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Abstract 

 

This study deals with a Swedish company in a food industry that got affected by product failure, which led to consumer trust 

crisis followed by media and was needed to be managed. Situation had a negative impact on company’s trademark, which 

acquired long recovery work by the company. Study is following a case example of Findus problems with having horse meat 

in their meat product that was supposed to contain beef meat. Study aims to research how the company dealt with situation, 

through crisis communication and recovery strategies. This study has conducted two content analyses, one for traditional 

media and one for blogs (social media channel), one participating observation at Findus production facilities and also 

conducted one qualitative interview with Findus. The study has been conducted with a slightly deductive approach and is a 

qualitative study in a constructionist way. 

 

Key words: Findus, product failure, consumer trust, crisis management, traditional media, social media, recovery strategies, 

trademark.   



 
 

Sammanfattning  

 
Bakgrund  

 

Svensk livsmedelsindustri är känd för att utge sig att vara kvalitetsmedveten och mån om 

konsumenternas intressen, men drabbades under februari månaden 2013 av ett produktfel 

orsakat av det internationella matfusket. Den sjunde februari blev det allmänt känt att frysta 

produkter som skulle innehålla nötkött, egentligen innehöll hästkött. Situationen väckte stor 

uppmärksamhet som resulterade i en mediastorm, med många skandalrubriker och med 

matproducenten Findus i fokus. Produktfelet och medföljande mediastormen har lett till stora 

bekymmer hos konsumenter, som uttryckte sitt missnöje genom en negativ opinionsbildning i 

diverse sociala medier. Findus fick då handskas med opinionen från både traditionell media och 

sociala mediekanaler. Det starka varumärket blev således hårt utsatt från flera håll och företaget 

stod inför krävande uppgift med att hantera krisen orsakad av produktfelet. Därpå skulle ett 

återhämtningsarbete genomföras, med målet att minimera de skadliga effekterna, samt att i 

längden återhämta det starka varumärkets anseende och konsumenternas förtroende. 

 

 

Syfte  

 

Studien syftar till att studera hur en känd svensk matproducent med starkt varumärke hanterar 

en förtroendekris och genomför återhämtningsarbete till följd av ett produktfel som fångats upp 

av media. 

 

 

Metod  

 

Denna studie har genomförts med en kvalitativ metod med fallstudie som forskningsdesign, av 

typen intrinsikal. Ansatsen har varit främst deduktiv med vissa induktiva inslag. Studien har 

använt en positivistisk stil samt tar avstamp ur ett konstruktivistiskt synsätt. Empiri har 

insamlats med hjälp av grundad teori genom databaserna ”Newsline” och ”bloggportalen.se”, 

en kvalitativ intervju och en deltagande observation.  

 

 

Slutsats  

 

När produktfelet uppstått, hade Findus insett att situationen kan få proportioner av en kris och 

därefter sammankallade en krisgrupp som skulle hantera frågan både internt och externt. 

Företaget lyckades dock inte med att komma ut i medier på egen hand, utan blev uppsökt av 

medierna, som hade negativa påföljder där företaget fick handskas med större kris än vad den 

egentligen borde ha varit. Situationen räddades genom att företaget så småningom tillhandahöll 

adekvata förklaringar och tog ansvaret för det uppstådda felet, samt att högst uppsatta 

medarbetare har varit aktiva med uttalanden i traditionella medier. Företaget hade dock lägre 

aktivitet i sociala medier, vilket var en miss. Återhämtningsarbete hade som mål att upparbeta 

kundrelationer och detta har åstadkommits bra genom kampanjen ’Välkommen till Bjuv’, som 

genomsyrrades av transparens och bidrog till att förtroendet för varumärket ökat. Hanteringen 

av krisen har visat på att det råder ett starkt psyke inom företaget. Slutligen har Findus 

utvärderat resultatet av vidtagna åtgärder och dragit lärdomar av återhämtningserfarenhet. Trots 

de inledande felen, har företaget sammanfattningsvis kommit ur krisen med ännu starkare 

varumärke, främst tack vare väl genomfört återhämtningsarbete.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

På en fri marknad råder det en fullständig konkurrens och det finns många företag som är 

verksamma inom samma branscher. Det som skiljer företagen åt är deras varumärke, som enligt 

Kotler (1994), har syfte att identifiera en säljares varor eller tjänster och att skilja dessa från 

konkurrenternas. Konsumenternas val på marknaden är många, vilket ger makt till konsumenter 

att kritisera företaget och skapa en allmän debatt om fallet, som skedde i Caremaskandalen för 

två år sedan (Helagotland, 2013). Där hade man att göra med stark konsumentkritik som 

företaget har varit tvunget att ta på stort allvar. Att debatten blir allmän innebär det att den 

hamnar i media och då måste företaget handskas med problemet genom mediekanaler. När 

företaget blir utsatt för en allmän kritik, är det företagets varumärke som får ta emot kritiken 

och eventuella påföljder. Därför är det viktigt att företaget är mån om sitt rykte och anseende 

både hos direkta köpare, men även genom kanaler som når ut till indirekta köpare. Detta ställer 

krav på företaget att kännetecknas av flexibilitet och anpassningsförmåga för oförutsedda 

händelser. En typ av oförutsedd händelse som kan störa företags processer och skapa missnöje 

hos de olika intressenterna på marknaden, samt få företaget att hamna i en förtroendekris, är 

produktfel. Att hantera produktfelet och medföljande krisen omedelbart är att rekommendera, 

annars kan det leda till att företagets varumärke såväl som övriga sortimentet skadas. 

Konsekvenser av detta kan vara minskad försäljning och förlorad tillit hos konsumenter, samt 

i mest extrema fall ett totalt ruinerat varumärke. För att reparera skadan och minska negativa 

konsekvenser har företaget möjlighet att genomföra ett återhämtningsarbete. 

 

Figur 1. Nyhetsflöde om hästköttskandalen med Findus i fokus 

Källa: Urklipp från Aftonbladet, Dagens nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet, Göteborgs Posten 

och Sydsvenskan 

Svensk livsmedelsindustri är känd för att utge sig att vara kvalitetsmedveten och mån om 

konsumenternas intressen, men drabbades under februari månaden 2013 av ett produktfel 

orsakat av det internationella matfusket. Den sjunde februari blev det allmänt känt att frysta 

produkter som skulle innehålla nötkött, egentligen innehöll hästkött (Findus, 2013). Situationen 
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väckte stor uppmärksamhet som resulterade i en mediastorm, med många skandalrubriker och 

med matproducenten Findus i fokus, som visas av figur 1. Händelseförloppet visade så 

småningom att flera andra matproducenter på den svenska marknaden också blev drabbade av 

samma problem, men det var Findus som drabbades först och hårdast av problemet. Liknande 

fall inom svensk livsmedelsindustri har skett under tidigare åren, där några exempel är glas i 

Kronfågels kyckling (DN, 2009) och Ica köttfärs skandalen (SvD, 2007). Produktfelet och 

medföljande mediastormen har lett till stora bekymmer hos konsumenter, som uttryckte sitt 

missnöje genom en negativ opinionsbildning i diverse sociala medier. Findus fick då handskas 

med opinionen från både traditionell media och sociala mediekanaler. Det starka varumärket 

blev således hårt utsatt från flera håll och företaget stod inför krävande uppgift med att hantera 

krisen orsakad av produktfelet. Därpå skulle ett återhämtningsarbete genomföras, med målet att 

minimera de skadliga effekterna, samt att i längden återhämta det starka varumärkets anseende 

och konsumenternas förtroende. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att studera hur en känd svensk matproducent med starkt varumärke 

hanterar en förtroendekris och genomför återhämtningsarbete till följd av ett produktfel som 

fångats upp av media. 

 

Som stöd i undersökningsarbete av studiens syfte har vi valt ut följande frågeställningar: 

 

 Vilken roll hade traditionell media i fallet? 

 Hur bildades konsumenternas opinion genom en social mediekanal? 

 Hur agerade företaget för att hantera krisen, samt bevara varumärkets anseende och 

konsumenternas förtroende? 

 

1.3 Avgränsning  
Studien har fokuserat på att undersöka hur situationen med matfusket har behandlats ur en 

triangel-perspektiv, det vill säga av media, konsumenter och företaget. Eftersom det har varit 

flera företag inblandade och nyheten spred sig genom nästan alla mediekanaler, och vi inte hade 

tillräckligt med tid att behandla samtliga företag och samtliga mediekanaler, har vi blivit 

tvungna att göra vissa avgränsningar. 

Av samtliga företag som drabbades, fann vi Findus att vara det mest intressanta fallet att 

studera, dels för att produktfelet upptäcktes där först och dels för att Findus är renodlad 

matleverantör som är ganska stor på den svenska marknaden. Dessutom har Findus ett starkt 

varumärke som förknippas med kvalitet och det intressanta var att undersöka hur mycket kan 

ett starkt varumärke påverkas av ett produktfel. 

Avgränsningar har gjorts dels mot medierna genom att enbart nyhetsartiklar i tidningar 

undersöktes, samt bloggar som kanal för konsumenternas åsikter och uppfattningar om 

situationen. Tidningsartiklar avser traditionell media, trots att de inhämtades genom digitala 

källor, det vill säga tidningarnas hemsidor. Blogginläggen är en del av sociala medier. Detta 

lämnar andra traditionella medier som television och radio, samt andra sociala medier utanför 

studiens omfång. Anledningen till detta är att studien vill få ett fokus mot hur en top-down aktör 
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(tidningar), samt en bottom-up aktör (bloggare) uppfattar och förmedlar den uppkomna 

situationen. Ty dessa båda bör ur ett ontologiskt perspektiv samverka för att skapa den 

uppfattade sociala verkligheten. En avgränsning har även gjorts gällande tidsram för den 

undersökta empirin gällande bloggar och nyhetsartiklar, empirins omfång sträcker sig från och 

med den sjunde februari 2013 till den 30:e april 2013 och således har material som publicerats 

via bloggar eller via nyhetsartiklar utanför detta omfång inte bearbetats. För sammanställning 

av bloggarna respektive nyhetsartiklarna har sökmotorerna “Bloggportalen” samt “Newsline” 

använts. En intervju har genomförts på hösten, ungefär tio månader efter hästköttskandalens 

utbrott. Detta för att ge tid för Findus att bearbeta vad som egentligen har hänt, och för att kunna 

ge en riktig bild om vilka åtgärder har vidtagits för hanteringen av förtroendekrisen. Med detta 

har vi lyckats framlägga en helhetsbild om situationen till läsarna. 
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2. Metod 

Detta avsnitt beskriver den forskningsmetodik som använts vid utformningen av uppsatsen. 

Även en beskrivning om hur vi har gått tillväga för informationshämtningen ges. 

2.1 Deduktiv eller induktiv 
Förhållandet mellan empiri och teori interagerar ofta med varandra och går fram och tillbaka. 

Det kan vara svårt att tydligt påvisa åt vilket håll tyngden ligger (Gummesson, 2003). Vidare 

menar Bryman och Bell (2011) att förhållandet mellan induktiv och deduktiv snarare bör ses 

som tendenser av hur en studie inom företagsekonomisk forskning går till, än som något 

absolut. (Bryman & Bell, 2011) 

Deduktiv forskning innebär att vi tar utgång i teori och specificerar genom detta en hypotes som 

sedan ligger till grund för hur empiri ska insamlas för att kunna pröva den framtagna hypotesen, 

som visas av figur 2. 

 
Figur 2. Tolkning av deduktiv ansats genom Gummesson och Gustavsson 

Källa: Kunskapande metoder - inom samhällsvetenskapen (2003) 

 

Med induktiv forskning menas det att vi tar utgång i empiri och därigenom tolkar fram 

generaliserbara mönster som används för att ta fram en teori, som visas av figur 3. Detta 

alternativa synsätt på forskning är vanligt förekommande och ofta förknippat med en kvalitativ 

metod. 

 

Figur 3. Tolkning av induktiv ansats genom Gummesson och Gustavsson 

Källa: Kunskapande metoder - inom samhällsvetenskapen (2003) 

 

Den valda ansatsen svänger åt det deduktiva, men har starka inslag av det induktiva. Då studien söker 

undersöka hur ett praktiskt fall av så kallat ”service recovery” går det att säga att karaktären blir 

deduktiv. Studien har inte för avsikt att generera någon helt ny teori utan snarare att undersöka hur 

befintliga teorier följs vad gäller ”service recovery”, med reservation att en ny modell för den valda 

branschen kan framtas. Med detta som baktanke blir studien av både deduktiv och induktiv karaktär. 

 

Teori Hypotes Empiri Slutsats

Empiri Tolkning Hypotes Teori
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2.2 Forskningsdesign 
Studien baseras på forskningsdesignen fallstudie. En fallstudie innehåller en intensiv och 

detaljerad analys av ett specifikt fall. Detta fall kan vara en organisation, en plats, en person 

eller en händelse. I denna studie har en kombination mellan en organisation och en händelse 

skett. Vid fallstudier är det vanligt att både kvalitativ och kvantitativ metod används. Vid 

användning av fallstudier inom företagsekonomisk forskning är det vanligt att de får en prägling 

av positivism och knyter an till epistemologiskt synsätt. Forskaren antar en roll där denne söker 

att på djupet klargöra det specifika fallet. Vid användning av fallstudie som design är det 

vanligast att en kvalitativ metod tillämpas och gärna att flera av dessa kombineras såsom 

deltagande observation och innehållsanalys. Dessa kan ge en starkare djupgående prägling av 

det specifika fallet då dessa kvalitativa metoder ofta fångar upp aspekter som annars hade 

missats. Vidare ger möjligheten att använda flera olika metoder ett dämpat beroende av ett 

enskilt förhållningssätt. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Denna fallstudie har genomförts med ett idiografiskt förhållningssätt. Det idiografiska 

förhållningssättet innebär att vi ämnar klargöra de unika egenskaperna för fallet.  Vidare finns 

olika typer av fall, det intrinsikalistiska, det instrumentella och ett där flertalet fall kombineras 

för att gemensamt undersöka ett generellt fenomen. Denna fallstudie är av typen intrinsikal 

vilket innebär att fokus ligger på att skapa en insyn i de speciella omständigheterna av en given 

situation.  (Ibid.) 

Anledningen till att fallstudie valts som design för denna studie ligger främst i rent praktiska 

skäl. Det uppstår med jämna mellanrum produktionsfel som skapar utrymme för att ”service 

recovery” kan behövas. Fallstudien lämpar sig bra som design om man vill undersöka ett 

specifikt företag vilket denna studie har gjort, där av att valet föll på just denna design. 

 

2.2.1 Reliabilitet och validitet 

Vid användning av reliabilitet, generaliserbarhet och validitet i kvalitativ forskning uppstår ofta 

problem med mätbarhet.  Vad som bör nämnas kring detta gäller främst intern och extern 

reliabilitet och validitet. Extern reliabilitet mäter hur väl studien kan replikeras. Detta är ofta en 

svaghet för kvalitativa studier då dess karaktär tar utgång i den sociala verkligheten som 

ständigt förändras. Intern reliabilitet menas hur väl studiens observationer hänger samman 

förutsatt att det finns fler än en observatör. Detta har varit relevant för studien då den har 

insamlat empiriskt material via en deltagande observation. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Extern validitet innebär hur väl studiens slutsats kan generaliseras till andra sociala fenomen. 

Detta är ofta ett problem, då studier av denna karaktär tenderar att fokusera på små specifika 

fall och urval vilket har en dämpande effekt på dess generaliserbarhet. (Ibid.) Intern validitet 

mäter hur väl forskningens observationer och frambringade teorier hänger samman. Detta ses 

ofta som styrkan i kvalitativa studier då dess ofta begränsade empiri även är väldigt specifik 

och därigenom blir det lätt att generera relevanta teorier utifrån detta. (Ibid.) 

 

2.2.2 Val av fallföretag 

Enligt Bryman & Bell (2011) vid val av fallföretag rekommenderas det att man väljer det fall 

man tror man kommer lära mest av. Då studien har undersökt arbete med ”service recovery” 
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har Findus valts som fallföretag. Findus har genomgått en återhämtning från en 

uppmärksammad händelse där hästkött upptäcktes i deras frysta lasagne 1-portion. Denna 

händelse har under våren 2013 uppmärksammats genom media och därigenom skapat ett behov 

av att trygga kundlojalitet hos potentiellt missnöjda kunder. Valet av Findus och denna 

uppmärksammade incident kommer av att den ligger nära i tiden för studiens skrivande och är 

därigenom relevant. 

 

2.3 Kvalitativ forskning 
Kvalitativ forskning präglas av ett fokus på text snarare än mot siffror. Traditionellt sett 

karaktäriseras denna form av forskning av ett induktivt förhållande mellan empiri och teori. 

Metoden söker tolka den sociala verkligheten genom att undersöka deltagarna i den. Detta 

knyter an till den espistemologiska traditionen och i den till interpretivatism. Vidare ses den 

sociala verkligen som en skapelse av interaktioner mellan individuella människor, vilket knyter 

an till den ontologiska inriktning konstruktivism. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Det är vanligt att den kvalitativa forskningen inkluderar flera olika metoder för att insamla 

empiriskt material.  Två av dessa är etnografi/deltagande observation samt insamling av text 

och dokument.  Trots den kvalitativa forskningens induktiva prägling har det på senare tid blivit 

vanligt att en viss överlappning åt det deduktiva där hypotesprövning hamnar i fokus istället. 

Detta för med sig att det idag ofta förekommer kvalitativa studier med deduktiv prägling, trots 

att den induktiva fortfarande är den vanligaste och det som rekommenderas. (Ibid.) 

Processer hamnar i fokus vid kvalitativ forskning och man söker förklara hur tidigare 

erfarenheter av en händelse skapar den nuvarande verkligheten. Detta är vanligt vid framförallt 

studier med deltagande observation då dessa söker förklara hur den nuvarande verkligheten 

vuxit fram som en följd av flera olika oberoende sociala situationer. (Ibid.) 

 

2.3.1 Espistemologi 

Epistemologi avser vad som är eller skulle kunna vara acceptabelt att anse som kunskap inom 

ett område. Denna fråga berör ofta huruvida den sociala verkligheten kan bli undersökt och 

studerad enligt samma principer som den naturvetenskapliga. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Positivism är en inriktning som söker förklara mänskligt beteende och de krafter som ofta får 

dessa att uppstå. Man kan förklara det som så att positivism innebär att ta fram material för att 

utveckla lagar, det vill säga en teori. Fokus hamnar på empiri. Detta är också den vanligaste 

inriktningen vid företagsekonomisk forskning och baseras på naturvetenskapliga metoder. 

(Ibid.) 

 

Studiens deduktiva prägling ger upphov till att en positivistisk syn har lyfts fram då det i annat 

fall hade blivit svårt att pröva teori mot empiri. 
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2.3.2 Ontologi och Konstruktivism 

Ontologi är frågan om vad som finns och handlar om de sociala föremålens art eller natur. Det 

bygger på huruvida de sociala föremålen ska uppfattas som en, för de sociala aktörerna yttre 

natur, som inte går att påverka eller om det ska ses som konstruktioner av olika sociala aktörers 

uppfattningar och handlingar. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Konstruktivism bygger på den senare av ovanstående och menar att den sociala verkligheten är 

i en ständigt förändrande process. Den uppstår genom en serie överenskommelser som tenderar 

att ständigt glömmas bort, förnyas, revideras, granskas och revideras. Konstruktivismen menar 

också att människor skapar antaganden om för att förstå den sociala och naturliga verkligen och 

att detta i grunden utgör sociala produkter. Således befinner sig det sig i en ständig förändring, 

baserat på olika interaktioner mellan individer. (Ibid.) 

 

Genom att studien har baserats på en innehållsanalys av en händelse som väckt uppmärksamhet 

inom de, av studien, bevakade nyhetstidningarna är det viktigt att det har tagits i beaktning hur 

denna händelse har skildrats och att den uppkomna situationen är i en förändrad process, där av 

att det konstruktivistiska synsättet lyfts fram i denna studie. 

 

2.3.3 Triangulering 

Med triangulering avses att använda flera olika metoder för att undersöka samma fenomen. 

Genom denna metod har studien kunnat dra nytta av olika kvalitativa forskningsmetoder för att 

undersöka den uppkomna situationen hos fallföretaget. Det är vanligt förekommande vid 

användning av fallstudie som forskningsdesign, och används med större framgång just vid 

denna typ av designval. (Merriam, 2009) 

Genom att denna studie har använt sig av tre olika metoder för empiriinsamling, deltagande 

observation, intervju med Findus, samt innehållsanalys av tidningsartiklar och bloggar, genom 

detta bedöms att studiens validitet stärks. 

 

2.3.4 Intervju  

En kvalitativ intervju har genomförts med en representant från Findus. Generella formuleringar 

gjordes gällande de inledande frågeställningarna för att få fram intervjupersonens egen 

uppfattning och synsätt. Målet var att få fram den intervjuades ståndpunkter om situationen i 

enlighet med Bryman & Bell (2011). Friheten har getts till intervjupersonen att besvara frågor 

utan att föra denne i någon riktning, med målet att få fram kunskap om vad intervjupersonen 

upplever som relevant och viktigt. Utrymmet har dock lämnats för följdfrågor då kvalitativa 

intervjuer tenderar att vara flexibla och följsamma efter den riktning som intervjupersonens 

svar går i (ibid.). 

 

2.3.5 Grundad Teori 

Med grundad teori menas att empiriskt underlag insamlas på ett systematiskt sätt löpande under 

hela uppsatsen. Detta får som följd att metod, empiri, teori och analys får ett nära samband. Ett 

viktigt inslag vid användning av denna metod är ett förhållningssätt som kallas iteration. Med 

detta menas att eftersom empiri insamlas löpande under uppsatsens gång, sker ofta 

överlappningar mellan analys och empiri. (Bryman & Bell, 2011) 
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Vid användning av grundad teori används en del steg för att behandla den insamlade empirin. 

Den första gäller teoretisk mättnad, med detta avses att empiri samlas in till dess att det bedöms 

att materialet är tillräckligt för att utgöra en grund för de antaganden som gjorts ur 

empiriinsamlingen. Det sista steget handlar om att ständigt jämföra det insamlade materialet 

mot det uppkomna konceptualiseringarna. Detta för att säkerställa att de insamlade materialet 

stämmer överens med de framtagna kategorierna. (Ibid.) 

 

Valet av grundad teori lämpar sig genom att den sammanflätar uppsatsens samtliga delar. Då 

vi har arbetat mot en databas kallad ”Newsline” för att inhämta empiri har metoden grundad 

teori varit användbar. Genom den har vi kunnat gå fram och tillbaka mellan uppsatsens olika 

delar och ändra samt fylla på med information ifall de funnit att det blir för mycket eller lite. 

Till exempel valdes artiklar publicerade via internet att användas genom denna metod, då det 

bedömdes att de som enbart publicerats i tryckt format inte gav ett tillräckligt stort underlag för 

att kunna bedöma hur media bevakat den uppkomna händelsen. Genom denna metod kunde 

även det antal tidningar som bevakades utökas eller minskas till dess att det bedömdes att de 

täckte en tillräckligt stor del av pressen för att kunna ge en bild av hur media speglat situationen. 

Valet föll på storstadstidningar och sex stycken sådana, detta för att det bedömdes som att de 

täckte upp en tillräckligt stor del läsare för att återspegla hur konsumenter kan tänkas ha 

påverkats genom dess rapportering. 

 

2.3.6 Media publikationer som data 

Det finns för- och nackdelar med att använda sig av nyhetsartiklar som primär empirisk data. 

Valet att använda nyhetsartiklar som en del av primär empiri öppnar för möjligheter att nå en 

större mängd data. De problem som det medför att använda nyhetsartiklar som en del av empiri 

för en studie är kopplade till dess äkthet, trovärdighet samt representativitet. Äktheten berörs 

genom att det ofta kan vara svårt att bedöma huruvida författaren är i en position där denne kan 

ge en relevant bedömning av situationen. Trovärdigheten berörs genom att det blir ett fokus på 

att finna var artikeln avviker från den verkliga situationen, och vad som är där av andra 

anledningar än att rent beskriva den uppkomna situationen. Dessutom förstärks trovärdighet 

genom att få en ny synvinkel på materialet genom att få företagets syn på samma information 

genom en intervju. Representativitet är oftast ett mindre problem vid användning av 

nyhetsartiklar då den givna situationen kan fastställas genom användning av flera 

nyhetstidningar. Vid användning av nyhetsartiklar som empiriskt material bör man vara vaksam 

på olika kontextuella förhållanden som kan råda då artiklarna publicerats. (Bryman & Bell, 

2011) Samma resonemang gäller vid behandlingen av materialet som införskaffats genom 

blogginlägg från sökmotorn ”Bloggportalen”. 

 

2.3.7 Deltagande observation 

Som ett led i uppsatsens empiriinsamling har en deltagande observation gjorts. Denna innebär 

att en deltagande roll intas för att undersöka en specifik händelse. Observationen är av 

karaktären dold, vilket innebär att den genomförs anonymt utan övriga deltagares kännedom. 

På grund av observationens karaktär och restriktioner från fallföretaget har vid detta tillfälle 

fältanteckningar inhämtats genom mentala anteckningar. Denna typ av fältanteckningar lämpar 
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sig mest för situationer likt denna där det inte finns utrymme att aktivt anteckna vad som sker. 

(Bryman & Bell, 2011) 

2.4 Etik 
Etik är viktigt att beakta vid forskning. Bryman och Bell (2011) talar om fyra punkter gällande 

etik: skadar det deltagarna, brist på samtycke, invasion av privatliv och att förleda. 

Vid denna studie har en del av empiriskt material inhämtats via deltagande observation. Vid 

detta tillfälle är det förvisso ett besök på en inbjudan öppet för offentligheten. Den dolda 

karaktären på den deltagande observationen kan dock medföra att det uppstår problem gällande 

bristande samtycke.  De övriga deltagarna kommer inte att vara medvetna om att forskning 

pågår. Samtidigt bör detta ställas mot huruvida deltagande i detta skadar de övriga deltagarna. 

Då den deltagande observationen genomförts under en inbjudan öppen för allmänheten 

bedömer vi inte heller att vi kan blir anklagade för att förleda de övriga deltagarna. Eftersom vi 

inte har deltagit aktivt, utan enbart observerat menar vi att vi inte heller kan anklagas för att 

förleda deltagarna eller för kränkning av privatliv av samma anledning som ovan. 

 

Uppsatsens har följt Vetenskapsrådet (2013) fyra riktlinjer för att säkerställa att god 

forskningssed efterföljs. Dessa fyra riktlinjer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt Vetenskapsrådets (2013) samtyckeskrav 

behöver inte samtycke inhämtas om uppgifter lämnats via massmedia. I övrigt påminner 

vetenskapsrådets riktlinjer i stort om de ur Bryman och Bell (2011) angivna riktlinjerna. 

2.5 Tidigare fall med liknande metod 

Metoden som har använts tar inspiration från Chen och Meindl (Bryman och Bell, 2011) och 

deras studie om ledarskap där de använde en liknande metod för att sammanställa trender i hur 

massmedia skildrade ledarskapet hos en företagsledare under 1980-talet. Studien har även 

inhämtat inspiration från Gephart (ibid.) gällande hur man kan skildra en uppkommen katastrof, 

eller skandal, genom media och etnografiska studier 

2.6 Tillvägagångssätt 
Denna studie har genomförts med fallstudie som forskningsdesign och med en främst deduktiv 

ansats, med starka inslag av induktiv. De primära empiriska data består av tidningsartiklar som 

inhämtats via den nationella nyhetsdatabasen ”Newsline”. Till detta har även fältstudier 

genomförts genom en deltagande observation, blogginlägg genom ”Bloggportalen” och en 

intervju med representanten från Findus. Det inhämtade materialet har sedan 

innehållsanalyserats i kvalitativ stil för att ta fram specifika teman på hur krisen beskrivits 

utifrån media. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Det tolkade empiriska materialet gällande nyhetsartiklar har sedan presenterats som 

innehållssammanfattning, där det mest väsentliga har tagits upp i en löpande text. Vidare har 

materialet presenterats i en tidslinje som visar hur intensivt har det skrivikt om situationen ur 

ett tidsperspektiv. Materialet som avser blogginlägg har presenterats som veckovisa 

innehållsammanfattningar, i löpande text. Intervjusvaren har sammanfattats och återberättats 

som löpande text. 

 



 
 

10 
 

2.6.1 Tidslinje 

Med hjälp av en tidslinje har en helhetsblick visats på hur ofta hästsköttskandalen nämns och 

när det börjar bli en sänkning av uppmärksamhet kring skandalen. Tidslinjen skapades genom 

att följande tidningar användes (Aftonbladet, Göteborg-Posten, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Expressen och Sydsvenskan) och sedan kvantifierades de elektroniska artiklar som 

de publicerat och sammanställdes i en i tabell. Sökningen av elektroniska artiklar gjordes med 

hjälp av databasen ”Newsline”. Sökord som användes för att få fram artiklar är Findus och 

hästkött och exkluderar ordet Pettson då det dyker upp i sammanhang med Findus som är helt 

irrelevant för studien. Anledningen att elektroniska artiklar söktes var för att underlätta 

sökprocessen och för att garantera att ingen artikel har missats i räkningen. Räkningen skedde 

manuellt då det inte finns någon annan form att räkna antal artiklar som skrivits under en månad 

om Findus. När alla tidningarna har granskats och varje artikel inräknats skapades tidslinje i 

form av diagram. Tidslinjen presenteras för varje månad för sig, februari, mars och april, vidare 

visas en tidslinje för enskilda tidningar och en tidslinje där tidningarna är sammanslagna. Detta 

för att ge läsaren olika synvinklar av processen. Samma resonemang gäller för blogginlägg, 

som insamlades genom sökmotorn ”Bloggportalen”. 

 

2.6.2 Intervju med Findus 

En kvalitativ intervju genomfördes med Emma Lefdal, head of PR och communications på 

Findus. Ett inledande samtal har hållits per telefon, där vi och intervjupersonen kommit överens 

om villkor för intervjun. Sedan har frågor skickats per mail till intervjupersonen, som kunde 

besvara då frågorna i lugn och ro för att kunna tillhandahålla oss så precisa och detaljerade svar 

som möjligt i enlighet med Bryman & Bell (2011.). Materialet har sedan sammanfattats i en 

löpande text och därefter kunnat användas för analys utifrån egenskapad teori och- analys 

modell.  

 

2.6.3 Innehållssammanfattningar av nyhetsartiklar och bloggar 

Korta sammanfattningar har sammanställts för att ingående ge en detaljerad beskrivning av 

viktiga tidpunkter och nyheter som skett. Vissa sammanfattningar är kortare och andra längre, 

beroende på artikelns omfång och vad som berördes. Huvudsyftet med dessa sammanfattningar 

är att kunna ge läsaren en större förståelse om vad som faktisk har hänt men också för att sedan 

kunna få en djupare analys som blir mer grundad. 

Genom att läsa och noggrant undersöka innehållet av utvalda tidningarna och bloggar kan det 

framtas om hur intensivt media har skrivit om situationen och hur konsumenterna reagerat på 

den uppstådda situationen. En stor mängd av information ges i sammanfattningarna som sedan 

tas upp i analysen. 

 

2.6.4 Besök av Findus vid Bjuv 

Den 15:e Maj besökte vi Findus huvudkontor i Bjuv. Mötet var arrangerat av Findus i ett försök 

att återfå konsumenternas förtroende genom att demonstrera hur produkterna tillverkas och 

lagas, som en del av kampanjen ”Välkommen till Bjuv”. Findus har anordnat att konsumenter 

som önskar besöka företaget utan kostnad kan åka buss som arrangerats utifrån specifika 

avgångsplatser. Väl på plats fick gästerna följa med på en rundvandring i företagets lokaler och 
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kök. Vidare blev gästerna informerade om hur maten lagats, kvalitetskontrollerats och hur de 

valt sina leverantörer. 

Syftet med den deltagande observationen har varit att inhämta underlag för hur ett företag 

arbetar för att återupprätta konsumenters förtroende, med avseende på teorin om att upparbeta 

kundrelationer. 

 

2.7 Metoddiskussion 
 

2.7.1 Deduktiv/Induktiv 

Den valda ansatsen har en deduktiv prägling, men svänger åt det induktiva. Då studien söker 

undersöka hur ett praktiskt fall av så kallat ”service recovery” går det att säga att karaktären 

blir deduktiv. Studien har inte för avsikt att generera någon helt ny teori utan snarare att 

undersöka hur befintliga teorier följs vad gäller ”service recovery”. Med detta som baktanke 

blir studien av deduktiv karaktär. Dock så lämnas det utrymme för att en ny och förbättrad 

modell tas fram, som lämpar sig bäst för just livsmedelsbranschen. Med detta menas att studiens 

ansats svänger åt det induktiva, där fokus läggs på empiri och med målet att ta fram mönster 

för att i slutet generera en helt ny teori, som i detta fall blir en återhämtningsmodell som tar sin 

utgångspunkt i ”service recovery” modellen. Alternativet till detta hade varit att göra den 

induktiv vilket hade inneburit en mindre vikt mot teori för att istället lägga mer vikt mot empiri 

och en mer fri tolkning av den. 

 

2.7.2 Design 

Valet föll på att göra en fallstudie genom bekvämliga skäl och att det för tiden är ett relevant 

område som undersöks. Fenomenet i sig är inte nytt, då det har förekommit tidigare fall med 

kriser inom samma bransch. Alternativa sätt att gå hade varit att till exempel använda en 

komparativ design (Bryman och Bell, 2011), i vilken flera olika fall jämförs där man kan tyda 

mönster på likheter mellan hur de olika situationerna har hanterats. Detta sätt berörs dock något, 

men ligger inte i grunden för designen av studien. 

 

2.7.3 Kvalitativ/Kvantitativ 

Studien har baserats på en kvalitativ metod som logiskt grundar sig i att den primära empirin 

kommer ur text. Detta har medfört en innehållsanalys samt en konceptualisering och 

kategorisering av empirin för att genom detta kunna skapa en tydlighet i vad som står i texten. 

Genom denna metod har en matris tagits fram som speglar hur media har bevakat krisen under 

det angivna tidsintervallet. En alternativ väg att gå hade varit att basera den på kvantitativ metod 

vilket hade kopplats bättre mot den deduktiva präglingen. Däremot hade en kvantitativ metod 

blivit svårare att genomföra i detta upplägg då empirin baseras på text. Vid en kvantitativ metod 

hade varit att genomföra en form av survey-undersökning för att fånga upp hur konsumenter 

uppfattning om den så kallade hästköttsskandalen. 

 

2.7.4 Epistemologi 

Den epistemologiska frågan om uppsatsen bör ses som positivistisk eller interptetativt är 

grundad. Vi menar att studien är mer åt det positivistiska hållet till följd av dess deduktiva 

prägling som medför att de befintliga teorierna kommer att prövas mot empiri. Detta kan verka 
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lite snävt då studien baserats på medierapportering och observationer, då det genom dessa kan 

vara svårt att tolka vad som egentligen menats. Det finns risk att våra förkunskaper har vägt in 

i analysen när empirin sammanställts och medfört att studiens positivistiska prägel då blir 

alldeles för påverkad av subjektiva föreställningar.   

 

Alternativet är att istället ha ett interpretativt förhållningssätt och därigenom söka beskriva 

empirin med utgångspunkt utifrån att förstå hur situationen har uppstått. Detta synsätt är 

gångbart för studien och gränsdragningen mellan positivism och interpretivism bör i denna 

studie ses som tunn. Trots att positivistisk prägling är det vanligaste inom företagsekonomisk 

forskning, har det de senaste decennierna enligt Bryman och Bell (2011) skett ett skifte åt det 

allt mer interpretativa hållet gällande epistemologiskt förhållningssätt. Troligen lämpar sig dock 

en positivistisk syn på analysen bäst då den övergripande ansatsen är av deduktiv karaktär där 

hypotesprövning står i fokus.   

 

2.7.5 Ontologi 

Ur ett ontologiskt perspektiv bör uppsatsen ses ur ett konstruktivistiskt synsätt och att det är 

därför som mediebevakningen fått en stor roll i denna studie. Den uppkomna verkligheten är 

till stort en följd av ett samspel av sociala interaktioner, med andra ord eldar media gärna på 

och formar individers åsikter på samma sätt som media formas av individers åsikter. 

 

Alternativet hade varit att se verkligheten som något som individer inte kan förhålla sig till, 

något helt avskilt från det sociala samspelet. Förvisso lämpar sig detta synsätt bra med den 

deduktiva och positivistiska präglingen som studien har, men hade gett en snäv mall att jobba 

efter vad gäller medias påverkan på krisen. Detta genom att det skapar incitament för att det 

skapas en mall i vilken praktiskt ”service recovery” arbete inte hade kunnat anpassas efter 

omständigheterna då den uppkomna situationen inte lämnar utrymme för detta. Genom att se 

det ur ett konstruktionistiskt synsätt skapas utrymme för att bättre anpassa sitt 

återhämtningsarbete då det ger utrymme att påverka andra individer som sedermera interagerar 

med andra och på sikt byggs en ny verklighet. Att se det ur detta perspektiv lämpar sig bäst för 

vår studie då den bygger till stor del på analys av nyhetsartiklar och detta i sig visar på en 

verklighet uppkommen genom sociala interaktioner. 

 

2.7.6 Alternativ till grundad teori 

Alternativa sättet att använda till grundad teori hade varit analytisk induktion. Den analytiska 

induktionen går i kort ut på att forskaren söker generella förklaringar av ett fenomen och att 

insamling av empiri sker till dess att ingen empiri är oförenlig med den initiala hypotetiska 

förklaringen. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Detta synsätt hade fungerat för studien, men vi bedömde att användning av grundad teori ansågs 

mer lämplig. Detta främst på grund av att den analytiska induktion hade påfört studien en större 

empiri än vad den redan har då det finns mycket material om det studerade fallet. Genom 

grundad teori gavs möjlighet att göra avbrott i insamling av empiri när den bedömts vara mättad, 

vilket har hjälpt oss att minska empirin. 
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3. Teori 

I detta avsnitt presenteras det de valda teorier som vi har arbetat efter i denna studie. Avsnittet 

delas in i tre olika områden. Det första området behandlar krishanteringen, i detta fall genom 

teorin om ”service recovery” modellen, samt genom att ta upp liknande företagsfall för 

hanteringen av förtroendekriser. Det andra området täcker teori om media, med fokus mot 

tidningar och bloggar som kanaler för förmedling av information och en viktig faktor för 

påverkan av företagets varumärke. Teorier om varumärket kommer in sist i avsnittet. 

 

Figur 4. Modell för presentation av teorireferensramen 

3.1 Krishantering genom Service Recovery 
Tjänsteorienterade företag har, till sin natur, omfattande interaktion med olika offentliga 

grupper och har som en följd större potential för framväxande egenskaper som kan utlösa risken 

för kriser (Smith, 2002). Frågorna om uppkomst, eskalering och begränsningarna av företagets 

kontroll över situationen, är de viktiga frågorna inom krishanterings litteratur. (Smith, 2005). 

Vi finner därför att teori om ”service recovery” kan vara lämplig för undersökning av hur 

företaget hanterade krisen och genomförde ett återhämtningsarbete. 

 

3.1.1 Service failure (Produktfel) 

”Service recovery” omfattar åtgärderna som ett företag kan vidta som respons när det 

misslyckas med att leverera en tjänst eller när ett produktfel uppstår. (Wilson et al., 2008) 

Misslyckandet kan vara en engångs händelse eller upprepade fel över en längre tidsperiod. Med 

misslyckandet, eller ”service failure”, menas att man inte har lyckats att hålla en lovad 

kvalitetsnivå på sin tjänst eller produkt. Detta kan exempelvis bero på personalens fel i 

agerandet, ett produktfel eller andra oförutsägbara faktorer som kan skada kundens uppfattning 

eller förväntningar. Konsumenten kan då uppleva negativa känslor, vilket kan leda till att denne 

slutar att vara kund hos företaget och vänder sig istället till en konkurrent. Konsumenten kan 

även ta sitt missnöje till en tredje part, exempelvis livsmedelsverket, som då kan leda till 

rättsliga problem för företaget. (ibid.) 
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3.2 Service recovery strategier 
Tidigare forskning har kommit fram till åtta strategier som företaget kan tillämpa för att 

genomföra en ”service recovery”, det vill säga att hantera en kris och att genomföra ett 

återhämtningsarbete till följd av ett produktfel (Wilson et al., 2008). Dessa strategier kan ses 

som enskilda strategier eller som komponenter i en ”service recovery” modell, som visas i figur 

5. Nedan följer utförliga beskrivningar av de åtta strategierna, där det även beskrivs hur ett 

företag ska gå tillväga med att arbeta med dessa, samt vilka effekter arbete bör resultera i. 

 

 
 

Figur 5. Bild av Service recovery strategies 

Källa: Services Marketing- Integrating Customer Focus across the Firm (2008) 

 

1. Att göra det rätt från början (Make the service fail-safe) 

Den ultimata regeln för tjänstens eller produktens kvalité är att man gör tjänsten/produkten felfri 

redan från början (Wilson et al., 2008). Det innebär att man inte hamnar i ett läge där ”service 

recovery” behövs, så denna strategi bör användas innan felet uppstår, men kan även tillämpas 

när andra chansen erbjuds. Tillförlitlighet är den viktigaste dimensionen för service kvalitet 

enligt Parasurama (et al., 1988). Den kan uppnås genom användandet av ”total quality 

management” där man praktiserar noll fel i produktionen. Det innebär att företagsledningen 

måste ha utvecklat rutiner såväl som kontrollprocesser som ska upptäcka och åtgärda eventuella 

fel innan tjänsten/produkten når marknaden. Wilson (et al., 2008) menar även att fokus bör 

läggas på att skapa en företagskultur som kommer att genomsyras av tanken att göra noll fel, 

som då kommer att bidra till att uppnå den önskvärda tillförlitligheten. 

 

2. Uppmuntra och spåra klagomål (Encourage and track complaints) 

Även i företag som tillämpar ”noll fel” metoden och som strävar efter en hundra procentig 

tjänstekvalitet, kan misslyckanden uppstå. För att vara alert bör företag uppmana till- och spåra 

klagomål. Det finns dock några utfärdanden som bör beaktas. Företaget måste skapa ett tänk 

hos sina kunder och hos sina medarbetare att klagomål är bra och att kunder och företaget är 
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recovery 
strategies

1. Make the 
service fail-

safe

2. Encourage 
and track 

complaints

3. Act 
quickly

4. Provide 
adequate 

explanations

5. Treat 
customers 

fairly
6. Cultivate 
relationship 

with 
customers

7. Learn 
from 

recovery 
experience

8. Learn 
from lost 
customers



 
 

15 
 

vänner. Dessutom skall man göra klagoprocessen enkel och lättillgänglig för kunden. Företaget 

skall agera som en aktiv lyssnare, vilket innebär att medarbetarna ska uppmanas och tränas att 

aktivt lyssna på kundernas respons, för att eventuellt kunna lista ut brister i sina tjänster, även 

när felet inte har uppstått. Vidare menas det att företaget bör ha en nyfiken inställning mot 

kunder, med syfte att ställa specifika frågor kopplade till tjänster, som kan besvaras på ett enkelt 

sätt. Företag uppmanas även att genomföra korta undersökningar, som uppföljning på levererad 

tjänst, med syfte att få en feedback från kunden som kan hjälpa företaget att hålla hög kvalitet 

på sina tjänster. Dessutom kan företaget genomföra undersökningar kring förlorade kunder för 

att identifiera anledningar till kundförlusten och lära sig av misstagen för att kunna ta hand om 

befintliga kunder, men även knyta till sig igen de som har gått förlorade. (Wilson, et al., 2008) 

 

3. Agera snabbt (Act quickly) 

Konsumenter som klagar vill ha snabb respons, menar Davidow (2003). Av denna anledning är 

det ytterst viktigt att företaget har förmåga att agera snabbt på klagomål som kommer in och 

hantera påföljder av ett produktfel omedelbart. För att kunna åstadkomma detta måste företaget 

ta itu med problemet på front linjen, eftersom kunder helst vill ha lösningen från personen som 

tar emot deras klagomål (Wilson, et al., 2008). Medarbetare måste vara tränade och ha 

befogenhet att lösa problem när de inträffar. Om problemet inte åtgärdas snabbt kan det eskalera 

fort och orsaka mycket värre konsekvenser än vad det skulle kunnat göra ursprungligen. I 

dagens tekniska samhälle är det också viktigt att följa alla kanaler där konsummenternas åsikter 

kan spridas och att även där försöka ge respons för att minska den negativa effekten av dålig 

”word of mouth”. En sådan kanal som företag ofta missar att hantera är bloggar där 

konsummenter har frihet att sprida information med varandra. Där gäller det för företag att 

agera snabbt och lämna kommentarer och svar på information och frågor som uppstår. 

 

4. Tillhandahålla adekvata förklaringar (Provide adequate explanations) 

Forskningen tyder på att när företagets förmåga att ge ett tillräckligt bra resultat inte lyckas, kan 

ytterligare missnöje reduceras om en adekvat förklaring ges till kunden (Davidow, 2003). För 

att förklaringen ska kunna uppfattas som adekvat, enligt Wilson (et al., 2008) måste den 

karakteriseras av främst två saker. Den ena är att innehållet i förklaringen måste vara lämpligt, 

då relevant fakta och väsentlig information är viktiga för att kunden ska kunna förstå vad som 

inträffade. Den andra är just sättet man levererar förklaringen på, eftersom det också kan 

reducera kundens missnöje. I fokus står förklaringsgivaren med sina egenskaper, bland annat 

trovärdighet och uppriktighet. Förklaringar som uppfattas av kunder som ärliga, uppriktiga och 

icke manipulativa är generellt mest effektiva. 

 

 

5. Behandla kunder rättvist (Treat customers fairly) 

När man agerar snabbt, ska man inte glömma att behandla kunder rättvist. Kunder förväntar sig 

att bli behandlade rättvist i termer av lösningen de blir föreslagna, processen som avser ”service 

recovery”, och den interpersonella behandlingen de får, menar Wilson et al., (2008). Om kunder 

skulle uppleva att de utsätts för en orättvis behandling under återhämtnings process, kan det ha 

skadliga konsekvenser på relationen till företaget. Det skulle även kunna bidra till ett ökat 
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kundmissnöje och ännu större förtroendekris, vilket kan leda till kundförlusten och i mest 

extrema fall till rättsliga påföljder (ibid.). 

 

6. Upparbeta relationer med kunder (Cultivate relationship with customers) 

Kunder som har goda och långvariga relationer med företaget, tenderar mer att förlåta för 

misslyckandet med tjänsten och är mer öppna för företagets ansträngningar med ”service 

recovery” (Wilson, et al., 2008). Tidigare forskning visar på att starka relationer mellan kunden 

och företaget kan hjälpa till att skydda företaget från negativa effekter på kundnöjdhet som 

uppstår vid misslyckandet med att leverera en tjänst (Hess, et al., 2003). Dessutom menas det 

att kunder som ser sin relation med företaget som långvarig tenderar att ha lägre ”recovery” 

förväntningar. Samtidigt, en lyckad ”service recovery” bör öka kundnöjdhet, stärka lojalitets 

benägenhet och minska negativ ”word-of-mouth” kommunikation, hos redan lojala kunder 

(DeWitt, et al., 2003). Av den anledningen, kan upparbetande av relationer med kunder 

tillhandahålla en viktig buffert för företag när felet inträffar. 

 

7. Lära av återhämtnings erfarenhet (Learn from recovery experience) 

Situationer där företag löser problem bör ses som mer än bara en möjlighet att åtgärda felet i 

tjänsten och att stärka band med kunder. De är även en värdefull - men frekvent ignorerad och 

underutnyttjad - källa för diagnostik och är vägvisande information för förbättring av 

kundservicen (Berry et al., 1991). Genom att spåra ”service recovery” ansträngningar och 

lösningar, ledningen kan oftast lära om systematiska problem i tjänsteleverans sättet som 

behöver åtgärdas, menar Wilson (et al., 2008). Vidare menar han att genom att analysera 

grundorsaker, kan företaget identifiera källor till problem och modifiera processer, samt ibland 

totalt eliminera behovet för återhämtningsprocessen. 

 

8. Lära av förlorade kunder (Learn from lost customers) 

En annan viktig komponent för en effektiv återhämtningsprocess är att lära från kunder som 

brister eller väljer att lämna, menar Reichheld (1996). En vanlig undersökning, med syfte att 

upptäcka anledningar till att kunder lämnade, kan hjälpa till att förhindra misslyckanden i 

framtiden. Dessa undersökningar kan vara svåra att genomföra, men även smärtsamma för 

företaget av den enkla anledningen, att i princip ingen tycker om att undersöka sina egna fel. 

Dock är det viktigt att komma ihåg vikten av sådana undersökningar, framförallt för lärandet 

inom företaget som kommer leda till att man är bättre utrustad för att förhindra misslyckanden 

som kan leda till att man förlorar ännu fler kunder (ibid.). Wilson (et al., 2008) rekommenderar 

att undersökningar utformas som djupgående intervjuer, som kommer att hållas av 

intervjuerfarna medarbetare från ledningen. Vidare menar han att, för att kunna komma till de 

rätta orsakerna till kundförlusten, ska företaget ställa frågor som innehåller ord som ”varför” 

och ”kan du berätta mer om detta”. Företag bör givetvis fokusera på kunder som har varit 

lönsamma, eftersom det anses vara slöseri att lägga ner resurser på förlorade olönsamma kunder 

(ibid.). 

 

3.3 Service recovery paradox 
”Service recovery paradox” definieras som den situation där kundnöjdheten visat sig vara högre 

efter arbetet med ”service recovery” än vad kundnöjdheten hade varit utan att någon incident 
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inträffat överhuvudtaget (Wilson et al., 2008). Det innebär att företaget kan gå ur situationen 

som vinnare i dubbel bemärkelse, men även att företaget kan ha incitament att göra fel för att 

sedan rätta till felet. Forskningen påvisar dock att detta fungerar, men i en begränsad skala, där 

en studie visar att endast ”service recovery” processer med högsta rankingen kan resultera i en 

ökad kundnöjdhet och lojalitet (Smith et al., 1998). Figur 6 beskriver bildligt hur ”recovery 

paradox” kan ta sin form och hur den med tiden kan påverka kundens lojalitet. 

 

 

Figur 6. The Service Recovery Paradox 

Källa: Customer Exprience Labs (2008) 

 

 

3.4 Tidigare fall: Kronfågel och Ica 
              

Kronfågel     

Kronfågel är en svensk livsmedelsproducent som producerar fryst kyckling, där råvaran hämtas 

från svenska och danska gårdar. Enligt Kronfågel (2013a), är de ledande på den svenska 

marknaden med att leverera fryst, kyld och förädlad kyckling. Företaget sammarbetar nära med 

sina producenter och konsumenter för att möta kundernas höga krav på leveranssäkerhet och 

rätt kvalité (ibid.). Det var under 70-talet som företaget först etablerades med mål att skapa 

salmonella fri kyckling i Danmark och Sverige. Resultatet blev lovande och företaget har vuxit 

och idag omsätter 3,3 miljarder svenska kronor om året. Företaget drivs nu av Vd:n Jan K 

Henriksen (ibid.). 

 

Under 2009 drabbades Kronfågel av ett produktfel, där en konsument hittade glas i deras frysta 

kycklingfilé (DN, 2009). Upptäckten ledde till att företaget fortsattes i en krissituation, där 

konsumenter inte längre kunde lita på att de får en produkt som håller den kvalité som utlovas. 

Händelsen riktade misstankar mot alla produkter som gick under varumärket Kronfågel. Den 

20:e mars drog företaget in ett parti av sitt djupfryst kyckling från detaljshandels hyllor. Vd:n 

meddelade snabbt att saken ska undersökas närmare och att företagsledningen ska se över de 

rutiner som råder i tillverkningsprocesser. Några dagar senare kom ett nytt larm, då det hittades 

ännu mer glas i kycklingfiléer från Kronfågel. Då återkallades ytterligare ett parti av fryst 
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kyckling från hyllorna och förstärkte missförtroendet ännu mer. Ett försök att ge starka signaler 

på viljan att lösa situationen kopplade Kronfågel polisen i fallet, med målet att hitta en lösning 

på den uppstådda krisen.(ibid.) 

 

Istället för en snabb lösning, kom det ännu fler problem i form av fler upptäckter av glas i 

kycklingen, som ledde till att den 27:e mars fattade företagsledningen beslutet att all kyckling 

under varumärket Kronfågel ska återkallas från butikerna (DN, 2009). Det handlade om 900 

ton fryst kyckling, som potentiellt kunde ha innehållit glasbitar. Den 30:e mars hittades 

ytterligare glas, men denna gång i färsk kyckling, vilket var nytt i skandalen. Denna gång blev 

inte bara Kronfågels varor drabbade, utan även andra varumärken, så att skandalen fick nya 

proportiner, men också kunde skifta fokus från Kronfågel som den enda skyldige aktören. 

Glasfynd fortsatte att sprida sig runt om i Sverige och vid det här laget har flera storkök, 

restauranger och skolkök slutat att servera kyckling. Den tredje april kallade Svensk Handel till 

ett krismöte, där även polisen och ledande branschorganisationer deltog. Deltagare vid mötet 

kunde dock inte peka ut någon misstänkt vid tillfället (ibid.). 

 

Kronfågels företagslednings reaktion på det inträffade produktfelet var en tidig publicering av 

händelseförloppet genom sin hemsida, där målet var att visa på transparens och ansvarstagandet 

i situationen. Dessutom var de även noga med att vara tillgängliga för att besvara konsumenters 

frågor. De 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 (Karlsson, 2009). 

 

Trots den stora uppståndelsen av krissituationen som Kronfågel har gått igenom kunde en 

studie, gjord av Karlsson (2009), konstatera att massmedia har haft en relativt liten påverkan på 

konsumenters förtroende för Kronfågel. Detta berodde på Kronfågel var snabba och effektiva i 

sitt agerande genom just mediekanaler (ibid.) Karlssons undersökning av Kronfågels 

förtroendekris visade gav ett lite kanske oväntat resultat, då konsumenternas förtroende för 

Kronfågel förblev positivt. Karlsson förklarar vidare att Kronfågel har via sin egen hemsida 

varit genomskinliga med att tillhandahålla viktig information och adekvata förklaringar till 

konsumenterna under krissituationen. De grundbegrepp som Kronfågel har baserat sig på efter 

att Karlsson har studerat hemsidan var ärlighet och sanning. I takt med händelseförloppet kunde 

allmänheten följa på hemsidan pressmeddelanden som publicerats och vid sidan av, 

reklamation som inkom, samt förklaring på dessa. Konsumenterna uppmanades av Kronfågel 

att ta kontakt med företaget om de skulle ha eventuella frågor som de skulle vilja få svar på. 

Karlsson noterade även att Kronfågel försökte inte bara att svara på pressmedelande som 

publicerades, men var även noga att kommunicera med sina kunder, som visade att företaget 

följde sin policy om öppenhet och transparens.  
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ICA 

Som en följd av SVT:s uppdrag granskning avslöjades, under december 2007, fusket med mat 

hos flera av ICA:s butiker i Stockholmsområdet. Produktfelet innebar mer precis fusket med 

märkningen av köttfärs. De ansvariga på ICA:s butiker kom på den ”briljanta” idén att markera 

om bäst-före datumet, så att varor som egentligen borde slängas, kunde fortfarande säljas fritt. 

(SvD, 2007) Det hela skapade ett litet kaos i media, och kort efter upptäckten var ICA:s ledning 

tvungna att tillkala miljö- och hälsoskyddsmyndigheten för att undersöka hur stort problem har 

uppstått och vad det hela kan innebära för varumärket i sin helhet. Dessutom granskade 

ledningen de rutiner som använts vid de utpekade butikerna, som på grund av girighet eller 

dumhet satte på spel anseende och rykte för ett så stort och välkänt varumärke som ICA är. 

(Ibid.) 

 

Under 2013 genomdrevs en studie som undersökte det uppkomna produktfelet 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, som var något positivt ur ekonomiskt 

perspektiv för företaget (Hultman, 2013). Vidare beskrivs denna incident med köttfärs som ett 

fall där konsumenter även utsatts för en hälsorisk vilket spädde på hur media och marknaden 

tog emot nyheten. Detta har skadat varumärker oerhört mycket och kunnat ha mycket stora 

konsekvenser om inga åtgärder hade vidtagits från ICA:s företagslednings sida. En studie 

genomförd under 2009, visar på att detta fusk slog hårt mot ICA varumärkets anseende, då ICA 

enligt studien föll från tredje till 34:e plats på Nordic Brand Academics lista över företag med 

högst anseende på den svenska marknaden. (Häggblom & Sjöstedt, 2009) När studien 

genomfördes, drygt ett år efter produktfelets avslöjande, undersöktes det även huruvida 

konsumenter har tillit för ett varumärke som nyligen gått genom en skandal. Studien visade på 

att trots den inträffade incidenten och nedgången på rankningen, behöll ändå de flesta 

konsumenter förtroendet för varumärket ICA. Anledningen till detta var att de flesta ansåg att 

ICA:s agerande i situationen fick företaget att framstå som förtroende ingivande. Att ta ansvar 

i situationen och åtgärda det uppstådda produktfelet, samt att vara transparenta med information 

mot konsumenterna har visat sig vara rätt. Studiens resultat pekade på att ICA lyckats med sitt 

återhämtningsarbete, då tilliten hos konsumenterna allt jämnt framstod som gott. (ibid.) 

 

 

3.5 Media 
Definitionen av massmedia är enligt nationalencyklopedin (2013) en form av förmedlingslänk 

av information som snabbt kan nå en stor publik. Det som bland annat betraktas som massmedia 

är radio, TV, tidningar, tidskrifter, Internet och böcker (ibid.). Massmedia har en viktig roll att 

informera samhället om viktiga händelser (Karlsson, 2009). Beroende på hur massmedia 

presenterar ett företag kan varumärket skadas eller förbättras bland konsumenterna uppfattning. 

Vidare påpekar hon att detta då kan vara både positivt och negativt för organisationer och 

verksamheter.(ibid.) Med detta menas att media kan fungera som en kommunikationsplattform 

mellan företaget och omvärlden och bör därför ses som ett viktigt verktyg för företaget vid 

hanteringen av kriser. 
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3.5.1 Traditionella medier 

 

Dagspressen har en lång historia bakom sig och dess stora omfattning medför att det som händer 

på tidningsmarknaden oftast hamnar i centrum för samhällsdebatten. Detta ger tidningar en 

central roll för hanteringen av olika situationer, bland annat förtroendekriser som företag kan 

hamna i, enligt Hadenius (et al., 2008). Dagstidningar har i de allra flesta länder vuxit fram till 

att komplettera ett äldre kommunikationssystem som inte längre uppfyller tidens krav. I Sverige 

blev den första tidningen ett sätt att snabbare nå ut med reklam och framför allt till fler, än vad 

det tidigare gick genom förflyttning av människor. En långsiktig förskjutning av makten inom 

dagspressen, från teknik till journalistik och även vidare till ekonomi, har pågått samtidigt som 

tidningarnas samspel med omvärlden har förändrats (Hadenius et al., 2008). Förändringen har 

inneburit, att tidningar som idag är digitala och kan läsas och uppdateras löpande, fungerar 

utmärkt som en kommunikationsplattform där den mest aktuella informationen kan nå en stor 

publik inom kort tid. Eftersom tidningsformen utvecklats i takt med dem tekniska förändringar, 

samtidigt behållit sin räckvidd, kan tidningar än idag anses som den starkaste mediekanalen 

eller förmedlingslänk av information i samhället. 
 

3.5.2 Mediernas makt i samhället 

 

De traditionella medierna, massmedierna, ingår i olika sociala kommunikationsprocesser i vårt 

samhälle och innehar en funktion som viktiga informationskanaler (Hadenius et al., 2008). 

Samhällets ökade beroende av information är något som har bidragit till att massmedierna har 

utan tvekan fått mer inflytande under de senaste decennierna. Detta är något som de själva också 

märkt av, vilket har lett till att mediernas makt hamnat högt på samtalsagendan, vilket har 

resulterat att idag nästan ingenting som har något informationsvärde kan tas på allvar om det 

inte har gått genom medier (Falkheimer & Heide, 2003). Medierna sätter dagordningen, 

påverkar människor i deras val och sätter riktlinjer i deras vardag. I Falkheimers och Heides 

(2003) tolkning av Asp lever vi därför i ett medialiserat samhälle. Det innebär att samhället då 

genomsyras av mediernas föreställningar, tecken och symboler och vi måste anpassa oss efter 

dem (ibid.). En konsekvens av detta blir att medierna får en stor symbolisk makt. Människor 

skapar ofta sin uppfattning genom de bilder, händelser och ting som kommuniceras av medierna 

(Falkheimer & Heide, 2003). Detta resonemang kan appliceras på företagsvärlden och dess 

samspel mot marknaden, vilket innebär att företagen är i allt större utsträckning beroende av 

medier och dess makt.  

 

Enligt Falkheimer (2003) består medialiseringen av tre sorters krafter: Publicitetskraften, det 

medierna skriver blir aktuellt och får människor att börja diskutera. Inspektionskraften, 

mediernas bevakning av organisationer och samhället kan offentliggöras utan att de begränsas 

utav det juridiska systemet. Och den tredje kraften anpassningskraften, mediernas indirekta 

mediemakt då aktörer anpassar sitt beteende efter den tillit de har till mediernas makt, det vill 

säga att människor säger det de tror ska passa in i mediernas former och berättelser (ibid.). 

3.5.3 Företag och massmedierelationer  

För många företag har massmedierna en nyckelroll av den orsaken att företagets bild i medierna 

påverkar deras intressenters uppfattning om dem. En negativ mediebild kan drabba företagets 

utveckling, samt fortsätta de i en kris som kan skada företagets varumärke och hela 

verksamheten. Det anses därför viktigt att ha goda relationer till massmedier, eftersom dessa 

syftar till att stödja företagets affärsverksamhet och marknadsföring (Erikson, 2007).  
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Relationen mellan en informatör och en journalist är ett ömsesidigt beroendeförhållande 

eftersom de båda har nytta av varandra (Larsson, 1998). Journalisten är lojal mot medborgarna 

och informatören mot det egna företaget. Larsson (2008) menar att det finns ett bytesteoretiskt 

tänkande inom forskningen som går ut på att samarbete är till båda parternas fördel. Vidare 

menar han att eftersom journalisten vill ha upplysningar från företaget för att på ett objektivt 

sätt kunna informera allmänheten samtidigt som informatören i sin tur vill skapa en fördelaktig 

bild av företaget genom medierna (ibid.). Frågan handlar förr eller senare om vem av de båda 

parterna som har makten. Ligger makten hos medierna eftersom de styr nyhetsproduktionen 

eller hos företagen eftersom de blivit skickliga på att utnyttja de begränsningar som följer med 

mediernas arbetsvillkor? Rimligare vore att diskutera vart maktbalansen ligger och inte vem 

som äger den fulla makten (Larsson, 1998).  

Två parter i varsin ringhörna, redo att utkämpa en kamp om objektivitet och subjektivitet. Idag 

ser spelreglerna annorlunda ut. Ännu en part har blandat sig i leken, nämligen de sociala 

medierna. 

3.5.4 Bloggar 

Bloggar används främst av privatpersoner som önskar att publicera sina intressen, tankar och 

åsikter inom olika intresseområden. Professionella bloggare som politiker, experter och 

konsulter använder oftast bloggar för att skapa opinion och förmedla sina åsikter eller för att 

dela sig av sin kunskap inom sitt speciella område (info, 2005). Dessutom kan privatpersoner 

fungera som opinionsbildare om de har tillräckligt många läsare och kan därmed föra folkets 

opinion i en viss riktning inom ett visst ämne, som exempelvis i konsumentfrågor. 

Användningen av bloggar kan ge en stark möjlighet till att skapa en dialog mellan människor, 

det vill säga att även skapa en debatt om en viktig eller mindre viktig fråga, beroende på 

uppfattningen (Olofsson & Bergner, 2010). Vidare kan denna dialog resultera i ”word of 

mouth” fenomenet som kan påverka olika konsumentval. Detta gör att bloggar anses vara en 

form av sociala medier, där användarna kan lätt kommunicera med varandra i realtid, genom 

text, ljud och bilder. För ett företag kan sociala medier som bloggar vara en användbar teknik 

att marknadsföra sina produkter genom, skapa kundrelationer och lättare kommunicera. Men 

det kan också ha negativ påverkan om bloggare kan visa upp en dålig bild av företaget och om 

företaget inte hanterar dessa antigen genom samma kanal eller andra, starkare, mediekanaler 

som exempelvis dagstidningar eller TV. 

Detta resonerar bäst Olofsson & Bergner (2010) med egna ord: 

 

”Företag och organisationer måste anpassa sig. Tidigare har företag haft möjligheten att sätta sig 

själva i centrum, nu är det plötsligt konsumenten som styr och väljer. Webben öppnar också upp 

för nya möjligheter att kommunicera på, framförallt på ett mer individanpassat sätt. För företag 

gäller det att vara sökbara, finnas till hands, göra sig tillgängliga och vara intressanta för dem som 

vill ta del av informationen. Numera handlar det om att bli vald, inte att sikta på rätt målgrupp. 

Exempel: En tidningsannons visas för läsarna, oavsett om de vill se den eller inte. En blogg får 

inga läsare om innehållet uppfattas som ointressant.” 
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3.6 Varumärke 
 

Innebörden av ett varumärke kan definieras på olika sätt. Phillip Kotler, författaren av 

”Marketing management”, definierar ett varumärke som ”Ett namn, term, tecken, symbol, eller 

design, eller en kombination av dessa, syftande till att identifiera en säljares varor eller tjänster 

och att skilja dessa från konkurrenternas”. (Kotler, 1994).  

 

Håkansson & Wahlund väljer åt andra sidan att definiera begreppet varumärke som ”en pålitlig 

signal... för en viss fördel... per krona” (Håkansson & Wahlund 1996). Dessa författare menar 

att det finns tre komponenter av ett varumärke, som förklaras närmare nedan. 

 

En pålitlig signal – Konsumenten ska veta vad denne köper. Med detta menas att varje gång 

konsumenten köper en produkt som faller under ett varumärke, ska produkten hålla en viss 

kvalitet som det varumärket står för, som ger då en pålitlig signal. 

För en viss fördel – Produkter/tjänster en konsument har liten kunskap om tenderar denne att 

köpa av välkända märken. Det innebär att där konsumenten vet att företaget gjort liknande 

produkter tidigare lyckosamt, väljer denne att köpa, vilket kan spara in massvis med tid som 

ses som en fördel.  

Per krona – Produkten/tjänsten som konsumenten köper har tillräckligt hög kvalitet i 

förhållande till priset. Exempel för detta kan hittas hos lågpriskedjor likt Clas Ohlson m.fl. som 

inte har de mest exklusiva produkterna, men de lyckas leverera produkter till ett pris 

konsumenterna är beredda att betala.  

 

Trots att olika forskare och författare kommer fram till olika definitioner väljer vi i denna studie 

att utgå från att varumärkets primära funktion är att differentiera produkten från andra 

produkter, samt ge starka signaler om produktens kvalitet. Ett varumärke är laddat med löften 

som kunden väljer att ta del av. Skulle dessa löften inte infrias, tappar varumärket trovärdighet 

hos kunden, som då kan skapa en förtroendekris för företaget. Genom kunskap om varumärket 

kan köparen införskaffa det köparen ämnar införskaffa. Från företagets sida handlar det om de 

löften man ger konsumenten och att infria dessa. Den positiva effekten i varumärkesbyggandet 

uppnås först efter att de löften som getts infriats. Om dessa löften inte infrias genom ett 

produktfel eller kvalitetsbrist, är det då stor risk att detta drabbar även andra produkter som 

faller under samma varumärke. Därför är det viktigt för företag att snabbt och effektivt hantera 

kriser som drabbat deras varumärke. 
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4. Triangel: Media – Konsumenter- Findus 

(empiri) 

Empiri presenteras enligt triangelmodellen ”media-konsumenter-Findus” som visas i Figur 7, 

där det empiriska materialet för varje del av modellen presenteras var för sig. Första hörnet av 

triangeln avser media, det vill säga innehållssammanfattningar av tidningsartiklar, som följs av 

en tidslinje. Det andra hörnet är konsumenternas uppfattningar genom sammanfattningar av 

innehållet i blogginläggen, som följs av en tidslinje. Sista hörnet avser Findus, där materialet 

från den deltagande observationen och intervjun presenteras. 

 

 

 

Figur 7. Modell för presentation av empiri, så kallad ”Triangel: Media-Konsumenter-Findus” 

  

Media

FindusKonsumenter
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4.1 Media 
 

4.1.1 Innehållsöverblick 

Nedan presenteras sammanfattningar av innehållet som skrevs i tidningarna, rörande fallet som 

studien behandlar. Sammanfattningar är veckovisa och presenteras i en kronologisk ordning, 

med utgångspunkt i vecka sex. För att underlätta läsningen har Göteborg-Posten förkortas till 

GP, Svenska Dagbladet har förkortats till SvD och Dagens Nyheter till DN. 

 

 

 
Figur 8. Rubriker av nyhetsflödet om ”hästköttsskandalen” 
Källa: Urklipp från Aftonbladet, Dagens nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet, Göteborgs Posten och 

Sydsvenskan 

 

 

Vecka 6 

I Storbritannien avslöjades att produkter som skulle innehålla nötkött egentligen innehöll 

hästkött, vilket rapporterade den brittiska motsvarigheten till Livsmedelsverket, skriver 

Aftonbladet (2013a) den sjunde februari. I samma artikel meddelar Findus att det finns en risk 

för att även deras svenska lasagner kan innehålla hästkött.  

 

“Findus lasagne i England produceras på ett ställe där lasagnerna som vi säljer i Sverige också 

produceras” säger Henrik Nyberg, produktions direktör på Findus, för Aftonbladet (Ibid.). 

 

Han förklarar vidare att det kan finnas avvikelse mellan innehållsförteckning och 

ingredienserna i produkten. Aftonbladet (Ibid.) skriver att Findus stoppade all leverans av 

lasagne till svenska butiker i måndags. Men trots detta finns fortfarande lasagne förpackningar 

som kan köpas av konsumenterna.  
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”I måndags tog vi omedelbart kontakt med Livsmedelsverket och informerade om det här. Vi 

stoppade leveranserna i Sverige av den här lasagnen som en ren försiktighetsåtgärd”, säger 

Henrik Nyberg vidare i Aftonbladet (Ibid.).  

Han poängterar att det inte finns någon hälsofara och att Findus har skickat produkten för analys 

och provsvaren väntas inkomma på fredag. 

 

Den åttonde februari rapporterades nyheter med liknande rubrik och identiskt återkommande 

innehåll i följande tidningar SvD (2013a), Sydsvenskan (2013a) och GP (2013a). Tidningarna 

berättar om att även Axfood, Ica och Coop drar tillbaka sina lasagner som misstänks innehålla 

hästkött (SvD, 2013a; Sydsvenskan, 2013a; Aftonbladet, 2013b; Expressen, 2013a & GP 

2013a). Det handlar om följande produkter: Eldorado Lasagne Bolognese 1 kilo, Willys 

Lasagne Bolognese 400 gram, Hemköp Lasagne Bolognese 400 gram, Coop lasagne 400 gram, 

och Ica Basic 400 gram. (SvD, 2013a; Sydsvenskan, 2013a & GP 2013a) 

 

Tidningarna fortsätter med att Axfood har skickat prover för analys men ännu har laboratoriet 

inte bekräftat misstankarna. Comigel chefen, Erich Lehagre, förklarar att hästköttet härstammar 

från ett rumänskt slakteri som levererats till Comigel via det franska kötthanteringsföretaget 

Spanghero. Den frysta maten som tillverkas av Comigel levereras sedan till sexton länder, 

däribland de nordiska länderna. (Ibid.) 

 

FSA, det brittiska livsmedelsverket har begärt ytterligare tester för att undersöka om lasagnen 

innehåller fenylbutazon, som är förbjudet att finnas i livsmedel.  

 

"Vi kräver certifikat och verifikationer från våra leverantörer och gör regelbundna 

kvalitetskontroller. Det var vid en sådan kontroll som leverantören upptäckte avvikelsen", 

skriver Nyberg i ett pressmeddelande (Ibid.).  

 

Vidare skriver han att hästköttet endast berör enportionslasagnen 375gram, samt att ingen annan 

rätt som de tillverkar har påverkats. Konsumenterna som vill lämna tillbaka lasagnen meddelas 

om att de kan ringa eller kontakta Findus på nätet (SvD, 2013a; Sydsvenskan, 2013a; DN 2013a 

& GP, 2013a). 

 

Nyheten som kom ut på lördag, den nionde februari, har gett nya proportioner till skandalen. 

Skandalrubrikerna blev: “Svenskar kan ha lurats med hästkötts länge” (Expressen, 2013b); 

“Kan ha varit häst hos Findus länge” (GP, 2013b; DN, 2013b; Aftonbladet, 2013c & SvD, 

2013b). Franska samarbetspartner Comigel förklarar att det kan ha funnits hästkött i deras 

leveranser sedan augusti i fjol (Expressen, 2013b). Vidare skriver Expressen (Ibid.) att Henrik 

Nyberg, säger att de inte kan utesluta att bolagets svenska kunder kan ha serverats hästkött i 

stället för nötkött sedan augusti i fjol. 

Han upprepar att Findus redan i måndags stoppade sina leveranser till butikerna och skickade i 

väg tester. När det under fredagen visade sig att lasagnen innehöll hästkött drog man tillbaka 

alla paket från samtliga butiker i Sverige. Henrik Nyberg försätter, och säger att Findus inte är 

ensamma om problemet, utan även andra stora svenska aktörer har drabbats av denna skandal. 

(Ibid.) 
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“Det är inte bara Findus som råkat ut för detta. Ica, Coop och Axfood säljer också lasagne 

under sina egna varumärken som är producerad på samma fabrik av samma leverantör. De 

har reagerat likadant och återkallat produkten”, säger Henrik Nyberg. (Ibid.) 

 

Expressen (Ibid.) skriver att Findus även har återkallat produkter från England och Frankrike. 

I Storbritannien har även miljontals hamburgare återkallats av stora kedjor som Burger King, 

sedan analyser visat att nötköttet var hästkött. Gällande svenska konsumenter visar man full 

förståelse från Findus sida och menar att man ska ta sitt fulla ansvar trots att man befinner sig i 

en otacksam situation, där Findus själva känner sig lurade. (Ibid.) 

I väntan på resultaten kring kopplingen mellan hästmedicin och hästkött i fråga, har det franska 

köttföretaget Spanghero, som samarbetar med Comigel i leveranserna till Findus, bestämt sig 

för att göra sig redo för att stämma den rumänske leverantören, skriver Expressen (Ibid.). 

Den tionde februari utgick följande tidningar DN (2013c), Expressen (2013c), GP (2013c) och 

Sydsvenskan (2013b) med nyheten om att Findus kan polisanmälas. Livsmedelverket har 

samlat ihop sig för att försöka kartlägga vad som har hänt och vad som ska göras. Eventuellt 

kommer en polisanmälan mot Findus att göras (Sydsvenskan, 2013b; GP, 2013c; Expressen, 

2013c; DN, 2013c; Aftonbladet, 2013d & SvD, 2013c). 

 

Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel förklarar för Expressen (2013c) att fakta ska samlas för att se om 

fler aktörer är inblandade i skandalen. Företagen som har sålt felaktiga varor, det vill säga varor 

som inte överensstämmer med innehållsförteckningen, kommer att anmälas för det. 

Landsbygdsministern Eskil Erlandsson förespråkar hårt om Findus hästköttlasagne och anser 

att Findus bär skulden. (GP, 2013d; DN 2013c; Aftonbladet, 2013d; SvD, 2013c) 

 

“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” Aftonbladet 

(2013d). 

 

Jari Latvanen VD för Findus Nordic förklarar för SvD (2013c) att Findus själva avslöjade 

bedrägeriet då det håller så höga krav på kvalitén. 

 

”Fusket från Comigel och Spanghero är en skandal som har drabbat konsumenter i hela 

Europa. Alla har rätt att vara upprörda och besvikna. Men det är vi med, för vi har också blivit 

lurade”, säger Jari Latvanen, vd för Findus Nordic. ”Det är ett avtalsbrott, men det är också 

bedrägeri. Avtalet säger att nötköttet ska komma antingen från Tyskland, Frankrike eller 

Österrike. Vi kan bekräfta nu att det inte stämmer”. (Ibid.) 

 

Vecka 7 

”Medarbetarna är den viktigaste ingrediensen i Findus framgångsrecept stod det att läsa på 

Findus hemsida” skriver Aftonbladet (2013e). Med tanke på hästköttskandalen anses det vara 

lite märkligt enligt Aftonbladet (Ibid.). Vidare förklarar Henrik Nyberg, produktionsdirektör på 

Findus Norden att formuleringen har tagits bort trots att det har funnits där länge. Detta för att 
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undvika att människor skojar om formuleringen (Ibid.). GP (2013e) och SvD (2013d) skriver 

att billig mat bidrar till att fusk finns i livsmedel branschen.  

 

“Kläder från olika märken tillverkas i dag i samma fabriker i Kina. Det är samma sak med vår 

mat. Butikskedjorna har egna varumärken för att bygga trovärdighet, men det är en falsk 

trygghet. De kan inte själva kontrollera vilka råvaror som används” säger Carl Schlyter i GP 

(2013e). 

 

SvD (2013d) skriver också att köttrazzior har gjorts vid två köttanläggningar i Storbritannien 

och att Picard fryst-matkedjas butik i Frankrike har uppgett att några av deras produkter som 

ska innehålla nötkött egentligen innehåller hästkött. 

Tidningarna Aftonbladet (2013f), DN (2013d) och Expressen (2013d) skriver att ICA har fått 

provsvar från leverantören Comigel om att lasagnen innehåller hästkött. 

“Det var väntat efter hela den här debatten, eftersom liknande lasagne också har levererats till 

Findus”, säger Johanna Stiernstedt, kvalitetschef hos Ica i Aftonbladet (2013f) och DN 

(2013d).  

 

Stiernstedt kan inte svara på ännu om det kommer fortsätta ha ett samarbete med Comigel 

(Ibid.). Hästköttshärvan sprider sig till allt flera länder i Europa (Expressen 2013e). Coop och 

Axfood har också fått in provsvar om hästkött i deras produkter, likaså andra stora producenter 

som SuperBest, Spar och Kiwi Mini (Ibid.). 

 

Sydsvenskan (2013c) och SvD (2013e) skriver om hur upp till 20 000 portioner Findus 

hästlasagne kommer att bli biogas. 

 

“Eftersom produkten inte överensstämmer med förpackningen så kan vi inte göra annat än att 

slänga den. Det går inte att skänka bort”, säger Henrik Nyberg,  

 

Findus nordiska produktionsdirektör (Ibid.). Sydsvenskan (2013c) fortsätter i sin artikel med 

att Findus har åtagit åtgärder för att förbättra kvalitetskontrollerna. 

 

Vecka 8 

GP (2013f) och SvD (2013f) skriver om att Findus försöker dämpa oro om hästkött i pytt i 

panna. 

 

“Findus ser ingen anledning till oro för att hästkött skulle finnas i pytt i panna såld i Sverige. 

På torsdagen drog företaget tillbaka pytt i panna från butiker i Danmark sedan spår av hästkött 

hittats. Eftersom bakgrunden är bedrägeri hos råvaruleverantörer kan ingen producent vara 

säker, därför gör vi DNA-tester. Men av 122 tester har vi hittat en produkt som innehöll spår 

av häst och det var den danska pytt i pannan”, säger Jari Latvanen, vd för Findus Norden. 

 

Företaget gör nu DNA-test på allt råmaterial men även på färdiga produkter som producerats 

innan kontrollerna startade. 
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”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”, säger Jari för GP (2013g) och SvD (2013g). 

 

Vecka 12 

Det har inte gått bra för Findus i år, skriver Expressen (2013f) då familjen Janson Rodrigues 

hittade en mask i Findus “finaste lättpanerade fiskfilé” när det åt fisken. Annika Mohlin, 

pressansvarig hos Findus, är bekymrad över händelsen och säger att det är ytterst sällan det har 

rapporterats om mask i fisk. Hon påpekar att det inte är farligt, då fisken är fryst, men att det är 

självklart obehagligt. Findus ska kontakta familjen och utreda händelsen (Ibid.). 

 

Vecka 15 

Enligt Findus egna undersökningar, har kännedomen om varumärket Findus ökat med tio 

procent, samtidigt som tilliten för företaget har sjunkit lika mycket. Försäljningen har backat 

med fem procent, men Jari Latvanen, VD för Findus i Sverige och Norden, kommenterar till 

Sydsvenskan (2013d) att kurvorna börjar peka uppåt igen. Vidare skriver tidningen om hur 

Findus kommer att ha färre producenter, tätare kontroller, samt göra DNA-tester på alla 

köttleveranser. Sydsvenskan (Ibid.) förklarar vidare att lasagnen är den enda Findus produkt 

som inte tillverkas i Bjuv utan utomlands. Nu kommer all färdigmat tillverkas i Bjuv och Findus 

har stämt hästkött leverantören, fler kampanjer som en följd av skandalen kommer inte att 

finnas mera (Ibid.). 

 

“Vi har bett om ursäkt både i annonser och i vår reklamfilm. Nu fortsätter vi med redan 

planerade kampanjer”, säger Jari Latvanen i Sydsvenskan (Ibid.). 

 

Vidare förklarar Jari Latvanen om att Findus förstnämnda i skottgluggen och fick bära 

hundhuvudet för skandalen de första veckorna. Han anser att Findus har fått oproportionerligt 

mycket kritik och uppmärksamhet. 

 

“Det var ju genom våra egna kontroller som hästköttet upptäcktes. Då visste vi inte att vi satt 

på ett bedrägeri som berörde hela Europa och att fler än vi var inblandade. Efter det har 

diskussionen och skriverierna blivit mer balanserade och det tror jag hänger ihop med att vi 

varit helt öppna med vår information”, säger Jari Latvanen i Sydsvenskan (Ibid.).  

 

Findus har under februari månad gett ut sextusen intervjuer vilket var svårt att hinna med för 

Findus fortsätter Jari Latvanen i sydsvenskan (Ibid.) 

 

Richard Wahlund varumärkesexperten och professor vid handelshögskolan i Stockholm säger 

följande i sydsvenskan (Ibid.):  
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”Findus vill visa att man lyssnar och det kan vara varumärkesstärkande. Risken är att 

reaktionerna från besökarna inte blir de som företaget förväntat sig. Det finns exempel på att 

företag uppmanat folk att tycka på deras hemsidor. Istället för positiva omdömen har det blivit 

det rakt motsatta. Det är oerhört viktigt att folk inte känner sig styrda. Och det är oerhört viktigt 

vad media skriver” (Ibid.). 

 

Enligt Sydsvenskan (2013e) blir köttet dyrare efter skandalen, detta för både Findus och 

Dafgård som ökar sina priser då kontrollerna ökar. Hur mycket konsumentpriset ökar vill inte 

Findus kommentera än. Dock kommer varken Ikea, Axfood och Ica höja sina priser skriver 

Sydsvenskan (Ibid.). Sydsvenskan (2013f) skriver att EU-kommissionen har fattat beslutet att 

all färdigmat ska ursprungsmärkas. Sveriges landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) var först 

emot tanken och varnade för att märkningen skulle bli både dyr och krånglig för 

livsmedelsföretagen. Hur ska man hålla reda på varje liten köttbit i en färdiglagad 

gulaschsoppa? En vanlig hamburgare har ju visat sig kunna innehålla kött från fem olika länder. 

Erlandsson har dock svängt sedan han även upptäckt fördelar. Större svenska livsmedelsföretag 

skulle i händelse av ett märkningskrav köpa kött av en enda leverantör. Det skulle skapa 

garantier mot köttfusk över en längre period, skriver Sydsvenskan (Ibid.) 

 

4.1.2 Tidslinje 

 
Diagram 1. Tidslinje för tidningsartiklar 

 

 

Ovan visas ett diagram med tre tidslinjer, där varje linje representerar en månad. Diagram 1 

visar hur intensivt det har skrivits om skandalen i tidningar under perioden som studien avser. 

Syftet med diagrammet är att förmedla medias engagemang i fallet ur en tidsprocess perspektiv 

och som på så sätt speglar mediastormens utveckling. 
 

4.2. Konsumenter (blogginlägg) 
För att kunna undersöka konsumenternas reaktioner på händelsen, valde vi en socialmediekanal 

där konsumenter kan bilda opinionen fritt. Det handlar om bloggar, där konsumenter kan lämna 
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sina åsikter om händelsen utan krav att dessa hanteras av företaget, vilket lämnar så att säga 

ordet fritt för konsumenterna.  

Nedan följer veckovisa innehållsammanfattningar, av utvalda inlägg, i en kronologisk ordning 

med utgångspunkt i vecka 6. 

 

 

Vecka 6 

Bland dem första intressanta reaktioner av konsumenter kom från bloggaren som går under alias 

”Pixxie Marielle” (2013), som skriver på sin blogg samma dag som nyheten om 

hästköttsskandalen kommit ut: 

 

”Euuuw VIDRIGT!! Visst kött som kött kanske? Njaeeeee jag vet inte.. Men nu vet ni iaf, har ni 

ätit denna kan det mycket väl ha varit hästkött..” 

 

Reaktioner blir något hårdare den åttonde februari, då bloggaren ”Krulli” (2013) skriver bland 

annat på sin blogg:  

 

”Findus har noll koll”. 

 

 Den hårda kritiken fortsätter på bloggen Fetsmart (2013), där det skrivs att det inte känns bra 

att hästskött smygs ner i lasagnen och hamburgare. Kritiken tonas ner dock lite med 

konstanterande att det inte borde finnas någon skillnad på att äta hästkött eller oxfilé. Enligt 

bloggen ska hästköttet kunna tas tillvara, men problemet kan uppstå om köttet innehåller 

mediciner, som då kan ha skadliga effekter på konsumenternas hälsa. 

 

I flera andra bloggar utrycker konsumenterna främst sitt missnöje där misstron för 

livsmedelsföretagen lyfts fram. Bloggaren ”Aurora” (2013) utrycker sitt missnöje och 

konstaterar att det inte går att lita på dem längre. Vissa andra har dock en oseriös syn på det 

hela och gör narr av situationen, som exempelvis bloggaren ”Henke”(2013) som skämtar om 

det hela i sin blogg med konstanterande att:  

 

”Det är häst när det är som bäst”. 

 

Enligt ”Anders” (2013) är situationen överdriven av medierna och han både söker svar på ett 

antal frågor, samtidigt som han försöker lugna ner situationen: 

 

”Det är onekligen bättre att vi äter billigt lokalt hästkött än att vi gör djurfoder av det och sen 

importerar nötkött från andra sidan jordklotet. Sen måste det förstås på paketen stå att det är 

hästkött, annars är det väl sannolikt olagligt. Men den lätta hysteri som rått i media över detta 

är en något överdriven reaktion. Nån direkt skandal är det ju faktiskt inte” 

 

Vecka 7 

Bloggaren som går under alias ”Margus” (2013) verkar helt tappat förtroende för Findus och 

skriver i sin blogg: 
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”Det här är ju överblivna hästar från Rumänien. Hoppas nu bara inte att den där numera 

överblivna påven också dyker upp i nåt paket från Findus.” 

 

Att förvirring, frustration och missnöje bland konsumenter råder är det ingen tvekan om. Detta 

stärks av ett citat från radions satirprogram Public Service under veckan, som lyder: 

 

”Ja, vem vet vilka horribla överraskningar som väntar när köttet börjar DNA-testas. Frågan 

är om vi vill veta. Min gissning är att testerna ganska snart kommer att mörkas för att strax 

därpå läggas ned. Det är nåt sjukt med de fria marknadskrafternas globaliserade 

matproduktion. Utom räckhåll för all kontroll. Någon föreslog häromdagen att vi konsumenter 

måste bli bättre på att läsa varudeklarationerna. Ja, den som det kunde - utan lupp… 

Matproducenterna för krig mot oss. De vet exakt vad vi vill ha, men gör precis tvärtom. 

Innehållsförteckningen på mat har oftast mindre stil än försäkringarnas finstilta. Med allt 

konstigare namn på ingredienser och tillsatser och på felöversatt ”nordiska” om det ens finns 

med. Men svenska flaggan har de lärt sig hur den ser ut!” – Public Service (2013) 

 

Vecka 8 

Konsumenter följer nyhetsutvecklingen och den 18:e februari skriver bloggaren ”Örjan” (2013) 

om sitt missnöje med att lasagnen ska brännas, istället för att skänkas. Han anser att det är ett 

i-landsproblem, som inte sköts på rätt sätt. 

Den 20:e februari skriver ”Gustav Segerström” (2013) på sin blogg, att märkningen av kött är 

tydligare i Spanien: 

 

”Här i Spanien känns det som att man är mer tydlig med märkningen av kött. Carne de potro 

= hästkött. Dessutom finns det en liten extra pedagogisk bild uppe i högra hörnet av etiketten, 

så att ingen ska råka köpa fel. 

I Sverige, Frankrike och Storbritannien verkar det dock vara mycket svårare. Kanske ett bra 

tips för Findus, ICA, Piccard och Lidl? Det behöver inte vara svårare än så här.” 

 

Vecka 9 
Senare under månaden kan missnöjet fortfarande identifieras hos flera bloggare. Ett tydligt 

exempel kommer från en bloggare som går under alias ”Tofflan” (2013), där denne 

sammanfattar den nu tre veckor gamla situationen med följande ord: 

 

”Lasagnen blev jag så upprörd över– inte för att det var häst i den, egentligen, men för att 

tillverkarna har ljugit. Det ska inte vara hästkött i färdiglasagne, det står helt andra köttsorter 

i innehållsförteckningen på paketen!”  

 

Vecka 10 

I slutet av februari månaden råder det uppdelade åsikter om Findus agerande i fallet. Bloggaren 

”Stisset” (2013) skriver att det kommer att bli intressant att se hur Findus kommer att reagera 

på den uppkomna situationen, då det från deras inte sida ännu inte har visats någon tydlig 

reaktion.  

Däremot anser bloggen ”Ryttarskvaller” (2013) att Findus har agerat bra hittills: 
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”Jag tror inte någon som har missat att man hittat hästkött i Findus lasagne(eller ja man har 

hittat häst i det mesta)? Nu ber Findus om ursäkt och bjuder även in folk till deras fabrik för 

att man ska kunna se när dom gör sin mat! Findus har bytt leverantör och även DNA-testar allt 

sitt kött. Bra tycker jag!” 

 

Vecka 11 

En bit in på mars månad råder det fortfarande missförtroende hos konsumenterna, då man kan 

läsa i ”Jens” (2013) blogg följande: 

 

”Företaget låter köksansvariga berätta förtroligt för oss att de minsann har ordning och reda 

i lasagneugnarna! Om Findus hade legat lågt så hade jag tyckt att detta varit ett hyfsat drag 

och möjligheten att jag skulle förtränga hästgrytorna hade varit större än vad som nu blir fallet. 

Findus har haft ett antal veckor på sig att skrubba lokalerna med Klorin och självklart är allt 

tipp-topp när eventuella besökare tittar förbi. Att jag just skrev Klorin får mig att minnas att 

just Findus i Bjuv för bara några månader sedan åstadkom en fiskdöd, modell värre, i Vegeå 

utanför den skånska fabriken. Dessutom var, om jag förstått saken rätt, inte lasagnen tillverkad 

i Sverige utan i Frankrike! Risken med det nu pågående annonsflörteriet är att vi blir många 

som funderar på vilka de, ännu okända, gravade hundarna är i den fortsatta hästkalopsen?” 

 

Vecka 12 

Återigen skriver en bloggare den 19:e mars om sitt missnöje med att Findus bränner maten 

istället för att skänka bort den till de fattiga. Detta menar ”Hermanro” (2013) är ett slöseri på 

mat.  

Bloggaren ”Liw” (2013), å andra sidan ställer en funderare till andra konsumenter: 

 

”Frågan vi som konsumerande individer bör ställa oss är inte, Varför är det hästkött i min 

lasagne? utan snarare Varför har jag inte tid, eller kunskap, att laga min egen lasagne” 

 

Månaden avslutas bland annat med att ”Yrsa” (2013) skämtsamt nämner att hon måste äta häst 

för att hon är så hungrig: 

 

”Jag är i alla fall så hungrig att jag skulle kunna äta en hel häst. Eller kanske bara en liten 

lasange från Findus. Tihiii” 

 

Vecka 13 

Situationen verkar ha kommit helt ur krisfasen, då man kan läsa på bloggarens ”Jinge” (2013) 

blogg följande: 

 

”För övrigt så har jag ätit hästentrecote ett par gånger på en hästrestaurang som hette Minerva 

som låg på Kungstensgatan i Stockholm. Det sägs att restaurangen har upphört, kanske var det 

kunderna som inte var så intresserade av att äta häst, men jag kan försäkra att entrecoten var 

helt ok. Findus borde faktiskt testa att tillverka några maträtter som innehåller hästkött, kanske 

med den nymodigheten att berätta vad det är för innehåll redan på paketet?” 
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Vecka 14 

I början av april sammanfattar ”Matti” (2013)  hela situationen med krisen på följande sätt: 

 

”Hade då Findus klarat sig utan kritik om företaget gjort som jag föreslår? Nej, det hade de 

inte. Men de hade kunnat ta tillfället i akt att visa att de står upp för sina kunder och inte godtar 

att man lurar dem. För det värsta var ju inte att en leverantör stoppade hästkött i maten. Det 

värsta med den här krisen är att konsumenterna nu tror att färdigmatsbranschen inte förmår 

eller vill göra något åt det. Det hade kunnat undvikas”  

4.2.1 Tidslinje 

Nedan följer en bild av hur intensivt bloggarna har skrivit om händelsen under dem tre 
studerade månaderna. 
 
Diagram 2. Tidslinje för blogginlägg 

 
 

Diagram 2 visar att februari månad har varit den mest intensiva gällande bloggarnas aktivitet i 

händelseförloppet. Mars och april månad har varit relativt lugna och dessutom har det i andra 

delen av april månaden noterats nästan obefintlig aktivitet. Syftet med diagrammet är att visa 

på konsumenternas engagemang i frågan genom bloggar.  
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4.3. Findus  
 

4.3.1 Deltagande observation (2013-05-15) 

Som en del av återhämtningsprocessen hade Findus bjudit in konsumenter och media till sina 

produktionsanläggningar i Bjuv. Kampanjen gick under namnet ’Välkommen till Bjuv’, varade 

i över två månader, samt var öppen för alla som anmälde sig i förväg. Vi besökte Bjuv den 15:e 

maj och utförde en deltagande observation. Nedan följer en sammanfattning av besöket, 

uppdelad i de olika faser som besöket inneburit. 

1. Entré 

Vid ankomsten till Findus anläggningen, togs besökarna emot av en väktare och Findus 

personal och blev hänvisade till receptionen för en anmälan. Stämningen genomsyrades av 

besökarnas nyfikenhet och förväntan på rundturen. Alla besökare tilldelades en id-bricka med 

namn och färg som skulle innebära vilken grupp man skulle hamna i under rundturen. 

 

2 Introduktion och reklamfilmer 

Efter anmälan hänvisades gruppen till en sal för introduktion av besöket där man förklarade hur 

rundturen skulle gå till. Därefter introducerades medarbetarna som skulle ta hand om besökarna. 

Medarbetarna var jättetrevliga och uppmanade besökarna att fritt ställa frågor och komma med 

funderingar under rundturen. Det förklarades även vilka regler är det som gäller under 

rundturen, som exempelvis att man inte får fota i vissa områden, samt att skyddskläder måste 

bäras i stora köket och att anledningen till att man hade väktare på plats var att alla ska kunna 

känna sig trygga, samtidigt som de inte visste vilka vi var. Vidare introducerades besökarna till 

företaget Findus ur ett historiskt perspektiv, samt visades det ett antal gamla reklamfilmer som 

Findus har lanserat under åren. 

 

3. Visade gamla produkter 

Efter introduktionen, påbörjades rundturen genom att besökarna bjöds på en dricka och fick en 

möjlighet att få en överblick av urvalet ur Findus produktsortiment. Personalen var nära till 

hands för att lyssna på besökarnas synpunkter och besvara eventuella frågor som besökarna 

hade. 

 

4. Uppdelning i grupper 

Sedan delades upp den stora gruppen i fyra mindre grupper som skulle, var för sig, tas på en 

rundvandring genom Findus anläggningen enligt ett utarbetat schema. Varje grupp hade två 

anställda till sitt förfogande, som agerade guider och en väktare som skulle se till att säkerheten 

upprätthålls. Stämningen var ganska lugn, utan några tecken på stress eller panik, från 

personalens sida, om hur besöket skulle gå till. 

 

5. Stora köket (produktionen) 

Vid ankomst till stora köket uppmanades besökarna att ta på sig skyddskläder som bestod av 

en skyddsrock, ett hårskydd, skoskydd och för vissa munskydd samt handskar. Anledningen till 

att Findus uppmanade besökarna till skyddskläder var deras höga hygienkrav i köket där maten 

produceras. Under vandringen visades olika produktionslinor för hur Findus tillverkar sina 
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produkter. Det visades även hur datummärkning sker för deras produkter och det berättades om 

hur lätt det är att spåra om någon artikel blev felaktig. Findus berättade även att de jobbar med 

ett så kallat ”lean” system för produktionsstyrning. Eftersom det är ganska högljutt i stora köket, 

fick besökarna hörlurar så att de kunde höra guiden som pratade i en mikrofon. Guiden agerade 

professionellt och visade att hon har koll på läget med avseende på vad som sker i 

produktionsanläggningen. Efter rundvandringen genom stora köket, fick besökarna ta av sig 

hörlurar och skyddskläder och då var det fritt fram att ställa frågor gällande det som berättades 

i stora köket. Varje fråga som ställdes, blev snabbt besvarad av personalen på ett trevligt och 

seriöst sätt. Viktigt att notera är att redan vid det här läget lyckades personalen knyta ett 

”vänskapligt” band till besökarna, vilket medförde att stämningen genomsyrades av positiv 

energi och gav upphov till en välfungerande kommunikation mellan personalen och besökarna. 

 

6. Lilla köket (kocken Kenneth) 

Efter stora köket, togs besökarna vidare till det lilla köket, där man träffade kocken Kenneth 

från reklamfilmen och hans medarbetare i lilla köket. Besökarna bjöds på en enkel maträtt, 

samtidigt som kökspersonalen berättade hur Findus arbetar med produktionsutveckling. Det 

berättades att man använder sig av flera olika ugnar för att säkerställa att det blir rätt när de har 

utvecklat en ny produkt och att det kan tillagas i flera olika ugnstyper. De berättade även att 

många produkter kommer fram ur konversationen med kunderna, med målet att tillfredsställa 

kundernas behov. Detta kunde vi se kan stämma, då Kenneth och hans medarbetare var väldigt 

öppna för dialog med besökarna gällande olika matrecepten och matlagningsprocesser. 

 

7. Produktutveckling 

Vid nästa station berättades hur Findus tar fram sina produkter. I det här fallet handlade det om 

hur de tar fram sina ärtor och hur de arbetat med det genom åren. Det berättades även om hur 

Findus arbetat med att öka produkternas resistens mot olika sjukdomar och virus som kan 

drabba dem, givetvis i kvalitetssyfte. De förklarade även att det tar cirka tre timmar från att 

ärtorna plockas tills de är frysta, med målet att bevara alla vitaminer och den färska smaken. 

Detta verkade ha imponerat på besökarna, att döma av deras kroppsspråk samt en stor 

tillfredställelse. Besökarna fick även prova ärtorna som serverades i små plastglas, samtidigt 

som det förelästes om Findus förädling av ärter. Genom att titta på besökarnas reaktioner, kunde 

vi konstatera att detta lämnade ett starkt positivt intryck på besökarna, som var mycket lada när 

de fortsatte vidare till nästa station. 

 

8. Leverantörsval och kvalitetsfrågor 

Vid denna station handlade det om hur Findus gör sina leverantörsval gällande kött och hur 

processen ser ut från djurfarmen genom slakteriet till Findus produktionsanläggningen. De 

berättade att Findus har förkortat sin leverantörskedja avsevärt efter skandalen med 

hästköttslasagne, samt att denna produkt togs bort från sortimentet. De uppgav även att utbud 

på inhemskt kött i Sverige är betydligt lägre än efterfrågan, vilket gör att man blir tvungen att 

importera köttet från andra länder, som exempelvis kyckling från Thailand och nötkött från 

Irland. Det förklarades även hur Findus gör sina kvalitetskontroller gällande smak och 

innehållskvalitet av produkterna. Något som är nytt i processen är att man har lagt till en 

obligatorisk DNA kontroll av köttet, för att försäkra sig att hästköttskandalen eller något 
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liknande inte drabbar dem igen. Här upplystes det också om att ”problemlasagnen” 

producerades inte alls i Bjuv, utan av en extern part, vilket medförde att de inte kunde ha tät 

kontroll över produktionen av varan. Därför har Findus ledningen beslutat att ta bort produkten 

från sitt sortiment. Trots känsligheten kring hästköttskandalen, var personalen raka med sina 

svar, och visade inga tecken på att försöka undvika att prata om detta. De kom helt enkelt med 

adekvata förklaringar och hänvisade till åtgärder som har vidtagits för att sanera problemet. 

Besökarna verkade nöjda med svaren och försökte inte provocera fram någon oväntad reaktion 

hos personalen. 

 

9. Fika 

Besöket avrundades med att besökarna bjöds på kaffe och bullar samt fick en möjlighet att få 

eventuella frågor besvarade. Det förekom inga stora diskussioner, utan snarare verkade 

besökarna nöjda med det de fick uppleva under rundturen och avnjöt sin välförtjänta fika med 

glatt humör. Vid det här skedet verkade personalen nästan som ett med besökarna, vilket tyder 

på att rundturen kan tolkas som lyckad. Vid utgången tilldelades även en påse innehållande 

gåvor och besökarna placerades i en buss som körde dem tillbaka till ingången. Därmed var 

rundturen officiellt avverkad. 

 

4.3.2 Intervju med Emma Lefdal, head of PR & communications på Findus  

Den fjärde februari insåg man på Findus att innehållet i lasagnen möjligen inte överensstämmer 

med innehållsförteckningen. Då de fick dessa indikationer, sammankallades krisgruppen 

omedelbart och förberedelsearbetet inleddes. Krisen togs på allvar direkt och resurser avsattes 

för att förbereda kommunikationen gällande problemet. Livsmedelsverket och kunder 

informerades snabbt, samt lasagner på lager hos kund drogs tillbaka. Findus började också 

bevaka vad som hände i media, i första hand vad som sades i brittiska medier för att vara 

förberedd på ett eventuellt agerande från svenska medier. De började också omedelbart att föra 

loggbok över vidtagna åtgärder.   

Torsdagen den sjunde februari skickade Findus ut pressmeddelande om tillbakadragande av 

lasagnen från kundernas lager. Fredagen den åttonde februari skickades pressmeddelande om 

de positiva DNA-resultaten och återkallelsen. Vidare var Findus representanter aktiva med 

uttalande om situationen i media och skapade kampanjen ’Välkommen till Bjuv’, där 

konsummenter och media bjöds in på deras produktionsanläggningar i Bjuv. Findus värderingar 

är ansvar, transparens och att agera. De värderingarna guidar de i allt de gör, även i beslutet 

kring hur de skulle hantera denna situation med hästkött. De valde att vara transparenta och 

därför var det ett enkelt val att bjuda in alla konsumenter och media till sig i Bjuv, med syftet 

att allmänheten skulle få se vilka Findus är och vad de står för. Och för att konsumenterna med 

egna ögon ska får se hur det faktiskt går till när de tar fram sina recept, väljer råvaror och lagar 

mat. 

Tiden för återhämtningsarbete kan mätas olika, beroende på hur man tolkar det. Findus mäter 

sitt varumärke regelbundet och kan tydligt se hur det påverkades av hästkötts-skandalen. I 

början ökade kännedomen om varumärket, samtidigt som preferensen sjönk drastiskt. Fler 

kände alltså till Findus, medan färre tyckte om dem. Allteftersom de började bjuda in 

konsumenter till sin anläggning i Bjuv, för att visa hur det går till när de lagar sin mat, steg 
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preferensen igen. I dagsläget är den till och med högre än före hästköttsincidenten. 

Så på så sätt kan man ju säga att återhämtningsarbetet har tagit ungefär sju till åtta månader, 

men då mäter de det i att preferensen för varumärket har återhämtat sig. Under tiden har 

försäljningen inte påverkats något särskilt, med enstaka avvikelser, men inget drastiskt.  

Gällande faktumet att andra aktörer drabbades av samma problem, menar de att de var först 

med att återkalla produkter med hästkött på den svenska marknaden. Inte oväntat väckte detta 

stor uppmärksamhet. Men snart därefter drog även Axfood, Coop och Ica tillbaka sina 

produkter. I viss mån använde dessa företag Findus som förevändning för att dra in sin egen 

produkt. Med fler och fler avslöjanden under den påföljande veckan blev frågan allt mer en 

branschfråga och fokus flyttades i viss utsträckning från Findus. Men då Findus var först ut fick 

de ta den värsta smällen även om det var en branschfråga.  Å andra sidan fick de, i september, 

ta emot Livsmedelspriset. Det hedrande pris ser de som en bekräftelse av att de på Findus, i en 

mycket utsatt situation, fattade rätt beslut när de valde att stödja sig på sina principer av: 

Transparens, Ansvar och Agera. 

På medians roll i situationen har de ett resonemang där de menar att hur media väljer att vinkla 

och rapportera om en nyhet har självklart stor betydelse för hur allmänheten uppfattar en fråga. 

Att det fanns hästkött i en produkt som skulle innehålla nötkött är av stort intresse då det är 

något som berör många människor. Det hade inte varit möjligt att göra något mindre av detta, 

det är medias uppgift att granska och rapportera, inte minst om missförhållanden som i det här 

fallet. Det innebar att de fick ta mycket av strålkastarljuset initialt, men vartefter hästkött 

hittades hos fler livsmedelsföretag blev frågan bredare och mer beskrivet som det 

branschproblem det faktiskt var.   

Men de anser även att de har kunnat göra några saker annorlunda i den uppstådda 

förtroendekrisen. En lärdom är att de kunde ha haft tydligare budskap kring att det var deras 

egen kontrollfunktion som avslöjade bedrägeriet tack vare deras gedigna kvalitetsrutiner. 

En annan lärdom är att de kunde ha varit mer proaktiva och snabbare gentemot medier och 

kallat till presskonferens från allra första början. Och de borde dessutom haft en helt annan 

beredskap för att handskas med sociala medier, menar de på Findus. 

Avslutningsvis anser de att för själva återhämtningsarbetet, så var nog kampanjen ”Välkommen 

till Bjuv” en av de viktigaste åtgärderna, då de har fått mycket uppskattning och uppmärksamhet 

för det. 
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5. Analys 

Analysmodellen i Figur 9, visar hur vi behandlar den insamlade empiriska materialet under 

analysen. Det empiriska materialet ställs i förhållande till valda teorier. Först behandlas 

materialet från media, det vill säga innehållet av tidningsartiklar, för att sedan koppla in 

konsumenternas reaktioner på situationen. Materialet från intervjun med Findus behandlas sist 

och genom den kan hela materialet knytas ihop. Vi reserverar oss dock för att inte hålla oss 

inom exakta gränser. Analysen ska resultera i en modell som grundas i hur Findus arbetade 

med återhämtningsarbete mot en förtroendekris som har drabbat företaget och dess varumärke, 

vilken kommer att presenteras först i slutsatserna.  

 

 

 

Figur 9. Analysmodell 
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5.1 Media genom tidningsartiklar 
Det var tidningen Aftonbladet (2013a) som var först ute med att skriva om att produkter som 

skulle innehålla nötkött, egentligen innehöll hästkött. Detta var en nyhet som berörde många i 

samhället och Aftonbladet med sitt agerande fullfyllde rollen att vara förmedlingslänk av 

informationen som kan nå en stor publik (Nationalencyklopedi, 2013). I samma artikel valde 

de även att kontakta representanter för Findus för att uttala sig om det uppstådda problemet. 

Detta tyder på mediernas roll och makt i samhället, samt företagens beroende av att ha bra 

relationer med dessa. Att Findus ställde upp direkt på att kommentera detta i medier, kan ses 

vara i enlighet med vad Eriksson (2007) menar med att det anses viktigt att ha goda relationer 

till massmedier, eftersom dessa syftar till att stödja företagets affärsverksamhet och 

marknadsföring. Aftonbladet har fungerat som en kommunikationsplattform, då både 

konsumenterna blev informerade om fallet, journalisten ställde frågor som även konsumenter 

själva skulle ställa, samt att företaget också fick utrymme att besvara dessa och förklara ur egen 

synvinkel vad det handlar om.  

Den åttonde februari har även andra tidningar blandat in sig i situationen och flitigt informerat 

både om det uppstådda problemet och om utvecklingen av situationen. Att så många tidningar 

rapporterade så snabbt om ett stort problem, som ingen hade klara bevis för, tyder på vad 

Falkheimer & Heide (2003) menar med Inspektionskraften. Mediernas bevakning av 

organisationer och samhället kan offentliggöras utan att de begränsas utav det juridiska 

systemet. Detta kan ha lett till att även det juridiska systemet var tvunget att göra sin röst hörd, 

då den tionde februari kom ut nyheter om att Findus, samt andra aktörer som har fuskat, kan 

komma att polisanmälas. Om nyheten gällande polisanmälan kom tack vare medier eller som 

en del av vanliga rutiner hos myndigheter är dock oklart. Men det som är säkert är att medier 

har makt att förvandla ett produktfel till en skandal och driva frågan så långt att den kan komma 

att ha juridiska konsekvenser. På grund av detta, och eftersom tidningar fortsatte att rapportera 

om situationen under denna och nästkommande veckor, med hög intensitet, tvingades företagen 

att ta situationen på stort allvar. Företag skickade då sina ”bästa män” på ”front-linjen” för att 

tackla situationen. Det handlar om högtuppsatta personer, bland andra, Henrik Nyberg 

produktions direktör på Findus, Erich Lehagre chef på Comigel, Jari Latvanen VD för Findus 

Nordic, Johanna Stiernstedt kvalitetschef hos Ica. Företagens agerande tyder på att företag var 

fullmedvetna om mediernas makt och vilken påverkan de kan ha på företagens verksamhet och 

varumärket.  

Utvecklingen av situationen väckte så stor uppmärksamhet genom medier att även andra viktiga 

samhällsprofiler blev tvungna att uttala sig om problemet i medier. Några av dessa är 

landsbygdsministern Eskil Erlandsson, Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel enhetschef på 

Livsmedelsverkets kontrollavdelning, Carl Eckerdal på Livsmedelsföretagen, Carl Schlyter 

EU-parlamentariker, samt även statsministern Fredrik Reinfeldt. Dessutom har frågan blivit en 

del av en debatt i hela Europa där matfusket stod i fokus, och där många olika aktörer pekades 

ut av medier, men inga tydliga bevis kunde läggas fram, som ledde till att anklagelser gick från 

ena till den andra aktören. På samma sätt har även svenska livsmedelsföretag försökt att ’skylla 

ifrån sig’ ansvaret och hänvisade till att ’även de andra’ är inblandade, inte bara vi. Sådant 

agerande har bara fått medier att skriva mer under de första tre-fyra veckorna av krisen, där hela 
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branschen kom att anklagas för fuskandet. Men slutligen kom olika förklaringar på vem stod 

för vilka fel. Det mest intressanta är att Findus, genom medier, passade på att påpeka att det var 

de som upptäckte felet, vilket räddade mycket av deras anseende och fick dem att se bra ut i 

mediekaoset. Under mars och april månad var nyheten inte längre aktuell och medier slutade 

nästan att behandla frågan (diagram 1), trots att det inte blev någon rättvis och klar lösning på 

situationen. Konsumenterna fortsatte att handla matvaror, nästan som ingenting hänt. Detta 

tyder på Falkheimer & Heide (2003) påstående om att medierna sätter dagordningen, påverkar 

människor i deras val och sätter riktlinjer i deras vardag.  

5.2 Konsumenter genom bloggar 
Upptäckten av produktfelet hos Findus har väckt omedelbara och starka reaktioner hos 

konusmenter, som vi identifierade genom undersökningen av aktiviteten på bloggar. 

Konsumenter var i chock och ansåg att det som har skett är vidrigt (Pixxie Marielle, 2013). 

Vidare kunde misstron mot företaget i sin helhet identifieras, där ”Krulli” (2013) menade att 

Findus har noll koll. Dessa reaktioner kan uppfattas att dessa konsumenter var, på grund av 

felet i bara en produkt, beredda att svartmåla ett helt företag och hela dess sortiment. Detta var 

förståeligt, eftersom i det här läget hade Findus inte än gett konsumenterna en adekvat 

förklaring på den uppstådda situationen. Konsumenter följde det som kom ut i medier och 

agerade därefter. Men det gick att identifiera också att olika konsumenter uppfattade situationen 

på olika sätt. Vissa var negativa och lade all skuld på företaget, medan vissa lade skulden på 

medier och ansåg att dessa överdrev och skapade en onödig hysteri istället för att undersöka 

frågan ordentligt och ge en adekvat förklaring av situationen. Detta verkar stämma överens med 

Olofsson & Bergner (2010), där de menar att bloggar ger en plattform för konsumenter att skapa 

en debatt om en viktig eller mindre viktig fråga, beroende på uppfattningen.  

Genom jämförandet av tidslinjer i diagram 1 och i diagram 2, kan det tydas ett mönster i 

intensitet av skrivandet i tidningar och konsumenternas skrivande på bloggar. Detta innebär att 

konsumenter följer mediernas skrivande och kommenterar därefter. Första fyra veckor, när 

tidningar skrev som mest intensivt, var även missnöjet bland konsumenter och missförtroende 

för Findus som starkast. Under den tiden hade företaget inte lyckats att kommunicera på rätt 

sätt med marknaden, samtidigt som medier rapporterade nästan enbart om negativa aspekter av 

situationen, kan det då vara självklart att konsumenternas missnöje var så starkt.  

När det blev känt under vecka tio att Findus ska bedriva kampanjen ”Välkommen till Bjuv”, 

blev konsumenterna lungnare och visade att hoppet inte är förlorat för Findus, samt gav beröm 

till företaget för agerandet (Ryttarskvaller, 2013). Vissa har dock inte blivit helt tillfredsställda 

med detta, utan ifrågasatte hela den kampanjen med råd att Findus bör vara försiktiga hur de 

sköter kampanjen då hela deras anseende står och faller med den (Jens, 2013). Debatten fortsatte 

mellan konsumenter, men tonläget mot Findus har ändrats från att vara helt negativt till att 

konsumenterna börjat ställa sig frågor om sin egen kunskap för matlagning (Liw, 2013). Vidare 

har tonläget klarnats och det verkade som att produktfelet inte längre var aktuellt utan snarare 

en diskussion om att äta hästkött eller inte.  

Debatten visar på det Olofsson & Bergner (2010) menar med att tidigare har företag haft 

möjligheten att sätta sig själva i centrum, nu är det plötsligt konsumenten som styr och väljer. 
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Om Findus hade varit mer tillgängliga i traditionella och- sociala medier, samt gett tydligare 

och snabbare förklaringar på situationen skulle kanske inte situationen blivit kaosliknande, och 

då skulle kanske krisen varit av mindre proportioner. Dock skulle ändå Findus varit tvungna att 

ta emot en hel del kritik, som skulle varit mildare och skapat bättre samspel mellan företaget 

och konsumenterna. Detta har bloggaren ”Matti” (2013) sammanfattat på ett bra sätt: ”Hade då 

Findus klarat sig utan kritik om företaget gjort som jag föreslår? Nej, det hade de inte. Men de 

hade kunnat ta tillfället i akt att visa att de står upp för sina kunder och inte godtar att man 

lurar dem. För det värsta var ju inte att en leverantör stoppade hästkött i maten. Det värsta 

med den här krisen är att konsumenterna nu tror att färdigmatsbranschen inte förmår eller vill 

göra något åt det. Det hade kunnat undvikas”  

Det kan tyckas att en bra läxa för alla företag som hamnar i liknande situation är att lyssna på 

sina konsumenter och alltid stå på deras sida, då företag bör sträva efter att ha en vänskaplig 

relation till sina kunder i enlighet med Wilson (et al., 2008). 

5.3 Findus varumärke och återhämtningsarbete 
Händelseförloppet började på måndagen, den fjärde februari, då man på Findus insåg att 

innehållet i lasagnen möjligen inte överensstämmer med innehållsförteckningen (4.3.2 

Intervju). Findus hade sammankallat krisgruppen omedelbart och förberedelsearbetet inleddes. 

Krisen togs på allvar direkt och resurser avsattes för att förbereda kommunikationen, gällande 

problemet, men allmänheten underrättades inte om händelsen.  

 

Upptäckten nådde allmänheten först tre dagar senare, torsdagen den sjunde februari då 

Aftonbladet (2013a) skrev att händelsen skett i Storbritannien och att även Findus kan ha 

samma problem gällande sina svenska lasagner. Findus representanten, Henrik Nyberg, 

bekräftade detta, men inte helt, då han sa att det kan finnas avvikelse mellan 

innehållsförteckning och ingredienserna i produkten. Samtidigt meddelade han att produkter i 

frågan har återkallats redan i måndags, men bara som en försiktighetsåtgärd. Dessutom har 

produkter skickats på analys och provsvaren väntades komma in på fredag. Findus uttalande i 

media gav blandade signaler till allmänheten och väckte fler frågor än vad det gav svar. 

Företaget har väntat i tre dagar med att komma med ett uttalande, samt att åtgärda problemet 

under tiden. Detta kan ha medfört att företaget riskerade att problemet eskalerar fort och kunde 

orsaka mycket värre konsekvenser än vad det skulle kunnat göra ursprungligen, i enlighet med 

Wilson (et al., 2008) åtgärdsstrategi nummer tre. 

 

Nästkommande dag, fredag den åttonde februari, blev det känt att även andra 

livsmedelsproducenter kan ha samma problem (Svd, 2013a; Sydsvenskan, 2013a; Aftonbladet, 

2013b; Expressen, 2013a & GP 2013a). Samtidigt kom Findus med en redigerad förklaring där 

de menade att det var tack deras kvalitetskontroller som produktfelet upptäcktes (ibid.). Med 

detta menade Findus att de har följt det Parasurama (et al., 1988) menar med ”total quality 

management” där man praktiserar noll fel i produktionen. Påstående skulle ha kunnat godtas, 

om deras problematiska produkter inte redan hade nått marknaden, utan leveranserna hade 

stoppats i tid. Kanske var det bara ett försök från Findus sida att se bra ut i förhållande till de 

andra drabbade aktörerna? 
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Dessutom försökte Findus tona ner allvaret i situationen eller snarare skydda varumärket, då de 

påpekade att produktfelet berörde bara en enda produkt, nämligen ”enportionslasagnen 375 

gram”. Det var viktigt att peka ut detta, eftersom produktfelet i en produkt höll på att äventyra 

hela sortimentet som står under Findus varumärke. Situationen har sina liknelser till ICA 

köttfärsskandalen, där hela varumärket drabbades på grund av ommarkeringen av bäst före 

datumet på en produkt. Findus var även noga med att uppmana konsumenter, som vill lämna 

tillbaka lasagnen, att de kan ringa eller kontakta Findus på nätet (Svd, 2013a; Sydsvenskan, 

2013a; Dn 2013a & Gp, 2013a). Det agerande stämmer bra överens med Wilson (et al., 2008), 

strategi nummer två, som går ut på att uppmuntra och spåra klagomål, som bör bidra till att 

skapa en relation där kunder ser sig själva och företaget som vänner. 

Lördagen, den tionde februari, påpekade Findus även att de inte var ensamma om problemet, 

utan att även Ica, Coop och Axfood har råkat ut för samma problem. Men detta verkade inte 

hjälpa, utan deras långamma och otydliga agerande lämnade utrymme för nya skandalrubriker 

och fler påhopp, som spårade händelsen flera månader tillbaka där tidningar väckte frågan om 

att svenska konsumenter kan ha lurats med hästkött sedan augusti i fjol (Expressen, 2013b).  De 

nya anklagelserna försvårade Findus försvarsposition och plötsligt befann sig Findus trängda i 

ett hörn där anklagelserna blev mycket större än ursprungligen. Detta tvingande företaget att ta 

sig i kragen och komma med en adekvat förklaring på situationen som började ta 

krisproportioner, där varumärket började ta allvariga skador. Förklaringen var att problemet 

uppstått hos en extern leverantör, som har påverkat både internationella kunder såsom dem 

svenska, men även andra företag. Med detta sagt menade Findus att de själva har blivit lurade, 

men att de tänker ta sitt fulla ansvar trots att man befinner sig i en otacksam situation. Det 

upprepades att Findus redan i måndags stoppade sina leveranser till butikerna och skickade i 

väg tester. När det under fredagen visade sig att lasagnen innehöll hästkött drog man tillbaka 

alla paket från samtliga butiker i Sverige, så att konsumenterna kan känna sig lugna med att 

råka ut för att problemprodukten hamnar i deras matkasse. Agerandet tolkas i enlighet med 

Davidow (2003), där han menar att när företagets förmåga att ge ett tillräckligt bra resultat inte 

lyckas, kan ytterligare missnöje reduceras om en adekvat förklaring ges till kunden. Wilson (et 

al., 2008), menar i strategi nummer fyra, att för att förklaringen ska kunna uppfattas som 

adekvat, måste den karakteriseras av främst två saker. Den ena är att innehållet i förklaringen 

måste vara lämpligt, då relevant fakta och väsentlig information är viktiga för att kunden ska 

kunna förstå vad som inträffade. Findus har lyckats att framlägga relevant fakta och väsentlig 

information, trots att man inte hade självklara bevis för det påstådda. Den andra är just sättet 

man levererar förklaringen på, eftersom det också kan reducera kundens missnöje. I fokus står 

förklaringsgivaren med sina egenskaper, bland annat trovärdighet och uppriktighet. 

Förklaringar som uppfattas av kunder som ärliga, uppriktiga och icke manipulativa är generellt 

mest effektiva (ibid.). På grund av oklarheter i tidigare uttalanden om situationen, är det 

tveksamt att Findus, som förklaringsgivaren har kunnat anses som trovärdig och uppriktig, utan 

kanske snarare manipulativ vilket kan ha lett till att förklaringen inte har varit det mest effektiva.  

Söndagen, den elfte februari, blandades in Livsmedelsverkets kontrollchef Mona-Lisa 

Dahlbom-Wiedel och landsbygdsministern Eskil Erlandsson. Mona-Lisa menade att problemet 
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ska undersökas ordentligt och att företagen man finner skyldiga ska polisanmälas (Expressen, 

2013c). Landsbygdsminister gick ut hårt mot Findus och la skulden på företaget för det 

uppstådda problemet (GP, 2013d; Dn 2013c; Aftonbladet, 2013d; Svd, 2013c). Trycket blev 

alldeles för hårt mot Findus, och då var man tvungen att koppla in VD Jari Latvanen, i 

mediekaoset, som förklarade att fusket från Comigel och Spanghero är en skandal som har 

drabbat konsumenter i hela Europa och att alla har rätt att vara upprörda och besvikna. Med 

alla, menade han även Findus, vilket gav igen förvirrande signaler om att Findus inte tänker 

bära ansvaret, utan bara försvara sig mot anklagelser. Återigen hamnade Findus på fel sida och 

framstod som ett företag som verkligen inte har koll på läget som det befinner sig i. Detta gav 

upphov till vidare anklagelser i medier mot Findus, samt missade rådet från Wilson (et al., 

2008), strategi nummer fem med att behandla kunder rättvist, där det menas att kunder förväntar 

sig att bli behandlade rättvist i termer av lösningen de blir föreslagna, som var att Findus som 

företag och varumärke kommer att ta sitt fulla ansvar. Detta har kunnat ha skadliga 

konsekvenser på relationen till företaget, samt bidragit till ett ökat kundmissnöje och ännu större 

förtroendekris, vilket har kunnat leda till kundförlusten (ibid.). 

Tidningarna fortsatte med att hänga ut Findus i några dagar till, men sedan blev saken alltmer 

klar att det fanns andra aktörer som är inblandade och att hela krisen är resultat av matfusket 

som har drabbat nästan hela Europa (Svd, 2013d). Detta gav utrymme för Findus att lägga om 

fokus från att försvara sig i medier till att utnyttja medier för att marknadsföra sin kampanj 

”Välkommen till Bjuv”.  

Findus värderingar är ansvar, transparens och att agera. De värderingarna guidar de i allt de gör, 

även i beslutet kring hur de skulle hantera denna situation med hästkött. De valde att vara 

transparenta och därför var det ett enkelt val att bjuda in alla konsumenter och media till sig i 

Bjuv, med syftet att allmänheten skulle få se vilka Findus är och vad de står för. Och för att 

konsumenterna med egna ögon ska får se hur det faktiskt går till när de tar fram sina recept, 

väljer råvaror och lagar mat (4.3.2 Intervju). Kampanjen var en del av återhämtningsarbete och 

ses delvis som strategi nummer sex, där Hess (et al., 2003) menar att starka relationer mellan 

kunden och företaget kan hjälpa till att skydda företaget från negativa effekter på kundnöjdhet 

som uppstår vid misslyckandet med att leverera en tjänst. Vi har genom en deltagande 

observation av denna kampanj kunnat få en inblick i hur Findus tog hand om konsumenterna 

som besökte deras produktionsanläggning (4.3.1 Deltagande observation, 2013-05-15). Det 

börjades med att varmt välkomna besökarna, stämma av deras namn mot anmälan, ge en 

namnbricka, samt dela in besökarna i grupper. Det första intrycket var att Findus var ett 

professionellt företag där personalen vet sina roller och där det råder ordning och reda. Vidare 

var Findus noga med att påpeka att företaget har en lång tradition av att tillhandahålla frysta 

matprodukter, som sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än hästköttskandalen. Detta 

kopplades med att introducera besökarna med en stor del av sortimentet, som gav ett starkt 

intryck hur liten del av Findus varumärke var just den problematiska lasagnen. Sådant upplägg 

var mycket genomtänkt och resulterade i att besökarna har kunnat känna sig fascinerade inför 

den viktiga punkten som var besöket i stora köket, det vill säga produktionsavdelningen. Där 

förklarades det hur produktionen går till, vilka kontrollåtgärder det vidtas innan produkterna är 

redo för leverans. Det visades även hur datummärkning sker för deras produkter, vilket kan vara 
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en signal till konsumenter på hur bra koll Findus har och att något liknande ICA köttfärsskandal 

inte kan förekomma hos dem. Personalen lyckades skapa ett vänskapligt band till besökarna, 

som sedan bara försträcktes genom besöket av lilla köket där kocken Kenneth som alla fick i 

reklam på TV tog hand om besökarna. Beviset på hur genomtänkt denna kampanj har varit 

ligger främst i att utrymmet för dem känsliga och seriösa frågor lämnades först efter att det 

vänskapliga bandet hade skapats. Då var det dags att ta upp frågor gällande produktutveckling, 

samt leverantörsval och kvalitetsfrågor. Där lades stor betoning på att lasagnen som innehöll 

hästkött, aldrig producerats i Bjuv, samt att avtal med leverantören av produkten har brutits, då 

produkten har tagits bort från sortimentet. Det berättades även om hur lätt det är att spåra om 

någon artikel blev felaktig, tack vare sensorer och kontrollpunkter, vilket har ingett förtroende 

till att någon ny hästköttsskandal inte kommer att kunna ske. Förtroendeingivande var även 

visandet av exempel på hur kvalitetskontroller går till och i vilka skeden i produktionen dessa 

sker, samt att de viktiga frågorna gällande hästköttsskandalen besvarades och förklarades noga 

för besökarna. Dessutom har hela besöket avslutas med en gemensam fika och utdelning av 

presenter som ökade besökarnas nöjdhet. Med detta har Findus lyckats att reparera missen de 

gjorde från början och uppfylla det Wilson (et al., 2008) menar med strategier fyra, fem och 

sex. 

Sju månader efter krisen, påpekar Findus att kampanjen var den mest lyckade åtgärden i hela 

återhämtningsprocessen (4.3.2 Intervju), då de fick mycket uppskattning och uppmärksamhet 

genom den. En annan bekräftelse på detta är deras egna mätningar som visade på att 

preferenserna för deras varumärke började stiga igen allteftersom besökarna bjöds in till Bjuv. 

Det visar även att Findus har lärt sig av återhämtningserfarenhet i enlighet med strategi nummer 

sju av Wilson (et al., 2008). Dock så kvarstår frågan, som de även själva lyfte fram, om hela 

kampanjen skulle ha varit nödvändig om de hade varit mer proaktiva och snabbare gentemot 

medier och kallat till presskonferens från allra första början. Dessutom hade de kunnat ha en 

helt annan beredskap för att handskas med sociala medier. Men med facit i hand har även 

”service recovery paradox” slagit in, då kundnöjdheten visat sig vara högre efter arbetet med 

”service recovery” än vad kundnöjdheten hade varit utan att någon incident inträffat 

överhuvudtaget (Wilson et al., 2008). Detta stärks av faktumet att de fick, i september, ta emot 

Livsmedelspriset. Det hedrande pris ser de som en bekräftelse av att de på Findus, i en mycket 

utsatt situation, fattade rätt beslut när de valde att stödja sig på sina principer av: Transparens, 

Ansvar och Agera. (4.3.2 Intervju)  

Återhämtningsarbetet har tagit cirka sju till åtta månader, med avseende på att preferensen för 

varumärket har återhämtat sig.   



 
 

45 
 

6. Slutsats 

I detta avsnitt presenterar vi slutsatser om hur Findus agerade med hateringen av krisen och 

hur företaget arbetade med att återhämta sitt varumärke från effekter som produktfelet 

medförde. Vi har vidare kommit fram till en modell som andra livsmedelsföretag, med starka 

varumärken, kan följa vid hanteringen av liknande situationer. Åtgärderna i modellen, 

presenteras i tre kronologiska steg, med de viktigaste punkter för varje steg. Vidare i 

slutsatserna presenteras det i löpande text beskrivningar av innehållet av dessa steg, där 

praktiska råd för tillvägagångsättet ges.   

6.1 Findus agerande 
Findus har gjort ett bra arbete internt, men missade att kommunicera rätt med medier, vilket 

leder oss till slutsatsen att Findus inledde den externa hanteringen av krisen otydligt. Företaget 

missade att komma ut i medier själva och var osäkra i sina första uttalanden. Dessutom valde 

företaget produktionschefen som ansikte utåt, som kan ha gett intryck att Findus hanterade 

problemet bara i förbifarten. Detta medförde att utrymmet i media skapades för fler påhopp och 

ökad misstro, det vill säga att mediastormen kring just Findus varumärket blev alldeles för stor 

i förhållande till storleken på produktfelet. Findus uppfattades i detta tidiga skede av processen 

som ett fegt företag som inte vågade ta ansvar för sina handlingar, vilket medförde att 

misstankarna mot företaget kunde kvarstå och även stärkas. Däremot har företagets agerande 

internt, som ledde till att en krisgrupp för hanteringen av situationen skapades, varit bra och 

visat på att trots chocktillståndet så rådde det ett starkt psyke inom företaget. Genom att det 

blev fler påhopp och anklagelser, fick Findus mer utrymme i media och på så sätt blev 

varumärket ännu mer känt på marknaden. Den ökade publiciteten kan ha gett upphov till att 

återhämtningsarbete skulle kunna nå ut till en större grupp då intresset för varumärket hade 

ökat. Den negativa aspekten är att konsumenter tyckte illa om varumärket, som har kunnat 

undvikas om företaget hade varit mer tydliga i kommunikationen med marknaden. Findus 

missade även att från början lägga tyngd på att produktfelet var en del av det internationella 

matfusket och att produktfelet upptäcktes tack vare deras kvalitetskontroller. Företaget hade 

kunnat på så sätt fått lika mycket utrymme i media, men samtidigt också setts som någon slags 

branschhjälte och blivit ännu mer populärt bland konsumenter. En annan aspekt som Findus 

hanterade mindre bra, i processen, är sociala medier, där företaget hade liten eller nästan ingen 

aktivitet alls. Denna miss har medfört att opinionen bland konsumenter kunde bildas i en 

negativ riktning. Genom detta blev Findus i en viss mån utsatt och detta kan ha försvårat och 

haft måttligt negativa effekter på återhämtningsarbete. 

 

Utveckling av situationen visade på att Findus kan vara ett tufft företag även utåt och vända 

situationen till sin fördel, då man så småningom tog på sig ansvaret i media för det uppstådda 

felet. Dock var timingen för agerandet inte den bästa, men bättre sent än aldrig. Vidare 

hanteringen av situationen främjar en kaxig attityd hos Findus, då företaget betonade starkt 

gång på gång att felet upptäcktes tack vare deras hårda kvalitetskontroller. På så sätt styrde 

företaget den allmänna opinionen mot resonemanget som förknippar deras starka varumärke 

med kvalitet. Dessutom använde äntligen Findus sin Vd för att kommunicera med media, vilket 
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sände signaler till allmänheten att företaget tar situationen på allvar och vill göra saken rätt för 

sina konsumenter. Trots någon miss i början, visade Findus att de inte blev panikslagna och 

grävde huvudet i marken, utan snarare såg denna kris som en möjlighet till att revidera sina 

processer och förbättra dessa. Den ökade publiciteten i kombination med ett starkt psyke gav 

upphov till att återhämtningsarbete genom kampanjen 'Välkommen till Bjuv' togs emot så bra 

av allmänheten och blev så lyckad. Företagsledningen på Findus verkar ha varit välmedvetna 

om medians makt och utnyttjade uppmärksamheten till att nå ut till konsumenter genom hård 

marknadsföring av kampanjen. Många företag skulle kanske inte våga sig på en sådan 

resurskrävande kampanj, men Findus gick verkligen ”all in”. Målet med kampanjen var att 

upparbeta och stärka relationer med sina konsumenter och på så sätt återfå förtroende för sitt 

varumärke. Kampanjen genomfördes felfritt då det inte rapporterades några oklarheter eller 

felaktigheter under processen. Tiden med återhämtningsarbete genom kampanjen hade tagit 

ungefär fyra månader och innebar tusentals besök på anläggningen i Bjuv. Med andra ord har 

kampanjen varit oerhört resurskrävande, men hur mycket den kostade i monetära termer är dock 

oklart. Men resultatet är att varumärket hade återhämtats fullt efter sju månader, samt att åtta 

månader efter det uppstådda produktfelet hade Findus varumärke blivit starkare än i 

utgångsläget. Findus arbete med hanteringen av krisen och återhämtningen har belönats även 

genom Livsmedelspriset.  

 

En aspekt som vi har funnit under arbetets gång är att Findus inte varit helt transparenta, med 

tanke på att företaget agerade undvikande gällande redovisningen av försäljningssiffor. Dessa 

nämndes bara i förbifarten då kännedom och preferenserna för varumärket diskuterades, samt 

nekades helt när vi efterfrågade dem som en del av vårt undersökningsarbete. Anledningen till 

detta kan ha varit att företaget inte ville släppa in allmänheten i den ekonomiska aspekten av 

krisen, för att inte göra en lönsamhetsfråga av produktfelet som har kunnat då medföra 

ytterligare spekulationer. För vårt undersökningsarbete hade det dock varit intressant att få 

inblick i försäljningssiffror, som har kunnat bidra till bredden av studien. Men vi har förståelse 

för denna taktik och finner sådant agerande fullt acceptabelt för företagets verksamhetsskull när 

det befinner sig i en krissituation eller återhämtningsprocess. Detta är något att rekommendera 

till andra företaget, eftersom när ett företag som drabbats av ett produktfel och som måste 

handskas med frågor som rör kvalitet och varumärkets anseende, bör undvika att lägga 

lönsamhetsfrågor i fokus för detta kan sända fel signaler till konsumenter. Transparensen har i 

Findus fallet syftat till att få insyn i deras produktionsanläggning, deras kvalitetskontroller och 

deras vardagliga verksamhet som rör problematiken kring just produktfelet och ingenting annat. 

Att Findus har haft förmåga att identifiera var problemet i krissituationen ligger, har bidragit 

till att rätt strategi för återhämtningsarbete har kunnat utformas. Genom ett väl genomfört 

återhämtningsarbete har då även ”recovery paradox” slagit in i Findus fallet, som innebär att 

det kan löna sig för ett företag att drabbas av ett produktfel, men detta är ingenting ett företag 

ska sträva efter. Det är också viktigt att nämna att Findus kanske hade tur att situationen inte 

spårade ut i en rättsprocess som skulle krävt mycket resurser och haft negativa effekter på 

varumärket, som då skulle inneburit mindre resurser och svårare utgångsläge till 

återhämtningsarbete. 
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6.2 Modell och rekommendationer för krishantering och 

återhämtningsarbete 
Nedan följer en modell, figur 10, som förklarar hur situationen med produktfelet kan hanteras 

utifrån slutsatser om hur Findus hanterade krisen och arbetade med återhämtningen av 

varumärket. Modellen kan tillämpas på andra livsmedelsproducenter, men även andra företag 

med starka varumärken. Vi vill dock påpeka att modellen inte kan ses som universell, då denna 

typ av situationer kräver att varje företag anpassar sig utifrån sina egna resurser och tillståndet 

det befinner sig i när produktfelet inträffar. Beskrivningen av modellen kan användas som 

riktlinjer för hanteringen av situationen för andra företag med utgångspunkt i Findus fallet. 

 

 

Figur 10. Modell för krishantering och återhämtningsarbete 

Steg 1 (Krisgruppen och kriskommunikation) 

Den allra första åtgärden som företagsledningen kan göra är att förbereda en krisgrupp som 

kommer att bära ansvaret för hanteringen av krisen. Gruppen skall kunna agera både internt och 

externt. Med internt menas det att behålla lugnet inom företaget så att de negativa effekterna 

inte påverkar interna processer och verksamheten, med målet att undvika att fler fel uppstår 

under processen av hanteringen av förtroendekrisen. Genom detta ska den negativa påverkan 

av krisen på verksamheten kunna minimeras. Externt agerande syftar på kriskommunikationen 

Steg 1

•Tillsätta resurser för krisgruppen och hantering av 
krisen

•Ta initiativet för kriskommunikation, sända ut ett 
pressmedelande där adekvata förklaringar ges

Steg 2

•Vara aktiva i traditionella och sociala medier under 
händelseförloppet

•Upparbeta kundrelationer under 
återhämtningsprocessen

Steg 3

•Utvärdera resultatet av vidtagna åtgärder under 
återhämtningsprocessen

•Dra lärdom av återhämtningserfarenhet
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gentemot medier och andra utomstående intressenter. Kriskommunikation och krishantering 

handlar om att erkänna felet, be om ursäkt för det som inträffat, rätta till de fel och 

omständigheter som ledde till krisen och se till att samma problem inte uppstår igen. Det handlar 

även om ett ständigt förbättringsarbete där felaktigheter korrigeras och processer förbättras. 

Därför får företag inte bli panikslagna och gräva huvudet i marken, utan snarare se en kris som 

en möjlighet till att revidera sina processer och förbättra dessa, med målet att komma ut ur 

krisen ännu starkare. 

Livsmedelsföretag kan följa Findus exempel på hur de tillsatte resurser för hanteringen, men 

dra en viktig lärdom som innebär att inte vänta på att medier söker upp företaget, utan att själva 

söka upp medier med ett uttalande. Det hjälper inte att gömma sig från media, eftersom medians 

makt är stor, och eftersom den bildar konsumenternas uppfattningar och har en tendens att skapa 

skandalrubriker, kan då hela verksamheten och varumärket påverkas negativt. Företag kan nå 

ut till medier på ett enkelt sätt, nämligen genom att komma ut med ett pressmedelande där 

företaget informerar om det uppstådda produktfelet och tillhandahåller adekvata förklaringar, 

samt tar öppet ansvar för det uppstådda problemet. Detta bidrar till att företaget framstår som 

professionellt och visar att trots att det förekommit ett problem, så är läget under kontroll tack 

vare företagets hållbara rutiner. Om så inte sker, kan företaget hamna i samma sits som Findus, 

där ett sent agerande har haft negativa effekter och skapat utrymme för fler påhopp och fler 

frågor som företagsledningen för tillfället kanske inte var beredda att ge svar på. 

Steg 2 (Aktiva i media och upparbeta kundrelationer) 

Som det har konstaterats tidigare, är medias makt och roll i samhället stor, och företag är högst 

beroende av att ha goda relationer till dem. Därför kan företag, på samma sätt som Findus, 

sträva efter att utnyttja medier som kommunikationsplattform och agera snabbt och tydligt med 

hög aktivitet. Det innebär att ställa upp med uttalanden i de traditionella medier som 

dagstidningar, TV och radio. Dessutom måste företag vara medvetna om konsumenternas 

plattformer för opinionsbildning såsom bloggar och andra sociala medier. Det är viktigt att vara 

aktiv där genom att följa konsumenternas syn på situationen, samt att finnas tillgängliga till att 

besvara eventuella frågor och klargöra olika missförstånd. Om så inte sker, kommer företag då 

att utsättas för en risk där konsumenter bortser från deras förklaringar och agerande i de andra 

medier och på så sätt skapar en bild som förstör företags försök att återställa situationen till den 

normala. Det är viktigt att skapa en balans mellan aktivitet i traditionella och sociala medier.  

Företag drivs av människor och det är mänskligt att göra fel. När man har gjort fel är det viktigt 

att vara ärlig och erkänna felet. Även konsumenter är människor och människor har inte så svårt 

för att förlåta. Det förutsätter dock att ärliga och adekvata förklaringar tillhandahålls för det 

uppstådda felet. Dessutom har människor en tendens att vilja få lite extra i utbyte som plåster 

på såret. Detta ger ett utmärkt tillfälle för företag att ta hand om dessa sår och på så sätt 

upparbeta kundrelationer under återhämtningsprocessen. Företag kan uppnå detta genom olika 

kampanjer där konsumenterna tas hand om, som fallet var i kampanjen ”Välkommen till Bjuv”. 

Denna kampanj fick konsumenternas preferenser för Findus varumärke att stiga, samt gav de 

stor uppskattning och uppmärksamhet. Det är viktigt dock att notera att en sådan kampanj kan 

vara kostsam och resurskrävande. Att inte hamna i en rättsprocess kan ses som en fördel i en 

sådan situation. Av denna anledning ska företag först se över resurser de har till sitt förfogande 
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och utefter detta välja den rätta strategi för skapandet av starkare relationer med sina 

konsumenter. Det allra viktigaste är dock att notera att konsumenter är i slutändan den viktigaste 

resurs som ett livsmedelsföretag har, och därför ska det inte snålas på att ta hand om dessa, för 

utan konsumenter finns det ingen verksamhet eller varumärke kvar. 

Steg 3 (Utvärdera resultat och dra lärdom av återhämtningserfarenhet) 

För att företagsledningen inte ska vilseledas av eventuella felaktiga åtgärder och inte kasta bort 

resurser på dessa, kan då vidtagna åtgärder utvärderas löpande under processen. Om 

utvärderingen inte sker, löper företaget risk att hamna i en djupare kris i fall vidtagna åtgärder 

inte ger rätt effekt utan istället driver företaget i fel riktning. Detta kan leda till att ett litet 

produktfel har mycket större negativa konsekvenser på verksamheten och varumärket än 

ursprungligen. Utvärderingen kan göras genom att mäta konsumenternas preferenser och 

kännedom för varumärket, följa utvecklingen av försäljningssiffror och se över hur 

resurskrävande var åtgärden i förhållande till effekten den gav. För att kunna göra utvärderingen 

rätt, gäller det att företag har skapat sådana rutiner i sin verksamhet även när en kris inte råder. 

Företagsledningen måste kunna sin sak, men om så inte är fallet, kan det vara lönsamt att hyra 

in extern expertis från konsultföretag som är specialiserade i sådana frågor. Ett annat tips är att 

titta på hur andra företag har skött sina kriser, det vill säga att företagsledningen inte ska vara 

rädda att rådfråga andra för att bättre förutspå konsekvenserna av sitt eget beteende. Som det 

redan konstaterats i inledningen av kapitlet är en kris något som sätter företagets verksamhet 

och rykte på spel och som stör de vanliga rutinerna. Därmed är det viktigt att vara beredd att ta 

hjälp av alla möjliga kanaler och testa nya processer vid utvärderingen av vidtagna åtgärder 

under hanteringen av förtroendekrisen. 

 

Efter utvärderingen blir följande steg i processen att dra lärdomar av 

återhämtningserfarenheten. Genom att analysera grundorsaker, kan företagsledningen 

identifiera källor till problem och modifiera processer. Detta kan även leda till att verksamheten 

genomsyras av sådana processer som inte kommer att tillåta att ett produktfel uppstår. Det är 

något Findus har varit duktiga på, då de identifierade grundorsaken i leverantören som då 

uteslöts från företagsprocessen. Vidare förbättrade företaget sina kvalitetskontroller, eftersom 

det var vid en kvalitetskontroll som felet upptäcktes. Dessa åtgärder har lett till att Findus har 

genom krisen lyckats att förbättra sina interna processer och stärka hela verksamheten. Om 

företagsledningen tar itu med krisen på allvar och drar lärdomar av återhämtningserfarenheten, 

kan företaget komma ut ur krisen starkare och med ännu bättre anseende för sitt varumärke. 
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6.3 Förslag på vidare forskning 

Eftersom Findus agerande mot medier från allra första början var något sent och otydligt, 

återstår frågan om Findus skulle tvingats att genomföra en så stor kampanj som ”Välkommen 

till Bjuv”, samt om återhämtningsprocessen skulle tagit lika lång tid, om reaktionen i media 

hade varit snabbare och tydligare. Därmed föreslår vi en undersökning av en 

återhämtningsprocess för ett fallföretag som har varit snabbt och tydligt i medier från allra första 

början. Metoden som vi använde i denna studie har visat sig relativt lämplig, med vissa 

reservationer. Vi finner att en fallstudie är mest lämplig att använda i en studie som syftar till 

att undersöka hur företaget hanterar en krissituation och genomför en återhämtningsprocess. En 

studie med induktiv ansats i fokus skulle dock kunna lämna mer frihet i undersökningen, då vi 

känner att vi har varit bundna till ”service recovery” modellen och dess strategier. Gällande 

inhämtningen av empiri, kunde Findus Facebook sida ha följts, dock så valde vi att inte göra 

det eftersom Findus har kontroll över den som har kunnat medföra en risk att olika inlägg tas 

bort och att bilden blir alldeles för vinklad till Findus fördel. Men en sådan studie skulle kunna 

vara intressant att genomföra för att studera krishantering och återhämtningsprocessen genom 

enbart fenomenet sociala medier. Teori urvalet hade kunnat utvidgas med fler teorier om 

krishantering, men vi valde den om ’service recovery’ eftersom den fokuserar på 

återhämtningsarbete och kan appliceras på företag med starkt varumärke som Findus är. Denna 

modell har dock visat sig vara bristfällig i frågan om hur ett företag skulle kunna handskas med 

media. Därför föreslås det en studie med bredare teori om krishantering med fokus mot media, 

där empiri kan insamlas löpande i takt med händelseförloppet och med företaget som den 

primära källan, vilket har varit svårt i detta fall. 
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7.1 Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till Emma Lefdal, head of PR & communications på Findus 

1. När uppfattade ni att situationen som uppstått kan få proportioner av en kris? 

 

2. Hur lång tid tog det från att felet upptäcktes tills ni tillsatte första åtgärd för hantering av 

krisen? 

 

3. Vilka specifika åtgärder vidtog ni på Findus i vidare arbete för att hantera situationen? 

 

4. Hur lång tid anser ni att återhämtnings arbete tagit? 

 

5. Har kampanjen med besök på era anläggningar i våras en del av återhämtningsarbete eller 

något ni redan hade planerat innan felet med hästkött upptäcktes? 

 

6. Har krisen påverkat er varumärke och försäljning? Hur i så fall? 

 

7. Anser ni att media har varit mer fiende eller vän (kanal) i krissituationen? 

 

8. Har faktumet att andra livsmedelsföretag drabbats av samma problem varit så att säga till 

hjälp för er, eller har det haft ännu mer negativ påverkan på er situation, med avseende på 

försäljning och kundlojalitet? 

 

9. Anser ni att ert återhämtningsarbete har varit lyckad? 

 

10. Är det något ni skulle ha kunnat göra annorlunda i ert återhämtningsarbete? Vad i så fall? 

 

11. Vilken åtgärd anser ni ha varit viktigast och mest effektiv i ert återhämtningsarbete? 

 


