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Abstract 

This study is about how a Swedish brand within the food industry that experiences a crisis following a product failure. It 

focuses on three areas following the crisis and these are crisis management, recovery strategies and brand management. 

This study seeks to explain how these areas interact in relation to massive exposure to mass media and how they interact to 

restore the brand´s potential loss of reputation. The study was conducted as a case study with a deductive and qualitative 

approach. The data gathered to this study was mainly based on newspaper articles and complemented with semi-

structured interviews with twelve local retailers of the brand.  
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Sammanfattning 

Bakgrund 

Dagens moderna samhället präglas av snabba informationsutbyten vilket medför ett ständigt behov 

av att vara informerad. Detta ökar nivån för stress och risken för att felaktigheter uppstår blir större. 

Att flera större företag under senare år drabbats av felaktigheter som lett till en större 

uppmärksamhet genom olika informationskanaler anses vara en följd av det ökade 

informationsutbytet. När information om ett företags felaktigheter sprids kan detta skada företagets 

varumärke, något som kan bli förödande för företagets fortsatta existens. Som en följd av detta 

uppstår ett behov av att vårda varumärket genom att inleda en återhämtningsprocess samt att 

hantera den uppkomna situationen med stark exponering mot informationskanaler.  

Syfte 

Studien syftar till att beskriva återhämtningsprocessen hos en svensk livsmedelsproducent som 

drabbats av ett produktfel som kan skada dess varumärke. 

Metod 

Denna studie har genomförts som en fallstudie med en deduktiv och kvalitativ ansats. Data är 

insamlat främst från kanaler för informationsspridning, i detta fall större nyhetstidningar, samt 

genom semi-strukturerade intervjuer med tolv lokala återförsäljare av fallföretagets produkter. 

Slutsats 

Författaren anser att den större mediala exponering som fallföretaget gick igenom till följd av ett 

produktfel snabbt visade på att fallföretaget inte själva kunde beskyllas för det inträffade felet. 

Fallföretaget har konsekvent genom perioden av den mediala exponeringen tillämpat en öppenhet 

och transparens gentemot medierna, detta är något som studien anser bör verka gynnsamt för 

fallföretaget då det genom den ökade transparensen givits en psykologisk kompensation till 

konsumenter då dessa kan hålla sig informerade om vad som hände samt följa hur företaget arbetar 

för att åtgärda problemet. Studien kan inte kunnat påvisa att detta fall av förhöjd exponering mot 

medierna har påverkat konsumenters köpvanor nämnvärt. 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel presenteras den bakgrund som ligger till grund för examensarbetets forskningsområde. 

Bakgrunden kommer sedan att problematiseras för att slutligen leda till examensarbetets syfte och 

dess avgränsningar. Efter detta kommer ett par centrala begrepp att definieras och slutligen kommer 

en disposition av studiens upplägg att presenteras. 

1.1 Bakgrund 

Dagens samhälle beskrivs ofta som hektiskt och stressigt med ett högt tempo vilket är något som 

även karaktäriserar hur information sprider sig genom olika kanaler. Det snabba flödena av 

information gör att företag har ett ständigt behov av att hålla sig informerat för att undvika att falla 

ur tempot och därmed öka risken för att felaktigheter uppstår. Dessa felaktigheter kan ha olika 

karaktär beroende på vilken situation företaget befinner sig i, oberoende av vilken situation det 

handlar om kommer informationen att fortsätta flöda vilket leder till att någon annan fångar upp 

felaktigheten vilket medför att det leder till en reaktion. När detta inträffar för det med sig ett behov 

av att företaget åtgärdar problemet samt hanterar den uppkomna reaktionen i syfte att vårda sitt 

varumärke. Under de senaste decennierna har det uppstått flertalet fall med företag som drabbats 

av detta fenomen på grund av information fångats upp av kanaler med kapacitet att sprida den till en 

större publik. Dessa fall omfattar allt från oljeläckage i naturkänsliga miljöer till hur det fuskas med 

datummärkning med köttfärs i livsmedelsbutiker. Det senare av dessa fall handlar om just matfusket, 

något som berör de allra flesta individer. Då människan har ett ständigt behov av mat blir detta en 

central fråga och ett ofta populärt samtalsämne vid sociala sammankomster, vi kan till exempel idag 

se flertalet Tv-program med temat mat och hur den tillreds under bra sändningstider. Detta fenomen 

är inte något som är unikt för Sverige utan mat berör, mer eller mindre, i alla kulturer. Något som 

bland annat visar sig i hur det svenska samhället influerats från andra samhällens matkulturer till 

exempel det italienska, mexikanska och thailändska för att nämna några.   Det finns dock tendenser 

till att konsumenter värderar svenska livsmedelsprodukter framför utländska, exempelvis gällande 

ovan nämnda fallet med köttfärs som är en produkt som är föremål för en stor känslighet gällande 

ursprungsland. Ofta tenderar köttprodukter med svensk märkning att värderas högre av 

konsumenter något som exemplifieras genom att en högre prisnivå kan hållas än om den vore 

utländskt märkt.  
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1.2 Problematisering 

 

Ur ovan förda resonemang om bakgrunden till studien går tre teman att urskilja. Dessa teman blir av 

vikt för uppsatsens gång då de berör känsliga punkter. Studien tar sin utgång i ett antagande om att 

samhället styrs av normativa värderingar och vid avvikelser från dessa normativa värderingar uppstår 

en förvirring vilket kan leda till att en så kallad skandal uppstår. När en skandal av denna karaktär 

uppstår blir information om denne händelse av stort värde för kanaler vars syfte är att sprida 

information. Detta blir av vikt när man ser över de tre olika teman som berördes i bakgrunden, dessa 

är: 

 

 Ursprungsland – menas inte bara för produkter, även individer tenderar att fästa en stor vikt 

vid sin egen nationalitet och ursprung, precis samma sak gäller vid hur konsumenter ser på 

varumärken vilket i många fall för med sig att varumärken med samma nationalitet får en 

förhöjd känsla av lojalitet 

 

 Starkt varumärke – med vilket menas ett företag, vars verksamhet berör en stor andel 

konsumenter som under en lång tid har byggt upp lojalitet gentemot varumärket 

 

 

 Mat – eftersom människan har ett konstant behov av mat blir detta en central punkt för det 

vardagliga livet och en ständig källa för diskussion 

Dessa tre teman kombinerade ligger till grund för uppsatsens uppkomst, nämligen att undersöka ett 

svenskt starkt varumärke som producerar mat. Något som författaren menar borde utgöra en 

grogrund för att skandaler lätt kan inträffa om avvikelser från det normativa påträffas, vare sig de är 

självförvållade eller påtvingade. Detta ställs mot hur information om en sådan avvikelse från det 

normativa sprids och beskrivs genom kanaler för spridning av information och hur den uppkomna 

situationen sedan hanteras. 
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1.3 Syfte 

 

Baserat på ovan förda problematisering blir studiens syfte att beskriva återhämtningsprocessen hos 

ett svenskt livsmedelsföretag som drabbats av ett produktfel som kan skada dess varumärke. 

Som hjälp för att uppfylla studiens syfte har tre forskningsfrågor utvecklats: 

 Vilka reaktioner uppstod till följd av det inträffade produktfelet? 

 Hur hanterade fallföretaget den uppkomna situationen? 

 Hur har den uppkomna situationen påverkat konsumenters köpvanor?  

 

1.4 Avgränsningar 

 

Studien kommer att avgränsa sig i avseende på kanaler för informationsspridning då dessa är många. 

De kanaler som kommer att undersökas är större nyhetstidningar ofta omnämnt som traditionell 

media. Det hade varit intressant att även undersöka de nya kanalerna för spridning av information, 

så som sociala medier. Men då det bedöms att studiens tidsram sätter stopp för att även inkludera 

det flödet har sociala medier lämnats utanför studiens omfång. Vidare anser dock författaren sociala 

mediers roll som spridare av information är mycket intressant och är något som kommer att 

rekommenderas som vidare forskning på området. 

 

  



4 
 

1.5 Definitioner 

 

Som stöd för att uppfylla studiens syfte kommer studien att använda sig av ett par begrepp som 

behöver en tydligare definition för att förstå hur de har använts genom studiens gång. Dessa begrepp 

listas i nedan: 

Produktfel – Med produktfel avser studien en produkt som när den levererats till slutkund innehåller 

bristande kvalité. Detta kan vara i form av det förekommer skillnader mellan vad som faktiskt är i 

produkten och vad det står i innehållsförteckningen att det ska vara samt även röra frågor om 

produktens färskhet 

Skandal – avses en händelse som avviker från det normativa som väckt en stor uppmärksamhet 

bland kanaler för spridning av information 
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1.6 Disposition 

 

För skapa en översyn om studiens fortsatta arbetsgång återges nedan en sammanfattande 

beskrivning av de kommande kapitlen och dess innehåll. 

Metod – I detta kapitel presenteras vilket tillvägagångssätt som använts vid studiens tillkommande. 

Här behandlas även vilken ansats studien har samt vilka metodologiska utgångspunkter som har 

använts. Detta samanfattas i slutet i en metoddiskussion där de valda tillvägagångssättet samt 

metodologiska utgångspunkter bearbetas. 

Teoretisk referensram -  I detta kapitel behandlas de vetenskapliga teorier som ligger till grund för 

att kunna uppfylla studiens syfte. Kapitlet inleds med att behandla fenomenet med kanaler för 

informationsspridning, i detta fallet handlar det om större nyhetstidningar även kallat massmedia 

och hur de inverkar på allmän opinion. Sedan övergår kapitlet till att behandla teorier om 

krishantering, återhämtning samt varumärke, ur dessa tre utvecklas sedan en analysmodell som 

kommer att användas vid analys. Kapitlet avslutas med att nämna olika tidigare fall av liknande 

karaktär, både fall där återhämtning lyckats och fall där en återhämtning aldrig inträffade. 

Empiri – Kapitlet redogör för den insamlade data som studien behandlat och återskapar en bild av 

den situation som fallföretaget befann sig i efter att informationen om produktfelet kommit 

massmedia tillhanda. Kapitlet inleds med en redogörelse av fallföretaget och övergår sedan i att 

återskapa den bild som återges av massmedia av situationen och avslutas med att återge reflektioner 

som inhämtats genom intervjuer med återförsäljare av fallföretagets produkter  

Analys – Detta kapitel kommer att analysera empirin utifrån teoretisk referensram med avseende på 

krishantering, återhämtning och varumärke. Detta kommer sedan att jämföras med tidigare fall för 

till sist kritiskt pröva om den utvecklade analysmodellen är applicerbar på den kontext som studien 

återgivit 

Slutsats – I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit baserat på den genomförda 

analysen, efter detta kommer rekommendationer för framtida forskning att föreslås. 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt, forskningsansats och metodologiska 

utgångspunkter att behandlas. Detta leder senare till en diskussion om studiens tillförlitlighet för att 

sedan avslutas med en metoddiskussion. 

2.1 Forskningsansats 
Vilken metod som väljs för att genomföra en studie baseras på vilket syfte och vilka forskningsfrågor 

studien har. Den ansats som väljs bör ses ur ljuset från vad man vill få ut från studien, vilket kan 

variera från fall till fall. Det finns således många sätt att utföra vetenskap på och skapa ny kunskap 

vilket gör att det är viktigt med vilken metod och ansats som väljs då dessa passar olika bra till olika 

forskningsfrågor (Gustavsson, 2003). Den för studien valda metod och ansats kommer att behandlas 

vidare nedan. 

2.1.1 Induktiv eller deduktiv 

Förhållandet mellan teori och empiri i en studie samverkar med varandra och går fram och tillbaka, 

något som ofta kan göra det svårt att avgöra åt vilket håll tyngden ligger (Gummesson, 2003). Detta 

för med sig att förhållandet mellan induktiv och deduktiv bör ses som tendenser av hur en studie 

inom företagsekonomisk forskning går till snarare än som något givet. (Bryman & Bell, 2011) 

Med deduktiv ansats menas att studien tar fokus på teori för att sedan utveckla en hypotes som 

ligger till grund för insamling av empiri som sedan prövas mot den framtagna hypotesen. (Bryman & 

Bell, 2011) 

 

Figur 1. Egen modell utvecklad från Gummesson (2004) 

  

Teori Hypotes Empiri Slutsats 
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Den induktiva ansatsen däremot lägger fokus på empiri för att sedan tolka generaliserbara mönster i 

denna som  sedan mynnar ut i att en teori skapas. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Figur 2. Egen modell utvecklad från Gummesson (2004) 

Då studiens syfte inte är att generera någon ny teori utan att pröva befintlig teori mot empiri bör en 

deduktiv ansats lämpa sig bättre som ansats. Detta är också något som knyter an till det i inledningen 

förda resonemanget om samhällets normativa prägling ur det avseendet att en framställd hypotes 

prövas mot empiriskt underlag. Valet av en deduktiv ansats kombinerat med studiens kvalitativa 

prägling bryter mot vad som av tradition anses vanligast då en deduktiv ansats oftast förknippas med 

en kvantitativ prägling, något som dock under senare år har börjat att luckras upp och allt fler studier 

har idag denna typ av karaktär. (Bryman & Bell, 2011)  

2.1.2 Kvalitativ studie 

Vid forskning kan kvantitativa och kvalitativa metoder användas, vid användande av den första av 

dessa blir fokus mot siffror och mätbarhet (Sverke, 2003). Detta är något som skulle spegla studiens 

syfte på ett mindre gynnsamt sätt då det bedöms att för att kunna uppfylla syftet bör ett fokus ligga 

mot att återge de kontextuella förhållanden som begav sig till följd av ett produktfel hos en svensk 

livsmedelsproducent. Detta för med sig att studien är av karaktären kvalitativ då denna typ av metod 

har ett fokus mot text snarare än mot siffror. (Bryman & Bell, 2011) 

Vid kvalitativ forskning är det vanligt att flera olika metoder används för att samla in material, dessa 

metoder varierar från intervjuer över deltagande observationer till dokumentstudier (Bryman & Bell, 

2011). Då studien berör ett känsligt område där ett stort fokus ligger på att beskriva hur den mediala 

exponering som uppstår som en följd av ett produktfel lämpar sig en kvalitativ prägling. Genom att 

fokus ligger mot text ges möjligheten att använda sig av nyhetsartiklar för att återge de kontextuella 

förhållanden som målades upp av den starka exponeringen i massmedia. Studien har även använt sig 

att ett par intervjuer för att fånga upp hur denna mediala exponering uppfattats i återförsäljarled, 

något som studien finner intressant då dessa oftast är de som är sista ledet i försäljningen till kund. 

Empiri Tolkning Hypotes Teori 
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Genom att använda databaser som ges av Linköpings Universitetsbibliotek har ett stort material av 

nyhetsartiklar kunnat inhämtas för att kunna återskapa de kontextuella förhållanden som uppstod till 

följd av den inträffade skandalen. Användning av databaser för även med sig att den tidsperiod går 

att avgränsa till att endast undersöka ett visst tidsintervall. Studien har även använt sig av intervjuer 

och en deltagande observation som komplement för att återge den kontext som följde efter att 

skandalen inträffat. Genom att kombinera dessa olika metoder skapas en förutsättning för att kunna 

se hur den mediala exponeringen utvecklats utifrån ett massmediaperspektiv något som sedan 

kompletteras med intervjuer och en deltagande observation hos fallföretaget. Att använda sig av 

flera olika forskningsmetoder är något som kallas för triangulering något som är vanligt 

förekommande vid kvalitativ forskning och det bedöms att genom användning av detta stärks 

studiens validitet (Merriam, 2004; Stake, 1995). 

  

2.2 Fallstudie 
 

Frågan om forskningsdesign är av stor vikt för hur en studie genomförs (Bryman & Bell, 2011), detta 

kan variera beroende på hur studiens syfte. Då vi i stycket ovan redogjorde att denna studie har en 

kvalitativ metod där kontextuella förhållanden till följd av ett produktfel hos en svensk 

livsmedelsproducent undersöks lämpar sig användande av fallstudie som forskningsdesign väl.  

Fallstudiebaserad forskning anses ofta vara lämpad för en kvalitativ metod med en induktiv ansats 

(Bryman & Bell, 2011; Gummesson, 2004; Merriam, 2004; Stake, 1995), trots detta går den 

nuvarande trenden mot att en fallstudie även kan kombineras med en deduktiv ansats (Bryman & 

Bell, 2011; Gummesson, 2004). Då denna studie som tidigare nämnt kommer att ha en deduktiv och 

kvalitativ metod ansats lämpar sig fallstudien väl som design.   

Merriam (2004) beskriver fallstudien som en design för insamling av information som obundet av 

specifika metoder, något som annars ofta är fallet vid andra val av design. Detta passar studien bra 

då flera metoder har använts för att måla den bild av verkligheten som uppstod till följd av den 

mediala exponeringen som följde produktfelet. Fallstudien tar sikte på att undersöka till exempel en 

specifik händelse (Merriam, 2004), något som författaren bedömer att den mediala exponeringen 

som följde produktfelet är. Denna design ger forskaren möjlighet att undersöka de speciella 

omständigheter som begavs kring denna specifika händelse och genom detta gå på djupet i sin 

undersökning (Bryman & Bell, 2011; Merriam, 2004). Studien har för avsikt att undersöka de speciella 

omständigheter som begavs kring en specifik händelse och en specifik livsmedelsproducent vilket för 

med sig att fallstudien lämpar sig för att avgränsa studiens omfång och gå på djupet på de specifika 

kontextuella omständigheter kring fallet. Detta för med sig att fallstudie som forskningsdesign 

bedöms passa studiens karaktär på ett framgångsrikt sätt. 
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2.2.1 Val av fallföretag 

 

Vid val av fallföretag är det viktigt att man bedömer och väljer ett fall som man anser sig kunna lära 

mest av (Bryman & Bell, 2011; Stake, 1995), samtidigt som fallet bör ha en relevans för studiens 

syfte.  Som tidigare nämnt har denna studie inriktat sig på en stor svensk livsmedelsproducent som 

drabbats av ett produktfel, vilket ställer upp en del kriterier för vilket fall som väljas. Att studien på 

förhand har valt ett fallföretag gör att karaktären blir en intrinsikal fallstudie (Stake, 1995), med vilket 

menas att man går på djupet hos det specifika fallföretaget (Bryman & Bell, 2011). Kopplat mot de 

kriterier för fallföretag som ställdes upp ovan har denna studie valt att inrikta sig på den svenska 

livsmedelsproducenten Findus. Det valda fallföretaget har kontaktats och men avstått från att delta i 

denna studie med hänvisning till att det ligger för nära i tiden. 

Tidigare under samma år som denna studie genomförts har Findus varit föremål för en stark 

exponering från massmedierna. Kärnan till denna exponering var att det påträffats ett produktfel 

bland Findus egna sortiment, det hade hittats hästkött i deras egna enportions lasagne. Nyheten 

fångades snabbt upp av massmedierna som spred nyheten och exponering eskalerade snabbt 

därefter.  Företaget bildades 1947 med sitt huvudkontor i Bjuv, strax utanför Helsingborg, och har 

under lång tid producerat färdigmat för den svenska marknaden och deras produkter går att hitta i 

de allra flesta livsmedelsbutiker landet över. Idag har företaget 833 anställda och omsatte under 

2011 2 838 miljarder kronor (Findus, 2013). Med detta som bakgrund bedöms det valda fallföretaget 

uppfylla de kriterier som är nödvändiga för att uppfylla studiens syfte. 

 2.3 Insamling av data 
Som tidigare nämnts är ett kriterie för att uppfylla studiens syfte att beskriva de kontextuella 

förhållanden som begavs till följd av produktfel hos fallföretaget. För att kunna göra detta har 

studien använt sig av nyhetsartiklar publicerade kring fallet av sex större svenska nyhetstidningar, 

som presenteras senare i detta avsnitt. Vidare har studien även använt sig av intervjuer för att fånga 

upp hur skandalens efterverkningar har uppfattats genom ett stickprov från återförsäljare. Detta 

kompletteras senare med en deltagande observation som genomförts för att dels fånga in 

upplevelsen av en av de marknadsföringsåtgärder fallföretaget genomfört till följd av skandalen samt 

dels för att skapa en närmare anknytning till fallföretaget genom att besöka deras 

produktionsanläggning. Det insamlade data sammanvävs slutligen i en hermeneutiskt redogörelse av 

de kontextuella förhållanden som begavs. Genom att återge de kontextuella förhållanden genom ett 

hermeneutiskt förhållningssätt bör fler dimensioner kunna fångas upp vilket bör göra redogörelsen 
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mer nyanserad (Ödman, 2003). För att bearbeta de data som inhämtats av studien har en 

innehållsanalys gjorts med inspiration av Bryman och Bell (2011). 

En viss aktsamhet har beaktats vid användande av nyhetsartiklar då dess konfirmerbarhet och 

trovärdighet ofta kan vara oklar då det inte alltid framgår vem som är författare av dessa. Enligt 

Bryman och Bell (2011) bör det dock inte vara någon tvivel om hur genuina artiklarna är.  Som 

tidigare nämnts har studien fokuserat på sex större svenska nyhetstidningar och dess rapportering av 

händelser knutna till skandalen. De nyhetstidningar som valts är: Dagens Nyheter, Aftonbladet, 

Svenska dagbladet, Expressen, Sydsvenskan och Göteborgsposten.  

Studien har även genomfört intervjuer för att undersöka hur skandalen har upplevts av återförsäljare 

av fallföretagets produkter. Inför intervjuerna utvecklades en intervjuguide som stöd för att 

genomföra semi-strukturerade intervjuer (Bryman och Bell, 2011). Urvalet av återförsäljare 

begränsades sedan till närområdet, vilket för studien innebär Linköpings kommun, där det sedan 

bedömdes att genomföra intervjuer till dess det bedömdes som att en nyanserad bild kunde återges. 

Totalt har studien genomfört tolv intervjuer med återförsäljare inom det angivna området. Samtliga 

intervjuer inleddes med att respondenten tillfrågades om denne samtyckte till att intervjun spelades 

in samt att de själva och butiken de arbetade hos nämndes vid namn i rapporten. Samtliga frågor 

som ställdes vid intervjuerna var av en öppen karaktär (Häger, 2007), vilket förde med sig att 

följdfrågor kunde baseras på de svar respondenten gav. Genom denna teknik kunde ny information 

erhållas som kunde användas som följdfråga vid nästa intervju. (Bryman och Bell, 2011) 

Som nämndes tidigare avböjde det valda fallföretaget att medverka i studien, för att ändå knyta 

närmare band till fallföretaget genomfördes en mindre deltagande observation vid fallföretagets 

produktionsanläggning för skapa en större förståelse och knyta an till studiens kvalitativa ansats. 

Dessa fältstudier genomfördes under en marknadsföringsmässig åtgärd från fallföretaget till följd av 

den förhöjda mediala exponering som då begavs. Den marknadsföringsmässiga åtgärden var att 

fallföretaget bjöd in allmänheten till produktionsanläggningen under en begränsad tidsperiod. 

Produktionsanläggningen var då öppen för allmänheten och intresse kunde anmälas till fallföretaget 

om att medverka under ett besök. Besöket vid produktionsanläggningen var uppstyrt från 

fallföretagets sida och följde en förbestämt rundgång på anläggningen. Besökarna delades in i 

grupper som sedan tilldelades två av fallföretaget anställda guider samt en ordningsvakt. Detta 

medförde att författarna inte gavs utrymme att aktivt ta fältnoteringar eller avslöja det egentliga 

syftet med besöket, något som ledde till att den deltagande observationen var av karaktären dold 

där det förlitades på så kallade mentala fältanteckningar som skrevs ned först efter besöket avslutats 

(Bryman och Bell, 2011). Detta påvisar att ämnet är känsligt och att fallföretaget iakttagit en 



11 
 

försiktighet i vad de visar, något som knyter an till den anledning som gavs av dem till att inte 

medverka i denna studie.   

2.4 Etik 
Med anledning av studiens till synes känsliga karaktär har författaren valt att utgå från 

vetenskapsrådets (2013) etiska principer vid forskning. Detta för att undvika att etiska principer 

frångås vid genomförandet av studien. Då studien vid insamling av data genom intervjuer noga 

förklarat i vilket syfte studien genomförts samt svarat på eventuella följdfrågor kring detta anses 

informationskravet vara uppfyllt. Samtidigt som detta förklarades att de uppgifter som inhämtats via 

intervjuerna behandlas enbart i syfte för forskning, något som exemplifieras genom att samtliga 

respondenter fick frågan om de ville nämnas vid namn i studien. Vad gäller samtyckeskravet berörs 

den deltagande observationen då den var av karaktären dold och arrangören inte kände till att denna 

genomfördes, dock genomfördes den under ett tillfälle då produktionsanläggningen var öppen för 

allmänheten på initiativ från fallföretaget (Bryman och Bell, 2011). Vidare bör data insamlad data 

från nyhetsartiklar inte bedömas falla in under detta krav då de har publicerats för allmänheten. 

Nyttjandekravet berörs inte nämnvärt i denna studie då den baseras till största del på sekundärdata i 

form av nyhetsartiklar som publicerats för allmänheten. (Vetenskapsrådet, 2013)  

2.5 Trovärdighet 
Vid all forskning är det viktigt att generera giltiga och hållbara resultat, något som blir av en större 

betydelse när det gäller kvalitativa fallstudier då de syftar till att undersöka en specifik händelse 

(Merriam, 2004). Till skillnad från kvantitativa ansatser där tillförlitlighet och validitet står som 

främsta kriterier för att utvärdera en studies trovärdighet bedöms det att kvalitativa ansatser bör 

behandlas ut fler aspekter än dessa. De aspekter som för kvalitativ forskning anses behövliga för att 

utvärdera en studies trovärdighet är: extern validitet, intern validitet, extern reliabilitet och intern 

reliabilitet (Bryman och Bell, 2011). Nedan kommer studien att belysas ur dessa fyra kriterier för att 

ge en bild av studiens trovärdighet.  

2.5.1. Extern validitet  

Extern validitet berör frågan hur väl studien kan generaliseras, något som ofta blir ett problem inom 

kvalitativ forskning då de tenderar att vara snävt inriktade med ett fokus mot text (Bryman och Bell, 

2011). Detta för med sig att kvalitativa fallstudier oftast tenderar att kunna generaliseras till lika 

snävt inriktade situationer (Merriam, 2004). Studiens syfte innehåller tre kriterier som knyter an till 

det Merriam (2004) menar på, för att denna studie skulle kunna generaliseras till andra områden 

krävs att dessa områden är lika snävt inriktade som i fallet med denna studie. Då händelser av denna 
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karaktär inte är helt ovanliga kopplat med vad som beskrivits i studiens inledning, bör studien kunna 

generaliseras till liknande kontexter förutsatt att de tre kriterierna i syftet bearbetas. 

2.5.2. Intern validitet 

Den inre validiteten berör frågan om huruvida studiens data stämmer överens med verkligheten 

(Bryman och Bell, 2011; Merriam, 2004). För att kunna undersöka ett specifikt fall blir det av vikt att 

verkligheten bör ses som forskarens återgivelse av den undersökta företeelsen. Merriam (2004) 

fortsätter med att man inte kan observera eller mäta en händelse utan att förändra den något som 

även gäller inom fysiken där ekvationer, abstraktioner och siffror är symboliska representanter av 

verkligenheten, inte verkligheten i sig. Då studien har för avsikt att redogöra en bild av de 

kontextuella förhållanden som begavs till följd av ett produktfel, stämmer detta in på vad som ovan 

angivits är den interna validiteten, som tidigare nämnts har också studien använt sig av triangulering i 

datainsamling i syfte att stärka studien ur denna aspekt. Denna punkt är också den som brukar lyftas 

som styrkan i fallstudier då de skapar en god insyn i en specifik företeelse (Bryman och Bell, 2011).  

2.5.3. Extern reliabilitet   

Extern reliabilitet handlar hur väl studien kan replikeras, något som ofta beskrivs som ett stort 

problem inom kvalitativ forskning (Bryman och Bell, 2011; Merriam, 2004). Detta menar Bryman och 

Bell (2011) har sin grund i omöjligheten att frysa en social företeelse vilket för med sig att 

omständigheterna ständigt förändras, något som inverkar negativt på hur väl en studie kan 

replikeras. Denna studie har bland annat genomfört intervjuer med återförsäljare, vilket är något 

som med tiden kan glömmas då det ständigt uppstår nya situationer. Den deltagande observationen 

blir svår att replikera då den genomfördes under en marknadsföringsåtgärd från fallföretaget till följd 

av en specifik inträffad incident, detta är något som inte hade kunnat replikeras vid ett senare skede. 

Det bör dock nämnas att den större delen av studiens data är i form av sekundärdata vilket öppnar 

för att författare med liknande förkunskaper som författaren till denna studie till stor del hade 

kunnat replikera studien och återge en liknande bild av de kontextuella omständigheterna som 

uppstod till följd av produktfelet. 

2.5.4. Intern reliabilitet 

Den interna reliabiliteten berör frågor där det finns fler forskare inblandade och hur väl deras 

gemensamma bild av en specifik företeelse hänger samman (Bryman och Bell, 2011). Då denna 

studie endast har en författare och samtlig data är sammanställd av samma person bedöms denna 

punkt bli mindre problematisk för studien då det inte förekommer situationer där skilda tolkningar av 

samma händelse kan uppstå. 
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2.6 Metoddiskussion 
Baserat på studiens syfte och frågeställningar lämpar sig en deduktivt kvalitativ ansats med fallstudie 

som design. För att kunna uppfylla syftet behöver studien göra en djupare undersökning av speciella 

kontexter kring ett visst fall. Det är olyckligt för studien att det valda fallföretaget avstod från att 

medverka i studien, något som lärdom kan göras av. Att kontakta drabbade fallföretag tätt inpå en 

skandal av denna karaktär medför möjligtvis att de varit mindre tillmötesgående med att medverka i 

forskning på grund av att ämnet ännu var för nära i tiden. Det ska dock nämnas att det valda 

fallföretaget när de avböjde att medverka i studien samtidigt meddelade att de gärna ställt upp på en 

studie av denna karaktär i ett senare skede. Detta går stick i stäv med vad Stake (1995) menar är 

viktigt vid val av fallföretag då denne anser att fallföretaget ska vara av den art att de är lättillgängliga 

och tillmötesgående. Något som även påvisas genom det stora geografiska avståndet mellan 

författarens och lärosätets hemort Linköping och fallföretagets hemort i Bjuv, som antyder ett större 

avstånd till fallföretaget.  Genom detta bortfall av direkt medverkan från fallföretaget i studien gör 

att studien får förlita sig på främst sekundärdata i frågor vad gäller hur den mediala exponeringen 

aktivt har bemötts från företagets sida. 

Vad gäller studiens teoretiska referensram har en litteraturgenomgång gjorts och de teorier som 

valts är sådana som författaren har ansett, baserat på sina förkunskaper, vara lämpliga att uppfylla 

studiens syfte. Det finns dock en risk att någon lämplig teori hamnat utanför den teoretiska 

referensramen då denna kan ha missats eller förvanskats genom bristande erfarenhet på området. 

Källorna som eftersökts för studien har haft som utgång att vara relativt nyutgivna, i ett fall med en 

artikel av McCombs och Shaw (1972) under den teoretiska referensramen frånträds denna princip då 

denna källa anses vara vägledande för hur massmedier fungerar och hur de påverkar läsarnas 

uppfattningar om vilka frågor som är viktiga. För att komplettera denna källa har dock en nyare källa 

av Huck (et al., 2009) som bygger på McCombs och Shaw (1972) sökts upp och används som 

komplement. Under rubriken krishantering i kapitel tre hänvisas det även till källor från det senare 

1980-talet, anledningen till detta är att källorna är hämtade från forskning inom krishantering något 

som vid litteraturgenomsökning upptäcktes vara ett område med brist på nyare källor.  
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3. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel kommer studien att börja med att förklara fenomenet med massmedia för att sedan 

övergå till att behandla olika teorier om varumärke, krishantering och återhämtningsstrategier. 

Därefter kommer en analysmodell att presenteras som ligger till grund för studiens analys, till sist 

kommer tre tidigare fall av uppkomna kriser som skadat företags varumärken att presenteras. 

3.1 Massmedia 

Massmedier definieras som en förmedlingslänk av information till en stor publik som får 

informationen relativt samtidigt (Nationalencyklopedin, n.d). Hur dess roll ska definieras har varit 

föremål för en debatt under en längre tid, samtidigt som denna debatt visar på att massmedierna 

kan användas för att kontrollera vilken information som når den större publiken. Trots att 

massmedierna har denna kapacitet kan de knappast anses kunna styra vad dess läsare ska tänka men 

de har en stor förmåga att påverka vad dess läsare ska tänka på eller att informera läsarna om vad 

andra människor antas tycka vara viktigt (McCombs & Shaw, 1972; Huck et al., 2009).  Detta för dock 

med att läsarna påverkas av vad som skrivs massmedia och vad de anser vara viktigt (McCombs & 

Shaw, 1972) vilket för med sig att de har ett stort inflytande över konsumenters beteende.  Genom 

att massmedia generellt sett har en hög trovärdighet samt en bred acceptans anses det vara en god 

kanal att förmedla marknadsföring genom (Kotler & Keller, 2006), något som kan slå tillbaka mot 

företaget om informationen som förekommer i massmedierna är av negativ karaktär (Kapferer, 

2001).  Huck (et al., 2009) för ett resonemang om hur massmedierna påverkar allmänheten något 

som sägs bero på till vilken grad de anammar den generella nyhetsrapporteringen och gör den till sin 

egen något som till hög grad beror på vilken personlighet läsarna har samt hur pass mycket de 

interagerar med andra läsare av massmedierna. Att massmedierna har ett stor inflytande över hur 

läsare och konsumenter tänker är något som de allra flesta skulle hålla med om (McCombs & Shaw, 

1972; Huck et al., 2009; Jobber & Fahy, 2009), därför är det viktigt för företag att hantera kontakten 

med dessa på ett bra sätt.  
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3.2 Krishantering 

 

Under senare år har det inom näringslivet påträffats ett stadigt ökande antal så kallade kriser 

(Perrow, 1994), samtidigt är själva begreppet kris ett av de mest felanvända. I vardagligt tal 

omnämns begreppet kris i relation till situationer som är svåra eller komplicerade att hantera 

samtidigt som det även relateras till begrepp som katastrof och risk (Smith, 2005). Just det senare 

begreppet för in diskussionen på området management som är en väl etablerad gren av 

företagsekonomi. För det mesta innebär begreppet risk inom denna gren att det talas om 

riskhantering, det vill säga att man söker finna och proaktivt förebygga att potentiella framtida 

problem inte uppstår. Vad gäller begreppet kris förs diskussionen in på krishantering med vilket 

menas att problemet redan inträffat och hur den sedan hanteras (Smith, 2005). När krisen redan har 

inträffat medför detta att ett stort fokus ställs på att ledarskapet i en organisation har väl inbyggda 

rutiner baserad på contigency theory (Smith, 1990), eller situationsanpassning på svenska .  

Begreppet kris är komplext och svårt att definiera dock görs i en studie av Smith (2005)  en definition 

av begreppet kris som:  

” a damaging event, or series of events, that display emergent properties which 

exceed on organization’s abilities to cope with the task demands that it generates 

and has implications that can effect a considerable proportion of the organization 

as well as other bodies. The damage that can be caused can be physical, financial 

or reputational in its scope. In addition, crises will have both a spatial and 

temporal dimension and will invariably occur within a sense of “place”. Crises will 

normally be triggered by an incident or another set of circumstances (these can be 

internal or external to the organization), that exposes the inherent vulnerability 

that has been embedded within the “system” over time” 

Definitionen knyter an till studiens syfte och skapar en tydlighet i vad som fallföretaget kan tänkas gå 

genom. Överlag tenderar industriella kriser att ha stora likheter med naturkatastrofer gällande vilka 

destruktiva följder de får. Dock får de dessa följer då olika karaktär då de tar sitt ursprung i olika 

kontexter nämligen den första ur kulturella sådana och en senare ur natur.  Industriella kriser tar 

generellt sett en annan utveckling än naturkatastrofer, detta då har sina rötter i organisatoriska och 

branschmässiga fenomen. Effekterna av krisen behöver inte träda i kraft direkt vid tillfället de 

uppstår utan kan det kan dröja länge innan effekterna påträffas, till exempel som i kärnkraftsolyckan 

i Tjernobyl 1986. Gemensamt har dessa kriser att de är skapade av människan genom brister i 
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kommunikation eller teknologiska brister i en eller flera organisationer. Därför menar Shrivastava (et 

al., 1988) att dessa kriser inte kan lösas av en enskild organisation.  

Anledningarna till att en kris uppstår är ur två samverkande processer av felaktigheter. Den ena av 

dessa har sin grund i komplexa organisatoriska anledningar innehållande de ovan nämnda bristerna, 

detta får som följd att en kris utlöses. När detta sker skjuts problemet över på den omgivande 

infrastrukturens beredskap på kriser. Något som till stor det beror på hur pass etablerade de 

omgivande myndigheterna är för att hantera en kris, något som kan hjälpa en organisation att ta sig 

ur en kris. En jämförelse kan här göras till att företag i utvecklingsländer utan stark infrastruktur 

tenderar att inte kunna lyfta sig ur kriser eller att kriserna eskalerar och får förödande konsekvenser. 

(Shrivastava et al., 1988) 

När krisen väl är ett faktum har det utvecklats två olika sätt att se på hur den hanteras. Då studiens 

syfte till stor del är att undersöka hur ett företag agerar i en sådan situation som tidigare kommer 

dessa modeller att ställas mot varandra. Den ena av dessa kalla High Reliance Theory (HRT) och den 

andra för Normal Accident Theory (NAT) (Perrow, 1994). Dessa teorier  kommer förklaras nedan för 

att skapa en bild av hur företag kan agera när krisen väl är framme. 

 

3.2.1 High Reliance Theory 

Detta sätt att hantera en kris bygger på människans begränsade kognitiva förmåga och förväntar sig 

inte att säkerhet och trygghet kommer från förbättringar baserade på individuell rationalitet. De 

begränsningar som följer de individuella kognitiva begränsningarna kan kompenseras av en 

organisation som därför kan vara betydligt mer rationell i sitt agerande utan att för den delen öka 

komplexiteten eller bidra med mer förvirring. För att uppnå ”High Reliability”, (sv. Hög trovärdighet) 

är det viktigt att ledare inom organisationen sätter säkerhet och trovärdighet först som ett mål för 

att sedan säkerställa att en stor övertydlighet finns bland personal och tekniska lösningar med 

avseende på säkerhet (Perrow, 1994). Efter detta är det viktigt att en kultur av hög trovärdighet 

implementeras och decentraliseras genom organisationen samtidigt som det uppmanas att 

organisatoriskt lärande genom trial and error utvecklas. Den sista av dessa punkter omfattar dock 

ofta av naturliga skäl att endast trial prövas med anledningen av de förödande konsekvenser som ett 

error kan få. Perrow (1994) beskriver att det är av stor vikt med övertydlighet i att säkerhet har en 

hög prioritet då det enda sättet att bygga trovärdiga system av opålitliga komponenter är att se till 

att det inom organisationen finns flera självständiga kanaler för kommunikation.  
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3.2.2 Normal Accident Theory 

Till skillnad från High Reliance Theory tar Normal Accident Theory sikte på att kriser är oundvikliga i 

de flesta system. De menar att kriser som uppstår i linjära organisationer för med sig att de är lätta 

att upptäcka och åtgärda. Teorin tar sin utgång i att organisationer med en mer komplex 

sammansättning av interaktioner och en tät sammanhållning förr eller senare kommer att skapa en 

kris oavsett hur mycket de arbetar för att motverka att detta ska hända. Något som skiljer sig från 

hur frågan behandlas i ur HRT-synen.  NAT menar på att ju mer komplext sammansatta interaktioner 

som förekommer i en organisation desto mer utrymme finns det för att individuella misstag 

oberoende av varandra kommer att uppstå, något som i en tät sammansatt grupp (en. tight coupling) 

leder till att dessa av varandra oberoende misstag byggs upp för att i slutändan leda till en storskalig 

kris (Perrow, 1994). I lösare sammansatts organisation (en. loose coupling) kan de individuella 

misstagen absorberas av systemet genom exempelvis segregering av defektheter, produktionen kan 

stoppas eller ta alternativa vägar eller att man flyttar om material eller personal inom 

organisationen. Något som Perrow (1994) menar är möjligheter som som inte finns i en tät 

sammansatt grupp, där misstagen istället byggs på tills de blir en stor kris av det. Det argumenteras 

att även om säkerheten sätts först i en organisation bygger detta på ett antagande om att de 

underordnande inom organisationen kommer att följa detta samtidigt som det är svårt att 

genomföra de uppsatta målen. Något som i Perrow (1994) beskrivs med att konflikter rörande makt 

eller intressen på lägre nivåer inom organisationen kommer att vattna ur detta mål. Detta då 

konsekvenserna är ojämnt fördelade och kan sträcka sig mycket längre än en ledares eller chefs 

karriär. Perrow (1994) menar att väldigt få högt uppsatta ledare eller chefer blir bestraffade för att 

inte sätta säkerheten först på agendan, även efter kriser, samtidigt som de bestraffas fort för att inte 

sätta profit och prestige högst på agendan.  Många högt uppsatta ledare eller chefer för förvisso en 

retorik om att säkerheten kommer först och tror själva på den, men detta beror snarare på att något 

annat vore osanktionerat ur en organisationspolitisk synpunkt (Perrow, 1994).  Sist men inte minst 

vänder sig förespråkare för denna teori sig mot High Reliance Theory med frågan, vilken organisation 

eftersträvar inte det som en teorin förespråkar?  
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 3.3 Varumärke 

Som nämndes i stycket om massmedier leder en dålig publicitet till att ett företagets varumärke kan 

skadas. Definitionerna av vad ett varumärke går i sär och det kan vara svårt att finna ett enhetligt 

svar om man frågar olika personer. Kapferers (2001) definition av ett varumärke lyder ”The brand is 

both the part and the whole; it’s the mark on the product or service, but it is also the overall value 

conveyed with promises of tangible and intangible satisfaction”  medan Kotler och Keller (2006) 

definierar ett varumärke som “a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, 

intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them 

from those of the competitor”.  Dessa två definitioner har mycket gemensamt men att Kotler och 

Kellers (2006) definition även innefattar en strategisk dimension, något som studien menar på knyter 

an bättre till den definition som kommer att användas som utgångspunkt för vad ett varumärke är 

även om gränsdragningen dem emellan bör ses som tunn.   

 

3.2.1 Positionering  

De strategiska dimensionerna av ett varumärke  med fokus på lågengagemangsprodukter, så som 

livsmedel, har ökat i takt med att konkurrensen intensifieras på de allt mer mättade marknaderna i 

västvärlden (Kapferer, 2001; Kapferer, 2005; Kotler & Keller, 2006). För att kunna möta denna 

problematik med en ökad konkurrens från lågprisprodukter kan de starka varumärkena fokusera på 

innovation och att ständigt förnya sig samtidigt som denna förnyelse måste vara grundad i att 

kvalitet upprätthålls i de nya produkterna. Kapferer (2005) menar på att dagens konsumenter är mer 

känsliga för hur ett varumärke förknippas med negativa synonymer som föroreningar och 

exploatering och att starka varumärken bör sträva efter att vidmakthålla goda etiska principer. Dessa 

principer är sådana som är uppbyggda under en lång tid och blir ett arv som skapar en känsla av 

trygghet hos konsumenterna (Parment & Ottosson, 2013; Jobber & Fahy, 2009), som senare knyter 

an till varumärkets värderingar som sedan speglas ut till kunderna (Jobber & Fahy, 2009). En annan 

viktig aspekt av ett varumärkes positionering bedöms av dess självbild och vilka signaler detta 

förmedlar till konsumenter som köper varumärkets produkter, detta är något som kan skada hela 

varumärkets positionering om denna självbild skadas (Jobber & Fahy, 2009). Att denna självbild 

bevaras är av stor vikt för varumärket kommunicerar inte bara med befintliga kunder utan även med 

potentiella framtida kunder (Parment & Ottosson, 2013).  
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3.3.2 Differentiering 

 Ett varumärke som inte förändras kommer med tiden att göra sig själv dödligt menar Kapferer 

(2005). Samtidigt med detta kan ett varumärke endast växa över tiden om det har konsistenta 

kärnvärden som inte förändras. Detta är något som för med sig frågan hur ska ett företag kunna 

anpassa sig till nya förutsättningar utan att tappa dess kärnvärden? Som tidigare nämnt i studien 

flyttas informationen i hög hastighet idag, något som även gäller tekniska innovationer. Att anpassa 

sig till dessa är något som är av största betydelse för ett företag och en livlina att gardera sig mot att 

stanna av och tillintetgöra sig själva (Kapferer, 2005). Samtidigt med detta är produktutveckling och 

differentiering något dyrt och tidskrävande som kan få förödande effekter på ett varumärkes rykte 

(Jobber & Fahy, 2009). Genom att ständigt undersöka vilka behov som konsumenter har gör att man 

får underlag att differentiera redan existerande produkter eller kärnvärden inom varumärket. En 

produkt knutet till ett varumärke kan få många olika former över tiden då allt fler behov och 

användningar upptäcks och åtgärdas. Detta kan ske genom att till exempel förpackningen ändras till 

att komplement till produkten utvecklas (Kotler & Keller, 2006). Att detta sker beror på att 

värderingar, vanor och beteenden förändras över tiden en produkt som var komplett 2003 är inte det 

idag. Dagens konsumenter är idag också mer kräsna och informerade vilket ställer högre krav på 

varumärken (Parment & Ottosson, 2013), detta för med sig att ett företag endast kan förlita sig på en 

ekonomisk tillväxt om det finns en efterfrågan på varumärkets produkter. Som i sin tur för med sig 

för med sig ett behov av att stimulera efterfrågan genom att ständigt förnya sig. Det gäller för 

varumärken att ha tänket att de alltid ska överraska deras kunder genom innovationer. (Kapferer, 

2005)     

3.3.3 Produkten och varumärket    

Varje varumärke har sitt flaggskepp, med vilket menas en produkt som tydligt kan kopplas till 

varumärket och är dess styrka och kärnvärden.  Hur denna uppdelning görs mellan produkt beror till 

stor del på hur pass enkelt det är att specificera vilken produkt som på mest gynnsamt kristalliserar 

de värden som företaget vill ska förknippas med varumärket. Detta beror till stor del på situationen 

och vilken kontext som råder, det finns flera fall där företag har valt att medvetet under perioder inte 

exponera produkter i reklam utan att istället fokusera på att förmedla varumärket och värderingar 

knutna till det. Vilket av dessa sätt som passar bäst gör att det ofta uppstår en konflikt mellan 

kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska mål, där de långsiktiga får diktera det kortsiktiga då det inte 

kommer att finnas något varumärke om det inte förekommer försäljning. (Kapferer, 2005) 
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3.4 Återhämtningsstrategier 

Även om man har ett starkt varumärke måste man vara beredd på att det förr eller senare kan 

uppstå situationer då en kris uppstår. De händelser som uppstår har skadat varumärket och ju längre 

tid det tar för företaget att agera desto större blir skadan (Kotler & Keller, 2006). I 

marknadsföringsmässiga termer kallas detta för återhämtningsstrategier (en. recovery strategies), att 

återhämta sig.  Effektiva återhämtningsstrategier för med en ökad nivå av kundlojalitet och nöjdhet 

vilket ökar potentialen att ett positivt word-of-mouth  sedan sprids (Wilson et al., 2008). Med word of 

mouth menas att konsumenterna själva sinsemellan rekommenderar företaget (Jobber & Fahy, 

2009). Dessutom medför väl inarbetade strategier för återhämtning att  lärdom lättare kan dras av 

tidigare felaktigheter och på sikt kunna minska riskerna att dessa felaktigheter återkommer i samma 

form (Wilson et al., 2008). Samtidigt öppnar detta dörrarna för att företaget på ett lättare sätt ska 

kunna bemöta framtiden proaktivt och genom detta utveckla en företagskultur som bygger på 

ständig förbättring (Hoffman & Bateson, 2001; Wilson et al., 2008).  

Företag som drabbas av kriser relaterat till dess kärnverksamhet för med sig att det uppstår ett 

missnöje hos kunder och ett behov att kompensera för dessa brister uppstår. En effekt som en sådan 

kompensation kan föra med sig är att de kunder som tidigare var missnöjda med företaget då blir 

tillfredsställda och nöjda. Vilket i sin tur leder vidare till att deras förtroende för företaget blir högre 

än tidigare (Hoffman & Bateson, 2001; Wilson et al., 2008). Detta fenomen kallas för 

återhämtningsparadoxen (en. recovery paradox), något som direkt gör att det blir logiskt att det kan 

verka logiskt för ett företag att skapa en kris för att sedan kompensera kunder och därigenom 

ständigt öka nöjdheten med företaget (Wilson et al., 2008). Denna logik har dock visat sig sakna stöd 

då den är baserad på kunder som aktivt för fram klagomål till företaget, samtidigt som dessa 

konsumenter tenderar att vara en minoritet. De kunder som klagar tenderar inte heller att vara de 

kunder som är de mest missnöjda, de mest missnöjda är de som inte klagar till företaget.  

För att knyta an till avslutningen i ovan stycke är det av vikt att företag uppmanar dess kunder att 

klaga (Hoffman & Bateson, 2001), något som kan ske genom att exempelvis regelbundna 

kundenkäter och eller intervjuer med fokus grupper. Detta då de mesta enligt Hoffman och Bates 

(2001) tyder på att kunder överlag inte klagar till företaget utan till familj och vänner något som 

sätter igång en spiral av negativt word of mouth som tidigare nämnt. Denna kategori av konsumenter 

som inte klagar tenderar oftast att se klagomål som ett slöseri med tid då de inte tror att deras 

klagande kommer att leda till något positivt för dem eller någon annan. Vanligt är också att denna 

kategori av konsument tar på sig skulden för det inträffade och de därigenom inte förtjänar att 

kompenseras (Wilson et al., 2008). Denna kategori av konsumenter ställs mot den andra, den som 



21 
 

klagar. Dessa tenderar att tro att de har en rätt att bli kompenserade eller för att se till att ingen 

annan ska drabbas, ett beteende som kan leda till ett överdrivet frekvent klagande. Frågan om 

relevans av det uppkomna felet kommer in här, konsumenter gör alltid en bedömning av felets 

relevans innan de klagar, något som kan öka eller sänka nivån av klagomål till företag. Generellt sett 

gäller att konsumenter tenderar att klaga mer om produkten de köpt har ett stort så kallat ”ego-

värde”, är dyra eller hög risk-varor än vad de är när de gäller varor som inte är detta, till exempel 

billiga och vardagliga varor. (Wilson et al., 2008) 

Konsumenter tenderar att bygga upp förväntningar på återhämtningen när ett fel har uppstått. 

Wilson (et al., 2009) menar att detta inte betyder att de förväntar sig att företaget ska kompensera 

för felet genom extrema och kraftfulla åtgärder utan snarare att konsumenter vill förstå vad som 

inträffat och se att företaget tar sitt ansvar kring det uppkomna felet. Detta knyter an till 

konsumenters upplevda känsla av rättvisa, med vilket menas hur väl de anser att deras skada har 

kompenserats av företaget (Hoffman & Bateson, 2001). De vanligaste kompensationerna kunderna 

vill se är att de ersätts ekonomiskt för skada eller erbjuds att få produkten reparerad, dessa är av 

ekonomisk karaktär. Av en mer generell psykologisk karaktär vill konsumenter se att företaget ber 

om ursäkt för det inträffade, förklarar vad som har hänt, en försäkran om att det inte kommer att 

hända igen samt att de ges en möjlighet att kontakta företaget för att kunna kommunicera ut 

eventuell frustration över det inträffade. Om företaget lyckas förse konsumenter med tillräcklig 

kompensation, ekonomisk eller psykologisk, kommer de att inta en mer förlåtande inställning 

gentemot företaget (Wilson et al., 2008).   

Oavsett vilket fel som uppkommit är det av vikt för ett företag att agera snabbt när det inträffat en 

kris för att förhindra att felet får en snöbollseffekt och växer till onödigt stora proportioner (Hoffman 

& Bateson, 2001). Alternativt att felet leder till att företaget tvingas att vidta åtgärder sprungna ur 

rättsliga påföljder (Wilson et al., 2008).  Frågan om hur snabbt ett företag agerar till följd av en kris är 

något som är nära sammankopplat till timing, det vill säga att agera vid rätt tillfällen. Grönroos (2000) 

talar om så kallade timing strategies där denne har identifierat tre olika typer av bemötande ett 

företag kan använda för att hantera felaktigheter och klagomål. Dessa listas nedan: 

 Passivt bemötande – med vilket menas att konsumenten meddelas att dennes klagomål 

kommer att behandlas vid ett senare skede och att denne själv får stå för kostnaden 

 Aktivt bemötande – menas att företaget meddelar konsumenten att denne får stå för 

kostnader i nuläget men en försäkran lämnas att denne kommer att kompenseras  

 Proaktivt bemötande – menas att kunden kompenseras direkt på plats  
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Av dessa olika former av bemötanden är den sista det som Grönroos (2000) rekommenderar som det 

minsta skadliga för ett företag med avseende på hur en konsument ser på företaget. Det passiva 

bemötande är det som är mest skadligt då konsumenten lämnas i en förvirring utan någon försäkran 

från företaget om vad som kommer att ske. Detta är en osäkerhet som undanröjs med ett aktivt 

bemötande, något som minskar konsumentens förvirring men inte löser situationen för 

konsumenten på plats. (Grönroos, 2000)  

 

3.5 Presentation av en analysmodell 
Då denna studie har som syfte att undersöka en svensk livsmedelsproducent som drabbats av ett 

produktfel som kan skada dess varumärke har teorier kring krishantering, varumärke samt 

återhämtning presenterats tidigare i detta kapitel.  Genom dessa har en modell tagits fram som ligger 

till grund för hur analysen av det inträffade har genomförts.  Modellen tar sin utgång i att det har 

inträffat en kris som avviker från det normativa, för att sedan behandlas genom de teorier som 

presenterats under rubriken krishantering. Sedan syftar modellen till att undersöka de olika 

återhämtningsstrategier som finns och ställa dessa mot empiri för att i slutet övergå till att jämföra 

empiri mot teorierna om varumärke för att se hur krisen påverkat det. 

 

Figur 3. Egen konceptualisering av analysmodell 
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3.6 Tidigare fall  

 

3.6.1. Kronfågel 

Kronfågel är en svensk livsmedelsproducent som under 2009 drabbades av en liknande incident, där 

en konsument hittat glas i deras frysta kycklingfilé. Kort efter upptäckten drar Kronfågel tillbaka all 

deras frysta kycklingfilé och gör därefter en polisanmälan. Kronfågels informationschef säger i en 

intervju till Svenska dagbladet i slutet av Mars 2009 ”Det hela är djupt olyckligt och väldigt obehagligt 

för alla inblandade. Fokus nu ligger på att inga fler av våra kunder ska  

drabbas och på att hitta källan till det här”. Konsumenter av Kronfågels produkter uppmanas att 

lämna tillbaka varorna till butiken där de utlovas att få pengarna tillbaka. Det misstänks att det är en 

följd av sabotage mot Kronfågel som gjort att glas hamnat i kycklingen, bara någon dag efter 

upptäckten rapporteras det att den svenska säkerhetspolisen kopplats in i fallet.  Det misstänks att 

djurrättsaktivister  ligger bakom sabotaget, något som dock inte kan bekräftas.   

 Incidenten fick ringar på vattnet och kort därefter dras producenter från Danmark och Tyskland in i 

härvan då nya upptäckter gjorts runt om i Sverige. Kort därefter påträffas även glas i färsk kyckling 

och rikskriminalpolisen kallas in. Senare slutas det även att serveras inom flera restauranger och 

storkök. Den tredje april samma år kallas det till krismöte från svensk handels sida där även polisen 

och ledande branschorganisationer deltog men vid det tillfället var ännu ingen misstänkt. Under Juli 

samma år rapporteras det från statens kriminaltekniska laboratorium att de inte kan bekräfta att 

djurrättsaktivister ligger bakom det misstänkta sabotaget. Samtidigt med detta i en intervju med 

Dagens nyheter i slutet av juli 2009 meddelar  VD på branschorganisationen Svensk Fågel ” 

konsumtionen rullar på bra och folk äter kyckling. Det var en kort svacka som snabbt återhämtade 

sig”. 

Som en följd av den inträffade incidenten var Kronfågel tidiga med att aktivt publicera 

händelseförloppet genom deras hemsida. Till detta var det även noga med att vara tillgängliga för att 

besvara konsumenters frågor. Det var tidiga med att informera konsumenter om hur de kunde lämna 

tillbaka den frysta kycklingen samt var övergripande öppna och trovärdiga i sitt sätt att kommunicera 

mot marknaden. I en studie genomförd 2009 konstateras att massmedia haft en liten påverkan på 

hur konsumenters förtroende påverkats av massmedia under Kronfågel incidenten. (Karlsson, 2009) 
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3.6.2. Ica 

 

Under tidiga december 2007 dyker det upp rapporteringar om att flera stora ICA-butiker i 

Stockholmsområdet har märkt om köttfärs så att den ser en dag färskare ut än vad den egentligen är.  

Denna nyhet dyker upp med anledning av att SVT:s uppdrag granskning undersökt ärendet och 

senare under samma vecka sänt detta avsnitt.  VD för ICA Sverige kommenterar det inträffade med 

”Vi blev arga och bestörta. Det finns livsmedelslagstiftning som ska följas och vi har  

en kvalitetspolicy som ska följas”  samtidigt som denne därefter lovade att detta fall skulle granskas 

närmare av ICA samt att detta har rapporterats till Livsmedelsverket. Det rapporterades kort därefter 

att en förundersökning inletts mot ICA med anledning av nyheten. I en intervju med Dagens nyheter 

menar ICA på att detta handlar om bristande rutiner och att detta ska ses över samtidigt som de 

menar att de inte kan avskeda ansvariga ICA-handlare då de inte är direkt anställda av ICA.  

Branschorganisationen Kött och charkföretagen VD uttrycker att han är chockad över det inträffade 

och att konsumenter lurats samtidigt som denne fortsätter med att han tror att det blir ett temporärt 

tapp i försäljningen men att den återhämtar sig sedan.  

Under 2013 genomdrevs en studie som undersökte den uppkomna incidenten hos Ica. Studien visade 

på att Ica genom att märka om köttfärsen med ett nytt bäst-före datum hade sparat in kostnader i 

varor som i annat fall hade kasserats (Hultman, 2013). Vidare beskrivs denna incident med köttfärs 

som ett fall där konsumenten även utsatts för en hälsorisk vilket spädde på hur media och 

marknaden tog emot nyheten. En studie genomförd under 2009 visar på att detta fusk slog hårt mot 

varumärket ICA:s anseende då de enligt studien föll från 3:e till 34:e plats på Nordic brand academics 

lista över företag med högst anseende på den svenska marknaden. När studien genomfördes drygt 

ett år efter incidentens avslöjande undersöktes så undersöktes huruvida konsumenter har tillit för ett 

varumärke som nyligen gått genom en skandal. Studien visade på att trots den inträffade incidenten 

behöll de flesta konsumenterna förtroendet för varumärket, i detta fall Ica. De flesta ansåg dock att 

Ica framstod som förtroende ingivande. Vilket enligt studien 2009 menade på att Ica lyckats med sitt 

återhämtningsarbete, då tilliten hos konsumenterna allt jämnt framstod som gott. (Häggblom och 

Sjöstedt, 2009). 
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3.6.3 Townsend-Thoresen 

 

Det brittisk-norska rederiet Townsend-Thoresen drabbades under våren 1987 av en större kris när 

ett av deras fartyg MS Herald of Free Enterprise förliste utanför den belgiska hamnstaden Zeebrugge. 

Anledningen till att fartyget förliste var att dess främre bogport förblev öppen vilket ledde till att 

fartyget snabbt tog in vatten. Den ansvarige för att stänga denna bogport uppges ha somnat i sin hytt 

samtidigt som den ansvarige att övervaka denna process prioriterat andra arbetsuppgifter då denne 

enligt uppgifter var tvungen att vara på två platser samtidigt. Fartyget fick snabbt slagsida och blev 

liggande i vattnet. Totalt omkom 197 människor i denna olycka, de flesta till följd av förfrysning i det 

kalla vattnet.  

Förlisningen ledde inte till något direkt åtal mot rederiet meddelade den brittiska regeringen 

samtidigt som de hävdade att flera ansvariga däremot kunde komma att åtalas. Det uppges att flera 

fackföreningar vände sig mot detta besked då det hävdade att personalen på fartyget arbetade i 24-

timmars skift vilket enligt dom var alldeles för långa, samtidigt som de uppger att det funnits en oro 

under flera års tid bland personalen kring detta. Flera av kaptenerna på Townsend-Thoresen uppger 

att de under en längre tid yrkat för att installera ett system med en varningslampa uppe på bryggan 

som låter dem veta om bogporten är öppen eller stängd. I en artikel från Chicago tribune uppges det 

att reaktionen från Townsend-Thoresens ledning på denna förfrågan från kaptenerna var ”Do they 

need indicators to tell them that the storekeeper is awake and sober? My goodness” . Det 

framkommer senare uppgifter om att Townsend-Thoresens VD tvingats erkänna att denne har farit 

med osanning under ett förhör där denne uppgett att det inte innan olyckan ställts förfrågan om att 

införskaffa detta varningssystem. Något som genom dokumentation från 1985 kunde påvisas att det 

tidigare gjorts. Vid förhören som genomfördes nekade alla utom en till att ta ansvar för det 

inträffade, något som den som erkänt ansvar för upplevs ha blivit förvånad över. Domaren som ledde 

förhören upplevs ha varit frustrerad över att ingen tog på sig ansvar för det inträffade och han 

omnämnde hela processen med termen ”the disease of sloppiness” (sv. ”slapphetens sjukdom), 

denna menar att detta beteende är något som går genom alla hierarkier i företagets struktur. Flera 

anhöriga till de omkomna i förlisningen uttalar sig starkt negativt till att ingen tar ansvar och en 

medial exponering drar igång och blir mycket starkt kring det inträffade. Senare under året säljs 

Townsend-Thoresen till ett annat rederi och samtliga fartyg målas om. Varumärket Townsend-

Thoresen upphör att existera. Denna kris ledde till att nya och striktare säkerhetsregler infördes inom 

den brittiska rederibranschen.  
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer studiens samlade empiriska underlag att presenteras. Kapitlet inleds med en 

presentation av fallföretaget för att sedan övergå till en återgivelse av vad den mediala exponeringen 

skrev om under ett begränsat tidsintervall efter att det upptäckts ett produktfel hos fallföretaget. 

Efter detta redogörs för de reflektioner som återgavs genom intervjuer med återförsäljare.  

4.1 Findus 

Företaget bildades 1941 när konfektyrbolaget Marabou köpte upp en fruktvin och likörfabrik i Bjuv i 

nordvästra Skåne strax utanför Helsingborg. Efter förvärvet byttes namnet till Findus, ett namn 

utvecklat ur benämningen Fruit Industries. Vid mitten av 1940-talet lanserades de första djupfrysta 

varorna på marknaden i form av bär och spenat. Sedan dess har Findus varit ledande på marknaden 

inom området djupfrysta varor.  

Affärsidén var hämtad från den nordamerikanska marknaden och var ett nytt och innovativt koncept 

för den svenska marknaden. Detta förde med sig att företaget snabbt vann mark på marknaden och 

etablerades som den ledande aktören inom området. Konceptet med djupfryst färdigmat hade 

tidigare revolutionerat den nordamerikanska marknaden då den förde med sig att produkter som 

tidigare inte funnits i djupfryst form nu blev mer lättillgängligt. Dessa varor innefattar allt från ärter 

och spenat till färdiglagade rätter såsom barnmat och burksoppa. Det revolutionerande med 

konceptet var att saker som tidigare varit mer svårtillgängligt nu gjordes lättillgängligt, genom denna 

innovation gick det att laga en måltid betydligt fortare än vad som tidigare varit fallet. 

Genom åren har Findus sålts till flera andra aktörer, initialt ägdes Findus av det svenska 

konfektyrbolaget Marabou. Det första större försäljningen av Findus var 1962 när företaget köptes av 

den schweiziska livsmedelsproducenten Nestle, ett företag som för övrigt är en gigant på området. 

Detta samarbete varade till år 2000 då Findus såldes vidare till det nordeuropeiska 

investmentbolaget EQT. Ett samarbete som varade i sex år tills Findus såldes vidare till den brittiska 

koncernen Foodvest, som sedan tidigare innehar varumärket Youngs’ Seafood. Efter två år såldes 

hela denna koncern vidare till den Londonbaserade investmentbolaget Lion Capital, året därpå byttes 

namnet för den tidigare foodvestkoncernen till Findus Group. 

Findus Group agerar idag decentraliserat på tre regionala affärsområden: norden, Storbritannien 

samt södra Europa. Findus Group förvaltar även ett annat varumärke kallat Young’s Seafood som 

representerar koncernen på området Storbritannien. Gällande de övriga två affärsområdena används 

varumärket Findus, som beskrivs som marknadsledande på djupfrysta varor i Frankrike och Spanien 

samt även i Sverige och Norge. Gällande affärsområdet norden har Findus en bredd i vilka olika typer 
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av djupfrysta varor som finns som innefattar fisk, grönsaker, måltider och bröd. Detta är en skillnad 

mot affärsområdet södra Europa där Findus inte har samma bredd, utan är marknadsledande på 

specifika områden, såsom på frysta grönsaker i Spanien medan samma mognad som i norden håller 

på att utvecklas i sortimentet i Frankrike. Findus Group omsatte under år 2011 1 132 miljarder 

brittiska pund, omräknad till svenska kronor blir det drygt 11 401 miljarder. Findus Nordics har idag 

sitt huvudkontor i Bjuv i nordvästra Skåne och omsatte under 2011 2 838 miljarder kronor. Företaget 

har idag 833 anställda.  

Som tidigare nämnts är ett av Findus områden tillverkning av färdigmat, detta var något som blev 

föremål för ett produktionsfel när det under tidiga februari 2013 då det gick larm om att deras frysta 

färdiglagade lasagne innehöll hästkött. En nyhet som snabbt spred sig efter att Findus gått ut med ett 

pressmeddelande om nyheten den 7:e Februari. 

4.2 Exponering i massmedia 

Att massmedier snabbt fångar upp nyheter om oegentligheter är inget nytt, det har alltid 

förekommit. Så var fallet även för Findus när det påträffats hästkött i deras frysta lasagne, en 

ingrediens som avviker från vad som anses vara de normala ingredienserna i en lasagne.  Detta 

skapade en exponering från massmedierna som snabbt spred nyheten. Denna mediala exponering 

har undersökts av studien och presenteras nedan i en kronologisk ordning för att skapa en bild av vad 

som följde efter att nyheten kommit massmedierna till kännedom. 

2013-02-07 

Redan samma dag som hästköttet upptäcks publiceras den första artikeln om nyheten. Rubriken 

påvisar att hästköttet kan ha funnits där länge utan marknadens medvetande om detta.  

 

Bild 1. Urklipp från Aftonbladet 130207 
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Det refereras till en intervju med Findus produktionsdirektör som menar på att det inte är någon 

hälsofara med köttet samtidigt som denne menar att han inte kan lämna speciellt många besked om 

det inträffade mer än att det fortfarande kan finnas hästkött i lasagnen i butikerna men att 

leveranserna från centrallagret har stoppats. Då hästköttet först upptäckts i Storbritannien påpekar 

produktionsdirektören i intervjun att lasagnen där tillverkas med ett annat recept och menar på han 

att inte kan uttala sig om att det är hästkött i de svenska produkterna, resonemanget avslutar han 

med att lasagnen skickats på analys för att kontrollera innehållet. 

2013-02-08 

Redan vid midnatt till den åttonde dyker flertalet nyheter upp om skandalen upp. Flera tidningar 

rapporterar att det upptäcks hästkött i lasagnen, uppgifterna kommer från den brittiska 

motsvarigheten till livsmedelsverket att det påträffats hästkött i lasagnen. Findus 

produktionsansvarige är snabbt ute och kommenterar detta med att han inte kan uttala sig om detta 

även gäller Findus produkter i Sverige. Denne hänvisar istället till att leveranserna till butikerna har 

stoppats. Redan dagen efter att pressmeddelandet från Findus nått massmedias kännedom skrivs det 

om vilka som levererar till Findus. Det långa kedjan som av underleverantörer till Findus förklaras 

noga, det skrivs att Findus främsta underleverantör heter Comigel, ett bolag baserat i Frankrike, som 

i sin tur har en underleverantör som heter Spanghero även denna baserad i Frankrike. Det påvisas att 

Spanghero sedan har köpt in kött från ett rumänskt slakteri och det menas på att detta är var 

hästkött kommit in i bilden. Findus i sin tur har haft Comigel som underleverantör i dryga tre år något 

som beskrivs som att kontakten mellan dem är relativt ny och att brister i samverkan kan ha uppstått 

där. Att det förekommit häst i Findus lasagne är något som uppdagas denna dag då resultatet från de 

tester som genomförts dagen innan kommit fram.  I en intervju med Svenska dagbladet får Findus 

produktionsdirektör en fråga om vilken förklaring de fått av leverantörerna och svarar då ” Ingen. Vi 

är lika nyfikna som alla andra på vad som kan ha hänt”. Svaret i intervjun antyder att Findus inte 

själva vet hur hästköttet hamnat i lasagnen, samma dag lämnas också försäkran från samtliga 

återförsäljare att de inte blandat in hästkött i lasagnen.  Frågan hur hästköttet hamnat i lasagnen för 

Findus till att anklaga underleverantören Comigel samtidigt som Findus inte vet hur de ska agera mot 

Comigel, de lyfter sedan att de har rutinmässiga kontroller och att det var vid en sådan som 

hästköttet upptäcktes. De fortsätter med att de själva känner sig lurade men försäkrar att den enda 

produkten i sortimentet som blivit påverkad är deras en portions lasagne 375 gram.  

2013-02-09 

Den första krönikan i en av de ledande nyhetstidningarna dyker under denna dag upp. En krönikör på 

Aftonbladet för ett resonemang om var gränsen i kötthysterin går, hon menar på att om människor 
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nu börjar äta djur som det av tradition har känts stor ömhet och empati för, vad är det då som 

hindrar en att äta även andra husdjur till exempel en katt eller hund.  

 

Bild 2. Urklipp från Expressen 130209 

Krönikörens misstanke får stöd av en professor i etnologi vid Göteborgs universitet som i en intervju 

med Göteborgs-Posten menar att ”Hästen var ju förr väldigt närstående oss, närmare än kon, och fick 

likt hunden ett namn. Det kan förklara varför vi känner lite tabu mot hästkött”. Samtidigt fortsätter 

krönikören på aftonbladet med hur Findus beklagat sig via pressmeddelanden där de förklarat att de 

förstår att detta kan väcka starka känslor. Starka känslor det också hänvisas till att Storbritanniens 

premiärminister ska ha känt då denne fick kännedom om nyheten om hästkött i varor där de inte ska 

finnas. På temat hästkött dyker även spekulationer upp kring frågan huruvida det finns kopplingar till 

organiserad brottslighet upp något som den brittiska regeringen bland annat knutit an till. Det 

rapporteras även att flera andra större företag inom samma eller liknande branscher också dragit in 

varor som kommit från samma leverantör då även deras tester visat på hästkött. En 

veterinärinspektör vid Livsmedelsverket kommenterar till Göteborgs-Posten om hälsorisker med 

hästkött med ”att äta hästkött är inte farligare än att äta nötkött, det man kan spekulera i är om 

hästarna slaktats utanför offentlig kontroll. I nuläget är det osannolikt att köttet skulle vara 

hälsofarligt”. Under denna dag är Findus produktionsdirektör återigen ute och kommenterar att de 

har lokaliserat från vilken leverantör hästköttet kommer och sett till att denna leverantör för all 

framtid är borttagen som underleverantör till Findus. Det rapporteras även att Findus tillsammans 

med Spanghero förbereder en stämning av den rumänska underleverantören då de inte levererat 

vad som utlovats något som kommenterats av Findus med ”vi måste förstå hur köttet kommit in i vår 

försörjningskedja” i en artikel från aftonbladet där skandalen för övrigt omnämns som en 

världsskandal.  
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2013-02-10 

Det dyker upp flertalet nyheter under denna dagen, ett antal stora tidningar har rubrikerna i 

karaktären av att ”Findus polisanmäls”. Något som inte verkat vara fallet, ur samtliga dessa artiklar 

går att läsa att det som var fallet var att Livsmedelsverket överväger att polisanmäla Findus för att de 

sålt hästkött märkt som nötkött. Det rapporteras även att Storbritanniens miljöminister uttalat sig i 

frågan och nämnt att fusket med köttet var totalt oacceptabelt och beror aningen på inkompetens 

eller på organiserad brottslighet. Att matfusket kan ha pågått sedan Augusti 2012 är något som 

omnämns denna dag då Comigel medgett att de haft samma underleverantörer sedan dess, något 

som skulle innebära att det varit häst i lasagnen under en längre tid än förväntat. Nyheten om 

hästköttet når även den svenske jordbruksministern som i ett uttalande menar att ” Den som sätter 

en djupfryst produkt på marknaden är ytterst ansvarig för den. Om innehållet inte är det utlovade 

handlar det om fusk och bedrägeri. Då är det en polisiär sak”. Jordbruksministern lovordar också 

livsmedelsverkets övervägande och menar på att konsumenter ska kunna känna sig trygga och säkra 

när de handlar mat. En reaktion från Findus VD dyker upp senare i samma artikel där denne menar 

på att Findus ta en oproportionerligt stor del kritik för det inträffade, detta trots att  det enligt 

honom var Findus själva som upptäckte skandalen. Denne fortsätter med hänvisningar till att det är 

ett större problem än bara Findus och antyder ”Det här är ett branschproblem i hela Europa”. Det 

fortsätts på temat polisanmälningar då även Findus själva överväger att stämma Comigel för en 

uppkomna skandalen som beskrivs som ett bedrägeri för alla som köpt varor från Comigel. Findus VD 

fortsätter med att återigen upprepa att skandalen upptäcktes av Findus egna kontroller och att de är 

de som upptäckt härvan. Denne fortsätter med att säga ”som konsekvens av detta har vi fått en 

oproportionerlig stor del av skulden. Att Livsmedelsverket skulle polisanmäla oss stämmer ju bara 

inte” med en antydan till meningen ovan där denne hänvisar till att det var deras egna kontroller som 

upptäckte felet. Trots Findus VDs uttalande svarar jordbruksministern på en fråga från Göteborgs-

Posten om var man ska rikta skulden att ” det är alltid den som placerar en produkt på marknaden 

som har ansvar för att det som står på förpackningen är det som är i paketet. I det här fallet är det 

Findus”. Detta uttalande nyanseras dock av jordbruksministern senare under samma intervju där 

denne menar att detta fusk kan vara i flera led då det även finns underleverantörer inblandade. 

Under samma dag kommer ett uttalande från den biträdande finansministern i Frankrike som menar 

att köttet som Spanghero köpte kom från ”en cypriotisk handlare, som hade kontrakterat en 

handlare i Nederländerna, som i sin tur fick leveranserna från ett slakteri i Rumänien”. Senare under 

dagen framkommer även uppgifter på att Spanghero överväger att stämma det rumänska slakteriet. 

En nyhet som Findus VD inte verkar ha kännedom om då denne under samma dag kommenterar 

händelseförloppet med ”fusket från Comigel och Spanghero är en skandal som har drabbat 
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konsumenter i hela Europa. Alla har rätt att vara upprörda och besvikna. Men det är vi med, för vi har 

också blivit lurade”.  Resonemanget fortsätter med att Findus fått bära hundhuvudet för skandalen 

trots att de inte var deras fel samt att det är ett klart avtals brott då det tydligt finns specificerat i 

avtalet från vilka länder som köttet får komma, något som alltså inte följts. Findus VD avslutar senare 

sitt uttalande med att återigen anföra att det är tack vare Findus hårda kontroller och höga 

kvalitetskrav som skandalen överhuvudtaget upptäcks och att Findus känner sig lika lurade som alla 

andra. 

2013-02-11 

Dagen inleds med nyheter om att den rumänska regeringen tillsatt en utredning av två 

köttexportörer på den rumänska marknaden. Det påvisas senare under dagen i ett flertal artiklar att 

krisen har kopplingar till en omfattande kötthärva driven av en polsk- och italiensk maffia, något som 

genererat miljonbelopp om drabbat hela Europa.  Något som tidigare kommenterats av den brittiske 

miljöministern.  Senare under dagen berättar den rumänske jordbruksministern att två av tre 

rumänska exportörer har undersökts men friats och att den tredje är under utredning. Den rumänske 

jordbruksministern fortsätter med ” Om det visar sig att kontraktet mellan  

det franska företaget och de rumänska exportörerna möter EU:s krav är  

det franska företaget som kommer att stå till svars”. För att knyta an till den härva av stämningen 

som framkom dagen innan berättas det under från Comigel att de överväger att stämma Spanghero. 

Det svenska livsmedelsverket tillsätter en utredningsgrupp under dagen och berättar återigen att de 

överväger att polisanmäla Findus men att deras främsta prioritering är att säkra den svenska 

marknaden, något som kommenteras av Findus VD med ”vi har varit drivande i att avslöja det här 

fusket och har samarbetat med myndigheterna hela tiden”.  

 

Bild 3. Urklipp från Sydsvenskan 130211 
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Denna turbulens avslutas med ett uttalande från den svenske jordbruksministerns där denne uppger 

att han blir ledsen och arg och känner sig lurad, denne avslutar med att göra liknelsen ”det är som att 

betala för en bil och få en moped”.  I en intervju med Svenska dagbladet kommenterar 

livsmedelsverket att de är försiktiga med att peka ut Findus som skyldiga för skandalen då de verkar 

som att härvan är mer invecklad än så, enhetschefen på Livsmedelsverket avslutar med att förklara 

att myndigheten är en utredande instans och att om ytterligare utredning krävs kommer det att 

lämnas över till polisen. I samma artikel refereras det senare till Findus VD som menar att ”fusket 

från vissa leverantörer är en skandal som har drabbat konsumenterna och de har all rätt att vara 

upprörda och besvikna. Vi  

på Findus är också lurade”. Under dagen framträder även ledande krönikör och känd 

mediepersonlighet med en krönika på aftonbladet om hur det slösas med hästkött och att denna 

härva borde spegla hur det slösas med hästkött av någon anledning. Som en följd av rapportering 

kring Findus och hästköttet framkommer det även spekulationer under dagen om att hästkött kan ha 

sålts till skolmatsalar runt om i landet. 

2013-02-12 

Livsmedelsverket börjar under dagen genomföra tester och analyser av det befarade hästköttet, 

något som de inte tidigare uppges ha brukat göra. Syftet med dessa tester är att kontrollera om 

innehållet och innehållsförteckningar bland diverse livsmedel stämmer överens. Samtidigt som detta 

får Vd:n för branschorganisationen kött och charkföretagen att uttala dig om att han tror att 

kontroller av detta slag kommer att bli vanligare i framtiden, något som även får medhåll från Vd:n 

för föreningen Sveriges konsumenter. Den senare av dessa spinner vidare med att han tror att det 

finns en stor naivitet på den svenska marknaden och att detta kombinerat med en extrem prispress 

så att kedjorna av underleverantörer blir så pass långa att det blir lätt hänt att de innehåller företag 

som frestas till att fuska. VD för branschorganisationen Sveriges konsumenter fortsätter med att 

resonera kring om det överhuvudtaget går att lita på några djupfrysta maträtter ett resonemang 

denne avslutar med ”det här har skadat konsumenternas förtroende för branschen ganska rejält”.  

Detta uttalande får dock inte fullt medhåll då en enhetschef vid Livsmedelsverket, som också leder 

undersökning av fallet, uttalar sig om att hon tror att det i de allra flesta fall fortfarande är rätt 

märkning på produkterna, dock menar hon att marknaden har förändrats med ”jag har jobbat med 

det här i 20 år, och jag har under de här åren inte varit med om den här typen av fusk förrän i 

höstas”.  På fronten av vågen av stämningar stämmer nu det rumänska slakteriet in, rapporteringar 

dyker upp om att det handlar om ett slakteri i norra Rumänien med namnet Kravys meat solutions 

det framkommer uppgifter från denne att köttet kommer från gårdar runt om i Rumänien som 

slaktas samma dag för att sedan exporteras till Cypern, något som bekräftar de misstankar som dykt 
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upp under tidigare dagar. Kravys meat solutions får även under dagen stöd av den rumänske 

premiärministern som menar att ”det finns inga kontrakt mellan slakterierna i Rumänien och franska 

företag, felmärkningen av köttet måste ha skett någon annanstans” samtidigt som denne hävdar att 

de kommer göra allt de kan för att hjälpa att hitta den skyldige. Den rumänske premiärminister 

kontrar också det uttalande som den brittiske miljöministern gjort om att organiserad brottslighet 

ligger bakom fusket med ”ärligt talat är jag väldigt arg. Ingen på rumänskt territorium har brutit mot 

en enda av EU:s regler”  samtidigt denne därefter påvisar att det inte finns något som antyder att 

bedrägeriet ska ha skett i Rumänien. Senare i samma artikel betonas det även att korruption är 

väldigt utbrett i just Rumänien och det beskrivs att myndigheter har knappa resurser att kontrollera 

de slakterier som finns.  Vidare under dagen dyker ännu en ledande krönikör på Aftonbladet upp 

med en ledare där denne för ett långt resonemang om hur krisen har uppstått där det pekas på att 

vanliga konsumenter ständigt jagar extrapriser samtidigt som dessa inte får veta vad de är i varorna 

då det ofta omnämns med termer som noggrant utvalda råvaror. I samma ledare påvisar denne att 

det är smått ironiskt att den svenske jordbruksministern uppvisar en förtvivlan över situationen då 

denne för ett antal år sedan tyckte att det skulle bli för dyrt och krångligt att märka varenda köttbit i 

färdigmat, något som krönikören nu menar är fallet med hästköttet och Findus. Något som 

jordbruksministern senare under samma dag kommenterar med ”när det gäller märkning så är det 

strikt reglerat vad som gäller. Lagen är väldigt distinkt och ger inget utrymme för tolkning” i en 

intervju med Sydsvenskan samtidigt som denne bollar över frågan till den behöriga myndigheten 

Livsmedelsverket. Dessa i sin tur menar på att deras högsta prioritet för stunden inte är att 

polisanmäla Findus utan att utreda hur utbredd den här skandalen är. Något som knyter an till att 

den franske presidenten under dagen uttalar sig om skandalen ”det har uppenbarligen förekommit 

överträdelser, vinstbegär och  

oacceptabelt beteende. Straff måste delas ut, och de bör bli både administrativa och straffrättsliga, 

om det är berättigat” vilket påvisar att skandalen nått en hög europeisk nivå och omfattar inte bara 

den svenska marknaden. Expressen skriver under dagen en ledare där de till viss går till försvar för 

Findus och även Sverige genom att påpeka ironin i att de blir skuldbelagda och riskerar åtal trots att 

det var genom deras kontroller som fusket upptäcktes. resonemanget avslutas i en diskussion 

huruvida svenskt kött kan komma att bli mer efterfrågat till följd efter skandalen, något som skulle 

ske genom att påvisa den bättre kvalitén i svenskt kött. Senare under dagen framkommer även 

uppgifter om köttrazzior i Storbritannien på flera slakterier som en följd av den uppkomna skandalen.  

2013-02-13 

 Europeiska unionen kallar samtliga medlemsländers jordbruksministrar på ett krismöte på initiativ av 

den irländske jordbruksministern, samtidigt som denne menar att mötet är för att ta ställning för 
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vilka följder skandalen har för EU. Samtidigt med detta uttalar sig en talesman för den europeiska 

kommissionen att ansvaret för märkning av kött inte är en EU fråga utan en nationell angelägenhet 

för de nationella myndigheterna. Den brittiske miljöministern kallar även företrädare för stora 

brittiska aktörer inom branschen till krismöte som en följd av de köttrazzior som genomförts dagen 

innan, denne är bestört över hela situationen och hävdar att kriminell verksamhet ligger bakom. 

Samma minister kommenterar händelseförloppet med att det är ”chockerande, Det är fullständigt 

oacceptabelt att företag i Storbritannien lurar allmänheten och säljer hästkött som nötkött”.  

 

Bild 4. Urklipp från Svenska dagbladet 130213 

Samma dag dyker en krönika upp i Dagens nyheter som påtalar att den fria rörligheten inom EU 

kräver en bättre kontroll av livsmedel och att konsumenterna vill känna sig trygga med vad de 

stoppar i munnen. Krönikören på dagens nyheter pläderar sedan för att ökad kontroll visserligen inte 

låter så kul men att den inre marknaden måste räddas för att inte förfalla.  Som en följd av larmet om 

hästkött drog återkallade Findus tidigare under veckan samtliga lasagner från butikerna något som 

nu deras produktionsdirektör uttalar sig om där denne menar att det kan röra sig om upp till 20 000 

förpackningar som ska sluta som biogas då de inte kan användas för annat till följd av att 

ingredienserna inte stämmer överens med innehållsförteckningen. Som en reaktion på denna nyhet 

dyker det upp en krönika i svenska dagbladet som hävdar att vi borde äta mer hästkött för att 

differentiera köttkonsumtionen. Krönikören bedyrar att det är ett resursslöseri att de flesta hästar i 

Sverige eldas upp eller grävs ned då de hade kunnat användas till mat istället, denne gör en referens 

till den svenska Gustavs korven gjord på hästkött som ett gott exempel på vad häst kan användas till. 

Krönikan avslutas med att påpeka dess poäng med att det är resursslöseri genom att hänvisa till att 

den enda etablerade hästköttsprodukten i Sverige är hamburgerköttet som används som 

smörgåspålägg något som tillverkas av importerat kött från Sydamerika. Fler nyheter till följd av 

skandalen kring dyker upp nu är det Icas egna varor som testats positivt för hästkött, något som 

återkallas samma dag från samtliga butiker. Flera framstående aktörer från olika relaterade 

organisationer uttalar sig under dagen till massmedia. Den förste av dessa är en representant från 
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Livsmedelsföretaget som bedrövas över situationen och menar att ”när man tvingas jaga kostnader 

finns det så klart ett större utrymme för bedragare” och fortsätter sitt resonemang kring hur priserna 

pressas vilket får till följd att underleverantörer från fjärran länder väljs där kontrollerna inte är lika 

bra för att kunna möta konsumenternas strävan efter låga priser. En europaparlamentariker för 

miljöpartiet menar på att det är lätt att börja manipulera innehållet och börja fuska under dessa 

kriterier, denne fortsätter sedan med en liknelse till klädindustrin där poängen är att flera 

varumärken produceras sina kläder i fabriker i Kina för att sedan sälja den under det trygga 

varumärket i Sverige, något som denne menar är en falsk trygghet och en stor liknelse till denna 

skandal. En mer positiv framtoning har dock en chef för konsument- och miljöfrågor på 

Konsumentföreningen som menar på att det inte är något problem att det produceras på stora 

fabriker utan att problemet ligger i att kunna upprätthålla goda kontroller och långsiktiga relationer 

med dessa. Till sist kommer ett uttalande från representanten för konsumentföreningen igen där 

denne menar på att det är en paradox i sig att konsumenter gärna vill ha lokalt och närproducerat 

men att det trots detta ändå går efter priset på de varor de plockar ner i korgen. Denna kritik är 

något som får medhåll från Findus produktionsdirektör som menar ”branschen har under flera år 

varit prispressad. Kanske söker många då lösningar som inte alltid är de mest optimala” samtidigt 

som denne medger att valet av Comigel som underleverantör var på grund av just priset. Findus VD 

är också med ett uttalande där denne menar på att han aldrig varit med om något liknande under 

sina 25 år i branschen men han att branschen är en förtroendebransch och de jobbar på allt de kan 

för att ”behålla konsumenternas förtroende” menar han i en intervju med Dagens nyheter där han 

också trycker på att det är mycket som sker för tillfället och de är mitt uppe i allt. Hela denna skandal 

där mycket har hänt för med sig att en professor vid Handelshögskolan i Stockholm att dra paralleller 

mellan Findus skandal och Icas tidigare köttfärsskandal, denne menar också att kriser av denna 

karaktär tenderar att vara övergående och om Findus lyckas påvisa att de är andra inblandande bör 

varumärket inte drabbas speciellt mycket. Denne höjer dock sedan ett varningen finger och menar på 

att Findus får ta första smällen.  

2013-02-14 

Den svenske jordbruksministern går under dagen till hård attack mot matbutikerna och 

leverantörerna, denne menar också på att dessa inte tagit något ansvar i frågan. Uttalanden 

fortsätter med att beskriva hur matbutikerna ligger honom närmast som konsument och att han inte 

märkt någon förändring från deras sida. Han fortsätter med att säga ”Findus var ute tidigt och då höll 

sig handeln undan. Man kan tycka att de borde ha trätt fram och tagit ansvar” och menar på att han 

inte märkt att det ställts krav från butikskedjorna på deras leverantörerna än så länge. Rapporter från 

det tidigare arrangerade EU-mötet kommer där det slagits fast att hårdare kontroller är att komma. 
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Samtidigt med detta kommenterar Findus VD om de uppgifterna om de stora mängderna ofarlig mat 

som kommer kasseras med ”vi har diskuterat den saken mycket inom företaget, men vi kan inte  

släppa ifrån oss produkter med fel innehållsförteckning”. Jakten på hästkött intensifieras och den 

svenske jordbruksministern antyder att Europol kallats in för att koordinera utredningen. Under 

dagen dyker det upp nyheter om att det kan förekomma förbjudet läkemedel i hästköttet något som 

dementeras av Findus produktionsdirektör som hävdar att de genomförda testerna hittills visat ett 

negativt resultat kring detta. Det dyker en krönika i svenska dagbladet på temat om människans 

relation till kött till följd av skandalen, krönikan antyder det verkar förekomma ett problematiskt 

område i vilka djur som människan äter och vilka de inte äter något som de menar beror på 

människan inneboende empati för djur. Ännu en krönika dyker upp i samma tidning som hävdar att 

hårdare kontroller är rätt väg att gå, och menar på att en strikt statlig kontroll är det som kommer 

skapa vägen till en bättre köttindustri.  

2013-02-15 

 

Bild 5. Urklipp från Sydsvenskan 130215 

Spanghero slår ifrån sig går att läsa som en rubrik under dagen, nyheten handlar om att den franske 

leverantören Spanghero avvisar anklagelserna om att de har fuskat med köttet. Spangheros VD går 
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under dagen ut med ett uttalande ”jag vet inte vem som ligger bakom det här, men det är inte vi. 

Regeringen har varit för snabb med att anklaga oss”.  

 

2013-02-16 

Det framkommer ytterligare uppgifter om de rumänska slakterierna, det visar sig att det handlar om 

två slakterier den ena kallad Doly com i byn Roma och den andra Carmolimp i byn Brasov. Det visar 

sig att företaget Doly com har sålt cirka 350 ton hästkött till ett holländskt bolag kallat Draap Trading 

under 2012. Det uppges att för detta kött fick de 2 euro per kilo vilket motsvarar cirka en fjärdedel av 

vad de skulle fått för oxkött. Chefen för Doly com kommenterar detta med ”vi har sålt hästkött till 

dem i två år och aldrig kallat det något annat än hästkött” . Ordet Draap läst baklänges blir order 

Paard vilket enligt uppgifter ska betyda just ”häst” på holländska. Det holländska företaget ovan 

nämnt ska vara registrerat på Cypern, ägs av ett bolag på Virgin Islands och slutligen ha sitt 

huvudkontor i Belgien. Det framkommer även uppgifter att dess VD tidigare har dömts för att ha sålt 

sydamerikanskt hästkött som holländskt halalslaktat hästkött, någon som denne fick nio månaders 

fängelse för. I en intervju påpekar Draap tradings VD att ”vi sålde det som hästkött och ingenting 

annat”. Senare visar det sig även att Spanghero köpt kött från Draap trading där det hade stått oxkött 

av europeiskt ursprung på leveranserna. Något som enligt uppgifter från en ledande fransk tidning är 

falskt då de kommit över ett kvitto över ett parti på 18,5 ton kött där den internationella koden för 

hästkött angivits, en kod som Spanghero å sin sida hävdar att de inte hade vetat om.  Under dagen 

dyker även en krönika författad av Vd:n för Kött och charkföretagen upp i Aftonbladet. Denna 

krönika vänder sig mot den orimliga prispressen och den långa responstiden från dagligvaruhandeln 

och storköken efter det att Findus gick ut med nyheten, denne menar att detta tog flera dagar vilket 

är något som måste förbättras. Denne poängterar att den rådande prispressen frestar allt fler att 

fuska med maten något som för med sig att de offentliga kontrollerna i Sverige måste skärpas för att 

upptäcka dessa problem tidigare. Det dyker upp information om att en ledande nyhetstidning 

undersökt om varorna plockats bort ur butikerna och finner att så inte är fallet något som 

kommenteras via e-post av Findus kommunikationschef med att de har uppmanat alla matbutiker att 

stoppa försäljning av lasagnen men att de inte kunnat kontrollera om samtliga butiker plockat bort 

varorna. Butikschefen i matbutiken kommenterar det inträffade med ”jag vet inte hur det gick till. 

Antingen var det ett misstag av någon i personalen, eller så har någon utomstående lagt den där. Det 

finns många som inte tål att vår butik går bra”.  
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2013-02-17 

En europaparlamentariker från moderaterna publicerar under dagen en krönika i svenska dagbladet 

där hon menar ställer frågan varför Findus ska kassera de återkallade förpackningarna. Hon menar på 

att de produkterna skulle kunna användas på ett bättre sätt än att kasseras och omvandlas till biogas.  

Det görs under dagen förklaringar till de invecklade ägarstrukturer som ligger bakom Draap trading 

som visar sig ha kopplingar till en anonym stiftelse inriktad på att bilda investment bolag åt ryska och 

ukrainska klienter. Kopplingar görs även från den anonyma stiftelsen till en större internationell 

vapenhandlare.  

2013-02-18  

Livsmedelsverket går ut med att de kommer sjösätta kontroller av livsmedel runt om i landet 

samtidigt som de menar på att det som inträffat hos Findus förmodligen är toppen av ett isberg. En 

representant för Livsmedelsverket kommenterar detta med ”vi har egentligen inte metoder för att 

kolla efter fusk, mer än rena hygienkontroller. Men om man som nu rent systematiskt fuskar och 

försöker bedra konsumenterna då har vi sämre metoder”.  

2013-02-19 

 

Bild 6. Urklipp från Sydsvenskan 130219 

Findus VD går ut med en replik publicerad i sydsvenskan på det uttalande som 

europaparlamentarikern gjort två dagar tidigare. Findus VD menar på att de inte kan garantera att de 

återkallade varorna håller en tillräckligt hög kvalité för att kunna användas på annat sätt än att de 

kasseras. Denne förklarar sedan att varorna inte kommer brännas utan omvandlas till biogas genom 
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en metod som kallas rötning. Det framkommer även uppgifter om att världens största 

livsmedelsföretag Nestle dras in i skandalen genom anklagelser att flera av deras produkter 

innehåller hästkött. Nestle medger att de har bett om ursäkt och att inlett förändringar för att 

åtgärda problemet.  

2013-02-21 

I Danmark återkallar Findus samtliga produkter av pytt-i-panna efter larm om hästkött. Något som 

kommenteras av Findus VD med att deras tester endast fann att det fanns spår av hästkött i just 

denna specifika produkt. Till sydsvenskan meddelar denne sedan att ”all pytt i panna som testats i 

Sverige har varit ren. Jag tror inte att någon tänkt innan att en köttleverantör skulle ändra nöt till 

häst, men nu testar vi allt och kan då garantera att produkterna inte innehåller häst”. Under dagen 

framkommer även en krönika i sydsvenskan som ironiserar över att Findus inte sålt hästlasagnen 

ändå och att marknaden för hästhandlare numera är död då ingen vill ha häst längre.   

2013-02-25 

Skandalen sprider sig ytterligare när det påträffats hästkött även i IKEAs köttbullar, något som för 

med att de stoppar försäljningen av köttbullar. 

2013-02-27 

En av Findus närmsta konkurrenter Dafgårds dras nu även in i skandalen då det påträffats hästkött 

bland deras produkter, något som kommenteras av Dafgårds VD med ”jag är överraskad och 

bestört”. Under dagen publicerar den moderata europaparlamentarikern ännu en krönika i Svenska 

dagbladet där hon menar på att de stora varumärkena är ett problem för att kunna spåra vilka 

ingredienser som ingår i produkterna. Hon yrkar på att detta är en god chans för leverantörerna att 

visa att de tar ansvar och återvinna konsumenternas förtroende. Genom att värna mer om 

konsumenterna och inte komma med anledningar som att det starka varumärket är själ nog att lita 

på produkten. Hennes förslag är att börja märka förpackningar med tillverkarens namn och 

kontaktuppgifter för att ge konsumenterna en tydlig information om vem tillverkaren är.   
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Bild 7. Urklipp från Dagens nyheter 130227 

Under samma dag får Findus VD frågan om de kommer att stämma Comigel och Spanghero något 

som denne svarar på med ”våra jurister håller på att titta på det. Det handlar ju om hela 

Findusgruppen, England och Frankrike också” samtidigt som denne dementerar att det är aktuellt för 

stunden med en stämning då det redan pågår en fransk polisutredning. Under samma dag publicerar 

den ledande krönikören som redan den 11:e februari publicerat en krönika ännu en sådan där hon 

menar på att det i sig inte är fel på hästkött och att den skandal som nu rullats upp lättvindigt viftas 

bort med hänvisningar till att det jagas låga priser, något som hon menar inte är ett godtagbart svar 

på frågan. Hon menar att det kan vara betydligt allvarligare än hästkött nästa gång och frågar sig hur 

konsumenter ska kunna lite på de större tillverkarna av hel- och halvfabrikat som inte verkar ha 

någon koll på vad de har i sina produkter. Till den dag de har bättre koll rekommenderar hon alla att 

undvika dessa hel- och halvfabrikat och laga maten med råvaror.  
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2013-02-28 

Dafgårds VD går i likhet med sin jämte hos Findus ut med ett uttalande om att de är bedragna av det 

uppkomna matfusket. Svenska dagbladet publicerar en krönika där det resoneras om att varför man 

blir förvånad av det som inträffat. De menar på att den ständiga jakten på låga priser pressar 

företagen till att frestas att fuska, något som leder till att de stora varumärkena idag har spelat ut sin 

roll precis som nationsgränserna har gjort. Den som kan leverera till det lägsta priset vinner på 

marknaden för upphandlingar menar krönikören på och detta för med sig att varumärkena idag 

vattnats ur.  

2013-03-01 

Ännu ett statsråd dras in i härvan, denna gång är det den svenska statsministern som uttalar sig kring 

frågan där denne menar att ”omfattningen är större än vad jag hade förväntat mig. Det vi äter är  

väldigt nära oss, det handlar om vår mage och hur vi mår” . Denne fortsätter med att förklara att 

anledningen till att det blir en debatt kring frågan är att konsumenter förväntar sig att den produkt 

de köper ska vara från det land det står att det är från och att den innehåller det som står på 

innehållsförteckningen. Samtidigt med detta menar han på att det är bra att skandaler som denna 

uppdagas så att leverantörer kan åtgärda de problem som finns och säkra att det inte finns någon 

skillnad mellan innehåll och innehållsförteckning. Denne avslutar sedan med att säga ”så låt oss 

hoppas att detta snart blåser över och att det blir en bättre ordning, att innehållsförteckningarna 

stämmer med innehållet framöver”.   

2013-03-07 

Resultatet av de prover som Livsmedelsverket tidigare tagits sig an att genomföra kommer in under 

denna dag och visar på att det inte förekommer något hästkött i de produkter som testats som bland 

annat innefattar Findus köttbullar. 

2013-03-11 

Det dyker upp en krönika i Aftonbladet om krisen där den förklaras med att i takt med att många i 

fattigare delar av Europa skaffade sig häst under de svårare finanskriserna som har varit på senare 

tid, när dessa familjer sedan fått det bättre har hästarna släppts fria något som i sin tur leder till ett 

överskott på hästar. Detta menar krönikören för med sig att affärsetiken sviktar och det börjar 

tummas på innehållsförteckningarna något som denne kallar för skurkaktighet. 
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Bild 8. Urklipp från Aftonbladet 130311 

Denne fortsätter med att Findus starka varumärke gör att de kan behärska leveranskanalerna och 

därigenom lägga beslag på de mervärden som finns i den, något som för med sig att de nu satt sitt 

varumärke på en produkt med felaktigt innehåll. Krönikören avslutar sitt resonemang med att lägst 

pris vinner och att detta motto banar väg för fusk inte bara inom livsmedelsindustrin utan även inom 

bygg-, järnvägs- och vårdbranschen.  

2013-03-20 

En barnfamilj upptäcker mask i en annan av Findus produkter något som kommenteras av Findus 

pressansvarige med ”jag förstår att det måste ha varit obehagligt för familjen. Men jag vill betona att 

fisken är nedfryst och maskarna lever inte. Det är inget farligt, även om det självklart är obehagligt” 

samtidigt som hon betonar att Findus kommer att kontakta familjen och reda ut vad som kan ha gått 

fel.   

2013-04-09 

En varumärkesdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg träder fram och menar på att Findus just nu 

gör allt för att styra fokus bort från skandalen till annat. De vill visa sin seriositet menar hon på 
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samtidigt som denne pekar på att ”de har ju råkat extremt illa ut. Det var ändå de som flaggade för  

det men någonstans så fick de ta allting och det blev tacksamt att skämta om Findus och 

hästlasagne”. Hon fortsätter med att Findus lanserat flera kampanjer bland annat en där 

konsumenterna bjudits in till produktionsanläggningen i Bjuv samt att de flyttat till ett fokus mer mot 

grönsaker. Slutligen menar hon på att konsumenter har dåligt minne och att snart kommer 

konsumenter börja köpa igen och då går företaget runt som förut.  

2013-04-10 

Dagen efter publiceras en artikel som visar på Findus kampanj att bjuda in allmänheten till 

produktionsanläggningen i Bjuv för att upplysas och charmas och få se hur det går till. Det handlar 

om att vinna konsumenternas förtroende efter den uppkomna skandalen, menar Findus VD och 

fortsätter med ”vi blev ledsna, arga, självkritiska. Det var tråkigt och obehagligt att gå ut med 

uppgifterna. Men vi tog ansvar för bedrägeriet vi utsatts för och agerade konstruktivt och ärligt”.  

 

 

Bild 9. Urklipp från Sydsvenskan 130411 



44 
 

En representant inom produktutveckling hos Findus menar på att detta är en marknadsföringsåtgärd 

där företaget ges en chans att ta ansvar för sina produkter och vinna tillbaka konsumenternas tillit. 

Findus meddelar även att de under februari månad lämnat 6000 intervjuer vilket för med sig att de 

varit under ett enormt tryck. ”Men nu märker vi att kurvorna börjar peka uppåt igen” menar Findus 

VD i en intervju med sydsvenskan där han fortsätter med att förklara att Findus bett om ursäkt 

genom olika reklamer och kampanjer samt att den franske leverantören blivit stämd i en fransk 

domstol. I samma intervju fortsätter han att förklara hur Findus varit öppna med sin information 

under hela skandalens förlopp något som han tror i kombination med att det var deras egna 

kontroller som upptäckte situationen har legat dem tillgodo. En professor i marknadsföring på 

Handelshögskolan i Stockholm kommenterar det inträffade med att Findus agerande kan verka 

varumärkes stärkande men varnar för att det finns risker med att bjuda in allmänheten till fabriken 

då de inte kan förutse vilka reaktioner det för med sig 

2013-04-13 

Att köttet ska bli dyrare framkommer idag och kommenteras av både Findus och Dafgårds VD. På 

frågan om hur mycket dyrare det kommer bli vill in Findus VD svara  men konstaterar att ”hur mycket 

är svårt att säga” . 
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4.3 Reflektioner från återförsäljare 

 

Den mediala exponeringen, som behandlats ovan, gick väldigt få förbi obemärkt, eller som 

frysansvarig på en matbutikerna uttryckte det ”ja, det har väl ingen missat”. Ur intervjuerna har alla 

respondenterna hört talas om vad som hänt och tyckte att studien berörde ett intressant ämne. 

Matbutikerna var av varierande storlek från närbutiker till stormarknader och hur stor andel av 

Findus produkter de hade i sitt sortiment varierade beroende på hur stor butiken var.  

Respondenternas erfarenhet av arbete inom branschen varierade från 2 till 35 år. Den långa 

erfarenheten förde med sig att de varit med om flera tidigare skandaler, men de flesta höll med om 

att Findus kris var den som väckt störst uppmärksamhet hos massmedia. Spekulationerna kring att 

Findus tappar försäljning är det flera av butikscheferna och frysansvariga som inte delar då det 

menar att de tvärtom sålt mer under denna period än vad de annars brukar göra. En av de 

intervjuade butikscheferna svara på frågan om hur försäljningen har gått med ”Nej, det har det väl 

inte. Alltså inte när vi tittar på försäljningen då hade ju den faktiskt ökat under den här perioden” och 

fortsätter med att det kan vara en följd av att Findus tryckt på mycket med kampanjer och reklam 

under perioden som kanske har påverkat hur Försäljningen har gått. De flesta respondenterna 

upplever dock att krisen förde med sig en minskad försäljningen som återhämtade sig relativt fort, 

vilket förmodligen kan bero på den publicitet som uppstod till följd av att nyheten kom ut på 

marknaden.  En av butikscheferna kommenterar det inträffade och det påverkat försäljning med ”nä, 

vi har sålt på som vanligt. Visst, vi har ju skickat tillbaka varor som vi har fått larm på självklart har vi 

plockat bort dom ur diskarna och skickat tillbaka till våran leverantör.  Men jag har inte upplevt att 

kunderna har handlat mindre” samtidigt som denne butikschef menar på att kunderna i just hennes 

butik inte verkade bry sig så speciellt mycket om vad det var för kött de åt.  

Att det gått larm om att det uppstått ett produkt är något de flesta butikscheferna är uppger vid 

intervjuerna och de förklarar hur de fått arbeta mycket med att skicka tillbaka varor plocka in och ur 

från frysdisken. ”Alltså färdigmat är ju något som har sålt bra, vi kör ju alltid 5 för 79 kr och folk bara 

går dit och plockar. Så där har dom nog inte i åtanke att det kan vara hästkött”  kommenterar en 

frysansvarig på en större matbutik på frågan hur försäljningen av färdigmat har påverkats samtidigt 

som denne antyder att försäljningen av köttbullar drabbats värst av den uppståndelse som varit, hon 

avslutar med att tillägga att det verkar som att krisen var en mediagrej än något som kändes av i 

butikerna. Det kommer också fram ur intervjuerna att kunderna blivit mer ängsliga och tittar 

närmare på innehållsförteckningar samtidigt som de verkar ha styrt om sitt köpande till mer fisk och 

vegetariskt.  ”Jag har ju precis bytt en gavel här igår alltså en ny med ångade goda grönsaker i, det är 
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något nytt sätt att koka grönsaker. Så att dom har ju egentligen varit smarta, dom har ju egentligen 

sänkt det här med köttet bara för att liksom få ner den skandalen och sen gått över till grönsaker och 

fisk. Och det sjuka är ju att dom lyckas” kommenteras de förändrade köpvanorna med när en 

frysansvarig  fick frågan om hon märkt någon förändring i konsumenters köpvanor.   

Flera av de intervjuade nämnde också att de hade väl inbyggda system för hur de ska hantera larm 

om borttagna varor i butiken. De beskrivs som att det var betydligt fler varor än bara 

hästköttslasagnen som drogs tillbaka som en följd av skandalen information som förmodligen aldrig 

kom allmänheten till kännedom då detta inte nådde media i lika stor omfattning som Findus gjorde, 

det nämns att ganska många konserver drog tillbaka kort efter den inträffade skandalen. Det 

berättas att när väl en vara blivit spärrad efter ett larm går den inte att dra genom scannern i kassan 

och den plockas bort direkt ur systemet och butiken. ”Förtroendet skadar ju säkert Findus, för Findus 

är ju dom som trycktes ut i media. Men det sköts ner på oss sen, som man säger face-to-face med 

kunden, och det blir ju ett förtroende. Vi ska ju bära Findus när vi sen gör affärer direkt, men det blir 

ju en skada för oss också” menar en butikschef på en fråga om hur det påverkar dom att Findus inte 

har en direkt kontakt med kund och vem konsumenterna misstror.   

Många av de intervjuade upplever att det är problematiskt att de fått stå till svars för mycket frågor 

kring Findus, till exempel nämns det i en intervju att det gått ut mycket information till de anställda i 

butikerna i frågor rörande Findus, skandalen och produkterna något som de fått läsa in för att kunna 

bemöta kunderna ute i butiken. Flera av de intervjuade uppger också att de fått många frågor 

speciellt om de varit nära frysdisken, där de emellanåt upplevde att de kunde överösas med frågor 

när det varit som värst. Dock påpekar en del att många konsumenter verkar tagit lätt på det hela och 

menar på att de tycker att häst det går att äta det med eller som en annan frysansvarig menade ”jag 

menar dom flesta använder ju sunt förnuft och ser väl om produkten ser bra ut, smakar bra och 

doftar bra då förstår väl dom flesta att den går att äta”.  Flera av de intervjuade berättade också om 

att det verkade finnas ett visst samförstånd bland konsumenterna och Findus då de alla verkade ha 

blivit informerade om att skandalen inte enbart var Findus egna fel, ”det är ju lite synd om Findus”  

menade en butikschef i ett resonemang kring hur skandalen uppdagats och vad som kommit fram i 

massmedia. Flera av de intervjuade menade också på att prispressen påverkar och att de kände en 

viss frustration över konsumenters köpvanor då de gärna går efter pris när det väljer vilka matvaror 

de ska köpa.  ”Att folk inte bara ska betala för maten, allt annat får kosta men inte maten” menade 

en butikschef i ett resonemang om konsumenters köpvanor som hon sedan avslutade med att det 

verkar som att kunderna inte verkar bry sig om den information som finns på förpackningen utan 

snarare välja bort den för att få de låga priserna.  
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5. Analys 

 

I detta kapitel kommer först den uppkomna krisen att analyseras genom med avseende på 

krishantering, som presenterats i kapitel tre. Därefter kommer den mediala exponeringen att 

analyseras med avseende på återhämtningsarbete. Till sist kommer en analys göras mot de tidigare 

presenterade teorierna om varumärke. Till samtliga av dessa steg i analysen kan det kommas att 

göra jämförelser mot de teorier som finns om tidigare fall samt om massmedier. 

 

5.1 Krishantering  - är det ett unikt fall? 

Författaren bedömer att det fall som tornades upp kring  Findus är vad som kan bedömas som en kris 

utifrån den definition som Smith (2005) angivit. Själva kärnan till den kris som uppstod var en följd av 

ett produktfel vilket upptäcktes internt av Findus men som senare visade sig ha externa anledningar. 

Bara dagar efter att produktfelet upptäckts visade sig att detta var ett problem långt mycket större 

än bara för en enskild producent.  Flera statsråd blandades in med uttalanden om härvan vilket är en 

klar signal att problemet har en större europeisk nivå samtidigt som den kanske mest centrala 

branschorganisationen, Livsmedelsverket, genom sitt agerande visar en förståelse kring detta då de 

inte polisanmäler Findus utan avvaktar att agera med detta. En jämförelse kan här göras med hur 

Livsmedelsverket tidigare agerat i fallet med den felmärkta köttfärsen hos ICA där de drabbade 

företaget polisanmäldes omgående. Författaren menar att bakgrunden till denna kris gjort det 

gynnsamt för Findus att vara transparenta och öppna med vad de förmedlar till media då krisen i sig 

inte är deras eget fel. Det har fört med sig att Findus agerande mot medierna kopplas mot den så 

kallade High Reliance Theory med vilket menas att de sätter säkerheten först och förmedlar detta 

genom hela organisationen samt ut mot medierna. Vid flera tillfällen uttalar sig framstående 

personer inom Findus kring frågan där de antingen dementerar uppgifter rörande produkten eller 

förklarar orättvisan och den bristande logik i att de får ta smällen för krisen då felet inte är deras. De 

lyfter flera gånger att de själva upptäckt krisen, något som färgat av sig både hos krönikörer i media 

samt hos branschorganisationer som verkar inta ett mer förstående förhållningssätt till frågan. Till 

exempel går en krönikör för expressen till försvar av Findus samt att Vd:n för branschorganisationen 

Kött- och charkföretagen gör detsamma.  
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Den tolkning som studien gör av den uppkomna krisen med att Findus knyter an till ett fokus mot att 

sätta säkerheten först är något som kan jämföras med hur krisen kring Townsend-Thoresen sköttes 

där säkerheten inte var först vilket förde med sig att hela organisationen ställdes mot varandra utan 

något tydligt gemensamt mål. Kriserna kring Findus och det brittiska rederiet skiljer dock åt i 

omfattning, ingen omkom till följd av Findus kris men båda väckte medial uppmärksamhet. I fallet 

med Townsend-Thoresen där inget gemensamt mål följdes ledde detta till en förödande medial 

skandal som rederiet aldrig återhämtade sig ur utan företaget gick under. Det bedöms av studien att 

det finns likheter med fallet kring Kronfågel som även dom var mycket öppna med hur de hanterade 

medierna och försåg marknaden med information om vad som hände, en tolkning av detta är att 

även Kronfågel arbetat med ett gemensamt mål om att sätta säkerheten först.   

Det förhållningssätt som studien tolkat Findus ageranden efter bör ställas i kontrast mot den andra 

angivna teorin för att ge en tydligare bild. Stycket om Normal accident theory avslutas med en 

retorisk fråga om vilket företag som inte arbetar efter dessa mål, bortsett från Townsend-Thoresen 

som 1987 inte kan sägas ha gjort det, verkar det som att det är det vanligaste för företag att i 

pressade situationer reagera likt Findus. Användningen av NAT på fallet med Findus tyder på att för 

Findus del har krisen varit relativt lättöverskådlig då de har en linjär produktion som får till följd att 

felen blir lätta att upptäcka. NAT blir mer aktuell när man tittar på branschen i sig, där det 

förekommer många upphandlingar för att kunna få den bästa kvalitén till det lägsta priset. De många 

upphandlingarna kan sägas vara en form av tight coupling ur vilka de många individuella misstagen 

byggs på tills det leder till en kris. Något som bland annat framkommer att de franska 

underleverantörerna missat att de förekommit en kod för hästkött på den faktura som ställdes från 

den holländska företaget som sålde hästköttet. Individuella misstag kan även kopplas till att det inte 

tidigare upptäcks att det var hästkött i maten då de kontroller som Findus ändå uppger att de har 

missat detta.  Sammanfattningsvis kan ändå sägas att för Findus fall tenderar det att vara en övervikt 

mot att det sätt som krisen hanterats på ligger mot ett fokus på att behålla en hög trovärdighet 

genom att vara öppna med den information som ges till medierna. När detta görs vidgas 

problembilden från att bara omfatta Findus till att det blir ett större branschproblem. Att det rört sig 

om ett större problem än bara Findus är något som kan ha underlättat för dem att sätta säkerheten 

först och hålla en transparent bild mot medierna. Till skillnad från de tidigare fall med ICA och 

Townsend-Thoresen beror inte detta problem på en enskild organisations agerande vilket också har 

lyfts av Findus och flera andra led i kedjan av leverantörer. Den större problematiken kring krisen har 

underlättat för Findus i deras strategi med att vara transparenta mot media vilket bör ha flyttat fokus 

från dem till andra.  
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5.2 Återhämtning – hur lojala är konsumenterna? 

Den mediala exponeringen som riktades mot Findus missades av väldigt få och fick en stor 

uppmärksamhet i massmedia. Just media som fenomen kan utsätta företag för en stark exponering 

som kan vara grunden för att ett negativt word-of-mouth inleds. Det är i dessa tillfällen viktigt för det 

drabbade företaget att visa sin närvaro i de kanaler där de drabbats av exponering.  Studien har 

identifierat att Findus var tidigt ute och bemötte medierna redan den första dagen då den ökade 

exponeringen drog igång, till en början med svar på frågor där det dementerades uppgifter gällande 

lasagnen. Dessa dementeringar ändrades sedan till att Findus genom en betydande person för 

organisationen uttalade sig förvånade till att det förekommit hästkött i lasagnen utan att de för den 

delen tog på sig skulden för det inträffade. Redan efter tre dagar dementeras Findus skuld till det 

inträffade av deras VD. 

De teorier som Wilson et al. (2008) nämner om konsumenters förväntningar på återhämtning är 

något som gynnats av den snabba responsen som Findus givit till medierna. Studien menar att 

genom den mest frekventa delen av den mediala exponeringen går det att följa Findus ageranden i 

frågan väldigt bra. Många av de tänkbara frågor som uppkom till en följd av krisen besvaras redan 

genom massmedierna vilket når en betydligt större publik än de som kontaktar Findus direkt. Baserat 

på de teorier som tidigare i studien behandlats är de konsumenter som inte direkt klagar också de 

mest missnöjda något som indirekt kan skada Findus varumärke genom att negativ word-of-mouth 

sprids, studien menar inte på att dessa nås direkt massmedierna men att det vidgar antalet kanaler 

som dessa kan nås då de själva troligtvis inte kommer att ta kontakt.  

Findus gör genom sitt agerande att konsumenter snabbt blir informerade om vad som sker kring 

företaget och bidrar till en ökad förståelse för den uppkomna situationen.  Dessutom ber Findus om 

ursäkt för det inträffade genom massmedier och lämnar bland annat försäkran om att de ska göra 

allt för att för att undvika att samma problem inträffat ännu en gång.  Enligt teorierna ovan nämnt 

bör detta ge konsumenter en viss psykologisk kompensation för det inträffade, vilket borde föra med 

sig att de intar en mer förlåtande inställningen gentemot Findus. Denna förståelse är också något 

som uppges i flera av intervjuerna bland återförsäljare samt att det tycks ha färgat av sig på flera av 

de branschorganisationer som finns relaterade till Findus.  Studien kan inte heller påträffa att Findus 

vid något tillfälle i medierna går ut med kraftfulla åtgärder såsom bland annat den svenske 

jordbruksministern gör, utan att detta sker mer förklarande med hänvisning till att detta är ett 

europeiskt problem som åtgärdas över alla Findus affärsområden.  Studien anser att genom detta 

bemötande knyter Findus an till att bygga ett förtroende hos kunderna som enligt teorier söker en 
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mer förklarande respons från företaget samt att de vill se att företaget tar sitt ansvar i frågan. Då 

Findus agerar inom branschen för lågengagemangprodukter inom livsmedelsbranschen bör dessa 

förklaringar inte nödvändigtvis heller vara av en speciellt omfattande karaktär då konsumenter 

tenderar att värdera kompensation lägre vid denna typ av produkt.  

Utöver arbetet med psykologiska kompensationer har Findus varit tydliga med att de kommer att 

kompensera de som lämnar tillbaka sina varor. När det kritiseras i medierna om hur hantering av 

dessa återlämnade varor sköts bemöter Findus snabbt denna kritik och förklarar varför de hanterar 

dessa på ett särskilt sätt. Genom att förklara att den kommer omvandlas till energi kan möjligtvis bli 

ytterligare en marknadsföringsåtgärd för att stärka Findus, samtidigt som de undanröjer risker med 

att konsumenter smittas av deras produkter. Något som kunde blivit fallet om de donerats till att 

hjälpa hemlösa. 

Trots de ekonomiska kompensationerna verkar ett fokus mot att kompensera kunderna på ett 

psykologiskt plan ha varit målet med Findus strategi under denna kris. Konsumenterna har ständigt 

försetts med information om vad som sker i processen och Findus har levererat den information som 

de sitter på. Den psykologiska kompensationen är också något som det återges spår av under flera 

intervjuer, där respondenterna uttrycker en förståelse för Findus del. De allra flesta av 

respondenterna verkade vara informerade om att detta handlade om ett branschproblem snarare än 

Findus eget, samma sätt som respondenterna beskriver att deras kunder resonerat när de frågat om 

produkter kopplade till Findus. 

Det proaktiva bemötandet av media har dessutom stärkt den känsla av kompensation hos kunderna. 

Findus har levererat svar på tal vid de allra flesta tillfällen då de varit i kontakt med massmedierna. 

Vid vissa fall har dock ett mer aktivt bemötande tillämpats i fall då Findus inte själva vetat om hur de 

ska gå tillväga i fall med stämningar. I dessa fall har Findus har hänvisat till att det är ett 

branschproblem och att de inte har fattat beslut om stämning. Det proaktiva bemötandet och att 

snabbt bemöta medierna ger också Findus en chans att dra lärdom av den uppkomna krisen och 

därmed bygga in en bättre krishantering i sina befintliga organisationsstrukturer för att på sikt kunna 

hantera liknande situationer på ett bättre sätt. 
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5.3 Varumärke – har det skadats?  

Det undersökta företaget har som tidigare påvisats i empirin ett väldigt starkt varumärke på den 

svenska marknaden. Varumärket bygger också på en väldigt lång tradition av vara ledande inom sin 

bransch. Detta är något som bör skapa fördelar vad gäller förmågan att återhämta sig ur kriser likt 

denna.  Findus affärsidé bygger på att leverera frysta livsmedel ofta i formatet färdigmat, detta 

knyter an det centrala i Findus affärsidé och den drabbade produkten tolkas ingå i vad som är Findus 

flaggskepp. Författaren menar att detta borde föra med sig att skandalen givits en extra kraft då 

konsumenter tenderar att koppla varumärken till dess flaggskeppsprodukter. Findus och färdigmat är 

nära förknippade vilket borde medför en extra exponering mot media.  

Som tolkats tidigare i analysen har Findus lagt ett stort fokus på att flytta uppmärksamheten från 

företaget till det större problemet, något som öppnar för att även inleda en differentiering av vilka 

varor de lyfter fram i sina kampanjer. I flera intervjuer lyfts att Findus lagt ett större fokus mot 

grönsaker och fisk snarare än mot kött. Att Findus med sitt kända varumärke och breda 

produktsortiment har kapacitet att genomföra en differentiering av vilka varor som lyfts är en 

avgörande faktor för hur de klarat den uppkomna skandalen. Det ökade fokuseringen på andra 

segment av produktutbudet  från centralt håll genom kampanjer och reklam flyttar fokus bort från 

den uppkomna skandalen och mot produkter som inte kan förknippas med köttvaror.  

Att bedöma om varumärket i sin helhet har skadats blir svårt att bedöma utifrån den insamlade 

empirin. Det som det går att dra tolkningar av är de rapporteringar från intervjuer med Findus VD 

som gjorts där denne påpekar att försäljningen förvisso har sjunkit men att den har börjat återhämta 

sig. En trend som också påvisas av de flesta intervjuer som genomförts där de flesta intervjuade 

butikschefer och frysansvariga uppger att de upplever en temporärt sjunkande försäljning som sedan 

återhämtat sig. Några få påvisar även en ökad försäljning.  Då studien inte har någon direkt 

försäljningsstatistik vare sig från Findus eller de intervjuade butikerna får tolkningar på hur 

konsumenters köpvanor påverkats göras baserat på de genomförda intervjuerna. De allra flesta av 

dessa menar att de inte upplevt någon vidare förändring i konsumenters köpvanor, samtidigt som en 

del har menar att det blivit ett större fokus mot hästkött. 

Vid en jämförelse med tidigare fall inom livsmedelsbranschen görs, ICA och Kronfågel, har både 

varumärkena återhämtat sig med tiden något som skulle understödja att även Findus kommer att 

återhämta sig. Till skillnad från krisen med Townsend-Thoresen har ingen avlidit till följd av den kris 

Findus genomgått samt att Findus uppvisat en bättre sammanhållning genom organisationen vilket 

författaren anser borde göra det mindre troligt att Findus varumärke skadats av den mediala 
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exponeringen i en alltför stor omfattning. Findus har inte heller utsatts för någon rättslig påföljd som 

ur en varumärkesbyggande syn hade varit skadligt.  

Att Findus är ett starkt varumärke och en dominerande aktör på sitt område är något som vägs in, 

genom sitt starka varumärke har Findus ett extra förtroendekapital att ta av något som bör studien 

menar har hjälpt till stor del i hur de hanterat krisen. Ett svagare varumärke hade möjligtvis inte haft 

samma möjligheter att differentiera i den grad som Findus har gjort, eller för den delen haft 

möjligheten att påverka medierna och opinionen lika mycket. Detta för med sig att de åtgärder som 

Findus använt vid återhämtningsprocessen borde ställas i förhållande till dess starka varumärke.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser baserade på den genomförda analysen. Kapitlet 

avslutas med att rekommendationer för framtida studier ges. 

Baserat på den utvecklade analysmodellen från kapitel tre har den uppmärksammande skandalen 

kring Findus undersökt med ett fokus på tre områden: krishantering, återhämtning och varumärke. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ett svenskt livsmedelsföretag som drabbats av ett 

produktfel som kan skada deras varumärke hanterat den uppkomna situationen. Till detta 

utvecklades tre forskningsfrågor. Studiens presenterade slutsatser kommer att kretsa kring dessa tre 

forskningsfrågor. 

Författaren anser att produktfelet hos fallföretaget i denna studie inledde en omfattande förhöjning 

av exponering från massmedierna. Denna exponering involverade snabbt flera aktörer än bara 

fallföretaget och det framkom tidigt att problematiken bakomliggande produktfelet berodde på 

anledningar som låg utom fallföretagets kontroll. Reaktionerna som uppstod var blandade och det 

förekom många incidenter där olika aktörer emellan skulle stämmas både inrikes och utrikes. Att 

krisen snabbt fick en europeisk karaktär är något som påvisas genom att den väckt uppmärksamhet 

från flera statsråd från de länder där de olika aktörerna har sin verksamhet. 

Att skandalen hade en europeisk karaktär anser författaren är något som stärkt fallföretagets 

återhämtningsarbete då det tidigt framkommer att produktfelet inte var självförvållat. Samtidigt med 

detta menar författaren att fallföretaget har bemött massmedia genom ett fokus på psykologisk 

kompensation för de drabbade konsumenterna. Detta genom att konsekvent vara öppna och 

transparenta med hur de hanterat den uppkomna skandalen. Fallföretaget har genom detta 

bemötande visat för allmänheten att de värnar säkerhet, vilket författaren anser knyter an till den 

krishanteringsmetod som kallas High Reliance Theory. Genom detta har en trovärdighet gentemot 

medier och allmänhet skapats samtidigt som skador på fallföretagets varumärke har begränsats. 

Författaren anser inte att denna studie kan påvisa att konsumenters köpbeteende har förändrats 

nämnvärt med avseende på fallföretagets produkter. Det starka varumärket har givit fallföretaget ett 

större utrymme att differentiera sitt produktutbud och därigenom kunnat avleda uppmärksamhet 

från den drabbade produkten och närliggande varor inom samma segment. 

Författaren vill rikta kritik mot den valda metoden för genomförandet av studien. Detta då det vid 

flera tillfällen under studiens gång har påvisats problem med att komma fallföretaget nära utan att 

ha tillgång till förstahandsinformation genom intervjuer från fallföretaget. Vid författandet av detta 

examensarbete låg den inträffade skandalen nära i tiden, samtidigt som det handlade om ett välkänt 
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svenskt varumärke. Detta anser författaren kan ha legat till grund för att fallföretaget avböjde att 

delta vid genomförandet av denna studie. Fallföretaget meddelade dock när de avböjde att delta i 

studien att de senare under 2013 hade varit mer tillmötesgående till en liknande förfrågan.  

 

6.1 Återhämtningens faser och hur man bör agera under dessa  

 
Baserat på de slutsatser som presenterades ovan har författaren utvecklat en övergripande modell 

över vilka faser den kris som följde efter produktfelet hos Findus gick igenom. Dessa är fyra faser har 

benämnts som: Initierande, Utredande, Normaliserande och Avtagande. 

 

 

Figur 4. Egen modell över återhämtningens faser och dess innebörd  
 
 

De fyra faserna skiljer sig till karaktär och vad som behandlas när man befinner sig i dem, detta 

påverkar även vilket agerande som anses vara lämpligt för att på ett framgångsrikt sätt kunna 

bemöta den pågående krisen, i dels massmedia men även internt inom organisationen. Nedan 

förklaras dessa fyra faser mer ingående samt återkopplas till den kontext som fallföretaget befann sig 

i.  
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 Initierande: Denna fas följer direkt efter att produktfelet påträffats och det är här viktigt att 

bemöta intressenter på ett proaktivt sätt med vilket menas att öppna svar ges på de frågor 

som följer efter att produktfelet kommit allmänheten till kännedom. Den initierande fasen 

har i fallet med Findus varit cirka en till två dagar lång. Under dessa dagar har nyhetsvärdet 

kring produktfelet varit högt samt att vare sig Findus eller massmedier var särskilt insatta i 

anledningarna till produktfelet. Denna fas präglas övergripande av en osäkerhet kring vad 

som inträffat, något som ytterligare förstärker anledningen till att genuina och ödmjuka svar 

ges på kritik. Denna fas övergår senare genom överlappning till den utredande fasen.  

 

 Utredande: Denna fas inleds ett par dagar efter att produktfelet upptäckts, i Findus fall kan 

sägas att nyhetsrapportering från och med den tredje dagen börjar att i högre grad söka efter 

anledningar till produktfelet uppstod. Det är i denna fas även viktigt för det drabbade 

företaget att på egen hand utreda hur felet uppstått samt att tidigt sätta in åtgärder mot 

detta. Som nämnts tidigare i slutsatserna framkom det tidigt att produktfelet hade sin grund i 

en större problematik kring matfusk på en europeisk nivå, de åtgärder som sattes in av 

Findus redan i ett tidigt skede var övervägningar om att stämma underleverantörer för att de 

dels inte levererat som avtalat och dels för att visa att företaget agerar för att komma till 

rätta med anledningarna till produktfelet. Detta är något som även påvisas genom 

massmedias rapportering kring fallet, vilket knyter an till det utredande temat för denna fas. 

I Findus fall kan sägas att denna fas varade i mellan sju till tio dagar till dess att tillräckligt 

med information inhämtats för att kunna skapa en tydlig bild av vad som inträffat.  

 

 Normaliserande: Även denna fas inleds med en överlappning från den föregående. 

Under denna fas har en bild av vad som föregått och lett fram till produktfelet 

skapats vilket har försett fallföretaget, massmedier och allmänheten i stort om vad 

som inträffat. Beroende på vad som inträffat och hur de tidigare faserna har 

hanterats kan här reaktionerna vara blandade. För fallföretaget i denna studie 

innebar det dock att en ökad förståelse skapats dels genom det konsekventa och 

öppna bemötandet till massmedier samt dels genom att produktfelet berodde på 

faktorer som låg utanför Findus kontroll. Denna fas varade i Findus fall i drygt två 

veckor för att sedan överlappande övergå till den avtagande fasen.  

 

 Avtagande: Denna fas karaktäriseras av att fokus flyttas bort från det drabbade företaget, i 

Findus fall innebar detta till exempel att deras konkurrent Dafgårds drogs in i en liknande, om 



56 
 

än mildare, exponering från massmedier. Den avtagande fasen präglas av att den mediala 

exponeringen av avtagit och att mer information kring skandalen har frambringats, detta 

skapar utrymme för det drabbade företaget att bemöta medierna med en större reflektion 

kring vad som hänt och därigenom ge en tydligare bild av det inträffade. För Findus fall 

innebar också denna fas att de inledde marknadsföringsåtgärder där de bjöd in allmänheten 

till deras produktionsanläggning. Denna fas var för Findus mellan en till två månader lång.  

 

Övergripande för samtliga av ovan faser är det är viktigt att bemöta frågor med öppenhet, i vilket 

genuina och ödmjuka svar uppmuntras. Genom detta förses massmedier med nyanserade svar vilket 

återspeglas i vad som skrivs. Då det tidigare i studien nämnts att hantering av massmedier är en 

viktig kanal för marknadsföring och varumärkesbyggande är det av vikt att dessa hanteras med 

ödmjukhet för att bemöta problemet direkt.   

 

6.2 Omarbetad analysmodell 

Vid genomförandet av analysen av den uppkomna skandalen kring fallföretaget anser författaren att 

det inte går att bortse från det starka varumärke som fallföretaget har och de möjligheter detta 

skapar att hantera en skandal av denna karaktär. Med anledning av detta och studiens deduktiva 

ansats har den analysmodell som presenterades i kapitel 3 omarbetats. 

 

Figur 4. Omarbetad version av analysmodell från kapitel 3 

Anledningen till att en ny analysmodell utvecklats beror på att författaren anser att hur företaget 

genomför en återhämtningsprocess bör ställas i förhållande till det varumärke som skadats. 

Beroende på vilken bransch varumärket agerar inom samt dess styrka på marknaden kan de 

ansträngningar som krävs i en återhämtningsprocess komma att variera.  Med anledning av detta har 

stegen återhämtning och varumärke bytt plats med varandra i den omarbetade analysmodellen. 

Kris/Skandal 

Krishantering 

Varumärke 

Återhämtning 



57 
 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har undersökt hur en skandal har hanterats hos en svensk livsmedelsproducent med 

avseende på den exponering som skapats bland traditionell massmedia. Studien rekommenderar 

därför att en liknande studie genomförs med avseende på förhöjd exponering skapade inom sociala 

medier.  

Med anledning av att skandaler kan uppstå inom flera olika branscher som får en ökad exponering 

inom massmedier eller sociala medier som följd, rekommenderar författaren att liknande studier 

görs inom olika tjänstebaserade branscher till exempel utbildningsbranschen eller inom 

vårdbranschen. 

Vid genomförandet av denna studie har det påträffats att denna skandal är ett resultat av långa 

distributionskedjor som inte samverkar på ett gynnsamt sätt. Författaren rekommenderar med 

anledning av detta att vidare forskning görs på samma skandal med avseende på 

distributionskanaler.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

Praktiska frågor 

 Samtycker du till att intervjun spelas in? 

 Kan vi nämna butiken vid namn i rapporten? 

 Kan vi nämna dig vid namn i rapporten? 

 Har du några frågor innan vi börjar? 

Inledande frågor 

 Vilken roll har du i organisationen? 

 Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

Om Findus 

 Är du medveten om att Findus tidigare under året har genomgått en kris då det påträffats 

hästkött i deras varor? 

 Upplever du att detta har påverkat försäljning av Findus varor innehållande kött? 

 Om ja, på vilket sätt? 

 Om nej, varför inte? 

 Kan du se några likheter med tidigare fall av företag som råkat ut för kriser av samma 

karaktär? (till exempel Kronfågel för några år sedan) 

Avslutande frågor 

 Finns det något övrigt av relevans för studien du skulle vilja tillägga? 

 Vill du ha den färdiga rapporten skickad till er? 

 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar, 

Daniel  

 

 

 

 


