palenchars (2011) visar resultatet att sociala medier 

kommer med både fördelar och nackdelar för en organisation. En fördel är möjligheten till 

direkt dialog vilket leder till tydliggörande gällande florerande rykten. Veil, Buchner och 

Palenchar menar också kommentarsfunktionen ställer höga krav på transparens från företagets 

sida. Falkheimer & Heide (2011, 37) menar att möjligheten till interaktion och till snabb 

spridning av information ger både företag och intressenter helt nya möjligheter att 

kommunicera, vilket kan leda till goda och långsiktiga relationer. Nackdelar med sociala 

medier vid en krissituation hävdar Veil, Buchner och Palenchar är att företaget förlorar 

kontrollen över informationen då “nättroll” och hackare kan sprida falska rykten. Denna 

slutsats drar också Falkheimer & Heide (2011, 38) då de menar att olika grupper kan använda 

sociala medier för att dra negativ uppmärksamhet till en organisation. Även Herbert och 

Englund Hjalmarsson (2012, 23) påpekar att sociala medier innebär risker. De menar att 

människor känner sig skyddade bakom datorskärmen och på så vis i högre utsträckning ger 

uttryck för aggressiva känslor och provocerande formuleringar. Detta innebär att negativa 
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kommentarer och inlägg på sociala medier ofta skrivs i affekt och de känslor som uttrycks kan 

förefalla starkare än vad de egentligen är (Herbert & Englund Hjalmarsson 2012, 23).    

 

3.4 Krishantering i sociala medier 

Utfallet och användandet av Image Repair strategier i sociala medier undersöks i en studie av 

Muralidharans, Dilistones och Shins från 2011. I studien analyseras energibolaget British 

Petroleums kommunikation i sociala medier i samband med det stora oljeutsläppet i 

mexikanska golfen år 2010. Trots försök till att fördela skulden på andra aktörer var det i 

huvudsak BP:s anseende som hotades och skadades av katastrofen. I försök till att reparera sin 

image använde BP både traditionella kanaler och sociala medier. Resultatet i studien visar att 

BP i hög utsträckning interagerade med intressenter på sociala medier och använde sig av ett 

flertal image repair-strategier i sin kommunikation. Den strategi som var dominerande i BP’s 

kommunikation på sociala medier var framförallt tillrättaläggande handling och den 

dominerande känslan var neutral. Bland publiken var den dominerande känslan negativ. 

Publikens negativa reaktioner i kommentarer visade att strategin tillrättaläggande handling 

inte var effektiv i syftet att återvinna publikens förtroende och återuppbygga sin anseende. 

Muralidharans, Dilistones och Shins menar att BP har fortsatta problem och att vägen till ett 

gott anseende är lång och beroende av dialogen som sker i sociala medier.  

 

Ott och Theunissen (2015) studerade kommunikationen på Facebook och Twitter i samband 

med tre storföretags förtroendekriser, restaurangen Applebee’s, flygbolaget Jetstar och 

miljöorganisationen Greenpeace. Studien undersökte vilka försvarsstrategier som företagen 

använde samt intressenternas reaktioner. Forskarna undersökte huruvida intressenterna var 

upprörda, om de såg krisen om underhållande eller om de var förlåtande och förstående 

gentemot företaget (Ott & Theunissen 2015, 101). I kommentarerna visade det sig att 

intressenter reagerar med mer känslor ju högre ansvar de tillskriver företaget (Ott & 

Theunissen 2015, 100). I studiens resultat visar det sig att en auktoritär röst och transparens 

var viktiga faktorer för framgång, samtidigt som det kan öka problemet genom att diskutera 

och föra dialog med känsloladdade människor (Ott & Theunissen 2015, 97). Ytterligare en 

viktig faktor av kriskommunikation som studien tar upp är vid vilken tidpunkt företaget väljer 

att svara. Ett snabbt men mekaniskt svar visade sig göra användare mer irriterade än om 

företaget inte svarade alls (Ott & Theunissen 2015, 100). Slutsatsen är alltså att sociala medier 
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gynnar relationsskapande men det är viktigt att förstå och tillämpa de krav som 

relationsskapande och dialog på sociala medier ställer på utövaren.   

 

3.5 Retorikens roll i kriskommunikation 

Retorikens betydelse för kriskommunikation understryks av flera forskare (Benoit 2014, 14, 

Coombs 2007, 170). Det är främst begreppet ethos som är av vikt när en organisation 

konfronteras med en kris, då organisationens anseende står på spel. Ethos är en av de tre 

appellformer för att övertyga inom retoriken och kan liknas med det anseende eller förtroende 

som sändaren innehar (Vigsø, 2009, 25). Inom kriskommunikation vilar ethos till stor del i det 

förtroendekapital som organisationen byggt upp innan krisen och det kan ha en avgörande 

betydelse för intressenternas reaktion och ansvarstilldelning i en kris (Benoit 2014, 19). De 

andra två appellformerna kallas för logos och pathos. Logos appellerar till det rationella och 

logiska hos mottagaren medan pathos vädjar till dennes känslor (Vigsø, 2009, 25)2.   

 

Claeys och Cauberghe argumenterar i sin studie från 2015 för vikten av ett gott anseende, 

tillika starkt ethos innan en kris. Studien förbiser inte att själva hanteringen av en kris är 

central och avgörande för hur ett företag klarar sig ur krisen men menar att med ett starkt 

ethos är chansen större att klara sig ur en krissituation med anseendet i behåll. Claeys och 

Cauberghe (2015) menar att det ethos som företaget tillskrivs av publiken innan krisen är av 

stor vikt för hur publiken ser på företaget både under och efter krisen. Ett gott anseende kan 

fungera som en slags skyddande sköld i en krissituation. Det är viktigt för organisationer att 

alltid sträva efter att bygga upp en förtroendekapital, ju högre förtroendekapital, desto större 

chans att klara sig ur en kris. Detta härleds ur att publiken är motvilliga till att ändra sin 

grundläggande uppfattning om en organisation. Om publiken från början är positivt inställda 

till organisationen kommer de enligt studien att tillskriva den ett mindre ansvar vid en kris. Ett 

gott anseende innan krisen skyddar inte bara under krisen utan också mot negativ publicitet 

och anklagelser efter krisen (Claeys & Cauberghe 2015).  

 

I en rapport från 2009 studerar Orla Vigsø argumentationen i frågan kring slutförvaring av 

kärnkraftsavfall. I sin analys har han bland annat använt sig av begreppen ethos, pathos och 

logos. Även Vigsø diskuterar vikten av ethos vid studier av argumentation då frågan om 

förtroende är grundläggande när det kommer till huruvida en sändare lyckas övertyga eller 

																																																								
2 Begreppen ethos, logos och pathos presenteras ytterligare i punkt 4.2  
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inte (Vigsø 2009, 21). Rapporten visar på att stor del av argumentationen kring 

kärnfallsfrågan är av avancerad teknisk karaktär och kräver expertkunskap hos mottagaren. 

Vigsø menar att de argumenten både är av ethos- och logoskaraktär. De vädjar till förnuftet 

och den rationella sidan hos mottagaren då talaren använder sig av hårda fakta och avancerade 

begrepp hämtade från vetenskapen. Avancerade argument kräver en viss expertkunskap vilket 

gör det svårt för mottagaren att bedöma dess relevans och riktighet. Acceptansen av 

argumentationen beror då på vilket förtroende mottagaren tillskriver talaren. Därför blir den 

avancerade logosargumentationen en fråga om ethos (Vigsø 2009, 154). Rapporten visar att 

användandet av pathos sker i begränsad utsträckning. Vigsø (2009, 134) förklarar att 

användandet av pathosargument i tekniska frågor kan framställa talaren som osaklig. Genom 

att undvika pathosargument kan talaren öka sin trovärdighet och framstå som kunnig. Det 

finns dock risk att publiken i avsaknad av pathosargument inte känner sig delaktig då pathos 

används för att tilltala publiken. Utan pathosargument finns risk att publiken inte känner att 

problemet angår dem och då inte låter sig övertygas i frågan (Vigsø, 2009, 134).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter Image Repair Theory och 

retorisk teori. Dessa fungerar som grund för vår forskning och som stöd för vår analys. 

Inledningsvis presenteras studiens huvudsakliga teori, image repair. Sedan redogör vi hur 

teorier inom retorik kommer att hjälpa oss att närma oss studiens syfte. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Image Repair Theory 

För att närma oss vårt vetenskapliga problem och besvara våra frågeställningar kommer vi att 

använda oss av Image repair Theory, tidigare kallad Image Restoration theory (Benoit 1995, 

2). Teorin består av strategier som används för att studera kommunikation som har målet att 

reparera och återuppbygga ett skadat anseende. Upphovsmannen William Benoit är 

tongivande inom kriskommunikationsfältet och hans teori är välanvänd i flera fallstudier 

gällande kommunikation i händelse av kris (Benoit 2014b, 20). 

 

I korthet kan image repair-teorin sägas vila på två principer: 

1. Kommunikation är en målorienterad process. 

2. Kommunikationens mål är att verka för ett bibehållet gott anseende. 

 

Principen om att kommunikation är målorienterad innebär att den kan ses som en 

instrumentell process där de kommunikativa handlingarna styrs av de mål som sändaren 

önskar uppnå. Sändaren kan ha flera olika mål som inte alltid är kompatibla med varandra. 

Princip nummer två, att det viktigaste målet i en interaktion är att bibehålla sitt goda 

anseende, anser också Benoit är ett grundläggande drag i vår mänskliga natur. Benoit menar 

att eftersom vi är människor kommer vi oundvikligen att begå misstag och vi vill då göra det 

vi kan för att människor runt om oss inte ska tycka illa om oss (Benoit, 2014b, 20). 

 

I en image repair-situation har det sända meddelande ett tydligt mål i att hantera hot mot 

sändarens anseende (Benoit 2014b, 14f). Händelser som hotar anseendet karaktäriseras genom 

att händelsen är oönskad samt att man själv står som ansvarig för den. Utöver detta är det 

också av vikt att ta publikens perception i beaktande. När en oönskad händelse inträffar blir 

den först ett hot mot anseendet om publiken uppfattar problemet, ser det som negativt och 

misstycker till händelsen (Benoit 2014b, 20). Perception är även av vikt när det kommer till 

att tilldela ansvaret för händelsen. Frågan är inte alltid huruvida vem som har ansvaret för 
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händelsen eller inte, utan vem publiken uppfattar som ansvarig (Benoit 2014b, 21f). För att 

kunna förändra publikens attityder måste sändaren först förstå dem. Det är dock en komplex 

utmaning och ofta är det inte bara en, utan flera publiker som behöver hanteras och förstås. 

Det innebär att samma strategi inte kan användas på alla publiker, utan kanal, budskap och 

strategi kan behöva ändras utefter målgruppen. Att förstå publiken, dess uppfattningar och 

värderingar är fundamentalt inom Image repair (Benoit 2014b, 31). 

 

Benoit (1995, 2014b) presenterar olika strategier att använda vid en kris:  

 

Strategi                                                Åtgärd 
Förnekande   

Enkelt förnekande                                      Hävda sin oskuld 

Förnekande och projicering                          Skylla på någon annan 

 

Bortförklaring 

Provokation                                              Någon annan började 

Okunskap                                                 Informationsbrist, ovana 

Olyckshändelse                                         Sådant som händer 

Goda avsikter                                            Menade inget illa 

 

Minska händelsens anstötlighet 

Bolstering                                                             Kompensera med goda handlingar/egenskaper 

Förminskning                               Försök till att mildra skadan 

Differentiering                                           Andra har haft värre kriser 

Hänvisa till ett högre syfte/annan kontext         Ändamålet helgar medlen 

Attack                                                   Attack av den anklagande 

Kompensation                                           Kompensera för krisens verkningar 

 

Tillrättaläggande handling 

Plan för att utreda fel 

Förhindra ett återfall 

Avbön                                                 

Be om ursäkt  

 

Image repair är alltså uppbyggd av fem olika strategier att ta till vid en kris, varav vissa 

strategier består av understrategier. Beroende av krisens karaktär kan olika strategier visa sig 
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mer eller mindre fruktbara. Dock poängterar Benoit (2014b, 6) att det är av vikt att 

kommunicera sanningsenligt då sanningen ofta kommer till publikens kännedom till slut.   

 

4.1.1 Kritik mot image repair theory 

Timothy Coombs, ytterligare en inflytelserik forskare inom kriskommunikation, har riktat viss 

kritik gentemot image repair theory. Coombs menar att Benoits teori brister då den enbart 

bygger på fallstudier och inte ger några rekommendationer i hur en organisation ska agera i 

händelse av kris (Coombs 2007). Coombs har utvecklat teorin Situational crisis 

communication theory (SCCT) som enligt honom själv fyller denna lucka. Coombs teori är på 

många sätt lik image repair, då den tar avstamp i kriser och strategier lämpliga att använda för 

att reparera förtroende. Den stora skillnaden mellan de båda teorierna är att SCCT ger redskap 

för att fastställa vilken kristyp det rör sig om. Kristypen bestäms av vilket ansvar 

organisationen ifråga har för det inträffade. När kristypen väl är fastställd ger Coombs tydliga 

rekommendationer om vilka strategier som är lämpliga att använda i kriskommunikationen. 

På detta sätt betonar Coombs relationen mellan själva krissituationen och den efterföljande 

kommunikationen (Coombs 2007).  

 

Benoit svarar på Coombs kritik mot Image repair med att en kristyp ofta är mycket svårt att 

avgöra i ett tidigt skede och att den kan ändras under krisens gång. Benoit menar vidare att det 

inom publiken kan det finnas flera olika och motsägelsefulla uppfattningar om krisen och vem 

som är ansvarig för den. I och med detta menar Benoit att det inte går att fastställa endast en 

kristyp för en kris och det går därför inte heller att rekommendera lämpliga strategier utefter 

kristypen (Benoit 2014b, 38).  

 

4.2 Retorisk teori och begrepp 

I och med att teorin om image repair lägger vikt i retorik anser vi det relevant för vår studies 

syfte att använda oss av retoriska begrepp. Retorisk kommunikation kommer från en sändare 

och riktas till en specifik mottagargrupp i hopp om att uppnå önskad effekt. Denna effekt 

uppnås genom att sändare genom sina egenskaper skapar trovärdighet och tillit, samt genom 

god argumentation och disposition. Kommunikation som avser påverka mottagaren behöver 

ta dess känslor, värderingar och attityder i beaktande (Kjeldsen 2008, 23). Inom retoriken är 

förtroende, tillit och trovärdighet grundstommar för att kunna lyckas med att övertyga. För 
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detta finns tre vägar att gå och dessa beskrivs genom begreppen ethos, logos och pathos (Mral 

& Vigsø 2013, 9).  

 

Ethos kan beskrivas som de egenskaper publiken tillskriver en sändare och vilket intryck 

sändaren ger, huruvida mottagare känner förtroende för avsändaren eller inte. Ethos är inte 

direkt kopplat till en situation utan känslorna för en organisation finns både före, efter och 

under själva kommunikationen (Vigsø 2010, 221). Ethos kan grunda sig i rad faktorer, 

sändarens erfarenheter, kompetens, moral och tjänstetitel är några exempel på ethosbyggande 

karaktärsdrag (Vigsø 2009, 25). Vikten av ethos är väsentligt när det kommer till att övertyga. 

Teorier och forskning gällande attitydförändring hos mottagare visar att trovärdighet hos 

sändaren ofta är en avgörande faktor (Benoit 2014b, 19). Även Eriksson (2009, 67) 

poängterar att det förtroende som tillskrivs organisationen i krissituationen kan vara 

avgörande och har länge varit ett centralt tema för forskningen. Ett mål hos företag bör alltid 

vara att sträva efter och prioritera att bygga ett gott anseende (Benoit 2014b, 19).  

 

Logos kan beskrivas som de intellektuella och förnuftsbaserade övertalningsmedlen, de som 

talar till rationaliteten hos mottagaren. Logos kan yttra sig genom att avsändaren framlägger 

bevisning för att stärka sin trovärdighet, till exempel genom forskning, fakta, upplysningar 

eller experter, och på det sättet visa upp sin kunskap i ämnet och gör det till sanning (Kjeldsen 

2008, 128). Som argumentationsform karaktäriseras logosargument ofta av att de håller sig till 

ämnet, är faktabaserade och strävar efter objektivitet (Vigsø 2010, 221). I argumentationen 

använder avsändaren ett lugnt framförande och neutrala ordval. En risk med detta, enligt 

Vigsø (2010, 221) är att de kan uppfattas som pedantiska och tråkiga. 

 

Pathos är de känslor som argumentationen skapar. Det kan handla om både positiva och 

negativa känslor och även medkänsla eller avsky (Vigsø 2010, 221). Enligt Kjeldsen (2008, 

34) handlar det om att avsändaren sätter mottagarna “i en viss sinnesstämning”. Beroende på 

vilken känsla avsändaren vill att mottagarna ska uppleva kan argumenten bygga på olika 

känslor. Pathos som argumentationsform karaktäriseras som situationsbunden och flyktig, 

alltså handlar det om mottagarnas känslor i situationen (Vigsø 2010, 221).  

 

En bra retorisk strategi bör ta alla dessa tre faktorer i beräkning. Enligt Vigsø (2009, 154) 

leder ofta en lyckad logosargumentation i förlängningen till ett stärkt ethos då det visar på 

kompentens och rationalitet. Vidare menar Vigsø (2009, 145) att ethos inte kan fastställas 
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enbart genom analys av sändarens texter, utan ethos är något som mottagarna tillskriver 

avsändaren. Därför ser vi en relevans i att analysera intressenternas kommentarer då det 

hjälper oss att till viss del avgöra Volkswagens ethos under krisen. Retoriska kunskaper är av 

vikt vid krissituationer och kan spela en avgörande roll i hur lyckad eller misslyckad 

krishanteringen blir (Mral & Vigsø 2013, 9).  
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5. Material och urval 

I följande kapitel presenteras underlaget för vår analys och hur det är begränsat. Vi redogör 

för källorna till vårt material, den mängd material vår analys innehåller och argument för 

vårt urval. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Underlag för analys 

Volkswagen Sverige är aktiva i kanalerna Facebook, Youtube, Twitter och Instagram. Av 

dessa kanaler är vår studie avgränsad till textbaserad kommunikation på Volkswagen Sveriges 

officiella Facebooksida. Valet föll på Facebook då det är i denna kanal som företaget har flest 

följare - 86 000 stycken (Volkswagen Sverige 2015). Facebook är också en kanal som lämpar 

sig för interaktivitet och kommunikation i textform och utgör därför ett lämpligt underlag för 

vår analys. Då vi intresserar oss för hur Volkswagen använder sig av image repair-strategier 

är det inlägg med Volkswagen som avsändare som är intressant för studien. Således är det inte 

för denna studie relevant att undersöka intressenternas egna inlägg på sidan. För att kunna dra 

slutsats om intressenternas reaktioner kommer dock deras kommentarer tillhörande 

Volkswagens inlägg att analyseras.  

 

Den typ av insamling som vi har valt att använda kategoriserar Bryman (2008, 392) som ett 

målinriktat urval. Ett målinriktat urval är ett icke-sannolikhetsurval där vi gör ett strategiskt 

närmande till empirin. Det målinriktade urvalet tillåter oss som forskare att välja ut det 

material som är relevant för vår studies forskningsfrågor i syfte att kunna dra slutsatser om ett 

visst fenomen (Bryman 2008, 392). I detta fall är fenomenet kriskommunikation på sociala 

medier och det målinriktade urvalet består av Facebook-inlägg skrivna av Volkswagen 

Sverige på deras officiella Facebook-sida.  

 

För att materialet ska svara till studiens syfte har vi ställt upp ett antal kriterier som är 

vägledande i den målinriktade urvalsprocessen. Inläggen ska vara skrivna av Volkswagen 

Sverige och de måste även beröra den dieselkris som företaget gått igenom under hösten 

2015. För att urvalet ska vara förenligt med vår metod är det enbart textbaserade inlägg som 

tas upp i analysen, bilder är således inte av intresse för denna studie. Inte heller kommer 

innehållet i de länkar som Volkswagen publicerar i inläggen att analyseras då denna 

information är tillgänglig på externa webbsidor. Under perioden 23 september till 25 

november 2015 har Volkswagen Sverige publicerat totalt åtta inlägg gällande 
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dieselskandalen. De åtta inläggen består av textbaserad kommunikation, fyra av inläggen 

hänvisar dock vidare till externa webbsidor genom länkar. Här analyseras den korta 

beskrivande texten i inlägget, men inte innehållet på den externa webbsidan som finns länkad. 

Att vi har begränsad studien på det sättet beror på att det är kommunikationen på sociala 

medier som är relevant för vår studie, inte kommunikation på externa webbsidor.  

 

För att kunna dra slutsatser om intressenters reaktion på Volkswagens Facebook-inlägg 

analyseras kommentarsfälten tillhörande inläggen. För att i så hög utsträckning som möjligt 

skapa en trovärdig och sanningsenlig bild av intressenternas reaktioner kommer alla 

kommentarer tillhörande inläggen att analyseras. Vi är medvetna om att kommentarer enbart 

visar en bild av intressenternas reaktioner och att många intressenter helt avstår från att skriva 

en kommentar. Det bör också noteras att intressentens kommentar inte alltid speglar den 

sanna reaktionen då människor tenderar att uttrycka sig känsloladdat på sociala medier 

(Herbert & Englund Hjalmarsson 2012, 23). Det går därför går det att hävda att studien i detta 

avseende brister i validitet. Dock kommer kommentarerna ändå analyseras då vi anser att det 

ger oss en möjlighet att få insyn i intressenternas reaktioner på Volkswagens 

kriskommunikation. Att sociala medier erbjuder möjligheten för intressenter att kommentera 

och direkt ge en respons på inläggen är ett av de element som gör sociala medier intressant att 

undersöka i en krissituation. De kommentarer som Volkswagens inlägg genererar blir en slags 

indikator på hur kriskommunikationen fungerar. Vi avgränsar vår studie från att analysera de 

separata trådar som kan skapas i kommentarsfältet när Volkswagen eller intressenter svarar på 

en kommentar. Det på grund av att diskussionstrådarna lätt hamnar utanför ämnet, 

intressenterna påverkas av svarskommentarerna och på så sätt inte speglar reaktionen på det 

ursprungliga inlägget.   

  



	 24	

6. Metod  

I detta avsnitt redogör vi för studiens metod. Inledningsvis presenterar vi relevansen av en 

fallstudie inom den samhällsvetenskapliga forskningen, samt dess för- och nackdelar. Sedan 

redogörs för tillvägagångssätt inom en kvalitativ textanalys och hur metoden används i denna 

studie. Vi avlägger ett kapitel åt att redovisa tillämpningen av vår metod i studien och 

begrepp av vikt i analysen. Avslutningsvis kommer vi att föra en diskussion om studiens 

validitet och reliabilitet.  

___________________________________________________________________________ 

6.1 Fallstudie 

Att använda fallstudier har blivit allt vanligare inom samhällsstudier, inte minst när det 

handlar om undersökningar i mindre skala (Alvehus 2013, 59). Det är ett angreppssätt som i 

stor utsträckning förekommer inom kvalitativ forskning, främst inom studier som ämnar 

undersöka ett problem av praktisk natur (Merriam 1994, 10). Vad som kännetecknar ett fall 

definieras på olika sätt. Enligt Alvehus (2013, 75) kan man se på ett fall som “ett bland 

andra”. Det betyder att fallet som undersöks är en typ av flera andra typer vilka forskaren kan 

välja bland. Det specifika fall som forskaren väljer att undersöka sker inte slumpmässigt utan 

väljs utifrån kända karaktärsdrag (Denscombe 2009, 63). Volkswagens förtroendekris är ett 

sådant fall. Det är en kris bland flera andra liknande kriser och vi definierar den som en 

förtroendekris baserat på dess karaktärsdrag.  

 

En utmärkande egenskap hos en fallstudie är att den är partikularistisk, det vill säga att den 

fokuserar på en situation, händelse, företeelse eller person (Merriam 1994, 26). Det är alltså 

själva fallet som är intressant att undersöka eftersom det åskådliggör ett fenomen och vad det 

innebär. Merriam (1994, 10) menar också att det ger utrymme att förbättra praktiken när ett 

specifikt fall undersöks. Då kriskommunikation både är ett forskningsfält och en praktik för 

kommunikatörer kan vi genom vår fallstudie dra slutsatser som bidrar till förståelse både i 

forskningsfältet men också bidra med konkreta tillvägagångssätt för kriskommunikatören.  

 

Kritik kan riktas mot fallstudiers oförmåga att leda till generaliserbara slutsatser, men 

Alvehus (2013, 75) konstaterar att fallstudien ofta pekar på ett större sammanhang. Att 

beskriva ett specifikt fall är ett sätt försöka illustrera ett allmänt förekommande fenomen och 

att sätta det i relation till andra fenomen (Alvehus 2013, 77). En av de fördelar som finns med 

fallstudier är dess flexibilitet när det gäller val av metod (Denscombe 2009, 61). Vi har valt 
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att använda en kvalitativ textanalys som metod för vår studie. Metoden och dess applicering i 

vår studie kommer att presenteras närmare nedan.  

 

6.2 Kvalitativ textanalys 

Då de frågeställningar vi har utformat för denna studie är av kvalitativ karaktär är en 

kvalitativ metod ett lämpligt angreppssätt för att närma oss vår empiri. Det finns flera 

kvalitativa metoder där utgångspunkten är att undersöka ett specifikt fenomen. Vi har valt att 

avgränsa oss till en kvalitativ textanalys då vi undersöker textbaserad kommunikation. 

Textanalys innebär att forskaren ställer frågor till sin text på olika nivåer och undersöker hur 

texten skapar betydelse (Ledin & Moberg 2010, 155). Vidare innebär textanalysen att aktivt 

läsa sin text flera gånger för att se om texten, eller forskaren själv, kan besvara frågorna som 

ställs till den (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, 210). Det finns olika 

tillvägagångssätt för metoden beroende på vad som är studiens syfte och frågeställning. I vår 

studie antar vi ett konstruktivistiskt angreppssätt, vilket innebär att vi utgår från att texten 

skapar sina betydelser i mötet med läsaren i en viss kontext (Ledin & Moberg 2010, 155). 

Ledin och Moberg (2010, 155) förklarar vidare att metoden fungerar som ett sätt att länka 

samman olika delar av texten till olika funktioner och hjälper läsaren att förstå vad texten 

betyder. Texten läses således på olika nivåer, från helheten och kontexten, till 

meningsuppbyggnad och specifika ordval, för att få förståelse för vad som händer i texten. 

Det handlar alltså om att se helheten i texten genom att vissa passager i texten blir belysta 

(Esaiasson et al. 2012, 210).  

 

Då vi inspireras av våra teoretiska begrepp när vi ställer frågor till texterna lämpar det sig att 

logiskt ordna innehållet som svaren ger. Det innebär att vi formaliserar innehållet i 

överblickbara kategorier (Esaiasson et.al 2012, 211). Genom att ställa frågor till texterna och 

ordna innehållet kan vi utläsa hur Volkswagen kommunicerar för att reparera sitt skadade 

anseende. Moberg och Ledin (2010, 176) menar att en textanalys kan användas i kombination 

med andra metoder, varför vi ser vi relevans i att använda begrepp från den retoriska analysen 

i kombination med textanalysen. Vi kommer också att belysa textens 

kommunikationssituation genom att studera hur avsändare och mottagare interagerar (Ledin 

& Moberg 2010, 155). 
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6.2.1 Begrepp inom kvalitativ textanalys 

En kvalitativ textanalys syftar ofta till att identifiera de språkliga handlingarna som skapar 

relation i en text. I och med att all kommunikation handlar om att nå fram, påverka och/eller 

förbättra en relation är det relevant att studera dessa relationer (Ledin & Moberg 2010, 158). I 

det avseendet är texter på sociala medier ett intressant verktyg för relationsskapande, då dessa 

plattformar erbjuder möjlighet till interaktion mellan företag och intressenter, i och med 

kommentarsfunktioner. Relationsskapande i texter sker på olika plan och ett av sätten är att 

studera detta är genom att analysera aktörer i texten (Hellspong & Ledin 1997, 158). Det görs 

genom att undersöka tilltal och omtal i texten. En text som har ett direkt tilltal, genom till 

exempel du-pronomen, drar in läsaren i texten och hjälper läsaren att bli placerad i en 

mottagarroll, och kan då skapa ett förtroende mellan sändaren och mottagaren (Hellspong & 

Ledin 1997, 173). Herbert och Englund Hjalmarsson (2012, 33) konstaterar också att 

användandet av ett direkt tilltal är självklart när kommunikationen sker på sociala medier. 

Vidare argumenterar de för att du-tilltalet är ett säkert sätt att skapa en relation till sin 

mottagare, samtidigt som mottagaren känner sig berörd (Herbert & Englund Hjalmarsson 

2012, 37).  
 

Hur avsändaren talar om sig själv, omtal, är också av betydelse. Det handlar då om hur 

avsändaren talar om sig själv, sitt företag eller sin organisation. Att använda vi eller jag gör 

avsändaren mer personlig och gör det lättare att skapa en relation till sin mottagare (Herbert & 

Englund Hjalmarsson 2012, 37). Samtidigt kan användandet av vi innebära en komplikation i 

form av mångtydighet då det inte är självklart vem eller vilka som räknas in (Hellspong & 

Ledin 1997, 174). Viktigt är dock att poängtera att avsändaren, oavsett vilket omtal som 

används, oftast består av flera personer som författar texten i kriskommunikation genom hela 

kristeam och kommunikationsavdelningar. Då är det underförstått att det som står i texten får 

representera hela företaget om inget annat uppges (Hellspong 2001, 50).  
 

Hur ett förtroende mellan en sändare och mottagare kan yttra sig i en text syns också i språket 

och innehållet i texten. Uppmaningar och frågor ger bättre förutsättningar för att skapa en 

relation till sin mottagare än texter som endast påstår något. Utrop, värdeord och omdömen 

kan skapa reaktioner hos mottagaren och engagerar känslor (Ledin & Moberg 2010, 159).  
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6.2.2 Kritik mot kvalitativ textanalys 

Trots de fördelar som redovisats ovan, finns även kritik mot kvalitativ textanalys som metod. 

En av svårigheterna med att använda en kvalitativ textanalys är att behålla fokus på det som 

studien ämnar undersöka. Att läsa en text förbehållslöst flera gånger kan öppna upp för fler 

intressanta aspekter, men som inte svarar på studiens syfte (Esaiasson et al. 2012, 217). 

Esaiasson et al. (2012, 214) poängterar den textanalytiska metodens krav på tydlig 

argumentation för slutsatserna som dras och vilka kriterier som finns för att dra dem, vilket 

leder till att vi i nästa avsnitt kommer att presentera applicering av frågor och kategorierna i 

vår text. 

 

6.3 Tillämpning av metod 

Nedan redogörs för hur vår metod kommer att appliceras på vårt analysmaterial. Vi redogör 

för, och motiverar, de frågor som vi ställer till materialet. Avsnittet är uppdelat i fyra 

huvuddelar. Kategorierna tar avstamp i textanalytiska begrepp och i våra teoretiska 

utgångspunkter, samt ett avsnitt som behandlar hur kommentarer analyserats. Det är utifrån 

dessa frågor vi har analyserat våra texter. 

 

6.3.1 Hur syns avsändare och mottagare i texten? 

För att närma oss textens innehåll undersöker vi de textanalytiska begreppen avsändare, 

mottagare, omtal och tilltal i texten. Det är viktigt att fastställa avsändare och mottagare, samt 

vad innehållet är, för att kunna bryta ner texten i mindre delar och undersöka hur avsändaren 

argumenterar för sin sak och vilka strategier som används för att övertyga sina mottagare. 
 

6.3.2 Hur syns ethos, logos och pathos i texterna? 

Begreppen tillhör vårt teoretiska ramverk och hjälper oss att se hur Volkswagen argumenterar 

i sin kriskommunikation. Att utläsa hur avsändaren i texten använder sig av dessa begrepp för 

att övertyga läsaren hjälper oss att förstå på vilket sätt övertygandet sker. Att studera 

användningen av ethos, logos och pathos tillsammans är en nödvändighet då de i det närmaste 

hör ihop med varandra (Vigsø 2010, 221). Begreppen samverkar med varandra för att nå 

avsändarens mål. Hur dessa tre begrepp balanseras av avsändaren säger också något om de 

uppfattar mottagarens känslor för situationen (Vigsø 2010, 222). Det vi undersöker i texten är 

således hur ethos, logos och pathos används och vad det innebär. 
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6.3.3 Vilka image repair-strategier används och hur syns det? 

Vår analys utgår i hög utsträckning från de strategier som återfinns i teorin image repair. Att 

undersöka hur avsändaren i texten använder sig av en eller flera strategier hjälper oss att 

förstå både hur avsändaren tror att mottagaren uppfattar krisen samt ger oss ett verktyg att 

utgå från när vi avläser mottagarnas reaktioner. Analysen innebär en läsning av texten i flera 

led för att se om en övergripande strategi används eller om den innehåller flera strategier.  

 

6.3.4 Hur reagerar mottagarna på kommunikationen?  

I och med att en frågeställning i vår studie är att undersöka hur mottagarna i texten reagerar 

på de olika strategierna som används kommer vi också att ställa frågor till kommentarer på 

Facebook. Här sker inte läsningen av texten på flera olika nivåer utan vi försöker att utläsa ett 

svar genom att titta på textens helhet. Det är genom att titta på texternas delar, helhet och 

kontext som vi kan se det mest väsentliga innehållet (Esaiasson et al. 2012, 210). Vilken är 

den övergripande känslan hos intressenterna? Är det övergripande positiva eller negativa 

kommentarer?  

 

6.4 Validitet och reliabilitet 

För att säkerställa att vår studie håller högt vetenskaplig värde är det viktigt att vi mäter dess 

egenskaper. Det kan vi göra genom begreppen validitet och reliabilitet, vilket i grunden 

handlar om att avgöra hur noggrann och tillräcklig en studie är (Bryman 2008, 51). Begreppen 

validitet och reliabilitet härstammar från den kvantitativa forskningen och anses ibland vara 

svåra att tillämpa i kvalitativ forskning. Bryman (2008, 351) hänvisar istället till begreppen 

tillförlitlighet och äkthet. Begreppet äkthet är framförallt applicerbart när det kommer till 

observationer eller intervjuer då begreppet lägger tyngdpunkt på respondentvalidering 

(Bryman 2008, 356). Då vårt analysmaterial är i textform har inte dessa begrepp samma 

relevans för oss och därför har vi valt att använda oss av begreppen reliabilitet och validitet 

med en kvalitativ tillämpning. Nedan redogör vi kortfattat för definitionerna av intern och 

extern validitet samt intern och extern reliabilitet och förklarar hur de appliceras på vår studie. 

   

Intern validitet betyder att det finns en god överenskommelse mellan forskarens observationer 

och de teoretiska idéer som denne utvecklar (Bryman 2008, 352). I vår studie appliceras de 
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begrepp som redovisas i teoridelen på texterna vi analyserar. Våra slutsatser och resultat 

stärks av att de är tätt förankrade i teori då texterna analyseras nära och med begrepp ur våra 

teoretiska utgångspunkter. Jämförelser dras också till tidigare forskning vilket ger ökad 

trovärdighet och stärker våra egna observationer. Extern validitet handlar om huruvida det går 

att applicera vårt forskningsresultat till andra situationer (Bryman 2008, 352). Här finns vissa 

brister i vår studie då det är en fallstudie av en kris för ett företag. Det finns däremot en poäng 

i att producera “täta” beskrivningar av detaljer vilket kan förse andra forskare med underlag 

för framtida studier (Bryman 2008, 355). Vi kommer således att på ett så detaljerat sätt som 

möjligt att analysera och presentera vårt resultat i den här studien. 

 

Extern reliabilitet beskriver i vilken grad en undersökning kan upprepas (Bryman 2008, 352). 

Det finns svårigheter med detta inom den kvalitativa forskningen då det inte går att “frysa en 

social miljö” (Bryman 2008, 252). Vi menar att vår studie har möjlighet till replikering då vi 

analyserar inlägg på Facebook som består, med undantag om de inte tas bort av företaget eller 

av Facebook. Andra forskare har tillgång till samma material som vi har och kan genomföra 

studien på samma sätt. Däremot är inläggens kommentarer svårare att styra över. De kan 

redigeras och kan tas bort av flera aktörer, till exempel Volkswagen, av Facebook eller så kan 

kommentarsförfattarna själva ta bort sina inlägg. Slutligen innebär den interna reliabiliteten 

hur forskarna i en studie kommer överens om hur de ska tolka sin empiri (Bryman 2008, 352). 

Detta uppnår vi genom att tillsammans studera och diskutera kring vårt insamlade material. 

För att motverka subjektivitet kommer vi genom transparenta förklaringar och tydligt 

redovisat material säkerställa att vi agerat i god tro (Bryman 2008, 355). 

 

6.5 Metodproblem 

Som vi tidigare nämnt finns det inom kvalitativ forskning viss risk för att tidigare 

föreställningar och personliga värderingar färgar resultatet. Att vi är väl förtrogna med vårt 

material kan innebära en risk i att vi är låsta till tidiga föreställningar om materialet och 

således har svårt att se det ur nya perspektiv. På så sätt riskerar vi att gå miste om intressanta 

vinklar och drag, som för oss inte är synliga. För att motverka subjektiva tolkningar och 

bredda vårt perspektiv har vår empiri analyserats i enlighet med vetenskapliga begrepp och 

teorier.  
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Det finns risk att våra tolkningar av kommentarerna inte alltid stämmer överens med 

intressentens intention och inställning. Problematiken med att analysera kommentarer på 

Facebook är svårigheten i att tolka känslor i en text, intressenten kan tycka att kommentaren 

tydlig uttrycker en viss känsla medan vi gör en annan tolkning. I vissa kommentarer har vi 

även sett spår av ironi vilket i text lätt kan missförstås. Försök till att motverka denna 

tolkningssvårighet har skett genom att vi tillsammans analyserat kommentarerna och fört en 

diskussion kring otydliga yttringar. En annan aspekt av kommentarsanalysen som vi 

reserverar oss för är svårigheten för oss att bedöma vad kommentarernas reaktion härrör från. 

Den kriskommunikation som Volkswagen producerat i samband med dieselskandalen är 

omfattande och har synts i flera medier, däribland den egna hemsidan, men också via externa 

webbsidor. Det har i flera nyhetsmedier rapporterats om händelsen under krisen gång. Således 

kan intressenternas kommentarer på Volkswagens Facebook vara färgade av den information 

som de tagit del av på annat håll.  
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7. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras vår analys och de resultat som härrör ur den. Presentationen är 

logiskt ordnad utefter de frågor vi har ställt till texten. Frågorna har väglett oss i analysen 

och i våra presenterade resultat. Vi redogör för våra viktigaste upptäckter och mönster från 

texterna och drar paralleller till våra teoretiska utgångspunkter. Exempel från inläggen och 

kommentarerna som vi analyserat finns med för att ge vår analys transparens. De åtta 

Facebook-inlägg som analyserats finns i sin helhet som bilaga i uppsatsen. 

___________________________________________________________________________ 

7.1 Avsändaren 

I alla inlägg som vi har studerat står Volkswagen som avsändare. På Facebook syns det 

genom att bild och namn finns med på avsändaren. I vissa inlägg står de också som explicit 

avsändare i själva inlägget genom formuleringar som “Information från Volkswagen”, 

“Vänliga hälsningar Volkswagen” och “vi på Volkswagen”. I många inlägg är avsändaren 

opersonifierad och Volkswagen talar om sig själva i vi-form. Användandet av vi-formen 

framställer hela organisationen som ansvariga, och det läggs inte på någon extern aktör eller 

en enskild individ/avdelning inom företaget. Exempel på hur vi-formen används kan ses i 

nedanstående exempel: 

 
• “Vi på Volkswagen kommer att göra vårt yttersta” 

• “nu gör vi allt vi kan för att rätta till alla felaktigheter” 

 

Användandet av vi-formen i text bidrar enligt Herbert och Englund Hjalmarsson (2012, 37) 

till att göra texten mer personlig och mindre formell än vid benämning av sig själv med 

organisationsnamnet. Att skriva “vi” kan dock innebära en risk att det är svårt för läsaren att 

få grepp om vem som pratar. I och med att Volkswagen är en så stor organisation med 

spridning i stora delar av världen kan läsaren tappa förtroende då avsändaren inte är helt 

tydlig (Hellspong & Ledin 1997, 174). Vem bär egentligen ansvaret? Avsändaren ska 

representera hela företaget men i relationsskapandet och förtroendet mellan avsändare och 

mottagare blir luckan större än om en tydligare avsändare funnits genom till exempel 

“Volkswagen Sveriges ledningsgrupp” eller “Volkswagen Sveriges mekaniker”.  

 

I vissa av inläggen är dock avsändaren tydligare då det finns en personifierad röst i form av 

personer med chefspositioner inom företaget. De personer som kommer till tals är Herbert 
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Diess, VD för Volkswagen personbilar och Sten Forsberg, chef Volkswagen personbilar 

Sverige. En personifierad avsändare i form av en högt uppsatt chef kan stärka 

ethosargumentationen och bidra till “vita rocken-effekten” på mottagaren, alltså att 

mottagaren i större utsträckning känner förtroende för avsändaren och dess budskap för att 

denne är högt uppsatt (Vigsø 2009, 26). Det ger också läsaren en konkret uppfattning av vem 

som ansvarar för åsikterna och en representant för företaget. Exempel på när en personlig röst 

hörs i texten: 
 

• Du kommer också självklart att fortlöpande hållas underrättad om utvecklingen.  

Med vänlig hälsning 

Sten Forsberg, Chef, Volkswagen Sverige 

 

7.2 Mottagare  

Vikten av publiken poängteras som bekant både i kriskommunikationsforskning och retoriken 

(Benoit 2014, 20). Genom att ställa frågor och uppmaningar till mottagaren framställs 

avsändaren som mer personlig och en relation till sin mottagare skapas. Dessa grepp bidrar 

även till att texten blir mer lättförståelig då mer formella och informativa texter ofta kräver 

mer av läsaren (Ledin & Moberg 2010, 158). I det första inlägget som Volkswagen publicerar 

som berör krisen väljer de att skriva “Bästa kunder” inledningsvis. Vi förstår då att det är till 

Volkswagens kunder inlägget är riktat. Det innebär att kommunikationen sker till en specifik 

målgrupp som avsändaren vill påverka. Att rikta in sig på en specifik målgrupp innebär att 

skrivandet och språket anpassas utefter den tänkta läsaren och dennes perspektiv (Ledin & 

Moberg, 2010, 158). 

 
• Information från Volkswagen 

 Bästa kunder,  

Förmodligen har ni läst om att vi på Volkswagen gör allt för att klargöra oklarheter [...] 

 

I flera av inläggen använder Volkswagen ett du-tilltal. Att använda du och ditt skapar ett 

närhetsförhållande mellan företaget och kunden (Hellspong & Ledin 1997, 172). En mer 

personlig relation till mottagaren och tydlighet med vem budskapet är riktat till underlättar för 

mottagaren att läsa av budskapet (Ledin & Moberg 2010, 159). Det gör Volkswagen genom 

meningar som “du som har frågor om dieselfrågan” eller “för dig som vill veta mer”. Att 

använda språket på det här sättet gör även att läsaren känner sig träffad av det som står i 
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texten (Hellspong & Ledin 1997, 173). Det är lättare för kunden att läsa av vad budskapet i 

texten är och vad följa de uppmaningar som ges. Genom att skriva du kan också rätt 

mottagare hitta lösningen till sitt problem. Att skriva “berörda kunder kan vända sig till…” 

ger förvisso en bredd till budskapet genom att fler kan känna sig träffade, men då det 

fortfarande finns stora oklarheter i vilka bilar som är berörda av felet kan kunder ha svårt att 

tolka om budskapet är riktat till dem. Kunder kan då ställa sig frågan om de tillhör den 

abstrakta gruppen som ingår i “berörda kunder” eller inte. Nedan följer ett exempel på ett du-

tilltal som syns i inlägg 4 och ett exempel på ett personligt tillrop och du-tilltal i inlägg sex: 

 
• Till dig som kund 

Hej! 

Har du frågor om dieselfrågan? 

 

Att Volkswagen skriver uppmaningar och frågor till sina kunder är ett sätt för dem att skapa 

en relation till läsaren. Det gör också att mottagaren lättare kan läsa av budskapet i texten. 

Volkswagen tar till det här greppet för första gången i det fjärde inlägget som berör krisen, i 

vilket de uttrycker uppmaningar och frågor. Möjligheten till dialog är en av sociala mediers 

kännetecken och att bjuda in till den möjligheten kan fungera som nyckelverktyg i en kris 

(Eriksson 2014a, 15). Exempel på uppmaningar och frågor från Volkswagen följer nedan, i 

utdrag från inlägg fyra och fem: 
 

• Är din bil berörd? Fyll i ditt registreringsnummer så får du svar direkt. 

• Om du har frågor kan du vända dig till vår kundservice: 08-120 810 80 [...] 

 

Till skillnad från ovan exempel består de tre första inläggen av text som inte innehåller 

uppmaningar utan bara påståenden och information, så om “vi kommer med mer information 

inom kort” eller “vi kommer att hantera frågeställningar så snart som möjligt”. Denna typ av 

kommunikation bjuder inte in till dialog med kunderna utan skapar på så sätt en viss distans.  

 

7.3 Ethos 

I Volkswagens kommunikation kan vi se flera grepp och formuleringar som syftar till att 

reparera och stärka det skadade anseendet. Genom att be om ursäkt och ta ansvar vill 

Volkswagen visa att de trots skandalen är ett företag med hög moral. Ett exempel på en ursäkt 

från Volkswagens kan ses i exemplet nedan: 
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• Först och främst vill understryka; att säkerställa förtroende […] Vi ångrar ärligt och uppriktigt att vi har 

missbrukat ert förtroende. 

 

Enligt Ott & Theunissen (2015, 97) är det viktigt att visa på transparens vid kommunikation i 

sociala medier. Volkswagen eftersträvar att uppfattas som transparenta och ärliga genom att 

presentera åtgärdsplaner och löften om kontinuerlig information. Genom presentation av en 

åtgärdsplan visar de också att de inte bara tar ansvar för orsaken till problemet, utan också 

lösningen. Ett flertal gånger i flera olika inlägg betonar Volkswagen att de ska lösa det och 

kompensera alla drabbade. Ett exempel på detta går att läsa nedan: 

 
• Tekniska lösningar utarbetas just nu och presenteras senast i oktober. Åtgärden kan inledas direkt efter 

myndigheternas godkännande. Du som kund kommer återigen informeras när den tekniska lösningen är 

godkänd och kommer då ombedas att kontakta din återförsäljare för att boka tid för åtgärd. Volkswagen 

kommer ta fullt ansvar och åtgärden är kostnadsfri. Vi kommer självklart att erbjuda en lånebil om du 

skulle ha behov av det. 

 

Ett annat sätt för Volkswagen att stärka sitt ethos är genom logosargumentation då de i ibland 

använder sig av ett tekniskt avancerat språk. Att använda sig av ett språk som kräver 

expertkunskap menar Vigsø (2009, 154) stärker avsändarens ethos då denna framstår som 

kunnig i ämnet. Exempel på hur Volkswagen använder sig av ett avancerat tekniskt språk kan 

ses i exemplet nedan: 

 
• Dessa bilar med vissa tillverkningsår och modellvarianter är en enbart utrustade med dieselmotorer av 

typen EA189 EU5.    

 

7.4 Logos 

Volkswagen använder sig i stor utsträckning av logosargumentation i sin kommunikation. 

Logosargumentation tar form genom presentation av åtgärder och användning av tekniskt 

språk och begrepp. Volkswagen appellerar till mottagarens rationalitet när de sakligt redogör 

för kommande åtgärder. Ett exempel på hur Volkswagen använder sig av logosargumentation 

kan urskiljas i exemplet nedan:  

 
• Volkswagen AG presenterar nu en åtgärdsplan för förbättring av avgasutsläppen i dieselbilar i den 

berörda motorfamiljen.  
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• Antalet berörda bilar i Sverige har identifierats. Det handlar om 104 227 Volkswagen personbilar i 

trafik. Men även andra av koncernens bilmärken är berörda. 

• Du kommer inom kort kontaktas brevledes om din bil omfattas av åtgärden, du behöver alltså inte 

göra något för ögonblicket. 

• Tekniska lösningar utarbetas just nu och presenteras senast i oktober. Åtgärden kan inledas direkt efter 

myndigheternas godkännande. 

• Om du har frågor redan nu kan du vända dig till vår kundservice: 08-120 810 80 eller 

kundservice@volkswagen.se 

• Alla nya bilar som idag säljs av Volkswagen Personbilar i Sverige är klassade enligt normen Euro 6. 

Dessa bilar uppfyller samtliga lagliga och miljömässiga krav och är inte berörda i den aktuella 

utsläppsfrågan.  

• Samtliga bilar är lika säkra som tidigare och kan användas som vanligt. 

 

Punktlistan ger en klar lägesbild och tydliga instruktioner till drabbade kunder om hur de nu 

ska gå tillväga. Texten innehåller även kontaktinformation som kan användas till den som har 

ytterligare frågor eller som önskar personlig service. Punktlistan appellerar till mottagarens 

rationalitet, den sidan hos mottagaren som vill ha information och lösning. Ordvalen är 

neutrala, vilket är karaktäristiskt för logosargument (Vigsø 2010, 221). Att Volkswagen 

använder sig av logosargumentation på Facebook, och inte direkt hänvisar vidare till en 

hemsida med mer information är ett sätt att nå de användare som sätter stor tilltro till sociala 

medier i en krissituation. Precis som Eriksson (2014b, 27) poängterar är sociala medier för 

många intressenter en plattform där man får en aktuell bild av krisen och det greppet använder 

Volkswagen, genom att mycket information finns att tillgå på Facebook.  

 

Ett annat sätt för Volkswagen att övertyga genom logos är när de använder sig av ett tekniskt 

avancerat språk, svåra begrepp eller fackspråk. Som tidigare nämnt bidrar det enligt Vigsø 

(2009, 154) till att demonstrera kompetens och sakkunnighet. Exempel på hur Volkswagen 

använder logos som argumentation genom ett avancerat språk syns i exemplet nedan: 

 

• Dessa bilar med vissa tillverkningsår och modellvarianter är enbart utrustade med dieselmotorer av 

typen EA 189 EU5. För närvarande kan vi inte ge mer detaljerad information om modellår och 

modeller. De berörda bilarna är tekniskt säkra och körbara. 

• Fortfarande gäller att alla nya bilar som har den över hela Europa gällande EU6-normen inte berörs av 

detta. Övriga bilar med dieselmotorer som inte bygger på typ EA 189 berörs inte heller. 
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Som tidigare nämnt kan logosargumentation bidra till ett stärkt ethos, detta redogörs även för 

i punkterna 4.2 och 7.3. 

 

7.5 Pathos 

Pathos, den argumentationsform som appellerar till publikens känslor, används i lägre 

utsträckning än vad ethos och logos gör. Dock kan vi se att pathos har en framträdande roll i 

två av de sju inläggen. I exemplet nedan kan en ursäkt urskiljas: 

 
• Först och främst vill vi understryka; att säkerställa förtroendet från våra kunder och från allmänheten är 

av yttersta vikt för oss! Vi ångrar ärligt och uppriktigt att vi har missbrukat ert förtroende. 

 

Volkswagen betonar i ursäkten att återställa förtroendet hos kunderna är högt prioriterat och 

uttalar tydligt att de är medvetna om att de har gjort fel och uttrycket stor ånger. Detta är ett 

sätt att anspela på mottagarens medkänsla och förståelse. Det appellerar också till mottagarens 

egna erfarenheter, många kan nog känna igen sig i att begå ett misstag och känna ånger. 

Senare i samma inlägg anspelar Volkswagen återigen starkt på pathos. Genom följande 

formulering betonar Volkswagen återigen att de gör allt i sin makt för att vinna tillbaka 

förtroendet och undvika ytterligare skada.  
 

• Vi på Volkswagen kommer att göra vårt yttersta för att återvinna fullt förtroende, som så många 

människor givit oss och kommer göra allt nödvändigt för att undvika ytterligare skada. 

 

7.6 Image repair-strategier 

Analysen visar att det är fem stycken image repair-strategier som figurerar i Volkswagens 

kriskommunikation. Strategierna är avbön, förminskning, tillrättaläggande, kompensation och 

bolstering. Nedan behandlas alla fem strategierna separat, både en beskrivning av vad de 

innebär och hur de tillämpas av Volkswagen.  

 

7.6.1 Avbön 

Att be om ursäkt ingår i strategin avbön. Det kan i teorin tyckas verka enkelt men i själva 

verket menar Benoit (2014, 26) att avbön är en av de mer komplexa strategierna i praktiken. 

Att be om ursäkt kan i vissa fall skada organisationen mer genom att de då erkänner sitt fel 

och det är inte säkert att publiken förlåter. Det kan också vara svårt att veta vad exakt 
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organisationen ber om ursäkt för om ursäkten innehåller vagheter. Dessutom kan en ursäkt 

och ett erkännande uppfattas som ett enkelt sätt för företaget att smita undan sitt ansvar 

(Benoit 2014b, 27).  

 

Att Volkswagen använder denna strategi är ett sätt att bemöta kritiken och visa att de förstår 

publiken, de är medvetna om att publikens uppfattning är att de är ansvariga, vilket Benoit 

(2014b, 21) menar är av stor vikt i valet av strategi. I och med att Volkswagen blivit 

“påkomna” med sitt fusk anser vi att det är lämpligt att agera transparent och lägga korten på 

bordet, istället för att ta till en strategi av förnekande, som att hävda sin oskuld eller skylla på 

någon annan. Avbön-strategin visar att Volkswagen har som mål med sin kommunikation att 

visa att de tar ansvar för och ångrar händelsen. Hur Volkswagen använder åtgärden att be om 

ursäkt syns tydligt i nedan exempel: 

 
• Först och främst vill vi be om ursäkt 

• Vi ångrar ärligt och uppriktigt att vi missbrukat ert förtroende 

• Vi på Volkswagen kommer att göra vårt yttersta för att återvinna ditt förtroende 

 

I det andra exemplet är det svårt att veta vad Volkswagen faktiskt ursäktar. Att de blivit 

påkomna med att ha fuskat eller att de ljugit för sina kunder? I nedan exempel finns strategier 

som kan liknas avbön, men de är svåra att tolka som explicita ursäkter, och visar på avbönens 

komplexitet:   

 
• Vi ber om er förståelse för att vi för närvarande inte kan specificera vilka modeller eller modellår som 

berörs 

• Förmodligen har ni läst om att vi på Volkswagen gör allt för att klargöra oklarheter avseende särskild 

mjukvara [...] 

 

Nämnvärt är att en konkret ursäkt, där det är tydligt att Volkswagen är ledsna över det 

inträffade, syns först i inlägg fyra. I det inlägget inleder Volkswagen med att be om ursäkt och 

skriver vidare att “det som skett är fullkomligt oacceptabelt”. I de tre första inläggen som 

berör krisen handlar avbönen främst om att ursäkta att förtroendet till företaget är sviket och 

att de lägger stor vikt vid att återvinna sagda förtroende. 
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7.6.2 Förminskning 

Strategin förminskning innebär att sändaren strävar efter att mildra skadan genom att försöka 

övertyga publiken om att skadan inte är så stor som först antyddes (Benoit 2014b, 24). Denna 

strategi används genomgående i kriskommunikationen från Volkswagen. I ett flertal inlägg 

betonas det att bilarna ur teknisk ståndpunkt inte är påverkade av skadan och är fortsatt 

kördugliga och framförallt säkra. Ett exempel på detta kan vi se i inlägget nedan: 

 
• Alla fordon är säkra och kördugliga ur teknisk ståndpunkt. Frågan handlar exklusivt om utsläpp av 

avgasemissioner.  

 

Inlägget strävar efter att förminska skadan genom att garantera bilarnas fortsatta säkerhet. De 

förminskar även själva orsaken till krisen genom att använda ordet exklusivt som i detta 

sammanhang skulle kunna bytas ut mot exempelvis “endast” eller “enbart”, vilket tyder på ett 

försök till att reducera det verkliga problemet. 

 
• Alla bilar som idag säljs av Volkswagen personbilar i Sverige är klassade enligt normen Euro 6. Dessa 

bilar uppfyller samtliga lagliga och miljömässiga krav och är inte berörda i den aktuella utsläppsfrågan. 

• Samtliga bilar är lika säkra och kan användas som vanligt.  

 

Punkterna ovan är de två sista punkterna från en lista över åtgärder som Volkswagen tagit 

gällande problemet. Här används strategin förminskning på liknande sätt som beskrevs i 

föregående exempel. Samtliga bilarnas säkerhet och körduglighet garanteras, här väljer också 

Volkswagen att betona de bilar som inte är berörda av krisen. Det är ett sätt att kommunicera 

att det inte är något större fel på de berörda bilarna och att samtidigt poängtera att många 

Volkswagenbilar inte är drabbade alls. Ett tredje intressant exempel på hur Volkswagen 

använder sig av förminskning är när de återigen garanterar fordonens säkerhet genom följande 

formulering: 

 
• Fordonen är och förblir tekniskt säkra och körbara 

 

Denna formulering går i linje med tidigare exempel på hur Volkswagen använder sig av 

förminskningsstrategin, det som är intressant i här är formuleringens placering. Meningen är 

placerad som sista och avslutande rad i det andra inlägget publicerat av Volkswagen. Att 

avslutningsvis placera en sådan formulering menar vi är ett strategiskt drag av Volkswagen då 
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det visar hur de med eftertryck vill betona säkerheten och att fordonens körbarhet inte 

påverkas av utsläppsproblemet. 

 

7.6.3 Tillrättaläggande handling 

Tillrättaläggande handling är en strategi som innebär att sändaren lovar att åtgärda problemet 

som är orsaken till krisen. Det kan göras på två sätt, antingen genom löften att återställa allt 

till det normala, som det var innan krisen, eller genom att utlova förbättring så att 

krishändelsen inte kan återupprepas. Tillrättaläggande handling kan i vissa avseenden 

påminna om kompensationsstrategi som beskrivs mer ingående i punkt 7.6.4. Skillnaden 

mellan de två strategierna är dock att tillrättaläggande handling adresserar själva orsaken till 

krisen och fungerar som korrigerande medan kompensationsstrategin fungerar mer som en 

uppvägande handling för att balansera krisens skadeverkan (Benoit 2014b, 26). 

Tillrättaläggande handling är den strategi som dominerar Volkswagens kriskommunikation. 

Strategin framkommer tydligt i ett av Volkswagens inlägg består till stor del av en punktlista 

med information om nuläget och kommande åtgärder. Ett utdrag från punktlistan syns nedan: 

 
• Tekniska lösningar utarbetas just nu och presenteras senast i oktober 

• Åtgärden kan inledas direkt efter myndigheternas godkännande 

• Du som kund kommer återigen informeras när den tekniska lösningen är godkänd och kommer då 

ombedas att kontakta din återförsäljare för att boka tid för åtgärd.  

 

Dessa punkter är tydliga exempel på tillrättaläggande handling där Volkswagen informerar 

sina kunder om kommande åtgärder. Ofta framställer Volkswagen sig själva som mycket 

aktiva i utsläppsfrågan och påvisar gång på gång de åtgärder som de tagit. Ett exempel på hur 

Volkswagen beskriver arbetsprocessen med att komma fram till en lösning på 

utsläppsproblemet syns i följande formulering: 

 
• Volkswagen arbetar intensivt med tekniska åtgärder för att eliminera dessa avvikelser.  

 

Detta är ett typexempel på hur Volkswagen beskriver sig själva i relation till utsläppsfrågan. 

De tillskriver sig själva rollen som aktör när det kommer till att lösa problemet och använder 

sig av aktiva verb som “arbetar” som tydliggör deras roll i den tillrättaläggande handlingen 

(Forsberg 2010, 21). Liknande formuleringar går att hitta i flera av inläggen, här är ytterligare 

exempel: 
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• Vi gör allt vi kan för att snabbt få fram en lösning.  

• Vi kommer att lösa detta. 

 

Ett intressant exempel på hur Volkswagen förstärker sin roll som lösning på 

utsläppsproblemet samtidigt som de distanserar sig från orsaken syns i följande exempel:  

 
• Förmodligen har ni läst om att vi på Volkswagen gör allt vi kan för att klargöra oklarheter avseende 

särskild mjukvara som använts i de berörda dieselmotorerna. 

 

I formuleringen “vi på Volkswagen gör allt vi kan” beskriver Volkswagen sig själva som 

aktör i framtagandet av en lösning och förknippar sig på så sätt med något positivt. När det 

kommer till att benämna orsaken till problemet lyfter de istället bort aktören genom 

formuleringen “mjukvara som använts”. Då framgår det inte vem det är som har använt 

mjukvaran och på så sätt distanserar Volkswagen sig själva från sin roll i orsaken till 

skandalen.  

 

7.6.4 Kompensation 

Precis som det som namnet avslöjar handlar kompensation om att ersätta den drabbade 

(Benoit 2014b, 25). Kompensation en understrategi till att minska händelsens anstötlighet. Att 

erbjuda en ersättning är ett sätt att försöka minska den drabbades negativa känslor. En 

kompensation kan uttryckas i form av pengar, tjänster eller varor. Benoit (2014b, 26) menar 

att kompensation kan fungera som en muta, om den drabbade accepterar kompensationen kan 

det gottgöra eller väga upp för krisen. I Volkswagens kommunikation har vi kunnat urskilja 

drag av kompensationsstrategin. Redan i det första inlägget som berör krisen så tar 

Volkswagen “fullt ansvar och kostnader för nödvändiga åtgärder”. Vidare syns strategin i 

exemplen nedan: 

 
• Självklart kommer åtgärden vara kostnadsfri för alla kunder. 

• Vi kommer självklart att erbjuda en lånebil om du skulle ha behov av det. 

 

Volkswagen är reserverade när de talar om kompensation. Det är främst i inlägg fyra som en 

kompensation syns explicit, då Volkswagen utlovar lånebil om det finns ett behov av det. 
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7.6.5 Bolstering 

Bolstering som åtgärd används för att minska de negativa effekterna av krisen genom att 

stärka mottagarens positiva bild av avsändaren (Benoit 2014b, 24). Även bolstering är en 

understrategi till strategin att minska händelsens anstötlighet. Det innebär att avsändaren som 

gjort fel trycker på sina positiva egenskaper eller tidigare goda gärningar för att få mottagaren 

att öka sin positiva inställning till avsändaren, samt minska den negativa inställningen till 

krisen. Volkswagen använder bolstering som metod genom att de betonar hur mycket gott de 

gör för sina kunder: 

 
• Vi har gjort det enklare för dig [...] 

• Jag försäkrar er om att Volkswagen kommer att göra allt som står i mänsklig makt för att vinna tillbaka 

förtroendet [...] 

 

I och med att Volkswagen inte skriver om sin egen roll i krisen och hur de har “gjort fel” blir 

bolstering-strategin tydlig. De betonar de positiva åtgärder som de nu gör och påminner 

kunderna om hur hårt de arbetar för att hitta en lösning. På det sättet faller själva krisen i 

skugga och de negativa känslorna för företaget kan eventuellt svalna.   

 

7.6.6  Intressanta noteringar i kommunikationen  

Anmärkningsvärt i Volkswagens kommunikation är hur de kommunicerar kring krisen utan 

att faktiskt nämna den. Det första inlägget som publiceras berör endast krisens orsak i 

följande ordval: 

 
• Förmodligen har ni läst om att vi på Volkswagen gör allt att för att klargöra oklarheter avseende 

särskild mjukvara som använts i de berörda dieselmotorerna.  

 

På detta sätt kommunicerar Volkswagen om krisen utan att nämna eller förklara den vidare. 

Det är först i det fjärde inlägget som krisens orsak faktiskt nämns i klarspråk: 

 
• Du har säkert läst och hör om mjukvaran i vissa av Volkswagens koncernens dieselbilar som 

manipulerar utsläpp av kväveoxider i testmiljö.  

 

Denna formulering står att finna i inlägget som har Sverige-chefen för Volkswagens 

personbilar som avsändare. Inlägget som till stor del består av en punktlista som redogör för 
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nuläget och kommande åtgärder. Inlägget är det första som är lättläst och lättförståeligt. Vi 

har en misstanke om att de tidigare inläggen är direktöversatta från tyska eller engelska då 

ordföljden och innehållet ibland är något märkligt och svårförståelig. Exempel på otydliga 

och svåra formuleringar som syns i tidigare inlägg syns nedan: 

 
• Den interna utvärderingen har konstaterat att fem miljoner Volkswagen personbilar berörs världen över. 

Några modeller och årsmodeller av dessa fordon (såsom den sjätte generationen av Volkswagen Golf, 

den sjunde Volkswagen Passat och den första generationen Volkswagen Tiguan) är utrustade enbart 

med dieselmotorer av typen EA189. 

 

7.7 Publikens reaktioner  

Kommentarer tillhörande Volkswagens inlägg har analyserats på ett övergripande plan. Vi har 

tillsammans granskat kommentarerna för att se om den övergripande känslan från 

intressenterna är positivt, neutralt eller negativt inställda till Volkswagen. På det sättet kan vi 

utläsa hur intressenter reagerar på inläggen och se om det finns en koppling mellan 

reaktionerna och vald strategi. De olika inläggen får olika mängd reaktioner och 

kommentarer, nedan presenterar vi de mönster vi kunnat utläsa från dessa. Att ha i åtanke för 

vår analys är dock att kommentarerna på Facebook inte helt speglar verkligheten. Känslor kan 

förefalla starkare när människor uttrycker sig på sociala medier i och med att de känner sig 

skyddade bakom datorskärmen (Herbert & Englund Hjalmarsson 2012, 23). Med det sagt är 

det dock fortfarande intressant att kategorisera kommentarerna som negativa och positiva då 

studiens syfte är att undersöka reaktioner som uttrycks på sociala medier. Vissa kommentarer 

har vi kategoriserat som ej analyserbara då ingen reaktion har gått att utläsa i dem. Exempel 

på detta har i de flesta fall bestått av att en intressent ”taggat” någon annans namn i 

kommentaren. 

 

7.7.1 Positiva kommentarer  

De kommentarer som är positiva handlar många gånger om intressenterna som är nöjda med 

sina bilar. De skriver hur bra deras bilar är och hur hög standard de håller. De är inte oroade 

över miljön, det är sekundärt, utan det viktiga är att bilen fungerar bra. Överlag är känslan att 

de positiva kommentarerna berör bilarnas kvalité och prestanda, men det finns också 

berömmande ord om hur Volkswagen hanterar krisen: 
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• Kör passat den nya med 4motion och disel, underbar!! (y) Korten på bordet och öppen dialog! Vi gillar 

bilen. 

• Jag har haft min Passat sen 2011, super bra bil, inga problem alls! Skönt att ni tar ert ansvar o åtgärdar 

felet! 

 

Att Volkswagen har ett starkt ethos syns i positiva kommentarer. Intressenterna tycks ha ett 

stort förtroende för företaget och är trogna sitt bilmärke trots krisen. Precis som Vigsø (2010, 

221) poängterar så är inte ethos direkt kopplat till en situation utan publiken har tillskrivit 

företaget egenskaper före, under och efter krisen. Kunderna visar i sina kommentarer att de 

har ett fortsatt högt förtroende för Volkswagen även efter krisen: 

 
• Har fortfarande stort förtroende för VW. 

• En gång VW allt VW oavsett.  

• Jag har även fortsatt fullaste förtroende för Volkswagen, företagets anställda och företagets produkter! 

Ni har mycket stöd, kom ihåg det! 

 

Ett annat mönster som går att utläsa i intressenternas positiva kommentarer är att de inte är 

brydda vad gäller deras bilars utsläpp av avgaser. Förvisso är inte detta positivt i en 

miljöaspekt, men det visar att publiken inte ser händelsen som negativ eller misstycker till 

händelsen, vilket Benoit (2014, 20) menar då inte är ett direkt hot mot företagets anseende. 

Volkswagen behåller sitt goda anseende och publikens attityd behöver inte förändras: 

 
• Folk borde ju vara tacksamma. Eftersom lägre utsläpp på pappret innebär lägre skatt för fordonsägaren 

• Är jättenöjd med vår Tiguan :) kommer inte byta märke i första taget trots detta och att vår bil är berörd 

:) 

 

Vi kan också utläsa att intressenter håller Volkswagen om ryggen och känner medkänsla. 

Precis som Vigsø (2010, 221) poängterar kan det vara en strategi från avsändaren att sätta 

intressenterna i en viss sinnesstämning, som exempelvis medkänsla. Många kommentarer 

uttrycker en försvarsställning mot de som uttrycker missnöje i kommentarerna. Intressenter 

som skriver positiva kommentarer försöker att förminska Volkswagens kris genom att påpeka 

att “andra bilföretag säkert också fuskar” och att det bara är en tidsfråga innan det upptäcks. 

Flera uttrycker sympati för Volkswagen och poängterar att “alla gör vi fel ibland” och “det 

här löser ni, ta den tid ni behöver”. De försöker också tysta ner andra kunder som “bara klagar 

och gnäller”. Analysen visar att det inlägg nummer fyra, där Volkswagen tydligt ber om 
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ursäkt, använder sig av ett relationskapande språk och pathosargumentation som är det inlägg 

som har störst andel positiva kommentarer. 

 

7.7.2 Negativa kommentarer 

Intressenter som lämnar negativa kommentarer är främst upprörda över att Volkswagen 

medvetet fuskat samt över hur fusket kommer att påverka bilens värde. Många är också 

upprörda över att bilens prestanda troligtvis kommer att försämras i och med den uppdatering 

som Volkswagen erbjuder. Exempel på hur dessa känslor tar sig i uttryck i kommentarer går 

att se i exemplet nedan: 

 
• Jävla fusk bil 

• Vi har inget förtroende för er ! Åtgärda detta problem är inte lätt. Hoppas det kostar er enorma pengar. 

Säkert kommer ni att hitta på nya tricks. Ett företag som bygger upp sin förmögenhet på lögn är en tjuv. 

Finns lögnare i företaget så kommer strax nästa bluff ! Nej tack till att vad VW heter i all framtid. 

• Hur tänker ni ta ansvar för eventuellt kraftigt sjunkande andrahandsvärde då det knappast kommer att 

gå att sälja en begagnad VW eller Audi idag som har denna motor. Jag är säkert en av de berörda som 

många andra. 

• Det jag har hört så kommer förbrukning bli högre samt att hk kommer att minska. Tycker inte det här är 

okej någonstans VW! 

 

Dessa tre kommentarer kan representera en stor del av de negativa yttringar som syns i 

kommentarsfälten till Volkswagens inlägg. Som exempel två ovan visar så är det många som 

hyser stor misstro till företaget och är övertygade om att krisen är en produkt från en oärlig 

och girig organisationskultur.  

 

Dominerande bland de negativa kommentarerna är oron och ilskan över oklarheterna om vad 

som kommer att hända med intressenternas egna bilar. Upprörda känslor kring en eventuell 

värdeminskning och försämrad prestanda samt förbrukning är dominerande teman. I ett flertal 

kommentarer efterfrågas kompensation till de drabbade bilägarna. Kompensation som strategi 

handlar om att ersätta den som drabbats av krisen vilket är något som Volkswagen i sina 

inlägg är sparsamma med att nämna, vilket kan vara en av orsakerna till att det är ett hett 

ämne i kommentarsfälten.  
 

• Högre skatt + högre bränsle kostnad = lägre andrahandsvärde - står VWför detta? 
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Ett annat ämne som lyfts av upprörda intressenter är bristen på information från Volkswagen. 

Förvisso syns logosargument från Volkswagen i form av information, men den uppfattas som 

bristfällig av kunderna. Många vill veta om deras bilar är drabbade, vad som händer ifall de är 

drabbade och hur de i så fall blir kompenserade. Endast den första av dessa frågor lyckas 

Volkswagen besvara och det svaret kommer först i inlägg nummer fyra. Nedan syns en 

negativ kommentar som uttryck ilska över informationsbristen. 
 

• Propaganda skit. Fortfarande ingen konkret fakta om vad som ska göras. Bara att visa bilar kommer de 

att bytas komponenter på och mjukvaran uppdateras. Men på de flesta bilarna uppdateras bara mjukvara 

[...] 

 

Många av dem som lämnar negativa kommentarer även tar upp miljöfrågan och är upprörda 

för hur Volkswagen ska kompensera för den miljöförstöring de har bidragit till. Det 

efterfrågas en handlingsplan för hur de kommer att hantera frågan i ett större perspektiv. 

Kunderna saknar strategier för tillrättaläggande handling från avsändaren (Benoit 2014, 29). 

Exempel på detta syns nedan: 

 
• Bluff och båg. Hoppas på höga böter för all miljöförstöring ni “sopat under mattan” d går ju liksom inte 

att ta tillbaka avgaserna era bilar släppt ut under alla dessa år. 

 

De negativa kommentarerna dominerar till största del kommentarsfälten. Vi kan se en 

övervikt av negativa kommentarer till de inlägg som har ett formellt språk och är enbart 

informativa.   

 

7.7.3 Neutrala kommentarer 

De kommentarer som vi har tolkat stå för en neutral inställning gentemot Volkswagen är 

bland annat de som ställer frågor om huruvida deras bilmodell är berörd. Andra neutrala 

kommentarer är sådan som enbart redovisar fakta om situationen eller som istället för att säga 

något om Volkswagen, kommenterar tonen i kommentarsfälten. Neutrala inlägg kan också 

handla om kunder som pratar utanför ämnet. Exempel på hur neutrala kommentarer kan se ut: 

 
• Om jag har förstått det rätt så är Golfarna Sportkombi tillverkade efter juni 2014 inte påverkade? 

• Vilka problem alla verkar ha. 
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I de neutrala kommentarerna kan fortfarande känslor uttryckas, men de är inte riktade mot 

Volkswagen. I det andra exemplet ovan är det svårt för oss att avgöra intressentens inställning 

gentemot Volkswagen och därför har vi valt att kategorisera de kommentarerna som neutrala, 

trots att de innehåller känslor. Vi anser att det är av vikt att belysa att intressenter som kanske 

inte berörs av frågan ändå väljer att vara med i diskussionen som förs i sociala medier.  
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8. Diskussion och slutsatser 

I följande kapitel för vi en diskussion om de resultat vår analys visar. Diskussionen ämnar 

svara på studiens frågeställningar. Vi jämför och drar paralleller mellan våra resultat och de 

resultat som tidigare forskning i ämnet presenterat. I diskussionen kommer vi också att belysa 

viktiga upptäckter från vår analys för att se om detta kan bidra till intressanta slutsatser från 

vår studie. I den avslutande delen utgår vi från studiens syfte när vi presenterar vår slutsats.  

___________________________________________________________________________ 

8.1 Diskussion	

Volkswagens kommunikation på Facebook i samband med dieselkrisen fokuserar på att 

informera och be om ursäkt. I inläggen syns vem avsändaren är och i de flesta fall framgår det 

också vem informationen är riktad till. Eriksson (2014b, 27) poängterar att många intressenter 

använder sig av sociala medier för att få en bild av det inträffade. Det är därför viktigt att i ett 

tidigt skede ge sin egen bild av den inträffade händelsen på sociala medier. Det gör också att 

risken för ryktesspridning minskar och företagets kontroll över situationen ökar, vilket också 

är viktigt för det fortsatta krisarbetet (Veil et al. 2011). Volkswagen går tidigt ut med 

information om krisen. Dock är informationen otydlig, svårförstådd och adresserar inte 

kärnan till problemet, genom formuleringen “som ni säkert har läst” tar avsändaren förgivet 

att intressenterna har läst om det inträffade i andra forum. Här menar vi att Volkswagen direkt 

borde tagit kontroll över situationen och gett en egen och tydlig version av det inträffade. 

Organisationens egen beskrivning av händelsen menar Larsson (2014, 299), i enlighet med 

Veil, Buchner och Palenchar (2011), kan vara en avgörande faktor för krisens utfall. Att det 

kan vara avgörande att ge information i ett tidigt skede när det gäller kriskommunikation kan 

även vi konstatera. Vårt resultat visar dock på hur viktigt det är att inte enbart kommunicera 

tidigt, utan också att kommunicera tydligt. Detta gäller inte minst i sociala medier där inlägg 

kan få stor spridning, nå och delas av många människor, och därigenom också kan ha en lång 

livslängd. Att korrigera eventuella fel kan då bli svårt. 

 

För att påverka och nå fram till mottagarna på sociala medier är det enligt Herbert och 

Englund Hjalmarsson (2012, 37) och Hellspong och Ledin (1997, 173) viktigt att som sändare 

använda sig av ett personligt tilltal. Att Volkswagen till en början saknar ett enkelt språk med 

en tydlig avsändare kan försvåra intressenternas förmåga att läsa av meddelandet och tolka 

budskapet. Som vi tidigare diskuterat kan problematiken i texternas uppbyggnad bero på att 

de direktöversatts från tyska eller engelska, med syftet att all Volkswagens kommunikation 
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ska vara konsekvent oavsett vilket land det kommuniceras i. Att kommunicera konsekvent 

och ge ett enhetligt budskap är av vikt (Larsson 2014, 210) men nackdelen med den formella 

texten, samt avsaknaden av ett tydligt tilltal är att det skapar distans mellan sändaren och 

mottagaren. Att avsändaren är “vi på Volkswagen”, vilket syns i inlägg ett, två och tre, kan 

leda till att kunderna ser Volkswagen som en stor, otydlig och internationellt spridd 

organisation, där ingen egentlig person eller avdelning tar på sig ansvaret. 
 

Som Falkheimer och Heide (2011, 37) diskuterar är sociala mediers möjlighet till interaktion 

ett sätt för organisationer att skapa och upprätthålla en god relation och bör därför utnyttjas. 

De tillfällen där Volkswagen använder ett du-tilltal skapar texten en relation till läsaren. Du-

tilltal, uppmaningar och frågor gör det lättare för läsaren att förstå textens budskap. Effekten 

av tydlig kommunikation är att antalet positiva kommentarer ökar. Det leder oss till 

uppfattningen om att kriskommunikation på sociala medier bör innehålla ett enkelt och tydligt 

språk. Texter med ett du-tilltal och uppmaningar är att föredra framför texter med ett svårare 

språk och en otydlig avsändare.  
 

Att ethos är av vikt både före krisen och under krisen, i form av starka ethosargument, är 

något vi sett drag av i vår analys. Ett starkt förtroendekapital innan en kris gynnar en 

organisation, vilket också Claeys och Cauberghe (2015) konstaterar i sin forskningsstudie. 

Den tendensen har även vi sett i vår studie. I flera kommentarer kan vi konstatera att 

intressenterna bortser från krisen, oavsett om de är drabbade eller inte, och bedyrar sin 

lojalitet till sin billeverantör. Det ethos som Volkswagen besitter innan krisen blir på så sätt en 

skyddande sköld i krissituationen, vilket syns i att intressenterna har en positiv inställning till 

företaget redan innan det har redogjorts för vad som har hänt. Precis som Claeys och 

Cauberge (2015) också i sin forskning redogör för tillskriver kunderna inte heller företaget ett 

stort ansvar för krisen om de har ett högt förtroende för dem sedan innan. Trots att 

Volkswagen själva väljer att erkänna sitt fel i inlägg på Facebook, syns det bland 

kommentarerna tvivel om detta. Intressenterna menar att Volkswagen blivit lurade eller att 

”skandalen är överdriven” vilket indikerar hur starkt förtroendet för företaget faktiskt är. Det 

är däremot svårt att avgöra om den försvarsinställning intressenterna intar gentemot 

Volkswagen till störst del handlar om tilliten och fortroendet de har till företaget eller om det 

handlar om deras egen ovilja att erkänna sig lurade.   
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Sammantaget kan vi se att den dominerande image repair-strategin i Volkswagens 

kommunikation på Facebook är tillrättaläggande handling. Det är en strategi som Volkswagen 

använder för att uttrycka ansvarstagande och att de tar problemet på allvar. Resultatet i 

analysen visar att Volkswagen strävar efter att framställa sig själva som aktiva och produktiva 

i problemlösningen. Både det tydliga ansvarstagandet och framställandet som problemlösare 

tolkar vi som ethosbyggande i argumentationen. Volkswagens användning av tillrättaläggande 

handling påminner om den kriskommunikation som British Petrolium tillämpade på sociala 

medier vid oljekatastrofen 2010. Även i det fallet var tillrättaläggande handling var den 

dominerande strategin, en strategi som för BP dock inte var effektiv (Muralidharans et al. 

2011). Det vi kan se i vår analys är ett liknande resultat. Den tillrättaläggande handlingen 

verkar inte tillfredsställande för intressenterna som efterfrågar mer information och 

kompensation. Åtgärderna som Volkswagen presenterar lämnar frågetecken och under lång 

tid är det oklart både för intressenterna och för Volkswagen vilka bilmodeller som är berörda 

och vad det faktiskt innebär. Därför menar vi att transparens i kommunikationen är av stor 

betydelse, vilket också Ott och Theunissens (2015) slår fast i sina forskningsresultat. 
 

Med utgångspunkt i analysens resultat ser vi i intressenternas kommentarer på Facebook att 

det finns stor efterfrågan av mer information. Vi anser att det är rätt val av Volkswagen att 

använda sig av en tillrättaläggande strategi på sociala medier men att de borde använda 

strategin på ett tydligare sätt så att mottagaren lättare kan läsa av budskapet. Vi vill också 

betona vikten av att inte undanhålla information. Volkswagen betonar förvisso att de “inte för 

nuvarande kan svara på vilka bilmodeller som är berörda eller vad den tekniska åtgärden 

innebär” men analysen visar att det inte tycks inte vara tillräckligt. Huruvida Volkswagen har 

mer information eller inte är svårt för oss som utomstående att svara på, men vi anser att 

Volkswagen i detta läge bör vara tydliga med vad de vet och snabbt få fram information som 

reder ut de frågetecken som finns. Annars finns det en risk för att kommentarerna på sociala 

medier blir allt fler och svårare att hålla under uppsikt. En kris innebär en förändring och 

förändring leder ofta till att människor känner rädsla (Heide et al. 2012, 180). Det är därför av 

vikt att vara tydlig med information och sudda ut alla frågetecken så tidigt som möjligt.  

 

Tillrättaläggande handling är en strategi som karaktäriseras av logosargumentation, den är 

saklig och appellerar till mottagarens rationella sida. Med stöd i vår analys argumenterar vi 

för relevansen i att kombinera rationella och emotionella strategier i kriskommunikation på 

sociala medier. En sådan konstellation kan vi se tillämpas i Benoits (2014b) studie om Barack 
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Obama, där avbön kombineras med tillrättaläggande handling och förminskning. I Benoits 

studie visar sig detta vara en effektiv utformning och liknande tendenser går att urskilja i vår 

studie. I de inlägg där Volkswagen både informerar, och genom pathosargumentation ber om 

ursäkt blidkas intressenterna. Vi kan se att till de inlägg som avbön, tillrättaläggande handling 

och förminskning används lämnar intressenterna i högre utsträckning positiva kommentarer. 

Detta menar vi visar på betydelsen av att i kriskommunikation på sociala medier appellera till 

mottagarnas känslor i samband med rationell information.  
 

Falkheimer, Heide och Larsson (2009, 9) betonar vikten av att kriskommunikation till stor del 

också handlar om att säkerhet. I Volkswagens fall handlar säkerheten om huruvida bilarnas 

körbarhet påverkas av den manipulerade mjukvaran. Att bilarna är fortsatt säkra är något som 

genomgående tas upp i kommunikationen. Detta är ett sätt för Volkswagen att lugna publiken 

men också för att förminska krisens verkningar. Att tydliggöra säkerhetsläget är viktigt i kris 

då de berörda befinner sig i en osäkerhet (Falkheimer et al. 2009, 15). Resultatet visar att 

Volkswagens användning av förminskningsstrategi är effektiv då det endast är ett begränsat 

antal kommentarer på Facebook som ställer frågor om bilens säkerhet. Säkerheten hade 

troligtvis annars kunnat bli ett hett diskussionsämne i kommentarsfältet. Detta visar att 

kommentarsfälten är ett centralt mätinstrument och hjälpmedel i kommunikation på sociala 

medier då de ger en direkt fingervisning om utfallet av de använda strategierna. 

	

I vårt resultat kan vi även se en viss avvikelse mellan intressenternas förhoppning och 

Volkswagens mål. En stor andel kommentarer tar upp ämnet kompensation, vilket visar på att 

det är ett viktigt ämne för intressenterna. Volkswagen är å andra sidan reserverade i att prata 

om kompensation i olika former och tar endast upp frågan enstaka gånger. Här anser vi att 

Volkswagen bör utnyttja de fördelar som sociala medier ger genom att lyssna av situationen, 

hålla kommentarerna under närmare uppsikt och bemöta frågan. Att skriva “frågor om 

kompensation återkomma vi till i ett senare skede” hade kunnat stilla debatten. Den typ av 

omvärldsanalys som sociala medier erbjuder betonas även av Larsson (2014, 316). 

Händelseförloppen i en kris går ofta fort vilket innebär att det till en början kan uppstå 

informationsbrist, det vill säga att allmänhetens informationsbehov är större än företagets 

tillgång till information (Larsson 2014, 313). Att lämna några löften i ett tidigt skede kan 

därför vara svårt. Men då kompensation är såpass starkt efterfrågat i kommentarsfälten bland 

intressenterna anser vi att Volkswagen så tidigt som möjligt borde tillgodose detta behov 

genom att bemöta frågan.     
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8.2 Slutsatser	

Med utgångspunkt i vår analys och tidigare forskning (Benoit, 2014b) kan vi dra slutsatsen att 

användandet av image repair-stragier i sociala medier inte skiljer sig märkbart från 

användandet av image repair i andra mer traditionella kanaler. Därför menar vi att sociala 

medier inte påverkar tillämpandet av olika strategier, däremot är det viktigt att poängtera att 

det påverkar det hur kriskommunikationen kan planeras. Sociala medier ställer högre krav på 

kriskommunikatören men öppnar också för möjligheten att i realtid skräddarsy 

kommunikationen utefter vad publiken efterfrågar. 

	

Vikten av att anpassa kriskommunikationen efter situationen påpekas även i flera studier 

(Eriksson, 2014a, Falkheimer et al. 2009). Sociala medier blir ett värdefullt verktyg i 

improvisationen och anpassningen utefter händelseförloppet. Kommentarsfält och inlägg på 

sociala medier ger organisationer nya medel för att se hur publiken reagerar på 

kommunikationen. Därför menar vi att det är av stor vikt att ta publikens reaktioner i 

beaktande och skräddarsy tillämpandet av image repair-strategier utefter det. Efterlyser 

publiken information så är det något som borde ges i kommande inlägg, efterlyser de en 

ursäkt så borde det formuleras och sändas ut. Givetvis måste budskap och innehåll vara 

sanningsenligt och realistiskt utefter organisationens mål och medel, dock anser vi att 

publikens önskemål bör tas hänsyn till i den mån som är möjlig. En annan slutsats vi kan dra 

från vår studie är vikten av att kommunicera mottagaranpassat och kärnfullt på sociala 

medier. Allt fler människor vänder sig till dessa plattformar att skapa sig en bild av ett 

skeende. Det innebär att tydlig och tillgänglig information är en nödvändighet för 

kommunikation på sociala medier. 

 

Att Volkswagen använder genomgående en tillrättaläggande strategi på Facebook kan vi 

konstatera leder till olika utfall beroende på hur den används. Således är det svårt att dra en 

giltig slutsats om dess verkan. Det vi kan härleda är att tydlighet är A och O när det kommer 

till att informera på sociala medier då intressenterna direkt kommer med motfrågor och 

negativa kommentarer när sändaren brister i tydlighet. Vårt resultat visar att ett stort behov av 

att besvara frågetecken om krisens konsekvenser för de berörda. Därför landar i vi slutsatsen 

om att snabbt och tydligt informera om krisen och dess verkningar är av stor betydelse på 

sociala medier, vilket en tillrättaläggande strategi är lämplig för. Det är dock av vikt att den 
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tillrättaläggande strategin är transparent och tydlig så att den inte skapar mer frågetecken än 

vad den från början ämnade besvara. 

 

Vårt resultat pekar även på en ökad grad av positivt utfall vid användandet av en emotionell 

strategi på sociala medier. Med det som bakgrund drar vi slutsatsen om vikten för ett företag 

av att kombinera en informerande strategi av logoskaraktär, som tillrättaläggande handling, 

tillsammans med en emotionell strategi, som avbön. En lyckad pathosargumentation får ofta 

mottagaren att känna sig personligt engagerad och tilltalad, och är därmed en viktig strategi 

för att få människor på sin sida. Då tilltalet på sociala medier ofta tillåts vara mindre formellt 

och mer personligt än i andra kanaler så anser vi detta vara ett bra forum för att använda sig 

av en emotionell strategi. Vi kan även konstatera vikten av starkt ethos innan kris. I vår studie 

kan vi se att Volkswagen har stor nytta av det starka förtorendekaptial de har sedan tidigare. I 

kommentarsfälten går det att utläsa att intressenterna i lägre utsträckning tillskriver 

Volkswagen ansvar i krisen tack vare företagets tidigare starka ethos.  

	

Vår studie landar i att kriskommunikation och tillämpningen av image repair-strategier på 

sociala medier är en fråga om lyhördhet. Precis som Benoit (2014a, 31) poängterar, vill även 

vi betona vikten av publikens perception i en förtroendekris. Sociala mediers stora potential 

som dialogverktyg gör att publikens reaktioner och behov ständigt är närvarande och det är 

något som inte bör förbises i kriskommunikation på sociala medier.   

	

Vi återvänder slutligen till Thomas och hans svikna förtroende. Den starka tillit han en gång 

hade för Volkswagen är ännu inte återvunnet. Bristen på information gör att han oroar sig för 

sin bils utsläpp och dess påverkan på miljön. Utan en tydlig förklaring till händelseförlopp 

tvingas han ifrågasätta Volkswagens intentioner med manipuleringen. Ett girigt bilföretag 

som inte bryr sig om miljön eller ett ärligt mänskligt misstag? Ursäkten som Volkswagen ger 

är en utsträckt hand i hopp om förståelse och förlåtelse, men den lämnar Thomas frågande till 

vad de faktiskt ber om ursäkt för. Är det att de blivit påkomna med sitt fusk eller för att de har 

svikit sina kunder? Trots Volkswagens stora ansträngningar återstår frågan om det är 

tillräckligt för att reparera det starka förtroende som Thomas en gång hade för företaget. 

8.3 Vidare forskning	

En intressant aspekt att undersöka när det gäller kriskommunikation, som också påpekas av 

Falkheimer, Heide och Larsson (2009, 149), är vilka lärdomar som kan dras ur krishändelsen. 
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Att ta till vara på de erfarenheter som föds ur krisen ger viktiga verktyg både för 

organisationen i fråga men också för forskningsfältet kriskommunikation. Vi menar därför att 

det skulle vara intressant att se en studie där kommunikatörer som varit inblandade i 

kriskommunikationen på sociala medier blir intervjuade. Dels för att se vad deras bild av 

kommunikationen är men också vad som hade kunnat göras annorlunda. Ur en sådan studie 

skulle konkreta arbetsverktyg kunna härledas för kommunikation på sociala medier. 

	

Valet av kommunikationskanal på sociala medier ställer olika villkor och förutsättningar för 

kommunikation och interaktion. Vi ser därför ett intresse av att vidare forskning tar avstamp i 

hur, och om, tillämpning och utfall av image repair skiljer sig åt beroende på vilken social 

mediekanal som används. En studie som kan visa hur kanalen utformning påverkar budskapet 

kan ge värdefulla riktlinjer för den framtida kriskommunikationen. 

	

Vi kan också se att en studie som antar ett rent mottagarperspektiv skulle belysa en intressant 

aspekt av kriser. En studie skulle då kunna undersöka hur intressenter får sin information om 

krisen, i vilket medium, och hur de reagerar på kriskommunikationen. Har valet av medium 

betydelse för hur mottagarna tar emot budskapet? Genom intervjuer med intressenter går det 

att utläsa hur image-strategier tas emot i praktiken och därför också öppna möjligheten för att 

utveckla strategierna för att anpassas specifikt till kommunikation i sociala medier.   
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Sammanfattning 
	
Kriskommunikation som forskningsfält är väletablerat inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen. Kommunikationens roll i en kris är central, vad en organisation 

gör och vad de säger i är många fall lika viktiga. Kriser som rör organisationer och företag 

handlar ofta om förtroendekriser. Vid en förtroendekris syftar kommunikation främst åt att 

reparera ett skadat anseende. Denna studie syftar till att öka förståelsen kring hur 

kommunikation i händelse av en förtroendekris ser ut på sociala medier. Medielandskapet 

utvecklas ständigt, detta är ett faktum som kriskommunikatörer behöver ta hänsyn till och 

ställer nya krav på snabb information, flexibilitet och dialog. Vår studies underlag är 

Volkswagens förtroendekris i samband med dieselskandalen hösten 2015. Studiens material 

är kommunikation som Volkswagen har postat på sin Facebook-sida angående skandalen. 

Kommentarsfälten tillhörande Facebook-inläggen har analyserats för att skapa oss en bild 

över hur intressenterna tar emot och reagerar på Volkswagens kriskommunikation.  

 

Analysen har tagit sin form genom en kvalitativ textanalys av Volkswagens inlägg på 

Facebook. Analysen har gjorts med ett teoretiskt ramverk bestående av av teorin Image repair 

och de retoriska begreppen ethos, logos och pathos. Image repair är en välbeprövad teori som 

består av ett flertal strategier att använda sig av i kommunikationen vid en krissituation. 

Begreppen ethos, logos och pathos är tre olika sätt att appellera till publiken. Ethos syftar till 

att stärka talarens trovärdighet, logos till att främja de logiska argumenten och pathos strävar 

efter att beröra publiken känslomässigt.  

 

Vårt resultat visar att Volkswagen i sin kommunikation främst använder sig av image repair-

strategierna tillrättaläggande handling, förminskning och avbön. I kommunikationen har vi i 

olika grad kunnat urskilja samtliga appellformerna ethos, logos och pathos. Resultatet visar att 

när Volkswagen kommunicerar tydligt, informativt och emotionellt, i form av en 

tillrättaläggande strategi i kombination med avbön ger detta positiva reaktioner från 

intressenterna.  Studien landar i att konstatera relevansen att på sociala medier kommunicera 

mottagaranpassat, tydligt och att vara lyhörd till publikens behov. Det är viktigt att den 

information som ges tydligt besvarar de frågor som finns och inte bidrar till att nya 

frågetecken skapas. En lyckad kriskommunikation på sociala medier bör enligt denna studie 

således präglas av både rationell tydlighet som stillar mottagarens informationsbehov och 

emotionella uttryck som vädjar till dennes känslor.  
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