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Sammanfattning 

Genom åren har ett flertal bolag världen över involverats i olika slags skandaler, en del som 

rena brott och andra som skylls på misstag eller olyckshändelser. Några av det större slaget 

är t.ex. BP-skandalen där miljontals fat med olja läckte ut i mexikanska golfen, detta skylldes 

på en olyckshändelse. Andra exempel är Enron som gjorde ett rent bedrägeri i form av bok-

föringsbrott eller Stora Enso som sysslade med barnarbete i utvecklingsländer, vilket blos-

sade upp som en skandal i form av bolagsetiska värderingar.  

Den senaste och också en av de mest allvarligaste i historien skedde nyligen under hösten 

2015. Det var då som Volkswagenkoncernen ertappades med sitt utsläppsskandalsfusk som 

kommit att kallas ”Dieselgate-skandalen”. Där såg den amerikanska miljömyndigheten att 

VW hade en mjukvara som lurade testsystem vad gäller utsläpp, bilarna från denna koncern 

har alltså under perioden som miljökravet Euro 5 gällde, släppt ut betydligt högre utsläpps-

värden än angivet och tillåtet. 

Vi tittar i denna uppsats på orsaker och förutsättningar för att ett sådant fusk skall upp-

komma och dess påverkan, det påverkar inte alltid negativt med skandaler vilket vi kommer 

att gå igenom. Det kan också vara positivt för ett bolag då omstruktureringar ofta görs, även 

budgetar styrs om och kan driva utveckling framåt. 

  



Abstract  

Through the years, a number of companies worldwide have been involved in various of scan-

dals, some as pure crime and other have blamed on mistakes or accidents. Some of the 

larger scandals are the BP scandal where millions of barrels of oil leaked out into the Gulf of 

Mexico, this was blamed on an accident. Another example is Enron, which made a dishonest 

accounting. Stora Enso dealt with child labor in some developing countries, which flared up 

as a scandal in the form of corporate ethical values. 

 

The latest and also one of the most serious scandal in the history took place recently in the 

autumn of 2015. It was when the Volkswagen group was caught with its emission cheating 

scandal that came to be known as the "diesel gate” -scandal. This was seen by the US Envi-

ronmental Protection Agency that VW had software that fooled the test system in terms of 

emissions, the cars from this concern has under the environmentally period of Euro 5, had a 

significantly higher values of exhaust gases than specified and permitted. 

 

In this essay we study the causes and conditions for why such a cheating occurs and its im-

pacts. It might not always affect a company negative when they are involved in a scandal, 

which we will go through. It can also be positive for a corporation when the restructuring is 

done, also the budgets are often redesigned and can speed up the development into new 

sectors. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Volkswagen (VW) är en av världens största fordonstillverkare och världsledande vad gäller 

teknikutveckling. Med ett aktiemarknadsvärde av cirka 53 miljarder euro är det en global ak-

tör som kan förväntas vara ledande även vad gäller etik och moral inom affärer och miljö-

hantering. 

1997 undertecknad Tyskland Kyotoprotokollet för att minska världens utsläpp av koldioxid. 

För att uppnå detta mål spelar fordonsindustrin en stor roll. Åtgärder för att begränsa ut-

släpp i allmänhet kan innebära att stater inför s.k. standards (eller ”miljöklasser”) för fordo-

nens utsläpp och/eller att införa skatter på bränslen som medför höga utsläpp. Europa, in-

klusive Tyskland har både höga skatter på fossila bränslen och strikta utsläppsstandarder. I 

USA har man företrädesvis använt sig av den senare åtgärden.  

I september 2015 så uppdagades det att flera märken inom VW-koncernen hade fuskat med 

utsläppen enligt miljöklassen Euro 5, som gäller för bilar tillverkade mellan 2012-2014. Givet 

att konkurrenterna hållit sig till ”reglerna” så har VW vunnit fördelar på konkurrenternas be-

kostnad. 

Att gå emot rådande miljölagstiftning är givetvis oetiskt och att det är ett av världens mest 

betydelsefulla aktiebolag inom bilbranschen som är anklagade gör saken ännu mer pikant 

och ställer frågor om etik och moral inom affärsvärlden i allmänhet. Detta är fallet när 

många företag världen runt vill framhålla sitt ansvarstagande gentemot både det globala 

samhället och det lokala. För VW är det senare särskilt viktigt eftersom staden Wolfsburg, 

där VW har det mesta av sin tillverkning, är helt och hållet beroende av detta enda bolag. 

Volkswagenkoncernen består av många bilmärken, bland annat Audi, Volkswagen, samt 

sportbilstillverkarna Porsche och Lamborghini. Alla märken har stått för klassiska bilar med 

hög teknisk och innovativ utrustning, design och effektivitet. Dotterbolaget Audi har till och 

med ”Vorsprung durch Technik” – Försprång genom teknik, som sitt motto och ”ethos”.  Det 

sistnämnda ordet kommer från grekiskan och är ett mått på en persons, eller företags tro-

värdighet. Genom att medvetet bryta mot sitt eget motto och i handling visa att man saknar 

trovärdighet är givetvis mycket allvarligt då trovärdighet är något som mödosamt måste 

byggas upp under en lång tid, men som kan raseras på ett ögonblick. Hur kunde detta hända 

just VW?  
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1.2 Problemformulering  
 

En skandal av denna storlek som nu råder kring VW har hänt förut, hur en skandal uppkom-

mer och fortlöper är intressant att ta reda på. Om inte ens ett stort och lönsamt bolag som 

Volkswagen kan hålla sig till rådande regler, vem kan man då lita på? Vad bör Volkswagen i 

fråga göra för att lugna aktieägare och återskapa förtroendet för marknaden, myndigheter 

och kunder?  

Trots att tyska bolag använder sig av ett system med en överstyrelse och en vanlig styrelse 

som anses ge en större kontroll och säkerhet över hur företaget styrs så har inte utsläpps-

skandalen kunnat undvikas. Vilka ekonomiska konsekvenser väntar för Volkswagen, samt hur 

påverkas deras underleverantörer i vidare utsträckning? Finns det liknande skandaler som 

kan hjälpa till att svara på dessa frågor, eller är varje fall unikt? 

 

1.3 Syfte 
 

Det huvudsakliga syftet är att analysera skandalen för VW och se vad som händer inom olika 

områden när en kris etablerar sig, samt dess reala påverkningar på ekonomin i sin helhet. 

Hur olika blir uppskattningarna beroende på källa? Vi kommer att jämföra Volkswagenkrisen 

med BP:s stora miljökris, har de liknande utfall i börstapp och åtgärder sanktioner osv? Det 

sekundära syftet är att nå en djupare förståelse för hur dylika brister i ansvarstagande hos 

personer i ledande befattningar i stora organisationer kan uppkomma. 

 Att studera en krisutveckling och hur den fortlöper. 

 Hur påverkas VW och vad betyder det för deras fortsatta utveckling?  

 Förändring av försäljning 

 Ryktet och bolagets framtid 
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1.4 Metod 
 

Vi har valt att använda oss av sekundärdata från andra bolagsskandaler, där vi samlat in en 

stor mängd data från olika tidningsartiklar, böcker, internet etc. Dessutom har vi gjort ett få-

tal intervjuer med högt uppsatta personer inom finans- och bilbranschen. Genom att analy-

sera ett fåtal andra välkända företagsskandaler och dra paralleller med VW:s fall, har vi för-

sökt identifiera gemensamma faktorer och konsekvenser av skandalerna, samt vad som är 

unikt i varje fall. 

Eftersom det ännu är för tidigt att säga något om de ekonomiska utfallen, samla in och tolka 

data så kommer vi att använda oss av en deskriptiv metod. Det leder till att det kommer vara 

svårt att kunna dra några säkra slutsatser. 

 

1.5 Disposition  
 

Bakgrunden beskriver Volkswagens historia och dess nuvarande position inom världens bilin-

dustri. Vidare beskrivs skandalens upprinnelse och på vilket sätt som VW har agerat felaktigt.  

De andra skandaler som används som jämförelse beskrivs här kortfattat. I kapitel 3 beskrivs 

miljöregler och regler för produktansvar och hur VW påstås ha brutit mot dessa regler. Ak-

tier och aktiemarknaden beskrivs i kapitel 4 för att få en bakgrund till att bedöma hur väl 

som aktiemarknadens reaktion på skandalen avspeglar dess samhällsekonomiska påverkan. 

Kapitlet innehåller även en kort diskussion om hur aktiebolag finansieras och styrs, samt pro-

blem inom detta område. 

Kapitel 5 och 6 presenterar data över VWs försäljning och dess position på världsmarknaden, 

samt dess aktiemarknadsvärdering och vilken effekt skandalen hade på denna värdering. Ka-

pitel 7 drar paralleller mellan VW och de andra skandalerna. Kapitel 8 fördjupar analysen av 

hur VW påverkas och i kapitel 9 diskuteras de rättsliga aspekterna och hur stora eventuella 

skadestånd kan bli när rättsprocessen är avslutad. Uppsatsen avslutas med en syntes av den 

diskussion och analys som gjorts i de föregående kapitlen och med slutsatser som anknyter 

till syftet.  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Volkswagens historia 
 

Volkswagenkoncernen är ett av världens största bolag med en arsenal av klassiska och efter-

traktade bilar inom alla segment. 

Volkswagen grundades av Ferdinand Porsche år 1934, då han tog fram prototypen för folkbi-

len Volkswagen för den tyska regeringen. Visionen med bilen var att den skulle rymma fler 

personer och ha en bra prestanda till ett rimligt pris. 1936 var de första prototyperna färdig-

byggda i Ferdinand Porsches privata garage. 

I början av 1938 var bilen färdigutvecklad. Den 26:e maj 1938 byggdes Volkswagenwerk, i 

Wolfsburg i norra Tyskland. På Volkswagenwerk jobbar idag över 50 000 personer, varav 

20 000 i produktionen. Maxkapaciteten för fabriken är 4 000 bilar per dygn.  Den tidigare an-

vända förkortningen VAG står för Volkswagen- und Audi-Gemeinschaft (Brant, 2013).  

Audi, kommer ursprungligen från en sammanslagning av fyra privata bolag som benämndes 

Auto Union och härstammade från norra Tyskland i början av 30-talet. Audi, DKW, Horch och 

Wanderer, fyra bolag som från början hade en aning olika inriktningar, t.ex. verktyg, motor-

cyklar och bilar. Vid andra världskrigets utbrott så gick istället denna unions tillverkning över 

till krigsmateriel precis som VW (Audi, 2015). Efter andra världskrigets slut så befann sig fa-

brikerna på Sovjetisk mark och fabrikerna stängdes för att efter ett kort tag därefter öppnas 

igen. 

Ägaren var under ett kort tag Daimler som är grundaren för koncernen som äger Mercedes 

Benz, men gick sedan över år 1965 till Volkswagenkoncernens ägo. Där fortsatte framgångs-

sagan och de tillverkade bilar vid sidan av varandra med ett gynnsamt teknikutbyte speciellt 

för VWs egna bilar då Autounions teknik låg långt fram i tiden. Den första fyrtaktsmotorn 

kom med bilen "DKW F 102" år 1965 (Audi, 2015). 

  



 

6 

1873 startades ett annat bolag i södra Tyskland vid namn NSU, de tillverkade tekniska maski-

ner, så som symaskiner. Senare gick man över till tvåhjulingar och bilar, men riktade strax 

därefter in sig på tvåhjulingar. 1969 köptes de upp av VW och slogs ihop med Audi. Därefter 

användes slogan "försprång genom teknik" efter den breda teknikkompetens som fanns 

inom koncernen, samt leddes kommande år av högt kompetenta chefer som drev utveckl-

ingen och bolagen framåt (Audi, 2015). Koncernen har köpt på sig flertalet kända märken un-

der årens lopp. 

Audi- och Volkswagenbilar har de sista åren blivit oerhört populära runt om i världen samt 

en statussymbol i de allt rikare västländerna. VW toppar listan på mest sålda bilar 2012 

(Rabé, 2013), vilket de även gjort många år innan. Audi har växt mer än sin rival Mercedes, 

samt BMW som dessutom har backat de sista åren vad gäller nybilsförsäljning (Brant, 2015). 

 

2.2 Fusket 
 

Själva problemet och det som benämns för ”Dieselgate” startade 2012 då EU uppdaterade 

miljöklasserna. Den nya miljöklassen skärpte utsläppskraven vad gäller kväve, något som är 

ett problem främst på dieselbilar. För att få ner utsläppen använder sig många konkurrenter 

av den dyrare tekniken Adblue, som precis hade lanserats för att lösa dessa krav. Adblue är 

en vätska som sprutas in i filtren och binder främst kvävepartiklar, tekniken var under de 

först åren tämligen dyr och användes främst på lastbilssidan. Den förra chefen för VW Wolf-

gang Bernhard, tillsatte en tekniker på Audi för att utveckla denna teknik och för att kunna 

implementera denna på personbilssidan (Pröckl , 2015). Den efterträdande chefen Martin 

Winterkorn tyckte att merkostnaden för detta var för hög och valde enligt rykten att inte ta 

med tekniken på VW-koncernens nya bilar (Sten , 2015). För att inte höja produktionskostna-

den för de motorer som VW har i samtliga dotterbolags bilar, så valde man att istället fuska 

med programvaran för bilens insprutningssystem.  

Programvaran som levererats av Bosch känner genom rattrörelser och temperaturföränd-

ringar av om bilen är på ett labb och testas eller inte (Sten , 2015). Vid leverans av mjukvaran 

så påpekade Bosch att den endast fick användas i testsyfte. Programvaran höjer förbruk-

ningen och sänker effekten av motorn, vilket resulterar i högre förbränning och mindre parti-

kelutsläpp.  

Det slutade med att VW medgav att 11 miljoner bilar med 1,6 och 2,0 -liters dieselmotorn 

runt om i världen har manipulerats med denna programvara (Pröckl , 2015). 
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Efter det uppdagade fusket så har Volkswagenaktien sjunkit med över 40 % och tidigare che-

fen Martin Winterkorn har fått avgå. Fler motorer hos VW och hos de flesta konkurrenter 

runt om i världen utreds nu för eventuellt fusk (Ivan, 2015). 

 

2.3 Andra skandaler 
 

2.3.1 BP-skandalen  
 

Den 20:e april 2010 pumpade den Brittiska oljeproducenten BP via sin underentreprenör 

Transocean upp mängder av olja från havsbotten upp till riggen Deepwater Horizon. Senare 

samma dag strömmade plötsligt stora mängder metangas upp genom förlängningsrören till 

riggen. Väl uppe vid riggen så antändes gasen och riggen började brinna. Konsekvenserna av 

detta var enorma då borriggen knäcktes och mängder av olja förstörde vatten och ekosy-

stem runt om i bukten. Amerikanska staten har anklagade främst BP som var totalentrepre-

nör angående för dåliga eller bristande säkerhetsföreskrifter uppe vid riggen. Även cemen-

ten nere vid oljesprickan var felaktig. Borrningen var av slaget djuphavsborrning och skedde 

på 1500 meters djup. När så olyckan var framme visade det sig att den säkerhetsventil som i 

normalfallet skall slå till och förhindra en katastrof inte fungerade (TT, 2010). 

BP riskerar att få betala ca 173 miljarder kronor, detta efter den oljeläcka som skedde i mexi-

kanska golfen 2010, där miljontals fat olja läckte ut i vattnet utanför Floridas kust. De har se-

dan tidigare avsatt 53,7 miljarder dollar för eventuella skadeståndsbetalningar (Finwire, 

2015). Den allmänna uppfattningen är att BP har agerat mycket vårdslöst och oaktsamt i 

samband med att oljeläckan startade den 20:e april 2010 (Hellekant, 2014).  

 

2.3.2 Enronskandalen  
 

Enronskandalen är en av de största skandalerna i USAs historia. Enron var ett energi-, råvaru- 

och tjänstebolag med säte i Huston, Texas (Johansson, 2015). Enron tjänade sina pengar ge-

nom sitt stora inflytande på den globala energiproducentmarkanden. Dessutom innehade de 

ägande i tiotalet pipelines av det större slaget, samt andra distributionskanaler. Enron gjorde 

sig mest känt för sin inblandning i Kaliforniens el-kris. Efter långvarig lobbying mot ameri-

kanska energimyndigheten så började energimarknaden att avregleras. Först på tur var Kali-

fornien. Tanken med avregleringen var att med fri konkurrens få till stånd en prispress som 

skulle leda till mer förmånliga energipriser.  
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Problemet var dock att avregleringen gav motsatt effekt. Genom kartellbildning hölls pri-

serna istället upp och skapade välfungerande energiföretag, med goda finanser och god till-

växt. Detta gjordes med hjälp av felaktigt använda redovisningsmetoder som gjorde att bola-

get alltid kunde möta högt ställda förväntningar och visa goda finansiella siffror. När skanda-

len började uppdagas hade redan befintliga befattningsinnehavare sålt av sina aktier. Några 

av de brott som företagsledningen har dömts för är insiderbrott, bokföringsbrott och bedrä-

geri. När ”kreativiteten” med bokföringen avslöjades blev det historiens största ekobrotts-

härva (Degerfeldt, 2011). Under flera års tid dolde Enron skulder för miljarder genom märk-

liga transaktioner med externa bolag. År 2001 gick Enron i konkurs till följd av att bedrägeriet 

uppdagades. 300 miljarder kronor gick upp i rök, samtidigt som tiotusentals personer blev av 

med sina jobb (TT, 2007).  

 

2.3.4 Boliden 
 

1998 brast dammen i gruvan Los Frailes i Spanien, som under tiden ägdes av ett dotterbolag 

till Boliden AB. Detta förorsakade att en stor mängd metallhaltigt vatten och anrikningssand 

(en finkornig restprodukt som blir över vid mineral- och metallutvinning) rann ner i floden 

Guadimar. Olyckan drabbade stora delar av jordbruksområde inom ett naturreservat, när-

mare bestämt 40 kvadratkilometer. Kostnaden för Bolidens dotterbolag Apirsa uppgick till ca 

115 miljoner euro (Boliden, 2015). Gruvolyckan anses av vissa som den värsta miljökatastro-

fen som inträffat i Andalusien (Helgesson Svenske, 2015).  
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3. Utsläppsekonomi 
 

3.1 Utsläppsgränser och miljöpåverkan 
  

Att ett vanligt utbuds och efterfrågediagram ser ut som det gör beror på att konsumenterna 

vill köpa mer när priset är lägre på grund av alternativkostnaden som då sjunker. Tvärtom så 

tillverkar företagen mer när priset ökar, detta då det täcker företagens stigande marginal-

kostnad för att tillverka ett större antal bilar. Därför har linjerna de lutningar som illustreras i 

figur 1. När regeringar lagstiftar om t.ex. utsläppsrätter och tariffer på utsläpp eller likväl läg-

ger en skatt på varan, så ökar också ett företags marginalkostnader enligt, detta bidrar till ett 

högre pris och en lägre kvantitet och att utbudskurvan skiftar uppåt. Detta påverkar efterfrå-

gan på arbetskraft och kapital då storskalfördelarna minskar. 

Externa effekter är bieffekter av tillverkning eller dylikt. Negativa effekter är t.ex. miljöpåver-

kan för alla människor som skadar hälsan, eller när andra bolag påverkas negativt av andras 

beslut. Det finns olika sätt att åtgärda utsläpp, både skatter, avgifter, utsläppsrätter och di-

rekta begränsningar i olika former används. Företagen minskar då utsläppen till dess att mar-

ginalkostnaden för att minska utsläpp är lika med kostnaden för att betala skatten eller ut-

släppsrättigheten. Ett effektivt sätt för att få de som har den mest orena tillverkningen att 

minska sina utsläpp. Ett annat sätt är att minska efterfrågan genom att öka kostnaden för att 

äga ett fordon. 

 

Figur 1 - Kostnadsökning för ett företag vid t.ex. skatt eller utsläppstariffer som påverkar marknaden 
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I tabell 1 så syns en tabell framtagen av IPCC (Intergovernmental panel on climat change) – 

en internationell organisation som studerar klimatförändringarna. I denna ser vi en multipli-

kator som berättar för oss hur mycket en viss växthusgas bidrar till den globala uppvärm-

ningen. Global Warming Potential är alltså en multiplikator som används för att få olika växt-

husgaser på samma nivå vad gäller miljöpåverkan. Från denna kan vi utläsa att ett ton dikvä-

veoxid motsvaras av 298 ton koldioxid (Naturvårdsverket, 2015).  

Detta ger en förklaring till varför kvävet i dieselmotorer är så hårt reglerat gentemot bensin-

bilar som släpper ut en bråkdel, de släpper också ut fler småpartiklar vilket bidrar till smog i 

högre grad som i sin tur är rent hälsoskadliga för invånarna i städer. Samt varför koldioxid 

inte idag är direkt reglerat inom fordonsbranschen utan snarare indirekt via fordonskatter, 

men den minskas även som en positiv extern effekt av att tillverkarna minskar de övriga ga-

serna. 

 

 

Figur 2 - Jämförelse Euro och EPA´s utsläppsklasser  
transportpolicy.net 

Tabell 1 - Multiplikatoreffekt gaser Naturvårdsver-
ket 
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I figur 2 syns de kurvor gällande kväveoxider som reglerat utsläppskraven i Europa och USA 

de senaste 20 åren. Ett resultat av Kyotoprotokollet som skrevs under av de flesta länder. 

Som synes så är Amerikas utsläppskrav hårdare reglerat än den europeiska. Att USA har en 

bilkultur av större och törstigare Suvar kan tänkas svårt att förstå då vi ser deras hårdare ut-

släppskrav. Detta förklaras av att kväve, fosfor och kolmonoxid är i stort sett lika oberoende 

av motorstorlek, det som skiljer är koldioxid som idag inte är reglerat direkt utan snarare in-

direkt via fordonskatter (Brant, 2015). 

 

3.2 Produktansvar 
 

Skadeståndsrätten i USA är tämligen lik den svenska vad gäller strikt ansvar för bolag 

(Charles Lee, 2014). Därav syns det på många produkter och i dess manualer att de ibland 

har flertalet förklaringar för hur produkten får användas och inte, detta för att inte behöva 

betala skadestånd för handhavandefel vid användning av produkten. En produkt som inte 

följer gällande regler är direkt olaglig och därmed utsatt för lagarna om strikt ansvar, för vil-

ket tillverkaren måste åtgärda och betala skadestånd. Efter det så tittar domstolar vidare på 

”Culpa” ansvaret. Culpa betyder vållande och är en bedömningsfråga inom vilka respektive 

skaderättslagar för hur mycket ansvar som skall läggas på ett bolag och ses som ett produkt-

fel snarare än handhavandefel. 

Ett företag som är vinstmaximerande kommer då enligt teorin att förbättra produkters sä-

kerhet och åtgärda delar som kan åstadkomma skada tills marginalkostnaderna för att åt-

gärda produkten är lika med marginalkostnaden för att betala skadestånden. Samhällets  to-

tala kostnad är enligt figur 3 den övre gula kurvan och det är i botten av den som nivån för 

Figur 3 - Skadekostnader och Förebyggande 
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culpa-ansvar brukar befinna sig. Således går företag inte förbi denna punkt eftersom de ska-

dade efter den graden av förebyggande inte har rätt att kräva bolagen på pengar. Detta sym-

boliseras av den orange linjen, vilket är samhällets totala minimikostnad. 

Vid strikt ansvar så får företaget betala för alla skador som det vållat (om rätten anser detta 

bevisat), oavsett vilka åtgärder det har vidtagit. Fördelen med strikt ansvar är att lagstiftaren 

inte behöver sätta en gräns för förebyggande åtgärder under vilken skade-ståndsansvar ut-

går. Ekonomisk teori förutsäger att ett kostnadsminimerande företag kommer att vidta före-

byggande åtgärder till en nivå där marginalkostnaden för ytterligare åtgärder är lika med 

minskningen av de förväntade skadeståndskostnaderna. Detta är i teorin vid samma nivå 

som den vertikala linjen i figur 2 indikerar. D.v.s. mer perfekt in-formation kommer samma 

åtgärder att vidtas både med strikt ansvar och med s.k. Culpa-ansvar. 
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4. Aktiemarknaden 
 

4.1 Aktier och dess funktion 
 

Aktiemarknaden är en handelsplats där aktier byter ägare genom rak försäljning eller byten. 

Handeln sker allt som oftast över en börs, t.ex. Stockholmsbörsen. Aktiehandeln tillhör en av 

de viktigaste grundbultarna i en marknadsekonomi. Det tar sig uttryck i att bolag ansamlar 

kapital och investerare får en möjlighet till en god framtida avkastning, från företagets vins-

ter (Aktiespararna, 2015). Generellt sett brukar marknaden säga att värdet på en aktie beror 

på tre saker: 

1. Priset på aktien sett till nyckeltal, där framförallt bolagets vinst och vinsttillväxt väger 

tungt. 

2. Allmänna börsfaktorer, så som ränteläge, konjunktur och naturliga svängningar på 

börsen. 

3. Flockbeteendet och media har en stor inverkan på investerares beslut. Exempelvis 

brukar bolag som skrivs mycket om i tidningar ha en starkare köpsida (Aktiespararna, 

2015). 

I normalfallet brukar vi tala om två typer av aktier, nämligen stamaktier och preferensaktier. 

Skillnaden ligger i att stamaktier traditionellt sett ger rösträtt på bolagsstämman medan en 

preferensaktie vanligtvis inte ger någon sådan rätt. Dessutom ger preferensaktier ett före-

träde till att få utdelning och de har även företräde till kapital när en aktie av någon anled-

ning tvingas träda i likvidation. Ett aktiebolag har rätt att besluta om de ska ha aktier med 

olika värde beträffande röststyrkan (Aktiespararna, 2015). Vanligtvis rör det sig om A- och B-

aktier, vilket vanligtvis har fördelningen 10:1. Det innebär att en A-aktie har tio gånger så 

stark rösträtt som en B-aktie, men att de fortfarande är värda lika mycket i rent kapital. Syf-

tet med denna uppdelning kan vara att trots att en storägare avyttrar ett betydande kapital 

till övriga marknaden fortsatt skall kunna ha kvar inflytande över bolaget. I vissa fall före-

kommer även C- och D-aktier, vilka kan innebära att innehavaren ges rätten, att tillsammans 

med andra innehavare av C- och D-aktier att besluta om att utse ett bestämt antal styrelsele-

damöter (Aktiespararna, 2015).  
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4.2 Perfekt kapitalmarknad 
 

Kapitalmarknaden består av flera delmarknader, t.ex. aktiemarknader samt obligations- och 

penningmarknader. De senare är lånemarknader där framför allt staten, kommuner och 

landsting lånar för att finansiera budgetunderskott, men där även privata företag kan låna 

genom att ge ut företagsobligationer eller andra skuldebrev som inte har en namngiven 

ägare utan kan överlåtas. 

En kapitalmarknad utgörs av aktiemarknaden i form av eget kapital och kreditmarknaden 

som i sin tur består av obligations- och penningmarknad. Detta är en marknad som i huvud-

sak används av investerare och företag när de vill skaffa sig kapital (Hagerud, 2002). I en per-

fekt kapitalmarknad så skall inte företagsvärdet påverkas av hur du finansierar verksam-

heten, oavsett om det gäller lån eller eget kapital. Vidare menar Hagerud att inte skatter och 

transaktionsavgifter får förekomma. En sådan marknad blir således svår att hitta idag, da-

gens marknader präglas av både asymmetrisk information, adverse selection och moral haz-

zard (Hagerud, 2002). På en perfekt kapitalmarknad kan vem som helst låna obegränsade 

kvantitet till en given kostnad (ränta). I praktiken finns kostnader med att handla på dessa 

marknader vilket gör den ränta som lånaren betalar är högre än den spararen erhåller. Dock 

kan dessa s.k. transaktionskostnader vara små när marknaderna är högt utvecklade, det 

främsta hindret för att uppnå en perfekt kapitalmarknad är istället problem med asymmet-

risk information. Detta är kortfattat att den som lånar har bättre information om hållbar-

heten i det projekt han eller hon lånar till, samt även har bättre information om sina egen 

återbetalningsförmåga, än vad långivaren har.  

 

4.3 Nuvärdesberäkning 
 

När ett företag gör en investeringsbedömning, bör det använda den diskonterade nuvärde-

metoden. Denna går ut på att beräkna skillnaden mellan alla framtida intäkter och kostna-

der, som uppkommer p.g.a. investeringen, diskonteras till ”nuvärde”. Det senare innebär att 

framtida intäkter och kostnader diskonteras eftersom en krona idag i allmänhet är värd mer 

än en krona i framtiden. Den ränta som används för att reducera framtida värden med, kal-

las för diskonteringsränta.   
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När företagsledningen identifierat ett antal potentiella investeringsprojekt så bedöms dessa 

utifrån deras nettonuvärden, d.v.s. skillnaden mellan de diskonterade intäkterna och kostna-

derna. De kan även bedömas utifrån deras storlek och tillgången på kapital. Om det senare 

anses bindande så kan ett stort projekt skjutas upp, även om det har ett högre nettonuvärde 

än ett mindre projekt med lägre nettonuvärde. Företagsledningen bör även bedöma om pro-

jektet passar in i företagets övergripande strategi och dess organisationsstruktur. 

Grunderna för att kunna göra nuvärdesberäkningar är begrepp så som: Grundinvestering 

som består av engångskostnader (ex, anskaffning av material, maskiner etc.). Inbetalningsö-

verskott vilket är differensen mellan löpande in- och utbetalningar som orsakats av investe-

ringar, t.ex. underhåll av maskiner och annan driftverksamhet. Livslängd, teknisk livslängd, 

ekonomisk livslängd. Teknisk livslängd är den ekonomiskt optimala tidsperioden investe-

ringen är användbar. Ekonomisk livslängd är den lönsamhetsoptimala perioden en investe-

ring är användbar (vanligtvis kortare än den tekniska livslängden då maskiner och dylikt ten-

derar att bli omoderna/icke konkurrenskraftiga). Brukstid är den tid en investering bedöms 

komma till användning. Restvärde  är andrahands/skrotvärdet. Kalkylränta är den kalkyle-

rade förräntningen av en investering, dvs. den avkastning företaget förväntar sig av den in-

vestering som gjorts. Slutvärde  fås fram genom att multiplicera rådande belopp. 

Den simplaste och mest använda formeln för aktieberäkning och värdering anses vara sub-

stansvärdesmetoden: Eget kapital/antalet aktier (EK/Shares). 

 

4.4 Tillgångsvärdering 

 

I vissa fall kan kassaflödesmetoden (jämförelsen mellan in- och utbetalningar) vara missvi-

sande att använda, då t.ex. en lågkonjunktur kan ha en kraftig tillfällig påverkan på kassaflö-

det och därmed ge en missvisande prognos om framtida dito. Även då ett företag befinner 

sig i en expanderande fas och därmed har en hög ”burn rate” (kapitalförbrukning) kan kassa-

flödesmetoden ge ett missvisande utfall, sett till att värdera företaget. I dessa fall är det 

bättre att använda sig av tillgångsvärderingsmetoden. Metoden går ut på att alla tillgångar i 

företaget beräknas och läggs ihop. Här beräknas tillgångarna som att de skulle säljas var för 

sig. Efter att dessa beräkningar är gjorda dras summan av företaget skulder bort, vilket gene-

rerar ett minimivärde på företaget (Expowera, 2015). Ett bra mått på huruvida ett företags 

ledning har tillfört bolaget ytterligare värde eller gjort mer skada än nytta är Tobin´s q. To-

bin´s  genomsnittliga förhållande (q), q=nuvärdet/anskaffningsvärdet. Om q>1 innebär detta 
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att insiders i genomsnitt har adderat värde till bolaget. Om q<1 har insiders i genomsnitt 

istället subtraherat värde från bolaget, d.v.s. de har gjort mer skada än nytta. (Morck, 2010). 
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4.5 Corporate finance 
 

Corporate Finance, eller företagsfinansiering på svenska, handlar om hur ett aktiebolag väl-

jer att finansiera sina investeringar. Kapital är en produktionsfaktor, en input, i produktions-

processen, vilken har en kostnad. Givet det uppskattade kapitalbehovet, d.v.s. summan av 

de investeringskostnaderna för alla lönsamma investeringsprojekt som anses möjliga att 

starta inom en viss period, så bör bolaget välja det billigaste finansieringsalternativet. De al-

ternativ som står till buds är återinvesterade vinstmedel, lån och (nytt) aktiekapital. Om 

kostnaden för dessa finansieringskällor alltid var detsamma, så skulle alltid endast en finan-

sieringskälla användas. Detta går dock stick i stäv mot hur de flesta företag agerar, de väljer i 

allmänhet en mix av samtliga, om dock inte i samma proportioner. Generellt sett kan den bil-

ligaste finansieringskällan sägas vara återinvesterade vinstmedel, följt av lånade medel och 

sist nytt aktiekapital. 

När den första källan uttömts vänder man sig till den andra, d.v.s. lån. Detta är i och för sig, 

från det enskilda företagets perspektiv, en obegränsad källa, men långivarna vill kanske inte 

låna ut mer än till en viss nivå, utan att aktieägarna skjuter till en medfinansiering. Detta 

händer när proportionen lånade medel blivit för stort i förhållande till värdet på företagets 

samlande tillgångar. Risken ökar då att (nya) långivare inte ska få betalt om företaget drab-

bas av t.ex. en minskning av försäljningen eller ett annat kostsamt missöde (självförvållat el-

ler inte). 

 

4.6 Corporate Governance 
 

Corporate Finance inrymmer även hur ett företag leds och styrs. Det har även fått ett eget 

namn, ”Corporate Governance”, men kan ses som en del av det vidare begreppet, Corporate 

Finance. Ett litet, nystartat, företag leds och styrs ofta av grundaren/ägaren. När företaget 

växer sprids kanske ägandet på flera händer, men om företaget inte är för stort behåller 

ägarna både insyn och kontroll över företaget. Efter en viss gräns så behöver dock en VD an-

ställas som sköter den dagliga ledningen och styrningen, ägarna träder då tillbaka, gradvis. 

Många av dagens gigantiska aktiebolag styrs enbart av en företagsledning med ett relativt 

litet eget ägarintresse. Denna tendens påbörjades redan i slutet av 1800-talet, främst i USA, 

och påpekades först av Berle och Means (1932). De såg separationen av ägande och kontroll 

som ett samhällsproblem. Redan Adam Smith, i sin bok ”The Wealth of Nations” att det finns 

ett problem med aktiebolag som blir för stora:  
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“The directors of such [joint-stock] companies, however, being the managers rather of other 

people’s money than of their own, it cannot well be expected, that they should watch over it 

with the same anxious vigilance with which the partners in a private copartnery frequently 

watch over their own.... Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or 

less, in the management of the affairs of such a company” (Adam Smith 1776). 

Den senare tidens forskning inom området Corporate Governance har analyserat hur olika 

belöningssystem, kan mildra detta problem, vilket kommit att kallas för ”the Principal-Agent 

problem”. Principalen (en huvudman) är den som anställer någon annan (Agenten) att utföra 

ett arbete åt honom. På grund av asymmetrisk information, och kostnader för övervakning, 

kan dock agenten lockas att göra andra saker än vad principalen och agenten kommit över-

ens om. Fallet Enron visar dock att vanliga incitamentinstrument, såsom aktieoptioner, kan 

förvärra principal-agent problemet.  

En annan lösning till detta problem är koncentrerat ägande. I allmänhet kan inte ens mycket 

rika personer bidra med ytterligare aktiefinansiering när företaget växer. Det hindrar dem 

från att diversifiera sin aktieportfölj och tvingar dem att avstå från konsumtion utan att bli 

tillräckligt kompenserade för det genom en hög avkastning och därmed högre framtida kon-

sumtion. En lösning, som lanserades t.ex. i Sverige för cirka 100 år sedan, är att dela in akti-

erna i olika aktieslag. En typ av aktier, A-aktier, ger rätt till samma andel i företagets vinst, 

men ger en större rösträtt, än B-aktier. En vanlig ordning är att A-aktier har 10 röster och B-

aktier 1 röst.  

Om ett aktiebolag har 100 utestående aktier, fördelade på 10 A-aktier och 90 B-aktier, så 

finns det totalt 190 röster. En s.k. kontrollägare äger samtliga A-aktier, men B-aktierna är ut-

spridda på många enskilda aktieägare. Även om det endast funnits en ägare till alla B-akti-

erna så skulle ägaren av A-aktierna ha 100/190  = 52.6% av rösterna, d.v.s. en majoritet, och 

har full kontroll över aktiebolaget.  

I Volkswagens fall är ägandet mycket koncentrerat då Porschefamiljens holdingbolag äger 

cirka 50,7% av rösträtterna i Volkswagenkoncernen. 

Agency-problemetik 

Randall Morck (Morck, 2010) hävdar att nyckeln till effektiv allokering av kapital ligger i att 

upprätthålla och säkerställa att det finansiella systemet klarar av att på ett säkert och trovär-

digt sätt använda privatpersoners pengar för att investera och skapa ekonomisk tillväxt i de 

större aktiebolagen. Om de mäktigare personerna inom finansvärlden inte upplevs kunna 
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förmedla en trygghet och trovärdighet gentemot potentiella och nuvarande aktieägare me-

nar Morck att aktieägarna kommer att undanhålla pengarna från det finansiella systemet 

och istället förvara pengarna hemma. Nyckeln till en välfungerande ekonomi är alltså att 

upprätthålla välfungerande institutioner som banker och aktiemarknad för att de ackumule-

rade tillgångarna skall kunna göra bäst nytta för samtliga. Uppnås detta kommer det att fin-

nas ett jämnt tillflöde av pengar in på banker, till olika räntepapper och inte minst in på akti-

emarknaden. Därmed är det av stor vikt för finansmarknaden i allmänhet och enskilda stor-

bolag i synnerhet att på ett bra vis upprätthålla en god dialog och ett gott renommé gente-

mot finansiärerna.  

Generellt brukar just förtroendet för finansiella och statliga institutioner anses vara det som 

till störst del kan förklara skillnaderna i ekonomisk utveckling mellan olika länder.  

Agency-problem uppstår ofta p.g.a att investerare förväntar sig avkastning på sitt kapital, där 

kravet på avkastning ökar med ökad risknivå. Problemet med bolag som styrs av personer i 

ledande ställning som inte har ett betydande ägande är att ledningspersonerna riskerar att 

bli mindre försiktiga och ta för stora risker, då deras privata kapital inte riskerar att krympas 

av beslut som fattas i bolaget. Dessa orsaker kan bero på anledningar som att Vd:n och 

andra ledande befattningsinnehavare får bonusar/prestationsbaserad lön beroende av bola-

gets finansiella resultat. Det kan leda till att dessa personer är villiga att ta större risker för 

att på så vis uppnå resultat som gör att deras bonus utfaller/lön höjs. Därmed brukar 

agency-problem vara mindre i bolag där styrelseledamöter och/eller Vd har satsat en bety-

dande del av sitt privata kapital i bolaget. Det hela förklaras av att även de drabbas hårt per-

sonligen av ett ekonomiskt bakslag inom bolaget. Därmed tenderar sådana insynspersoner 

att vara mindre riskbenägna med bolagets kapital för att på så vis skydda sin investering. 

Detta är givetvis även till gagn för övriga aktieägare. Förutsatt att investerarna agerar ration-

ellt så kommer de vara försiktiga med att skjuta till kapital fram till dess att de har försäkrat 

sig om att utlovad utdelning är stor eller att bolaget har ett gott kreditbetyg. Denna typ av 

problem ökar kostnader för att få tillgång till externt kapital och svåra agency-problem leder 

till att det till och med kan vara svårt att anskaffa externt kapital.  

Genom att använda sig av Tobin´s genomsnittliga förhållande (q). Om q>1 innebär detta att 

insiders i genomsnitt har adderat värde till bolaget. Om q<1 har insiders i genomsnitt istället 

subtraherat värde från bolaget, d.v.s. de har gjort mer skada än nytta. Dock finns det en pro-

blematik kring händelser som är bortom insiders kontroll och därför brukar vanligtvis Tobin´s 

q korrigeras efter sådant som industriella riktmärken och faktorer som utvecklingsstadium av 
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bolaget osv.  Forskning har visat att länder som ger aktieägare och andra intressenter ett 

starkt skydd och större rättigheter gentemot befattningsinnehavare i bolaget tenderar att 

uppnå ett högre q-värde. Det innebär att insiders i dessa fall tenderar att bidra till ett större 

bolagsvärde i högre utsträckning, än i länder där rättigheterna för de med externt kapital 

inte är lika stor. Detsamma antyds av forskning som gjorts av amerikanska bolag. De bolag 

som har ett öppnare klimat gentemot sina investerare och dessutom använder sig av ett de-

mokratiskt beslutsfattande uppnår generellt ett högre q-värde (Morck, 2010).   
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5. Beskrivning VW 
 

5.1 Tillverkningsstatistik VW  
 

I figur 4 så ser vi en rapport från 2013 gällande antalet producerade bilar och lätta lastbilar 

per tillverkare, där VW menas hela koncernen. Som synes är VW en av de tre största tillver-

karna trots sina dyrare bilar gentemot GM och Toyota.  

 

Samt ett soldiagram över samma år vad gäller andel i procent av världsförsäljningen som 

varje tillverkare stod för. 

  

Figur 5 - Andel i % av världsproduktionen 
 OICA - International Organization of Motor Vehicle Manufacturers 

 
 

Enligt OCIA 

 
Figur 6- Andel i % av världsproduktionen, PDF: http://www.oica.net/wp-content/uplo-
ads//ranking-2013s-2.pdf 
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Figur 4 - Antal producerade bilar/år  
OICA - International Organization of Motor Vehicle Manufacturers 

 

Figur 5 - Antal producerade bilar/år enligt OICA skapad från utgiven, PDF: http://www.oica.net/wp-
content/uploads//ranking-2013s-2.pdf  
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När vi ser detta så förstår vi att det är en stor del av Tysklands export och ekonomi. Tyskland 

som är Europas starkaste ekonomi och världens tredje största exportör, blir i denna 

lågkonjuktur drabbad av denna skandal som fått namnet ”Dieselgate”. I en nyligen utgiven 

artikel från Danske invest så får vi veta att bilexporten står för cirka en femtedel av den to-

tala tyska exporten, som i sin tur utgör 41% av Tysklands totala BNP. Det vill säga cirka 8,2 % 

med VW koncernen i toppen (Ivan, 2015).  

 

5.2 VW:s underleverantörer 

 

Tabell 2 - Förklarning tillverkare 

 

I figur 6 ser vi en graf föreställande fyra stora bolagsaktier som enligt tabell 2 är underleve-

rantörer till just fordonsindustrin. Bland annat Denso corp. som är världens största underle-

verantör till denna industri, samt den tidigare ettan Bosch. Sedan är det två mindre svenska 

bolag som har differentierat sig inom vissa specialområden. 

Bolag Produkter 

Denso Corp. Elektronik, värmesystem 

Bosch Elektronik, styrsystem 

Autoliv Säkerhetssystem 

SKF Hjullager 

Figur 6 - Diagram över börsvärdet för 4 stora underleverantörer till börindustrin  
Google finance 
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Samt en graf över världsindexet Dow Jones vid samma period enligt figur 7. Som synes så är 

det en svacka i världsekonomin under perioden runt om den 21:e september då skandalen 

uppdagade sig. Det är med andra ord svårt att direkt härleda dessa 4 underleverantörers ge-

mensamma tapp runt detta datum till enbart ett symtom som skapats av VW.  

Att Volkswagen i större utsträckning skulle ha påverkat världsindexets tapp runt detta datum 

är dock inte troligt. Detta med tanke på de spänningar som fanns efter asientappet.  

I bilaga 1 gjord av Bloomberg Finance ser vi hur fusket direkt har påverkat flera av Volkswa-

gens underleverantörer. Här analyseras de största av koncerners underleverantörer som på-

verkas oerhört av denna jätte. De flesta av dem är till och med beroende av hur det går för 

VW om de ens skall överleva. Detta då de enbart tillverkar specialkomponenter till just VW 

(Longley & Robinson , 2015). Direkt efter det att skandalen uppdagades så sjönk deras för-

väntade vinster, men har på senare tid ökat i samma takt som VW. I en analys genomförd av 

Swedbank den 21:e september så menar de att SKF och Autoliv inte kommer att påverkas 

nämnvärt av skandalen. De hävdar att av SKF:s totala försäljning uppgick ca 28 % av denna 

till bilindustrin, varav försäljningen till VW stod för ca 2,5 %. Därmed menar Swedbank på att 

förutsatt att inte hela bilindustrin dras ner av skandalen så kommer SKF inte påverkas speci-

ellt mycket av händelsen. Vad bekommer Autoliv så uppges enbart 8 % av deras försäljning 

gå till Volkswagenkoncernen. Såldes bör även Autoliv inte påverkas nämnvärt, med ”disclai-

mern” att inte övriga bilindustrin påverkas för mycket (Swedbank, 2015).  

  

Figur 7 - VärldsIndexet Dow Jones under Aug-Nov  
Google finance 
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6. Analys aktiemarknaden  
 

6.1 Allmänt om aktiemarknaden 
 

När det kommer till aktiemarknaden och bolagsvärderingar så har historien visat att aktö-

rerna på marknaden brukar vara rätt bra på att aggregerat göra en kvalificerad gissning om 

vad ett bolag kan vara värt. Detta visar sig inte minst när olika mer eller mindre uppseende-

väckande nyheter framkommer, både på gott och på ont. Bra exempel på sådana tillfällen är 

aktieutvecklingen efter det att Volkswagen- respektive BP-skandalen tillkännagavs. Omedel-

bart ses en direkt dramatiskt korrigering av bolagsvärdet som ett sätt att estimera skadan 

som skandalerna har orsakat. Allt eftersom mer uppgifter fram, så korrigerar sig värdet yt-

terligare. I Volkswagen såg vi en initial nedgång på närmare 40 % för att senare rätta till sig 

relativt mycket (Times, 2015). Orsaken till detta vara att det bland annat framkom att det 

inte vara fullt så många bilar som först befarat som varit inblandade. Det framgick även att 

kostnaden för att fixa till felen var hanterbara. Detta verkar ha lugnat marknaden en aning. 

Det som är intressant med detta är att marknaden har en tendens att i många fall ”gissa” 

bättre än många av experterna, och således ge en mer rättvis värdering.  

En av anledningarna till detta skulle alltså kunna rota sig i de stora talens lag. Det vill säga att 

medelvärdet av alla aktieägares gissningar tillsammans kommer att spegla de riktiga kostna-

derna väl. När en expert gissar så är det inte ovanligt att subjektiva åsikter som kan påverka 

en riktig värdering smyger sig in. Därtill är det svårare för en enskild expert att ha koll på alla 

de faktorer som kommer att påverka framtida värdering. Här är det troligare att den breda 

massan av aktieägare tillsammans täcker in de flesta parametrarna och agerar utifrån detta. 

Därmed så kommer de subjektiva åsikterna att motverka varandra, så att den ”verkliga” vär-

deringen kan uppstå. Vi skulle kunna säga att det vanligtvis är så att den breda massan har 

en bättre uppfattning än den enskilde åsikten (Surowiecki , 2005).  
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6.2 Corporate Finance 
 

Som vi kan utläsa ur teoriavsnittet om Corporate Finance, så kan vi se att ett välfungerande 

företag bör ha en god intern kontroll, högt till tak och ha tydliga riktlinjer för hur de ska mäta 

resultat och prestationer. Volkswagens ledning med avgående vd:n Martin Winterkorn i 

spetsen skall ha uppmuntrat till fusk och aktivt sett till att skapa en sådan atmosfär genom 

bildandet av en ”skräckkultur” (Pröckl , 2015). Den ekonomiska teorin kring Corporate Fi-

nance hävdar att ett bra styrdokument och en bra självkontroll från ledningens sida kommer 

se till att ledningen eller andra medarbetare inte ska kunna upprätthålla ett felaktigt bete-

ende, vare sig det gäller fusk eller ett ineffektivt arbetssätt (Investopedia, 2015). Volkswagen 

har på ett tydligt vis brustit i sitt sätt att leda bolaget. Trots den tyska metoden, att använda 

sig av två styrelser, så har utsläppskandalen inte kunnat förhindras. Den ena har till uppgift 

att övervaka den andra styrelsen, och som en tradition i Tyskland, och speciellt i England så 

har majoriteten av den ena styrelsegruppen varit opartiska och inte inblandade i bolaget på 

samma sätt som i Sverige där många i styrelsen också är storägare (Anonym, 2015). Det visar 

sig alldeles uppenbart att något inte står rätt till. 

  



 

26 

7. Jämförelse med andra bolagsskandaler  
 

7.1 Jämförelser med BP 
 

7.1.1 BP och VW två skräckkulturer 
 

BP 

BP är ett bolag som liknar VW i storlek samt drabbades av ett enormt nederlag då ett fel in-

träffade på en borrigg utanför Floridas västkust år 2010. Miljontals fat av olja läckte ut och 

drabbade djurlivet och naturen hårt. Nu var denna katastrof orsakat av en olyckshändelse 

eller bristande säkerhetsrutiner snarare än ett medvetet fusk så som uppdagats i VW-kon-

cernen. Men det finns enligt Edward Hadas liknande problem som föranledda att det hela 

kunde inträffa både hos VW och BP (Hadas, 2015). 

Hos BP så hade de anställda jobbat övertid långt över tillåtna förhållanden. De var också ja-

gade av skenande kostnader, vilket ledde till att de var stressade och tog beslut som en rat-

ionellt lagd man inte skulle ta. Detta till följd av stränga chefer i en centralstyrd organisation. 

Till BP:s försvar så kan vi säga att dessa olyckor händer relativt sällan sett till antalet idag ak-

tiva oljeplattformar som utför dagliga borrningar på uppdrag av BP. Följaktligen kan vi tala 

om att de snarare har en bra säkerhetskultur. Men antalet riktiga olyckor kommer vi självfal-

let aldrig att få reda på. 

VW 

Liknande förhållanden har det visat sig vara hos VW där dåvarande VD Martin Winterkorn 

med styrelse inte hade meddelat fusket utan snarare motiverat det genom att skapa en 

”skräckkultur” (Pröckl , 2015). Fusket skedde trots de multipla styrelser som finns i Tyskland 

för, som är till för att stävja sådana händelser. Antal i bestämmande position verkar alltså 

inte spela någon större roll, det är snarare kraven som ställer de operativt arbetande i ett 

”hörn”. Pär Brant påstår att Volkswagen under 25 års tid har styrts med järnhand av styrelse-

ordförande Ferdinand Piëch och avgående Vd:n Martin Winterkorn. Dock ska den goda relat-

ionen mellan de två ha förändrats drastiskt till det sämre i samband med att Volkswagens 

viktiga USA-marknad inte utvecklat sig så som önskats.  

Piëch fann det irriterande att Volkswagen inte lyckats utveckla ett budgetmärke, likt andra 

stora bilmärken. Bråket gick så långt att insatta personer befarade att Piëch skulle få dra sig 

tillbaka från sin position då Winterkorn tycktes ha ett starkt stöd bland övriga makthavare 

inom VW-koncernen (Brant, 2015). Av detta kan vi utläsa att Volkswagen verkar ha haft ett 
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toppstyrt och starkt hierarkiskt system där ett fåtal personer hade väldigt mycket att säga till 

om, fram till det att skandalen tillkännagavs. Framtiden får utvisa huruvida Volkswagen kom-

mer att förändra sitt system till en mer platt organisation, likt de som återfinns i traditionella 

svenska bolag. Vi kan se att Volkswagen i alla fall inte gynnats av att ha ett hierarkiskt system 

då det minskar möjligheterna för ”egenkontroll” och därmed möjligheterna, att på ett tidigt 

stadium sätta stopp för de felaktigheter som förekom.  

Med anledning av de uppgifter, av vad som verkar vara en toppstyrd organisation så kan vi 

dra slutsatsen att de högre befattningsinnehavarna med stor sannolikhet haft kännedom av 

vad som försiggåtts bland ingenjörerna. Det sammantaget med att Bosch som levererade 

mjukvaran som användes vid fusket bedyrar att de påpekat att denna typ av teknik inte får 

förekomma annat än i laborationsmiljö, ger oss en bild av att detta varit ett medvetet riskta-

gande där stora risker verkar ha vägts upp av att slippa betala den adderade kostnaden för 

den, vid tillfället ännu lite för dyra Adbluetekniken. Det som däremot är intressant är att den 

annars kompetenta ägarfamiljen och majoritetsägaren Piëch-Porsche borde insett att detta 

förr eller senare skulle komma att uppdagas och att detta skulle påverka både aktieutveckl-

ing, framtidsutsikter och rykte särdeles negativt. För i grunden är det svårt att tänka sig att 

Piëch-Porsche-familjen skulle känna sig bekväma med att få se sitt aktievärde i Volkswagen 

reducerat med flera hundra miljarder kronor. En teori till varför detta ändå tilläts ske kan ha 

varit att ledningen känt sig pressade att lösa de allt mer stagnerande utvecklingen på den 

amerikanska bilmarknaden och de nya tuffa kraven på utsläpp.  

När de insåg att det skulle bli för dyrt att genomföra de nödvändiga åtgärderna för att nå ut-

släppsgränserna så tog de det drastiska beslutet att fuska, fram till dess att forskningen hade 

nått det skede, då en billigare teknik utvecklats. Volkswagens rädsla kan ha varit att tappa 

deras ledande ställning på den europeiska marknaden, där märken som BMW och Mercedes 

verkar ha klarat utsläppsgränserna utan att fuska. Som tidigare nämnts så verkar ett av pro-

blemen med den dyra Adbluetekniken ha varit att marginalerna varit för små för de vanli-

gare märkena och eftersom alla bilar inom Volkswagenkoncernen görs med samma platt-

form skulle således ytterligare kostnader tillkomma ifall de beslutat sig för att inte fuska med 

Audi-modellerna. Vår slutsats angående varför fusket hände är alltså att ledningen inom 

Volkswagen kände sig allt mer pressade av de nya kraven och att de trots att de satsar mest 

pengar av samtliga bolag i världen på forskning, inte lyckats hålla jämna steg med konkurren-

terna.  
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Bestämda värden på bränsleförbrukning ihop med krav på vinstmarginal gjorde att vissa re-

surser inte kunde användas till exempel Adblue.  

Jämförelse 

Om vi sedan skall jämföra arbetskulturerna mellan VW och BP som är tyskt och amerikanskt, 

så drar säkerligen många slutsatsen att det amerikanska sättet att jobba på en rigg kan vara 

något primitiv. Detta kan påverka arbetets säkerhet även om det finns säkerhetsföreskrifter. 

Detta skall vi sätta som parallell mot ingenjörer och verkstadsarbetare hos VW som troligen 

följer strikta protokoll. Skall man minska detta så bör böter på arbetsskador o.s.v. höjas en-

ligt teorin, detta då företagen följer lagen om marginalkostnaden för att skaffa skyddsåtgär-

der mot att betala de böter som kan uppkomma. Dock så är kostnaderna för böter och rätte-

gångar i USA redan skyhöga vilket gör det svårt att motivera en höjning, snarare så behövs 

ett bättre kontrollsystem (Hadas, 2015). 

BP saknade kvalitetsdokument inom säkerhet och regler för detta, vilket medförde att un-

derchefer inte hade konkreta riktlinjer för hur säkerheten skulle skötas (Hadas, 2015). Detta 

fanns i det ISO certifierade Volkswagen, men säkerheten var inte heller problemet utan 

detta låg i de krav som utsatts. 
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7.1.2 Börstapp och motsvarande böter 
 

Figur 8 - Graf över BP-skandalen.  
Google finance 

 

Figur 8 visar BP:s aktieutveckling före och efter att oljeskandalen blev känd den 20:e april 

2010. Som vi kan se tappade bolaget initialt en stor andel av sitt börsvärde, närmare bestämt 

55 % mellan 16 april – 25 juni år 2010 (finance, 2015). Aktiekursen har haft svårt att åter-

hämta sig efter att skandalen blivit ett faktum. Figur 8 visar på att aktiekursen allt som oftast 

legat runt 38 dollar per aktie. Det kan jämföras med ett värde på ca 60 dollar per aktie under 

tiden före skandalen.  

Figur 9 - Graf BP runt kraschen.  
Google finance 
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BP avsatte 53.7 miljarder dollar till eventuella skadeståndsutbetalningar. Dessutom krävs BP 

på 20,8 miljarder dollar i skadestånd till de drabbade delstaterna. Detta efter att det ameri-

kanska justitiedepartementet gjort bedömningen att skador som tidigare varit okända skall 

ersättas (Finwire, 2015).  

BP:s bolagsvärde var ca 189 miljarder dollar per den 20:e april 2010 och värdet på bolaget 

per den 2:e juni 2010 var ca 117 miljarder dollar då nedgången summerades till ca 38 % 

(Strandberg, 2010). Baserat på dessa siffror tillsammans med Google finance analysverktyg 

framgår att bolagsvärdet uppgår per den 11:e november 2015 till ett värde av ca 109,62 mil-

jarder dollar, dvs. ca 42 % lägre aktiekurs än 16:e april 2010 (finance, 2015). Av detta kan vi 

utläsa att bolagsvärdet har minskat med knappt 80 miljarder dollar. I jämförelse med de 

andra större oljebolagen så har BP tappat en större andel av aktievärdet under tiden efter 

skandalen. De fem största konkurrenterna har tappat mellan 9-22%, att jämföra med BP:s 

tapp på 42 %. Av det kan vi utläsa att samtliga oljebolag har drabbats av nedgångar sedan 

nya sätt att utvinna olja, så som fracking och shale-gas har ökat i omfattning1.  

Fracking och shale-gas går ut på att pressa ner vatten i sprickor för att på så vis få oljan att 

flyta upp. Vidare bör även prispressen på Brent-oljan som arabländerna förfogar över ha satt 

sin prägel på aktieutvecklingen. BP tordes alltså ha drabbats negativt i dubbel bemärkelse 

med avseende på oljekatastrofen och det pressade oljepriset. Med stor sannolikhet hade 

BP:s aktieutveckling från år 2010 fram till 2015 varit negativ, men inte lika mycket som om 

skandalen ej varit ett faktum. I en jämförelse med de övriga oljebolagen så verkar det som 

att bolagsvärdet påverkats med minst 20 % som en direkt effekt av skandalen. Procentsatsen 

är av signifikant grad, varpå det går dra slutsatsen att läckan har haft en betydande negativ 

påverkan på BP. Förutom själva skadeståndsutbetalningarna och förlusten av olja och rigg så 

bör också rykteseffekten och nedsmutsningen av bolagets image som en miljöbov ha haft en 

inverkan på aktiepriset.  

Som vi kan se motsvarar börstappet ytterligare 26,3 miljarder dollar sett i perspektiv till BP:s 

avsättning till eventuella skadeståndsutbetalningar. Detta skulle kunna bero på att det fort-

farande är oklart vilket belopp BP slutligen kommer att få betala och hur deras rykte har på-

verkat framtida försäljning. Aktiemarknaden handlar alltid med avseende på framtida hän-

delser i bolaget. Marknadens förväntningar bygger på prognoser för ett eller flera år fram i 

tiden 1 (Times, 2015). 

                                                           
1 Fracking – Pressar upp olja genom att pressa ner vatten. Shale gas – Naturgas fångad i berggrunden. 



 

31 

 

 

Aktiemarknadens värdeförändring kontra verkliga böter  

Tabell 3 - Värdering aktiemarknaden 

Google finance 

Händelse BP VW 

Uppskattad värdeminskning 
på aktiemarknaden av bolag 

80 miljarder dollar 30,2 miljarder euro 

Av media och omvärld upp-
skattade böter 

90 miljarder dollar 70 miljarder euro 

Verkliga böter 19 miljarder dollar - 

 

Tabell 3 visar att börsen har varit betydligt mer restriktiv i bägge fallen vad gäller värdering 

av bolagen för och innan skandalerna. Ofta så har börsen varit tämligen exakta när det gäller 

att estimera en skandals påverkan på värdet. Vi måste dock ha i åtanke att bötesbeloppet 

enbart är böter och inte de totala kostnaderna för t.ex. städning eller andra åtgärder.  

Marknadens värde avspeglas ofta av aktörernas egen framtidstro, t.ex. inflation som är del-

vis beroende av förväntningarna där folk som tror att inflationen skall stiga själva uppfyller 

visionen genom att spendera mer. Det andra som talar för att marknaden uppskattar värdet 

bäst är att den är oberoende av politiska och andra faktorer. Aktiemarknaden uppskattar en-

bart det ekonomiska värdet (Surowiecki , 2005). 

 

7.1.3 Börstapp och dylikt Volkswagen 
 

Strax innan Volkswagens utsläppsfusk blev ett faktum hade VW ett börsvärde på ca 83,7 mil-

jarder euro (beräknat på aktiekursen 167 kr per aktie och att antalet aktier är 501,3 miljoner 

stycken) (Times, 2015). Efter det att skandalen blivit känd och olika bötesbelopp cirkulerat i 

media har aktien fallit med ca 43,2% och har vid tillfället (11:e november 2015) ett värde om 

ca 53,5 miljarder euro, dvs. bolaget har minskat i värde med ungefär 30,2 miljarder euro 

(Finance, 2015). Bötesbeloppen som cirkulerat runt i media gör gällande att kostnaden skulle 

kunna uppgå till så mycket som 731 miljarder kronor om vi får tro Andersson, som hänvisar 

till Credit Suisse (Andersson, 2015). Om Anderssons uppgifter är korrekta så kan vi tydligt se 

att bötesbeloppet med råge, överträffar minskningen av bolagsvärdet (Andersson, 2015). 

Här skiljer sig alltså Volkswagen från BP rörande bolagsvärdering och respektive skandal. VW 
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medger att slutnotan för skandalen kan komma att uppgå till mer än de 61 miljarder kronor 

de avsatt, men att summan skulle kunna bli så hög som 731 miljarder håller bolaget inte med 

om (Andersson, 2015). Enligt Andersson motsvarar ett bötesbelopp på 731 miljarder kronor 

ett ytterligare värde om 60 % av vad BP:s katastrof i den mexikanska golfen kostade. Vidare 

hävdar hon att beloppet är mer än sju gånger så stort som VW:s nettovinst 2014 (Andersson, 

2015).  

 

7.1.4 Styrelseskick Volkswagen 
 

Volkswagenkoncernens ledande organ består av två styrelser. Den två styrelserna är översty-

relsen och den vanliga styrelsen, som sköter den vardagliga styrningen. Överstyrelsen som är 

det mäktigaste organet i företaget består av 20 ledamöter, varav enbart Annika Falkengren 

kan anses vara helt oberoende. Resten har kopplingar till någon av de tre storägarna 

(Porsche-Piech-familjen med 51 % av rösterna, delstaten Niedersachen som äger 20 % och 

gulfstaten Qatar med 17 %) eller någon av fackföreningarna, som av tradition brukar ha ett 

stort inflytande på Volkswagen (Finwire/Affärsvärlden, 2015). Överstyrelsen har till uppgift 

att övervaka och kontrollera att den ”vanliga” styrelsen sköter sig och fattar goda beslut. 

Den vanliga styrelsen har till uppgift att löpande se över den dagliga verksamheten och agera 

som en övervakare/bollplank till Vd:n och andra högt uppsatta chefer. Utöver detta skall de 

vara med och fatta de viktigaste besluten och styra upp bolagsstämmor etc. Financial Times 

påvisar att Volkswagen har ett systemfel. Hans-Christoph Hirst som är pensionsrådgivare 

på  Hermes Equity Ownership Services anser att överstyrelsen som utser ledamöterna till 

koncernstyrelsen, inte gör ett tillräckligt bra jobb (Mothander, 2015). Problemet med över-

styrelsens ledamöter är att de saknar viktiga erfarenheter och kunskaper och är dessutom 

inte oberoende. Enligt källor till Mothander har Tyskland länge haft dessa typer av problem 

med överstyrelser. Dock har Volkswagen varit unikt dåliga på denna front eftersom många i 

överstyrelsen ingår i ägarfamiljen (Mothander, 2015).  

Ett annat möjligt problem med Volkswagens ledningsgrupp är att de två styrelserna och sto-

rägarna i mångt och mycket är samma personer. Över- och understyrelsernas oinskränkta 

makt kan få dem till att fatta beslut som kanske inte är bäst för företaget på lång sikt. På 

grund av att ägarfamiljen äger merparten av alla aktier så är möjligheten för andra aktieä-

gare att få till förändringar mycket begränsade. I företag med ett mer spritt ägande kan, bo-

lagets aktieägare kontrollera styrelsen på ett helt annat sätt. Detta genom att t.ex. inte rösta 

igenom styrelsen i nästa val, att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet etc. Det finns alltså risk 
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för att de mäktigaste personerna i styrelsen blivit en smula ”maktgalna” och därför ignorerat 

åsikter som inte stämmer överens med deras egna. 

 

7.1.5 Agency problems 
 

En av anledningarna till att Volkswagens ledning inte varit medvetna om/ inte brytt sig om 

att stoppa fusket kan vara att ledningen ”smiter” (shirking) ifrån sitt ansvar. Teorier inom 

Corporate Finance hävdar att detta beror på att personen/personerna i fråga vill leva ett filo-

sofiskt och gott liv där ansvarstagande är en last. Litteraturen ger stöd för att ”riskundvi-

kande” (risk-averse) Vd:ar mer bryr sig om sin lön och bonus än att maximera nyttan för fö-

retaget. De undviker ofta riskfyllda projekt som väldigt troligt ändå skulle ge ett positivt ut-

fall. Andra Vd:ar kan istället investera i egoprojekt och bygga imperium, som gör att de får 

bra betalt, fastän de sköter bolaget på ett dåligt vis, trots att de inte på något sätt genererar 

bolaget den största nyttan (Morck, 2010). En möjlighet är att avgående Vd:n Martin Winter-

korn gjorde just detta och att styrelsen lät honom hållas eftersom de var mer intresserade av 

att ”smita”(shirking) ansvar än att ta tag i problemet. Förutsatt att det gått till på detta vis så 

kan det som från början ha setts som petitesser, tillslut ha lett fram till att Winterkorn på 

eget bevåg tvingade fram att den fuskande mjukvaran användes i bilar till försäljning efter 

att hans makt fortsatt att öka.   
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7.1.6 Beskrivning och jämförelser av styrelsen 
 

Troligen så var det inte en isolerad faktor som ledde fram till oljekatastrofen i Mexikanska 

golfen (Ring, 2010). Enligt Ring skulle det istället ha varit åtta olika händelser som orsakade 

olyckan. Vidare hävdar hon att hela produktionskedjan felat och att det är svårt att avgöra 

vem som egentligen har ansvar för varje respektive del (Ring, 2010).  

Enligt Thina Margrethe Saltvedt, som Ring refererar till så är det uppenbart att samarbetet 

mellan BP och dess underleverantörer fungerat dåligt. BP hävdar att de inte själva bör hållas 

ansvariga för olyckan, utan att även Transocean (Schweiziska ägaren av plattformen 

Deepwater Horizon) och Halliburton (underleverantör till BP, som ansvarade för att gjuta ol-

jekällan med cement) som vid tidpunkten var verksamma på platsen bör delges en del av 

skulden (Ring, 2010). I oktober 2010 framgår enligt Svenska Dagbladet att en kommission 

som Vita Huset tillsatt anser att Halliburton och möjligtvis BP borde övervägt reparera den 

spruckna cementplattformen, då det varit känt att den varit sprucken den 8:e mars samma 

år, alltså drygt en månad för det att olyckan ägde rum (TT, 2010). Vittnesuppgifter gör gäl-

lande att larmsystemet varit frånkopplat vid tidpunkten för olyckans inträffande. Det hade 

den varit under en längre period och brukade så alltid vara under nätterna. Orsaken ansågs 

vara att det skulle ge arbetarna välbehövlig sömn och att de skulle slippa väckas av falsklarm. 

Mark Williams hävdar att han påtalat för sin chef att säkerhetsanordningen som skulle se till 

att ingen gas kunde pressas upp var avstängd. När han påpekade detta så fick han till svar 

”den jävla grejen har varit avstängd i fem år”. Uppgifter gör gällande att hela Transocean-

teamet verkar ha haft denna inställning (Rydén, 2013).  

I rapporten från kommissionen framgår även att cementblandningen, använd för att täta 

läckan med varit av fel sort (TT, 2010). SVT rapporterar om att samma kommission påstår att 

oljeindustrin låtit utveckla en metod för att upptäcka misslyckade cementarbeten, utförda 

till havs, men att BP och/eller Transoceans struntade i varningarna eller lät bli att utföra tes-

ter som skulle kunna påvisa brister i cementarbetet (TT/Reuters, 2010). Saltvedt hävdar att 

slarvet från BP och dess underleverantörer, som ledde fram till olyckan riskerat att leda till 

en mer reglerad oljemarknad, då Amerikanska myndigheter efter utredningen förmodas 

skärpa rutinerna. Detta skulle i sin tur kunna leda till att nya oljeprojekt i USA blir dyrare och 

kommer att ta längre tid att starta upp (Ring, 2010).  
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Allt detta sammantaget ger oss bilden av ett dåligt skött säkerhetssystem, där rutinkontroller 

och annat säkerhetstänk brustit tänkvärt från både BP och Transoceans sida. Som går att ut-

läsa ut analysen ovan så kan vi se att flera olika källor vittnar om liknande systemfel. Det 

mest alarmerande kanske ändå är BP:s dåliga krishantering. När läckan blev känd användes 

på nytt fel cement för att täta läckan och vid förhandlingar med kongressen förbarmade sig 

Obama över BP:s bristande insiktsförmåga. Om vi får tro vittnesuppgifterna så hade olyckan 

med stor sannolikhet aldrig inträffat om något av bolagen BP eller Transocean haft välfunge-

rande rutinkontroller. Det hävdas att det från riggen framkommit otaliga påpekande om allt 

från dåliga gjutningar till bristande säkerhetssystem. Hade BP eller Transocean tagit dessa på 

större allvar så gör experter gällande att olyckan hade kunnat undvikas.  

En gemensam svårighet för både Volkswagens och BP:s ledning är omfattningen av deras 

verksamhet. Exempelvis har BP flertalet underdivisioner och dessutom kontrakt med tusen-

tals underleverantörer som arbetar ute på oljeriggarna. En alltför toppstyrd organisation är i 

detta fall inte möjlig och således har bolaget svårt att skydda sig mot alla eventuella brister i 

säkerhet osv. Ett bolag som BP får istället inrikta sig med att jobba på ett preventivt och mo-

raliserande sätt så att organisationen och dess underleverantörer drar åt samma håll vad gäl-

ler säkerhets- och miljöaspekter. Samma sak kan anses gälla för VW och dess olika divisioner, 

även om de inte har lika mycket outsourcade kontrakt. Såpass stora bolag kan inte hålla järn-

koll på alla delar av företaget, från ledningsgruppens sida.  

I media beskrivs många gånger negativa aspekter av företags säkerhetssystem, som ofta 

uppkommer när en skandal inträffat. Vår kännedom är att BP enbart varit inblandade i två 

stora skandaler under den senaste tiden. Förutsatt att media alltid rapporterar, även när det 

enbart rör sig om mindre utsläpp och läckor, kan vi då verkligen anse att BP har dåliga säker-

hetsrutiner? Vi bör ta i beaktande att hela den Mexikanska golfen är fylld av bolag som ut-

vinner olja. BP är ett av de största bolagen och även har verksamheter utanför detta område 

så är det enkelt att inse att BP är aktiva på ett stort område och med många pipelines och 

oljeplattformar. Förutsatt att dessa två olyckor är de enda av signifikant värde bör BP:s sä-

kerhetssystem istället anses vara väldigt säkert, och att skandalen då istället bör betraktas 

som en tillfällighet/oturligt skapad. 
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7.1.7 Kontraktssvårigheter BP 
 

Eftersom BP borde skriva otaligt många kontrakt av denna typ som skrevs med Transocean 

så kan tyckas att de borde skriva kontrakten såpass bra att inga oklarheter uppstår. Ur teori-

avsnitten kan vi se att det viktigaste för att få till ett bra kontrakt är att upprätta en tydlig an-

svarsfördelning mellan kontraktsskrivarna, där det på ett informativt sätt framgår var, när, 

hur och för vem ansvaret skall gälla. Av de fakta som återgetts om BP i analysen kan vi dra 

slutsatsen att BP inte har lyckats förmedla Transocean vilket ansvar de har och vilka åtgärder 

som bör vidtas vid problematik. En annan möjlighet är att BP haft denna möjlighet men att 

de struntat i att skriva kontraktet på detta vis eller inte fullföljt sina egna åtaganden i kon-

traktet fullt ut. Ett sådant exempel skulle kunna vara att de brustit i sina säkerhetskontroller.   

Något som dock skulle kunna försvåra säkerhetsrutinerna kan vara det faktum att borr-

ningen skett på ett stort djup, närmare bestämt 1500 meters djup. Det skulle kunna försvåra 

möjligheterna att använda sig av konventionella säkerhetsåtgärder. Det kan därmed ha fun-

nits en bristfällig kompetens inom djuphavsborrning som inte är unik för just BP. Det vi däre-

mot kan säga är att BP som ett av de största oljebolagen i världen bör ha varit mer måna om 

sitt rykte, speciellt med tanke på sitt stora arbete med ”green wash”, vilket innebär att bola-

get arbetat mot en mer miljömässig företagsprofil. Således kan vi tycka att BP borde varit ex-

tra noggranna med säkerhetskontroller, även över deras inhyrda partners.  
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7.1.8 Påverkan konkurrenter 
 

Tabell 4 - Förändring i aktievärde för BP:s konkurrenter  
Google finance 

 

Tabell 4 visar aktievärdets förändring för de närmaste konkurrenterna till BP, cirka en och en 

halv månad efter det att krisen uppdagades (Strandberg, 2010). Det syns tydligt att de alla 

har fått en rejäl nedgång i förväntan över framtiden, en direkt följd av BP:s tapp som inte 

motsvaras nedgången oljepriset som drabbade oljebolagen under samma period. 

 

Tabell 5 – Förändring i aktievärde för VW:s tyska konkurrenter  
Google finance 

 

Från tabell 5 ser vi även att Volkswagens konkurrenter drabbades under samma period en-

ligt diagrammet. 

Ett tydligt tapp uppkom direkt efter att fusket uppdagats även för de tyska konkurrenterna, 

detta är enkelt att förstå då det fanns incitament att tro att om den största tillverkaren har 

fuskat så är det möjligt att även konkurrenterna inte hade klarat av samma utsläppskrav. 

Men i slutet av månad två efter skandalen så har de inhemska konkurrenterna återhämtat 

den omedelbara nedgången. 

  

 Bolag Förändring i aktievärdet 

BP -38% 

Total -22% 

Royal Dutch Shell -14% 

Exxon Mobil -12% 

Chevron -10% 

ConocoPhillips -9% 

Bolag Förändring i aktievärdet 

WV -38% 

Mercedes (Daimer) 22% 

BMW 11% 
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I figur 10 syns en liten men ändå befintlig svacka på utländska konkurrenters börskurser un-

der de första dagarna av skandalen. Det återhämtade sig sedan strax därefter, vi måste då ha 

i åtanke att de flesta av dessa utländska konkurrenter har sin stor produktion i bensinmoto-

rer som inte är indragna i fusket eftersom de släpper ut minimalt med kväve enligt miljöka-

pitlet ovan. Detsamma gäller för Tesla som drivs av el. 

I BP:s fall då det handlar mer om en olycka så är det fler antaganden som behöver göras för 

att förstå det stora tappet i aktievärdet hos konkurrenterna. Som Strandberg skriver så kan 

det finnas grund i att privatpersoner såväl som börsanalytiker har antagit en lika dålig säker-

hetskultur som hos BP, vilket skulle drabba även dem i form av böter och åtgärder efter 

granskning (Strandberg, 2010). 

  

Tillverkare: 

Tesla Peugeot Hyundai Kia General 

Motors 
Volkswagen 

Figur 10 - Förklaring tillverkare i aktiegraf ovan 

 

Figur 10 - Aktiegraf över utländska biltillverkare under samma period 
Google Finance 
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7.2 Enron och Boliden  
 

7.2.1 Enronskandalen 
 

Under mitten av 80-talet gick ett av USA:s största energibolag, Inter North ihop med det 

mindre bolaget Houston Natural Gas och bildade bolaget Enron. Det som hände var att de 

ständigt blåste upp tillgångarnas värde och hela tiden startade upp dotterbolag, där de 

kunde ”gömma” skulder och kraftigt blåsa upp tillgångar. Bolaget använde sig av ett bokfö-

ringssystem kallat market-to-market. Vilket går ut på att jämna ut vinsterna. Genom att fel-

aktigt använda detta redovisningssystem kunde de ständigt förse marknaden med orealist-

iska och osanningsenliga vinstprognoser så att bolagsvärdet ökade. VD Jeffrey Skillings såg 

även till att konkurrera med de stora bolagen på Wall Street om de mest lovande ekonomi-

studenterna. Bland annat värvade han den unge Andrew Fastow till ekonomichef. Denne 

Fastow införde senare ett system för att kunna dölja förluster från de olika verksamheterna i 

flera bolag som officiellt inte hade någon koppling till Enron. För att kompensera ägarna till 

dessa bolag gav ledningen i Enron dem aktier i moderbolaget. När de sedan skulle värdera 

bolaget kunde de på pappret tillgodoräkna sig de orealistiska vinsterna och på så vis produ-

cera en värdehöjning. Detta medförde att Enron alltid kunde möta aktiemarknadens hårt 

ställda krav. Genom denna systematiska ”felredovisning” sköt aktievärdet snabbt i höjden. 

När ledningen insåg att redovisningsfusket höll på att uppdagas avgick de ledande perso-

nerna från sin poster och sålde av sina aktier till ett värde av ca 116 miljoner dollar, med 

stora vinster som följd. Utöver detta tvingade de även sin personal att inte sälja sina pens-

ionsfonder inom minst 30 dagar. Pensionsfonden var Enrons egna och var tungt investerade i 

det egna bolaget (Seabury, 2015). Orsaken till detta var att aktiekursen inte skulle kollapsa 

innan ledningen hunnit sälja ut sina aktier. När det tillkännagavs hamnade Enron snabbt på 

obestånd för att sedan gå i konkurs. Några av de brott som ledande befattningsinnehavarna 

dömdes till var insiderbrott, bokföringsbrott och bedrägeri (Degerfeldt, 2011).  

Enron gick i konkurs år 2001 och därmed försvann också ca 300 miljarder kronor, samtidigt 

som 10 000-tal amerikaner förlorade sina jobb (TT, 2007). Därmed är Enronskandalen i viss 

mån en haltande jämförelse med Volkswagen då, Volkswagen ännu inte gått i konkurs, sam-

tidigt som skandalen inte är lika stor, sett till bolagets verksamhet. Dessutom hävdar Deger-

feldt att Enrons högt uppsatta befattningsinnehavare dömdes till höga fängelsedomar för 

deras inblandning i Enronskandalen. Bland annat dömdes Vd:n Jeffrey Skillings till 24 år och 4 

månaders fängelse för sin medverkan i skandalen (Degerfeldt, 2011). 
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7.2.2 Boliden 
 

Dammbrottet i Sevilla kan komma att kosta Boliden flera miljarder kronor. Anledningen till 

att beloppet ännu inte är fastställt är att det fortfarande pågår en rättsprocess där den 

Spanska staten kräver ersättning för de skador på miljön som uppstod i samband med brot-

tet. Miljön har främst påverkats i form av att odlingsmöjligheter inom området gått förlorat, 

dricksvatten förstörts och att ett stort antal fiskar har dött till följd av det metallhaltiga vatt-

net (Kulander, 2005). Det har framkommit att Bolidens dotterbolag brustit i sin översyn av 

dammarnas kondition och att de dessutom inte varit tillräckligt noggranna med att kolla om-

rådets vegetation, dvs. bärlager och dylikt (Kulander, 2005). I jämförelse med Volkswagen så 

kan vi se att Boliden inte direkt kunnat påverka skötseln av gruvdriften. Däremot borde de 

haft bättre kontroller och styrning som inneburit att dotterbolaget inte begått dessa misstag. 

Boliden borde haft styrdokument som tydligt anvisat hur dotterbolaget ska sköta sin verk-

samhet. Rättsprocessen indikerar att allmänheten är av samma uppfattning då Boliden krävs 

på flera miljarder (Helgesson Svenske, 2015). Samma sak får sägas gälla för Volkswagen, där 

skillnaden dock ligger i att Volkswagen får ses som direkt ansvariga för fusket och slarvet 

som skett. Likheten består i att även Volkswagen nog hade kunnat undvika fusket med ett 

bättre kontrollerande organ och bättre använda styrdokument.  

Anledningen till att ingen graf över hur aktiemarknaden svarade på olyckan i Los Frailes är 

att bankinstitut och andra förgreningar inom finansvärlden som tillhandahar grafinformation 

över olika bolag, inte sparar dessa data mer än max 15 år. Därmed finns ingen möjlighet att 

beskriva och belysa vad som hände med aktiebolaget Boliden AB, dess aktiekurs och aktieä-

gare.     
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8. Påverkan VW 
 

8.1 Intern påverkan VW 
 

Med påverkan på interna delar menar vi olika områden inom Volkswagen som vi kan säga 

fungerar som en enskild enhet. Exempel på en sådan enhet kan vara forskning och utveckling 

av nya bilmodeller, försäljning, marknadsföring och diverse annat. Skadeståndskraven upp-

går som högst till 79 miljarder euro av de källor som vi har gått igenom. Även om detta be-

lopp inte är särskilt troligt så kan vi se att det rör sig om enorma summor från flertalet källor, 

vilket kraftigt skulle påverka VW:s budgetar för forskning, investeringar osv (Andersson, 

2015). 

Bolagets värdering efter skandalen uppgår till ca 53 miljarder euro, därmed kan vi se att ska-

deståndet byggt på den förutsättningen att Anderssons hänvisning är korrekt skulle leda till 

konkurs. Detta förutsatt att Volkswagen inte lyckas knyta till sig nya finansiärer (Times, 

2015). Redan nu vet vi att bolaget har reserverat 6,6 miljarder euro (Andersson, 2015). En-

bart denna summa kommer kraftigt att reducera Volkswagens möjligheter att fortsätta bed-

riva verksamheten i dess nuvarande form. En stor risk är att de till följd av sina skadestånds-

utbetalningar tvingas eftersätta forskning, vilket leder till tillbakagång vad gäller försäljning 

och att kunna konkurrera inom bilindustrin.  

Budgeten för utveckling och forskning har tidigare ökat med cirka 66 % sedan 2010 vilket 

gjorde att VW-koncernen var ett av de företag som spenderade mest pengar på forskning 

och utveckling. Volkswagen under en längre period haft som målsättning att bli världens 

största biltillverkare innan 2018. Enligt Söderholm klargjorde VW:s avgående vd Martin Win-

terkorn att detta skulle ske via, kostnadsförbättringar, en stor volym av bilförsäljning, samt 

stora investeringar i forskning. Investeringarna skulle komma att uppgå till 65 miljarder euro 

från 2011 och fem år framöver (Söderholm, 2011). Volkswagen toppade de listan över bolag 

som forskar mest i Europa år 2014. Vi kan se att de lägger mer pengar på forskning än bolag 

som Ericsson. VW hävdar att detta är direkt nödvändigt för att hänga med i konkurrensen i 

bilindustrin. Vidare står det även att Volkswagen toppar världslistan med sina 11,7 miljarder 

euro. Med detta slår de bolag som Samsung (10,1 miljarder euro) och Microsoft (8,2 miljar-

der euro) (TT, 2015). Enligt flera källor så kommer fusket att innebära en minskning av forsk-

ningssatsningen med 900 miljoner euro, något som ledningsgruppen ser som nödvändigt. 

Det kommer också att dras ner på investeringar för de två största fabrikerna i Kina. Detta 

kommer väldigt olägligt i en tid där marknaden utvecklas väldigt fort med en expansion inom 
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eldrift (Rauwald, 2015). De spekulationer som cirkulerar runt i medierna så kan vi se att en 

såpass kraftig minskning av forskningssatsningen, med stor sannolikhet kommer att ha en 

signifikant påverkan på framtida konkurrensmöjligheter och konkurrenskraft. Dock så hävdar 

VW själva att de kommer som ryktena säger att minska investeringarna rejält, men för att 

visa kunderna och världen ansvar så kommer de att intensifiera investeringarna och utveckl-

ingen inom elbilssektorn (Thomasfolk , 2015).  

Ur analysen så kan vi se att media har en tendens att överdriva skandaler och dess kostna-

der, samt spekulera onödigt mycket i förhållande till den kunskap den aktuella journalisten 

besitter. Detta renderar ofta i att de siffror som cirkulerar i media rörande böter, skadestånd 

och dylikt är en smula överdrivna. Däremot brukar aktiemarknaden ha en bättre uppfattning 

om vad kostnaden för bolaget kommer att landa i, när alla utredningar kring skandalen är 

färdiga. En av dessa orsaker skulle kunna vara att det är många experter och vanliga place-

rare som gör bedömningar över rådande situation, vilket då resulterar i att aktien kommer 

att värderas till någon form av medelvärde av vad de mest kapitalstarka aktörerna anser bo-

laget vara värt. 
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8.2 Ryktesförändring och försäljning 
 

Enligt EFN så har Volkswagens bilförsäljning till och med 17:e november inte påverkats 

nämnvärt av utsläppsskandalen (Ekonomi och finansnyheterna, 2015). Försäljningen har en-

bart minskat marginellt (Ekonomi och finansnyheterna, 2015). All Volkswagens bilförsäljning 

i Schweiz, rörande bilar utrustade med mjukvaran som avser att lura utsläppstesterna har 

blivit stoppad (Åkesson, 2015).  

 

Enligt siffror från Affärsvärlden så var VW i ledning vad gäller bilförsäljningen i världen, detta 

var innan skandalen. Nu har Toyota tagit över tronen efter att de ökade sin försäljning i sep-

tember månad, detta medan Volkswagen backade extremt i Ryssland och Kina men inte 

märkvärt i Europa förutom Storbritannien där de rasade 10 % mot samma månad föregå-

ende år (Finwire, 2015).  

USA är också ett land som sticker ut där försäljningen ökade trots skandalen under oktober 

månad enligt figur 11. Dock så var förväntningarna högre, men med tanke på skandalen och 

försäljningsstoppet i början av november så är det fortfarande att se som positivt 

(Affärsvärlden, 2015). 

 

 

 

Figur 11 - Försäljning av VW:s bilar märken i USA under okt, jämfört med föregående år samma månad  
Statista 
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Även Reuters har nyligen presenterat statistik som stödjer detta, denna visar att VW som 

helhet minskade sin försäljning i Europa med nästa 1 % jämfört mot samma månad föregå-

ende år. Det som är intressant är att den ökade i Tyskland enligt denna rapport, samt att 

inom EU så ökade Porsche och Audi sin försäljning med cirka 13  (Flak , 2015). Konsumen-

terna verkar alltså fortfarande ha tillit till att VW skall lösa detta. Detta bekräftades av att 

koncernen globalt sett ökade sin försäljning mot månaden då allt inträffade det vill säga sep-

tember med 8 %. Kundvärdet består än så länge hos de flesta av konsumenterna. 

Som även syns i figur 12 så har VW-koncernen haft en andel av de nyregistrerade bilarna i 

Europa på cirka 12,4 procent per år, även efter denna skandal så befinner sig oktober må-

nads andel på 12,3 %. Enligt förre BP-chefen Lord Browne som har erfarenhet av bolagso-

lyckor och skandaler tros Volkswagen kunna repa sig snabbare från deras utsläppsskandal, 

än vad andra bolag i liknande sikt skulle ha möjlighet att göra. Anledningen hävdar han vara 

att folk har en tendens att förlåta och glömma ”snedsteg” från bolag som annars har en 

historik av en kvalitativ business. Browne hävdar att så är fallet vad gäller VW då deras in-

genjörskonst anses vara förstklassigt, frånsett miljöskandalen. Browne anser att individer har 

en tendens att behandla bolag som bolagen i fråga behandlar dem. Som exempel anger han 

Figur 12 - VW:s andel av de nyregistrerade bilarna per månad  
Statista 
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läkemedelsbolaget Johnson och Johnson som år 1982 hamnade i trubbel i och med att deras 

storsäljande läkemedel mot smärtor, Tylenol, bragte sju människor om livet. Genom deras 

snabba agerande i form av att de tog bort resterande smärtstillande preparat från sortimen-

tet, samtidigt som deras uppbyggda förtroende i kombination med deras öppna kommuni-

kation ledde fram till att bolaget inte drabbades så hårt ryktesmässigt (Hellier, 2015).   

Men andra ord verkar det vara mycket olika över hur försäljningen har förändrats för VW-

koncernen på nationella nivåer. I Sverige så såldes det dessutom fler bilar gentemot förra 

året (Berggren , 2015). Kommande månader framöver så ser beställningarna och orderin-

gången i Sverige ut att ligga på samma nivåer som tidigare (Thomasfolk , 2015). Han pekar på 

att de har haft en nära kontakt med miljöministern och transportstyrelsen gällande åtgärder 

osv. Det diskuteras också internt inom VW om det skall göras en diversifiering gällande 

marknadsåtgärder i de olika marknaderna för att behålla kundvärdet. Flera försäljare som vi 

har pratat med runt om i Sverige säger att de inte märkt av någon minskning i försäljningen 

ännu, men att de fått frågar från företag med miljöpolicys. Det visar på att andra bolag ändå 

övervakar detta och tar det i beaktande när de köper in nya fordon. VW smutskastas inom 

både sociala medier och media i allmänhet, till och med konkurrenter har börjat med smuts-

kastar kampanjer. Frågan är alltså om den dippen som gäller försäljningsstatistik i många län-

der är tillfällig och om en majoritet av kunderna för alltid har beslutat sig för att bojkotta 

VW. En annan synvinkel är att detta är ett stort reklamtillfälle för VW som ständigt är i fokus. 
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I figur 13 syns vinsterna för BP de senaste 10 åren, som synes så har den gått stadigt uppåt 

för att lägga sig på en fast nivå med undantag för 2009 där de fick den första boten gällande 

bristande säkerhetsföreskrifter för explosionen 2005 i ett raffinaderi i Texas, 2010 kom nästa 

skandal med utsläpper i Mexikanska golfen. Efter detta så har vinsterna fortsatt uppåt till en 

högre och stadigare nivå, även om bolagsvärdet minskar på grund av en kris så verkar vins-

terna fortsätta med samma försäljningsomsättning. Skillnaden kan tänkas vara att det står 

VW på huven medan gemene konsument inte kollar upp var ifrån oljan till sitt fordon kom-

mer ifrån.  

  

Figur 13 - Graf över BP:s vinster 2003-2014  
Statista 
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9. Systemfel och åtgärder 
 

9.1 Problematik kring kryphål i lagen 
 

Omvärlden har flera gånger vittnat om att tveksamma affärsmetoder har förblivit ostraffade 

under en längre tid på grund av de kryphål som uppstått då lagar har skrivits på ett bristfäl-

ligt sätt. Rörande Volkswagenskandalen så gör uppgifter gällande att de skadeståndskrav 

som väntas från Europeiskt håll kan undvikas. Detta beror på ett kryphål som tillåter att bil-

tillverkare ändrar bilarnas prestandainställningar innan de utsläppstestas. I och med att 

mjukvaran som används fungerar annorlunda när testerna utförs i laborationsmiljö, jämfört 

med när det testas under verkliga förhållanden så skulle Volkswagen kunna hävda att denna 

mjukvara faller inom ramarna för detta kryphål. Ett sådant utfall skulle medföra stora skillna-

der i kostnader för Volkswagen, samtidigt som de skulle undgå ansvar i större utsträckning 

på den europeiska marknaden. Möjligheten att hänvisa till detta kryphål finns däremot inte i 

USA.  

Dessutom anses konsumentmakten vara starkare i USA, varpå risken för privata stämnings-

ansökningar kan vara att vänta. Om inte annat så lär grupptalan föras å konsumenternas 

vägnar (Rabe, 2015). Ett annat känt fall av systemfel som företag utnyttjar är olika friskolors 

sätt att höja ersättningen per elev genom att på ett vilseledande sätt rubriksätta utbild-

ningen. Det mest extrema exemplet är hur vissa naturbruksprogram agerar. Genom att döpa 

utbildningen till naturbruksprogrammet, med inriktning skog så kan de få uppemot 229 100 

kr per elev utan att de nödvändigtvis använder pengarna till det de är tänkt. I jämförelse kos-

tar Samhällsprogrammet 79 500 kr/elev. Efter granskning från Dagens nyheter kan vi se att 

denna typ av ”programmaskering” sker frekvent. Enbart 4 av 20 friskolor med skogsinrikt-

ning erbjuder någon form av maskinutbildning. Istället utbildas eleverna till naturguider, till 

att arbeta på hunddagis eller inom olika typer av Äventyrssporter (Delin, 2015). Andra klas-

siska exempel är bolag som smiter undan skatt genom att skriva bolaget i skatteparadis osv. 

IKEA har bland annat varit anklagat för det. 

Även om företagens ovilja att följa regleringarna som det är tänkt så får vi ändå anse att den 

största problematiken är att ansvarigt organ ger företagen i fråga möjligheten att fuska ge-

nom dåligt skrivna regler och riktmärken. En stor del av svårigheterna ligger i de olika beslu-

tande organens bristfälliga samarbetsförmåga. Skulle exempelvis USA, EU, FN, Nato och lik-

nande organisationer sätta upp ett likvärdigt regelsystem så skulle incitamenten att skriva sig 
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i andra länder och trixa med sådana typer av agerande minska kraftigt. Så länge inte organi-

sationer och stater på beslutandenivå samarbetar för att stävja fusk, utnyttjande av system-

fel/kryphål och annat oseriöst företagande så kommer sannolikt frestelsen för företagen att 

fortsätta fuska ”lite grann” att vara för stor. Det skulle dock minska drastiskt om riskerna och 

svårigheterna ökar.  

 

9.2 Klandertalan och ansvar 
 

Eftersom det är EPA och EU:s miljökrav som VW har brutit mot så är det också de som kom-

mer att väcka talan mot bolaget. Enligt en källa som vi har intervjuat på ett svenskt finansbo-

lag, så kommer troligen bötesbeloppet mot VW att bli relativt små. Detta då det är svårt att 

uppskatta miljöpåverkan i luften. Till skillnad mot BP där det fanns en summa på återställ-

ningskostnaderna. De kan också bli rätt små i jämförelse mot de intäktsförluster och åtgär-

der som VW nu kan tvingas möta (Anonym, 2015). 

För USA:s del så blir det svårt att försöka stämma VW för uteblivna skatteintäkter eller miljö-

premier då det är privatpersonen ifråga som är ansvarig för detta. Gemeneman kan föra kla-

gan mot VW för ”fel i produkten” enligt KKPL vid ökad bränsleförbrukning eller uteblivna mil-

jöpremier osv. Detta är dock inte troligt utan det blir snarare ett uppgör mellan stater och 

VW som helhet, samt så brukar inte felaktiga miljöpremier och dylikt att krävas tillbaka ret-

roaktivt (Anonym, 2015). 

 

9.3 Åtgärder och framtid 
 

En rationell individ skulle kunna styrka sitt val av VW genom att de troligen inte de som 

skulle fuska i framtiden, utan snarare vara bland de renaste bilarna efter denna kris. Vilket är 

det som VW behöver om de skall försöka återvinna sitt rykte. De har redan börjat med kam-

panjer för att visa deras ”gröna sida” t.ex. genom att sponsra klimatmötet i Paris (Elan , 

2015). Räddningen är enligt Berggren att de nu i framtiden verkligen är bland de renaste och 

att en hjälp på vägen är att flera tillverkares bilar skulle visa sig ha problem eller ligga på 

gränsen med detta. Det kan snarare bli att kravet var för hårt på tillverkarna vid dåvarande 

tidsperiod med den teknik som då fanns tillgänglig, istället för att just VW valde att fuska. 

Det är av stor fördel för dem att nyaste Euro 6 motorn i dagsläget verkar vara godkänd 

(Berggren, 2015). 
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Trots dubbla styrelser och en massiv organisation med flertalet styrdokument inom miljö och 

kvalitet, så har detta gått igenom. En företagskultur inom en industriellt byråkratistyrd orga-

nisation som har godkänt fuskande, enligt vår intervjuade talesman så måste VW:s centrali-

serade makt helt ändra om perspektivet inom kulturen till att helt förbjuda sådant och istäl-

let föra en dialog vid omöjliga krav eller erkänna att det inte är möjligt (Anonym, 2015).   

Vanligtvis så brukar det värsta för företag vara säkerhetsskandaler. Nu är det en fråga om en 

aning för stora utsläpp på förra modellen som är en indirekt påverkan av VW. Detta då det 

beror på hur mycket gemene man kör sitt fordon. Det är snarare en fråga om ryktesskandal 

än en miljökris. Tittar vi på andra bolagsskandaler så brukar ryktet förändras under en två 

årstid om bolaget hanterar krisen bra, sedan är ofta vinsterna tillbaka och det har fallit i 

glömska.  Vår källa anser vidare att det som kommer att avgöra bolagets framtid är huruvida 

de lyckas förändra normen och moralen på arbetsplatsen. Detta i kombination med ett 

bättre kontrollsystem. Denne menar på att en välfungerande organisation bör fungera som 

så att ingen vill fuska, och att detta inte anses okej. En hög moral och ett stort ansvarsta-

gande bör förespråkas och uppmuntras. Trots en stark strävan efter god etik och moral kan 

det alltid finnas en eller ett fåtal individer som agerar motsträvigt. Det är därför som det 

även är viktigt att ha ett välfungerade ”självkontrollsystem” som gör att dessa personers in-

tentioner tidigt upptäcks och sedan motverkas (Anonym, 2015).   
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10. Slutsats 
 

Utsläppsskandalen hos Volkswagen har ännu idag (1:a december 2015) inte haft någon glo-

bal inverkan på dess bilförsäljning runt om i världen, med reservation för vissa länder. Fak-

tum är att vår analys visar att Volkswagen har ökat sin försäljning för oktober, sett till okto-

ber föregående år. Däremot kan vi se att det har funnits och finns en rädsla att utsläppsskan-

dalen inte är isolerad till Volkswagen, utan att även andra bilmärken har använt sig av lik-

nande metoder. Detta ledde inledningsvis till att många av de större biltillverkarna fick se sitt 

bolagsvärde avta. Det tog sig uttryck i form av att aktiekurserna föll kraftigt i bolag som 

Volkswagen, BMW, Daimler som äger Mercedes och Toyota.  

 

När det kommer till huruvida börstappet motsvaras av de böter och den ryktesförändring 

som bolaget riskerar, så har analysen visat att de bötesbelopp som omnämns, med råge 

överträffar förändringen av bolagsvärderingen. Om dessa belopp kommer att fastställas rå-

der det ingen tvekan om att Volkswagen kommer att få svårt att överleva. Detta då bötesbe-

loppen har ryktats bli ända upp till 78,6 miljarder Euro, samtidigt som bolagsvärdet uppgår 

till ca 53 miljarder Euro.   

Om vi får tro dessa uppgifter, så står inte bötesbeloppet i rimlig paritet med bolagsvärdet. 

D.v.s. förutsatt att bötesbeloppet kommer att fastställas till 78,6 miljarder Euro så kommer 

böterna att överstiga bolagsvärdet och även dess ackumulerade tillgångar, avräknat skulder. 

Men utav liknande händelser i historien t.ex. BP och Boliden så har vi lärt oss att bolagen 

som är inblandade brukar nå en förlikning som är lägre än det initiala bötesbeloppet. En av 

Figur 14 – Stapeldiagram över aktievärdet sett över en tremånaders period för olika bilföretag  
Google finance 
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dessa orsaker skulle kunna vara att det inte är någon av de inblandade aktörerna som tjänar 

på en konkurs, då deras fordringar efter att bolaget likviderats, kommer att avsägas. I de 

flesta fall brukar bolaget nå ett lägre bötesbelopp mot att de tar fram en betalningsplan där 

de visar på hur de ska kunna betala stora delar av sina fodringar, fast att de då kommer att 

gälla över en längre period. Det kan få underleverantörer att gå på knäna, minska framtida 

skatteintäkter och jobbtillfällen. Detta ligger i linje med vår anonyma källas tankegångar 

(Anonym, 2015). 

Likt Boliden så handlade BP:s skandal i större utsträckning om misstag och olyckor än aktiv 

manipulation och fusk med siffror och motorer, som var fallet för VW och Enron. Dessutom 

så handlar BP och Bolidens produkter om insatsvaror snarare än en färdig produkt, detta kan 

medföra att det märks i mindre omfattning av konsumenterna vilket gynnar företaget gente-

mot fallet med VW. Däremot har vi kunnat utläsa från Bolidens årsredovisningar att årsvins-

terna initialt sjönk åren efter skandalen ägt rum. På senare tid verkar dock lönsamheten ha 

tilltagit igen, men jämförelsen riskerat att bli en aning haltande då Boliden återigen har blivit 

ett publikt bolag. Att säga huruvida konsumenterna hade reagerat på ett aktivt fusk som i 

fallet med Enron är svårt att dra slutsats av då de gick i konkurs. Men av det vi har sett hittills 

så verkar det som att marknaden är förlåtande, detta då BP och Boliden återgått till normala 

vinster några år efter skandaldatumen. VW har ännu inte märkt av några större försäljnings-

dippar globalt sett tiden skandalen.  

Utöver att bötesbeloppet lär hamna i det lägre spannet så kan vi från teori och analys dra 

slutsatsen att tydlighet över vilka åtgärder som ska sättas in, och att på ett trovärdigt sätt be-

skriva hur dessa skall fungera och kontrolleras, är en viktig faktor för att återfå förtroendet 

för bolaget. Det hänger även ihop med möjligheten att återuppbygga det förlorade kund- 

och varumärkesvärdet som gått förlorat vid tidpunkten för skandalen. Internt så bör VW 

även decentralisera och bli av med den maktkultur som verkar råda. Vågar ingen lämna in 

avvikelser så kommer inte heller bolaget att utvecklas. Vidare kan vi även se att kund- och 

varumärkesvärdet inte har minskat så som media befarat. Faktum är att statistik visar att 

försäljningen snarare har ökat något efter att skandalen blivit omskriven.  

Granskningsorganen behöver under miljönämndernas uppsyn bli betydligt bättre att upp-

täcka detta. Hur kan det ha gått så länge utan att upptäckas? Mer resurser och fler gransk-

ningsvarianter bör tillkomma mot såväl utsläpp som tillverkningen. Kanske är Teslas elbil en 

miljöbov i framtiden på grund av dess miljöfarliga litium i batterierna?  
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Volkswagen har också ett stort socialt ansvar då staden Wolfsburg närmast kan liknas vid en 

större bruksort, uppbyggt kring Volkswagen och dess tillverkning. Därmed spelar Volkswa-

gens agerande en avgörande roll för hur framtiden för staden och dess invånare kommer att 

se ut. Sämre konkurrenskraft från företagets sida kommer att påverka arbetstillfällena för 

staden markant, dessutom är skatteintäkterna för staden helt avgörande beroende på hur 

det går för Volkswagen. VW finansierar det mesta i staden. Av Wolfsburgs 125 000 invånare 

jobbar ca 72 000 på Volkswagen (Berggren, 2015).  

Det påverkar även hela Tysklands BNP. I analysen såg vi att VW:s export står för enorma 

summor och hela bilsektorn för nästan 20% av landets BNP.  

Vidare så vet vi att Tyskland är EU:s största ekonomi och fungerar som en accelerator för 

hela Euroområdet. I skrivande stund så finns det dessutom flertalet kriser inom EU t.ex. flyk-

tingkatastrofen och Greklands kollaps. Då är det minsta som EU behöver en uppbromsning i 

Tysklands export via en konkurs i VW. Det skulle innebära minskande BNP både via inhemsk 

konsumtion och export, som i sin tur betyder lägre köpkraft vid rådande prisnivå, vilket och 

ger incitament till ett lägre likviditetsbehov som visserligen bäddar för lägre räntenivåer, 

dock så är de redan på botten i EU. Det skulle det enbart bli en förvärring av den reala eko-

nomin. Mängder av människor både inom VW och dess underleverantörer skulle gå arbets-

lösa. Staten skulle få lägre intäkter och högre utgifter i en redan rådande svår ekonomi. Med 

andra ord en konkurs som ingen skulle tjäna på, samma sak var det i fallet med Chrysler och 

GM där amerikanska staten gick in och räddade bolagen. 

Ur analysen så kan vi se att media har en tendens att överdriva skandaler och dess kostna-

der, samt spekulera onödigt mycket i förhållande till den kunskap den aktuella journalisten 

besitter. Detta renderar ofta i att de siffror som cirkulerar i media rörande böter, skadestånd 

och dylikt är en smula överdrivna. Däremot brukar aktiemarknaden ha en bättre uppfattning 

om vad kostnaden för bolaget kommer att landa i, när alla utredningar kring skandalen är 

färdiga. En av dessa orsaker skulle kunna vara att det är många experter och vanliga place-

rare som gör bedömningar över rådande situation, vilket då resulterar i att aktien kommer 

att värderas till någon form av medelvärde av vad de mest kapitalstarka aktörerna anser bo-

laget vara värt. 
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