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Syfte: Analysera hur Dafgård och Findus hanterat en pågående kris, hur de har bemött 

medierna och om det går att identifiera tydliga krisstrategier hos företagen. 

  

Metod: En kvalitativ innehållsanalys av företagens uttalande i artiklar och pressmeddelanden 

utifrån kriskommunikationsteorier. 

 

Resultat & slutsats: Det går att identifiera flera typer av krisstrategier som företagen använt 

sig av. Utifrån teorin har företagen hanterat krisen väl. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Undersöka krisens efterspel och eventuella långvariga 

effekter. 
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1. Inledning 

Hästköttskandalens händelseförlopp 

Den 16 januari 2013 rapporterade det irländska livsmedelsverket att de genomfört DNA-

prover som påvisade att hästkött hittats i flera partier hamburgare. Dessa hamburgare kom 

från tre olika leverantörer och såldes av flera olika livsmedelsföretag. Den internationella 

hamburgerkedjan Burger King konstaterade den 31januari att även deras hamburgare innehöll 

hästkött och den 4 februari visade det sig att ytterligare en av Irlands köttgrossister levererat 

hästkött. Efter att ett köttföretag i Nordirland den 5 februari hittat 80 procent hästkött i sin 

nötfärs och att kötthalten i Findus lasagne visat på hela 100 procent hästkött uppmanar 

livsmedelsverket i Storbritannien alla företag att snarast analyserar sina köttprodukter. 

Livsmedelsverket i Storbritannien utför den 12 februari razzior mot två slakterier i England, 

tre personer grips och anklagas för att vara inblandade i hästköttskandalen. Polisen försöker 

spåra sex hästkroppar som tros innehålla medicinrester, de befarar att dessa hästkroppar har 

skickats till Frankrike för att användas i matproduktionen där. Medicinen i hästarna befaras 

vara hälsovådlig för människor. Den 20 februari rapporterade myndigheterna i Storbritannien 

att även kebabkött, buljongtärningar och godis ska testas för hästkött.  

I Frankrike erkänner leverantören Comigel att de inte kan garantera att Findus 

kravspecifikationer följts, med tanke på den pågående polisundersökningen från 

Storbritannien gällande de sex hästkropparna som förts till Frankrike. Regeringen i Frankrike 

pekar ut leverantören Spanghero som skyldig till det hela.  

I Sverige står det den 7 februari klart att även Finduslasagnerna i Sverige innehåller upp till 

100 procent hästkött. Redan tre dagar innan ska 20,000 förpackningar ha återkallats. Svenska 

livsmedelsverket meddelar till Dagens Nyheter att de tänker anmäla Findus för brott mot 

livsmedelslagstiftningen. Repliken från Findus blir att de kommer att anmäla leverantören 

Comigal för avtalsbrott och bedrägeri. Både ICA och Coop bekräftar någon dag senare att 

hästkött hittats i deras lasagne, Lidl återkallar gulaschsoppor och en pastarätt. 

Köttbullsförsäljningen i IKEAs restauranger stoppades från och med den 25 februari eftersom 

hästkött påträffats i köttbullarna. Det företag som tillverkar den största delen av IKEAs 

köttbullar är Dafgård. 

EUs jordbruksministrar beslutade den 13 februari att utföra stickprover för att testa produkter 

och se om det återfanns hästkött eller hälsovådliga medicinrester. 
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De franska myndigheterna anklagade Rumänien för att vara det land som startat 

hästköttskandalen, genom att kött felmärkts där. De friades dock från anklagelserna. De 

irländska myndigheterna skyllde på en polsk leverantör och hävdade att det var dem som var 

ansvariga till att ha använt hästkött som utfyllnad i hamburgare. I Danmark polisanmäldes en 

slaktare av de danska myndigheterna för att ha sålt hästkött till pizzerior.  

I Italien och Spanien återkallade Nestlé alla färdigrätter som såldes i länderna.  

Den 13februari pekades en köttgrossist i Nederländerna ut som en av de huvudansvariga 

parterna till det felaktigt märkt hästkött spridits inom livsmedelsindustrin. Det har 

framkommit att det i Luxemburg har exporterats hästkött till Tyskland.
1
 

Företagen 

Dafgård 

Gunnar Dafgård Aktiebolag med varumärket Familjen Dafgård är ett stort svenskt företag 

som verkar inom livsmedelsbranschen, det grundades redan på 1930-talet. Gunnar Dafgård 

började producera färdigmat och på 1970-talet blev kåldolmar en storsäljare.
2
 1989 började 

företaget tillverka Gorby´s piroger och på 1990-talet lanserade de Billys panpizza.
3
 Sedan 

några år tillbaka har Familjen Dafgård satsat mer på restaurangmarknaden och idag har de ett 

sortiment på 25 000 artiklar, från såväl egen produktion men även andras varumärken. 

Familjen Dafgård profilerar sig även som livsmedelsgrossist under namnet ”Dafgård 

restauranggrossisten” där de säger sig vara den enda restauranggrossist som har ett eget kök. 

De beskriver även på hemsidan att det har ett eget ackrediterat labb som kontrollerar den mat 

som produceras och distribueras. Enligt Dafgård innebär det att de har en kontroll även när 

det gäller till exempel köttdetaljer som de köper in. Företaget uppger att de följer alla gällande 

kvalitetskrav och är certifierade enligt International Food Standard (IFS
4
) Level A samt 

International Organization for Standardization (ISO
5
) 9001 & 14001.

6
 Familjen Dafgård var 

först med att producera färdiga maträtter utan tillsatser.  

                                                 

1
http://www.dn.se/nyheter/vad-hande-var-och-nar-i-hastkottskandalen 

2
http://www.familjendafgard.se/Traffa-var-familj/Matkunnande-genom-tre-generationer/ 

3
 http://billys.com/ombillys.aspx 

4
 ”The development of the IFS is based on the ever-rising demands of consumers, the increasing liabilities of 

retailers and wholesalers, the increasing legal requirements and the globalization of product supplies. All of these 

points made it essential to develop a uniform quality assurance and food safety standard.” 

 http://www.ifs-certification.com/index.php/en/faq-zh# 
5
 ISO är en Non-governmental organization (NGO). Hur de själva beskriver sig: ”ISO develops International 

Standards. We were founded in 1947, and since then have published more than 19 500 International Standards 

covering almost all aspects of technology and business. From food safety to computers, and agriculture to 



 

5 

 

På hemsidan beskriver Dafgård att deras råvaror är noga utvalda, både de svenska och de 

importerade. Råvarorna som ingår i deras egenutvecklade produkter sägs vara noga utvalda 

för att ge ”maximal kvalitet till rätt pris”. Dafgård säger att de med rötterna i den västgötska 

myllan är de en stor kund hos många lokala producenter. Som exempel kommer kålen till 

deras kåldolmar från bönder runt Källby, osten till deras pizzor kommer från Falköpings 

mejeri som är närbeläget och mjölet kommer från BerteQvarn. De skriver också att de har 

bearbetade och väl fungerande importkanaler med kompetenta producenter och leverantörer 

från hela världen. De skriver att råvaror de köper in endast kommer från utvalda leverantörer 

som de kvalitetsgranskat och godkänt.
7
 Familjen Dafgård menar även att det är unika 

eftersom de har kombinationen produktion, grossistverksamhet och egen distribution. Dafgård 

finns inte representerade på Facebook. 

Findus 

Findus Sverige Aktiebolag är ett svenskt livsmedelsföretag med huvudkontor i Bjuv. Deras 

största försäljning består av djupfrysta färdigrätter, fisk, ärtor och wokgrönsaker. Så här 

beskriver de sig själva:  

Välkommen till Findus - Djupfrysta grönsaker, fisk och måltider sedan 1941. Findus 

Sverige AB är ett av landets ledande livsmedelsföretag med drygt 200 djupfrysta 

produkter och 50 kolonialprodukter i sortimentet. Dessutom marknadsförs drygt 350 

produkter för restaurang- och storköksmarknaden. Kvalitet och matglädje är nyckelord 

för verksamheten. Findus Sverige AB har cirka 900 medarbetare och omsätter cirka 2 

miljarder kronor. Findus introducerade djupfryst i Sverige på 1940-talet genom fryst 

spenat och bär.
8
 

På Findus hemsida finns deras syn på kött. De skriver att de är väldigt noggranna vid val av 

leverantörer och att de endast samarbetar med företag som uppfyller deras kvalitetskrav. 

Leverantörerna ska vara seriösa och Findus ska ha fullt förtroende för dem. De skriver även 

att djuren och köttet måste hanteras i enlighet med EUs detaljerade krav.
9
 Enligt detta innebär 

det att Findus leverantörer måste stå under myndigheters tillsyn och vara godkända enligt EUs 

lagstiftning, oberoende på vilket land anläggningen finns i. Djuren får inte ha behandlats med 

hormoner eller antibiotika i tillväxtsyfte. Findus skriver även att köttets smak och utseende 

ska vara anmärkningsfritt och att de har krav på den mikrobiologiska kvaliteten. Köttet måste 

vara salmonellafritt. Företaget skriver även att deras varumärke står som garant för kvalité 

                                                                                                                                                         

healthcare, ISO International Standards impact all our lives.” 

http://www.iso.org/iso/home/about.htm 
6
 http://www.dafgardgrossisten.se/innehall/Om-oss/Kvalitet-och-miljo/ 

7
 http://www.dafgardgrossisten.se/innehall/Om-oss/Grossisten-med-eget-kok/ 

8
 http://www.findus.se/press-mediarum/ 

9
 http://www.findus.se/om-findus/vara-policys/var-syn-pa-kott/ 
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och säkerhet.
10

 De säger att kvalitén är viktigt för deras trovärdighet och är helt avgörande för 

företagets långsiktiga framgång. Findus nötkött importeras från Brasilien, Irland och Norden. 

Griskött importeras främst från Irland men en mindre del kommer från andra länder i Europa, 

Tyskland och Danmark nämns. Färskt kycklingkött importeras från Sverige, kokt 

kycklingkött importeras från ett fåtal leverantörer i Thailand. De köper även in några enstaka 

färdiga kycklingprodukter från en leverantör i Europa.
11

 Findus finns representerade på 

Facebook.  

                                                 

10
 http://www.findus.se/om-findus/vara-policys/var-syn-pa-kott/ 

11
 http://www.findus.se/om-findus/vara-policys/var-syn-pa-kott/ 
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2. Frågeställning och syfte 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av  en kvalitativ innehållsanalys undersöka hur Dafgård 

och Findus har hanterat en pågående kris. Hur har företagen bemött medierna och går det att 

identifiera tydliga krisstrategier hos dem? Findus och Dafgård är två av Sveriges största 

livsmedelsföretag, de exporterar till flera olika aktörer. Hur har Dafgård och Findus, via 

medier, hanterat hästköttskandalen 

3. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen är en del av uppsatsens teoretiska ramverk och är en grund för det 

perspektiv analysen bygger på.  

Krisforskning  

Något förenklat så finns det två forskningstraditioner inom kriskommunikation; den 

traditionella och den senmoderna. De skiljer sig markant från varandra och Falkheimer, Heide 

och Larsson har på ett tydligt sätt definierat dem. 

Den traditionella forskningen har en objektiv syn på krisen, en kris är något konkret som 

direkt påverkar människor. Den ser idealorganisationen som centraliserade med en stark 

ledning och dess processfokus är operativt, akut och tekniskt där fokus läggs på vad som sker 

efter krisen. Den traditionella forskningen bygger på en rationell syn på människor, där det 

går att planera och förutse och det ska finnas tydliga regler och anvisningar att följa. 

Kommunikationsfokus ligger på sändaren, sändaren ska försöka sprida ut sitt budskap i så stor 

utsträckning som möjligt och hoppas på att publiken tar till sig och tolkar budskapen rätt. Det 

är bäst att ha en central talesperson, en kommunikatör, som sköter leverera ett tydligt 

budskap. Det är viktigt att inget motsägelsefullt sprids. De vanligaste medierna att sprida 

budskap genom är massmedier (radio, tv, internet).  Kommunikationsmålet för traditionella 

forskare är att mottagarna ska ta del av informationen och de ser mottagaren som rationella 

som söker efter så mycket information som möjligt och att de analyserar och väger samma 

denna information.
12

 

Den senmoderna forskningen ser istället krisen som något socialt konstruerat. Det är 

människors tolkningar och förståelse av händelser som skapar krisen. Organisationer ses 

decentraliserade och löst kopplade system där organisationsmedlemmar fattar besluten. 

Processfokus ligger på hela krisförloppet och involverar både stadiet före och efter krisen. 

                                                 

12
 Falkheimer, Heide, Larsson, kriskommunikation, s. 31-35 
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Den senmoderna forskningen ser verkligheten som något komplext där det inte går att planera 

och förutse alla eventualiteter och det är viktigt att kunna improvisera och testa sig fram i 

krissituationer.  Publiken sätts i fokus när det kommer till kommunikationsfokuset. Olikheter 

hos publiken studeras och det är viktigt att bygga goda och långsiktiga relationer. Det föredras 

att ha ett nätverk av kommunikatörer där de med bäst kunskaper inom olika områden får svara 

på de frågor som ställs. Det läggs även fokus på andra mediekanaler än massmedier, 

mikromedier så som närradio och mobiltelefoner fyller också en viktig funktion i att nå ut 

med information. Målet med kommunikationen är främst att mottagarna ska förstå 

informationen, inte bara ta del av den. Senmoderna forskare ser inte mottagaren som rationell 

utan irrationell. Människor i stort är svåra att styra och det är svårt att förutsäga reaktioner, 

vilket gör dem svårkontrollerade.
13

 

Det finns två huvudinriktningarna inom forskning kring beslutsfattande; den rationella 

modellen och den meningsskapande modellen.
14

 

Den rationella modellen utgår från att människor är rationella och väljer de bästa alternativen.  

För att kunna göra ett rationellt val behövs en överblick av all tillgänglig information för att 

kunna väga alternativ mot varandra. Den här modellen är tydlig och har en retorisk styrka, 

men kriser är inte fasta och följer inga tydliga steg.
15

 Den rationella modellen använder sig av 

en linjär beslutsprocess. Något sker, en objektiv händelse. Detta triggar igång ett 

beslutsfattande hos organisationens ledning och detta leder fram till en konkret handling. 

Organisationen anpassar sig till den förändring krisen innebär men efter krisen kommer 

organisationen att återgå till sitt tidigare läge.
16

  

Enligt professorn Herbert Simon är människor inte kapabla att ta fullt rationella beslut och att 

vi saknar den kunskap och kognitiva förmåga som behövs. Det tar dessutom för lång tid att 

hitta det bästa alternativet. Därför fattas beslut som är tillräckligt goda för de förutsättningar 

som ges.
17

 

Vad som är typiskt för den rationella modellen är synen på omgivningen som något objektiv 

och att organisationer är omgiven av olika krafter som den inte kan styra över. Det är möjligt 

att definiera och mäta omgivningen och utifrån detta kan organisationen se och agera utifrån 

de verkliga hinder som omgivningen ger. Det läggs en stor tilltro till planering och strategier 

                                                 

13
 Falkheimer, Heide, Larsson, kriskommunikation, s. 31-35 

14
Ibid, s. 58 

15
Ibid, s. 58-59 

16
Ibid, s. 59-60 

17
Ibid, s. 60 



 

9 

 

och organisationen ser sig själv som faktiskt och materiell och den har en tydligen identitet, 

kultur och struktur. Kommunikation används för att sprida och erbjuda information.
18

 

Den meningsskapande modellen förutsätter att det inte existerar någon objektiv verklighet. 

Människor i organisationen tar till sig information och utifrån detta skapas en socialt 

konstruerad verklighet. I omgivningen existerar det oändligt med hot och möjligheter. 

Beslutsfattandet rör inte all information utan bara vissa aspekter, det som väljs ut som viktig 

och relevant. Kommunikationen skapar förståelse för verkligheten och meningsskapandet är 

ett samspel mellan handling och tolkning. Människor agerar utifrån den förståelse de för 

tillfället har för en situation.
19

 

Organisationen är en social relation mellan människor som arbetar ihop mot ett gemensamt 

mål och kommunikationen är livsviktigt för att organisationen ska fungera. Den är även 

förändlig eftersom relationer hela tiden förändras. 
20

 Beslut växer fram inom organisationens 

olika nätverk och det är signaler som triggar fram besluten. Beslutsprocessen inleds med en 

händelse som uppmärksammas av en organisationsmedlem. Information tolkas för att bli 

meningsfull och ge förståelse för att ett beslut ska kunna nås och ageras ut.
21

 

Kriskommunikation 

Krishantering och kriskommunikation är två begrepp som är hårt sammanvävda och 

kommunikation är en stor del av krishantering.  

Under en kris är kommunikation mycket relevant för händelseförloppet; kommunikation är en 

del av det som får kriser att uppstå, eskalera och mattas av.
22

 Hur kommunikationen hanteras 

kring en kris kan direkt påverka; är kommunikationen bristande eller uteblir är det mycket 

troligt att situationen förvärras.
23

 

Kommunikationsforskaren Mats Eriksson beskriver kriskommunikation på följande sätt: 

kriskommunikation innebär en interaktiv process av utbyte av information och opinioner 

under pressade tidsförlopp mellan individer, grupper och organisationer (exempelvis 

medborgare, medier, myndigheter och företag). Ofta ingripande multipla budskap 

avseende för de inblandade, hot och överraskande moment.
24

 

                                                 

18
Falkheimer, Heide, Larsson, kriskommunikation, s. 60-61 

19
Ibid, s. 62-63 

20
Ibid, s. 67 

21
Ibid, s. 64-65 

22
 Eriksson Mats, Nätens kriskommunikation s. 38 

23
 Falkheimer, Heide, Larsson, kriskommunikation, s. 23-24 

24
 Eriksson Mats, Nätens kriskommunikation s. 38 
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En till aspekt av kriskommunikation är ryktesspridning, där information sprids (mellan 

”vanliga människor”) genom sociala medier och nätverk. All kommunikation kring kriser sker 

alltså inte via spridningen av verifierad och saklig information från trovärdiga källor och det 

är viktigt för krisdrabbade organisationer att försöka hantera ryktesspridning.
25

 

Jesper Falkheimer, Mats Heide och Larsåke Larsson definierar kriskommunikation som den 

kommunikationen som sker mellan organisationer och olika intressenter under en 

krissituation. Det handlar inte om kommunikation mellan enskilda individer, men kan vara 

internt kommunikation i en krisdrabbad organisation.
26

 

 

  

                                                 

25
 Eriksson Mats, Nätens kriskommunikation s. 38 

26
 Falkheimer, Heide, Larsson, kriskommunikation, s. 23 
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4. Teori – kris och återställa image 

Kris 

Vad är egentligen en kris? Enligt Charles Hermann finns det tre faktorer som definierar och 

särskiljer en kris från mer alldagliga händelser. Dessa är: en kris hotar organisationens 

värderingar, en kris sker under en tydlig tidspress där organisationen måste handla snabbt och 

en kris är oväntad och/eller oförutsägbar.
27

 

Kommunikationsforskarna Jesper Falkheimer och Mats Heide beskriver tre olika nivåer av 

kriser; individuella kriser, organisationskriser och samhällskriser
28

 och de nämner fem olika 

dimensioner som en kris består av: en kris är mycket synlig, en kris kräver omedelbar 

uppmärksamhet, en kris innehåller inslag av överraskningar, en kris kräver någon form av 

handling och till sist så står en kris utanför organisationens fullständiga kontroll.
29

 

Det går att fördela kriser i två stora kategorier; de som skapas av människan (till exempel 

terrordåd) och de som skapas av naturen (till exempel en naturkatastrof). En kris kan höra till 

båda kategorierna samtidigt. Det finns även underkategorier; naturkris, så som jordskred och 

vulkanutbrott. Teknologisk kris, till exempel när flygplan eller tåg havererar. Social kris, 

kravaller, attentat och liknande. Ledningskris, bedrägeri, misskötsel och tillslut ekonomisk 

kris. Kategorierna går ofta in i och påverkar varandra.
30

 

Kriser kan även definieras utifrån dess händelseförlopp, det finns fyra olika typer; the fast 

burning blossar upp snabbt och avslutar lika hastigt. The cathartic växer fram över lång tid 

men avslutas snabbt. The slow-burning har ett långsamt förlopp och the long shadow crisis 

inträffar snabbt men dess effekter påverkar över en längre tidsperiod.
31

 

Det går att urskilja fem faser i en kris händelseförlopp; förebyggelsefasen, förberedelsefasen, 

akutfasen, återhämtningsfasen och lärofasen. Den första fasen handlar om att minimera risken 

att en kris faktiskt sker. Den andra handlar om att förbereda sig inför de kriser som kan 

komma. Akutfasen är den första tiden, när krisen har skett. Återhämtningsfasen går ut på att 

få igång organisationens verksamhet igen och den sista fasen, lärofasen, handlar om att ta till 

vara på erfarenheter och lära sig något av den kris som skett.
32

 

                                                 

27
 Hermann, Some Consequences of Crisis which Limit the Viability of Organizations s. 64  

28
Berglez& Olausson (red.) Mediesamhället: centrala begrepp s. 219-220 

29
Ibid s. 223 

30
 Falkheimer, Heide, Larsson, kriskommunikation, s. 18-19 

31
 Ibid, s. 19-20 

32
 Ibid, s. 20-21 
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Återställa image 

Det finns två centrala inriktningar när det kommer till forskning rörande organisationers 

reaktioner på en kris, dessa är form och innehåll. Form behandlar vad som ska göras och 

innehåll fokuserar på vad som sägs i de meddelanden som ett krisdrabbat företag skickar ut, 

till exempel pressmeddelanden.  

I innehållsaspekten finns apologia som handlar om försvarstal eller om självförsvar och är en 

del av den klassiska retoriken. Det finns tre teoretiska punkter som måste finnas för att en 

situation ska kunna klassas som apologia: etiskt anspråksställande för misstag och 

missbegrepp, företagets försvarstal, återställande av företagets image.
33

 

PR-forskaren William Benoit
34

 har skapat en teori om hur företag kan återställa sin image. 

Det är fem olika strategier. Förnekande - hävda oskuld eller skylla på någon annan. 

Bortförklaring - provokation, okunskap, olyckshändelse, goda avsikter. Minska händelsens 

anstötlighet - bolstering, minimering, differentiering, hänvisa till högre syfte, attack, 

kompensation. Tillrättaläggande - hindra återfall, plan för att utreda vad som gått fel. Ta på 

sig hela skulden - be om ursäkt.
35

 

De råd som litteratur rörande kriser ger till organisationer är att de ska reagera fort, var 

konsistent och var öppna
36

. Det rekommenderas också att: 

Oavsett om en organisation har skuld till en krissituation eller inte är en given åtgärd och en 

given rekommendation att beklaga det inträffade och deklarera sitt deltagande gemtemot de 

drabbade och deras anhöriga samt att intyga att man ska göra allt som är möjligt för att hantera 

krisen och (om man har skuld) vidta åtgärder för att det inte ska upprepas.
37

 

  

                                                 

33
 Falkheimer, Heide, Larsson, kriskommunikation, s. 98 

34
 citerad på sida 98 i Falkheimer, Heide och Larssons kriskommunikation 

35
 Falkheimer, Heide, Larsson, kriskommunikation, s. 98-100 

36
 Ibid, s. 106 

37
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5. Metod och material 

Kvalitativ innehållsanalys  

Vi har gjort en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av uppsatsens retoriska ramverk. 

Den kvalitativa metoden handlar om kontextuell förståelse och att förstå beteenden, 

värderingar och åsikter inom kontexten. Den kvalitativa metoden undersöker begränsade 

aspekter och lägger sig inte på en makronivå.
38

  

Kvalitativ metod har kritiserats för att forskningen kan bli för subjektiv och för att det inte går 

att generalisera resultaten och använda dem i andra undersökningar
39

.  

Ett alternativ till kvalitativ metod är den kvantitativa. Kvantitativ metod berör en större 

mängd data där forskaren ska kunna dra generella slutsatser. Den kvantitativa metoden vill 

inte titta på enstaka fall.
40

 I den här uppsatsen fall skulle det kunna handla om hur ofta 

Dafgård och Findus uttalat sig eller hur många artiklar det skrivs om respektive företag. 

Denna metod skulle således inte gynna uppsatsens syfte och frågeställning.  

I en kvalitativ innehållsanalys söker forskaren efter bakomliggande teman och kan illustrera 

dessa teman med citat från det empiriska materialet.
41

  

Tillvägagångssätt 

I ett första steg analyserade vi tidningsartiklarna och pressmeddelanden utifrån hur företagen 

uttalat sig och där urskildes övergripande aspekter. Aspekterna är det sätt som företagen, via 

medier, har kommunicerat kring hästköttskandalen.  

Huvudområdena som analysen av aspekterna ledde till är följande: 

Sådant som handlar om det brott som begåtts mot företaget (polisanmälningar, kontakt 

med myndigheter, utredningar). 

Sådant som handlar om skuld och oskuld (lurade av andra, oskyldiga offer, erkänner 

brister). 

Sådant som handlar om krisens påverkan på företaget och dess anställda (förtroendekris, 

varumärke, jobbigt för inblandade). 

                                                 

38
 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder s. 372 

39
 Ibid s. 368-369  

40
 Nilsson, Åsa kvantitativ innehållsanalys s. 111 

41
 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder s. 505  
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Sådant som handlar om företagens krisförmildring (DNA-tester, antal drabbade produkter, 

små volymer).  

I ett andra steg närlästes materialet. Vid denna närläsning utmynnades på en annan nivå ett 

antal teman. Dessa handlar om:  

1. Reparera och lindra skadorna 

2. Offer och hjältar 

3. Huvudet i sanden 

4. Ursäkter och bortförklaringar  

Utifrån dessa teman delade vi in citaten från det empiriska materialet. I analysen användes 

inte alla citat utan vissa citat valdes ut för att exemplifiera och spegla de olika temana. De 

citat som valdes var de som vi såg som mest talande för varje tema och artiklarna som helhet. 

Till sist analyserades materialet utifrån William Benoits strategier för att återställa image: 

förnekande, bortförklaring, minska händelsen anstötlighet, tillrättaläggande och ta på sig hela 

skulden. Det identifieras även vilken typ av kris företagen har genomgått, utifrån de olika 

typerna som presenterades under teorin: the fast burning, the cathartic, the slow-burning och 

the long shadow crisis.  

Material och avgränsningar 

Vi har att använt oss av databasen Retriever för att få tag i empiri att analysera. De sökord vi 

använde oss av ”Hästköttskandal”, ”Annika Mohlin+ findus”, ”Hästköttskandal + findus”, 

”Hästköttskandal + Dafgård”, ”Findus + kris”, ”Dafgård + kris”, ”Findus”, ”Dafgård”, 

”hästkött”, ”Jesper Lundqvist”, ”Ola Larsson + Dafgård”, ”hästkötthärvan”, ”Dafgård + VD 

uttalar sig”, Findus + VD uttalar sig”. Sökperioden sträcker sig från januari 2013 till den 5 

april 2013, de utvalda artiklarna sträcker sig från den 11 februari 2013 till den 18 mars 2013. 

Vår tanke var att analysera artiklar från och med dag ett, då skandalen bröt ut och de första 

artiklarna började publiceras fram till den 5 april, då vårt uppsatsarbete påbörjades. Under 

tidsperioden har företagen gjort flera uttalande i medierna, därför bedömer vi perioden som 

rimlig. Vi har även tagit pressmeddelanden från företagens respektive hemsidor, som 

publicerats under ovan angivna tidsram. 

Totalt använde vi oss av tolv tidningsartiklar och tolv pressmeddelanden. Fem 

pressmeddelanden från Dafgård och sju pressmeddelanden från Findus. I sju av 

tidningsartiklar har Dafgård uttalat sig och i fem av artiklarna har Findus uttalat sig. 
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Tidningsartiklarna är tagna från Dagens Industri, Dagens Nyheter, Fri Köpenskap, GT, 

Helsingborgsbladet, Sydsvenskan, Ttela och Västgöta-Bladet.  

Artiklarna har valts utifrån kriteriet att någon företagsrepresentant, till exempel pressansvarig, 

kommunikatör eller VD, har uttalat sig. Artiklar som endast berörde hästköttskandalen eller 

företagens kris i stort var inte relevanta för uppsatsens frågeställning.  

Vi kontaktade även pressansvariga på respektive företag men de kunde inte bidra med någon 

ytterligare information. Findus svarade i ett mail att de inte mäktade med att engagera sig i 

högskolearbeten och att de först vill dra egna slutsatser och utvärdera resultatet av deras 

arbete på egen hand. Dafgård besvarade inte våra kontaktförsök.  
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6. Analys 

Reparera och lindra skadorna 

En strategi när det kommer till krishantering är att ta sitt ansvar och be om ursäkt, även kallat 

apologia. Genom att visa att de har gjort fel och be konsumenterna om förlåtelse kan de väcka 

positiva reaktioner hos sina kunder.  

Kriser kan få stora ekonomiska konsekvenser för företag och organisationer, delvis genom de 

kostnader som kan uppstå och delvis i form av minskad försäljning och indragna produkter. 

Exakt hur mycket krisen har skadat företagen går inte att se än och det är inte heller något 

som företagen vill fokusera på vilket Findus VD Jari Latvanen visar i följande citat: 

Vad kostar skandalen er i pengar?  

”Vi har dragit tillbaka cirka 20 000 lasagneportioner, vars värde ligger mellan 1 miljon 

och 2 miljoner kronor. Findus som varumärke skadas av detta, vilket kan leda till 

minskad försäljning. Vad det motsvarar i pengar vill jag inte spekulera om.” 
42

 

Vad gör ni på Findus i Bjuv nu? 
– Vi håller på att samla in våra lasagneprodukter från hela landet och det handlarväl om 

runt 20 000 artiklar totalt. Sedan kommer dessa att förvaras i vårt fryslager i Bjuv och 

tillsvidare har vi inga planer på att skicka vidare det.
43

 

Att förvara transportera och förvara den felaktiga produkten innebär ökade utgifter för Findus. 

Det kostar att dra in produkter, stoppa försäljningen och ha ett produktionsstopp.  

I citatet nedan skriver GT i en intervju med Dafgårds vice VD Magnus Dafgård om företagets 

utgifter för produkttester: 

Magnus Dafgård berättar att de har gjort ett hundratals tester som kostat hundratusentals 

kronor.
44

 

Framkommande i flera artiklar är att testerna främst sker på eget bevåg. Dafgård nämner detta 

eftersom det är en del av de goda handlingar som företaget genomför för att minimera krisen. 

Trots att det kostar företaget en ansenlig summa pengar väljer de att utföra tester på sina 

produkter. Detta är även en strategi för att utreda vad som gått fel med deras produkter. 

Angående företagets försäljningsminskning kommenterar Magnus Dafgård: 

– Under de dagar vi inte producerat har givetvis försäljningen sjunkit. Och så har vi ju 

dragit tillbaka produkter.
45 

                                                 

42
Grundberg Wolodarski, Karin, "Skandalen slår mot krisdrabbat Findus", Dagens Industri 

43
Glantz, Richard "Förpackning sparas som bevis", Helsingborgs Dagblad 

44
Divinyi, Sandra, "Dafgårds-försvaret", GT 

45
Divinyi, Sandra, "Dafgårds löfte: vi klarar krisen", GT 
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Dafgårds uttalande är en bortförklaring till förekomsten av en eventuell försäljningsminskning 

då han påpekar att företaget under en period inte producerat något. Detta är ett strategiskt drag 

hos Dafgård för att minimera den skada uppvisandet av en minskad försäljning kan leda till. 

Troligtvis hade företagen fått ännu större kostnader om de inte stoppat produktion under en 

period, på grund av bristande konsumentförtroendet. Produktionsstoppet kan öka 

konsumenternas oro men samtidigt säkerställa att företaget gör så gott de kan och undersöker 

frågan.  

Dafgård och Findus säger att deras rykte fått sig en törn i och med skandalen. De arbetar 

aktivt med att vinna tillbaka konsumenternas förtroende. Företagen vill återupprätta 

förtroende och bevara varumärkets värde. I citaten nedan syns ett försök till att dämpa 

kundernas oro och försäkra dem om att de fortfarande kan lita på företaget.  

– Vi kommer att vidta kraftiga åtgärder för att de skyldiga i den här härvan ska straffas. 

Vårt rykte har skadats och vi gör allt för att återupprätta förtroendet. 
46

 

”Vi vill inte att det ska råda något som helst tvivel om att vi tar det inträffade på mycket 

stort allvar”, säger Dafgårds vd Ulf Dafgård i ett pressmeddelande.
47

 

Företagen visar att de är berörda och chockade av skandalen, precis som sina kunder. Detta 

kan ses som ett försök till att förneka deras egen delaktighet i krisen och bortförklara 

händelsen. I det första citatet skyller Findus på någon annan och i det andra hävdar Dafgård 

sin oskuld genom att säga att de allvarligt på händelsen. 

Återkommande genom artiklarna är att företagen pointerar hur mycket de lägger ner på att ta 

reda på källan till krisen, vilket det ges exempel på i citaten nedan. Företagen testar sina 

produkter, kontaktar sina leverantörer, öppnar upp samarbeten med myndigheter och 

branschorganisationer. 

Citatet nedan är ett exempel på tillrättaläggande, Jari Latvanen berättar om framtida 

samarbeten som ska förhindra att liknande skandaler sker. 

– Det är helt avgörande att konsumenterna kan känna förtroende för de produkter som 

finns på marknaden och att matens innehåll överensstämmer med det som står på 

förpackningen. Genom samarbete ska vi minska risken för framtida fusk och bedrägerier, 

säger Jari Latvanen VD Findus Nordic.
48

 

                                                 

46
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Dafgård gör det samma i ett pressmeddelande:  

– Vi arbetar tillsammans med berörda myndigheter och branschorganisationer för att 

något liknande inte ska kunna ske i framtiden, säger Magnus Dafgård, vVD på 

Dafgårds.
49

 

Genom att berätta om de åtgärder som görs kan företagen återställa sin image. 

En strategi för att lugna kunder är minimering. Företagen gör detta genom att kommentera hur 

liten krisen är; att det rör sig om ett begränsat antal partier från en mindre leverantör. 

Majoriteten av produkterna är säkra. Det poängteras återkommande att det inte rör sig om 

någon hälsofara. Enligt företagen stoppas produkterna endast som en försiktighetsåtgärd. I 

citaten nedan försöker företagen visa att de är engagerade i situationen och i sina kunder: 

– Vi har dock stor förståelse för våra kunders oro. Då all köttråvara från den identifierade 

leverantören spårats, har vi som en försiktighetsåtgärd, spärrat berörda produkter för 

försäljning och ytterligare provtagning. Vi vill poängtera att detta är en ren 

försiktighetsåtgärd, säger Magnus Dafgård, vVD på Dafgårds.
50

 

Den aktuella leverantören står för en liten andel av inkommande köttråvara, enligt 

Dafgård. Företaget ska ha garanterat Dafgård att det inte hanterar häst, men med hjälp av 

dna-analyser har bevis säkrats för att leverantören blandat in hästkött.
51 

– Det är ingen hälsofara utan en ren försiktighetsåtgärd, men medan vi tar prover har vi 

stoppat dem från försäljning, säger Larsson. Bevismaterial har lämnats till polisen och till 

Livsmedelsverket, som är tillsynsmyndighet.
52 

Nu har svaret av dessa tester kommit och samtliga tester som genomförts av Findus i 

Sverige och Storbritannien bekräftar att det inte finns några spår av otillåtna läkemedel i 

produkten.
53

 

Genom att informera konsumenterna att produkten är säker minimerar företagen risken för att 

förlora deras förtroende. Findus satsar stort på att återskapa och förbättra relationen med sina 

konsumenter genom att bjuda in allmänheten och erbjuda en rundtur på företagets lokaler i 

Bjuv.  

- Vi vill visa vilka vi är och vad vi står för, säger Annika Mohlin, pressansvarig på 

Findus. Vi vill att konsumenterna ska se med egna ögon hur det faktiskt går till när vi tar 

fram våra recept, väljer råvaror och lagar mat. Att Findus är riktiga människor som lagar 

riktig mat. 
54
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Inbjudan av konsumenter till fabriken är dessutom en strategi för att minimera företagets 

köttskandal. Att konsumenter får besöka fabriken och se produktionen innebär inte att 

produkterna garanterat innehåller det som står i innehållsförteckningen. 

Även Dafgård gör tydliga försök att förbättra sitt anseende och visa att de kommer klara 

krisen: 

– Vi har en mycket kunnig personal, bra recept och med ökade kontroller har vi också 

grepp om inköpta varor – allt detta ska göra att vi kommer tillbaka igen.
55

 

Dafgård och Findus försöker på flera sätt reparera och lindra skadeverkningarna som har och 

kan uppstå i och med hästköttskandalen och den påföljande krisen. 

Offer och hjältar 

En till krisstrategi är att ta rollen som offer. Företagen hävdar att det inträffade var något de 

inte visste om och således inte kunde påverka. De ser sig själva som utsatta och skyller på 

någon annan.
56

 En motsatt strategi är att tillskriva sig hjälterollen och vara den som har 

avslöjat skandalen.  

Företagen väger upp det hela med goda handlingar och egenskaper. Findus och Dafgård har 

utsett sig själva som både hjältar och offer i hästköttskandalen. De tilldelar sig hjälterollen på 

olika sätt.  

Findus tillskriver sig hjälterollen i början av krisen genom att hävda att det är tack vare dem 

skandalen avslöjas: 

– Många aktörer runt om i Europa har blivit drabbade av fusket med hästkött i lasagne, 

men det är Findus som via sina kontroller har avslöjat bedrägeriet.
57

 

– Det är vårt kontrollsystem som avslöjat detta, vi gör löpande kvalitetskontroller och i 

det här fallet begärde certifikat från våra nötköttsleverantörer. När vi fick beskedet på 

måndagen att leverantören Comigel i Luxemburg inte kunde garantera nötkött i lasagnen 

valde vi själva att direkt slå larm till både Livsmedelsverket och butikerna så att inte fler 

produkter kom ut från lagren, säger Jari Latvanen, vd.
58

 

"Jag är stolt över att vi har avslöjat den här skandalen”, säger Jari Latvanen, vd för Findus 

Norden. ”Det här är den värsta kris jag har varit med om under mina 25 år i 

livsmedelsindustrin”, säger Jari Latvanen.
59
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”Jag är stolt över att det är vårt kvalitetsteam som har avslöjade den här skandalen. När 

leverantören Comigel inte kunde visa certifikat från veterinärer förstod vi att det inte stod 

rätt till. Det har även kommit fram att det fanns felaktiga dokument om köttets ursprung”, 

säger Jari Latvanen. Han understryker också att enportionslasagnen är den enda 

enportionsprodukt som Findus inte producerar i företagets egna fabriker i Bjuv.
60

 

Findus betonar att de är stolta över att ha avslöjat skandalen. Detta kan vara ett bra sätt att 

vända en kris till något positivt. Findus försöker få ett övertag, trots att de haft felaktigt 

innehåll i sina produkter är de ändå hjältar eftersom företaget gjort goda handlingar genom att 

avslöja ett branschbedrägeri.  

Dafgård tar på sig hjälterollen längre fram i krisens skede genom att inleda samarbeten.  

– Vi arbetar tillsammans med berörda myndigheter och branschorganisationer för att 

något liknande inte ska kunna ske i framtiden, säger Magnus Dafgård, vVD på 

Dafgårds.
61

 

Citatet ovan visar hur Dafgård tar rollen genom tillrättaläggande. De ska göra sitt yttersta för 

att något liknande aldrig ska inträffa igen. Detta är en strategi för att lugna sina kunder och 

bevisa att de gör något åt skandalen. Både Findus och Dafgård beskriver de hela som något 

större än ett Findus- eller Dafgårdproblem. 

 – Vår bestämda uppfattning är att detta inte endast är ett Findusproblem, utan ett 

branschproblem som Findus har bidragit till att avslöja. Det är vi på Findus som har drivit 

den här frågan för branschen och för konsumenterna.
62

 

Kommer ni att polisanmäla detta?  

– Så kommer det säkert bli. Är det ett bedrägeri, om det visar sig att det är oegentligheter, 

så kommer det säkert bli en polisanmälan. Vi måste jobba tillsammans med 

myndigheterna för att så här oseriösa företag inte ska finnas på marknaden. Företaget 

anser att de blivit lurade. 
63

 

Genom att polisanmäla och tala i termer om bedrägeri och branschproblem hävdar företagen 

sin oskuld. Skandalen är kopplat till ett större sammanhang än bara det enskilda företaget och 

skandalen har internationella proportioner eftersom många länder är drabbade. Företagen ser 

sig som både hjältar och offer då båda anser sig blivit lurade och förda bakom ljuset. Citaten 

ovan är exempel på detta. 

Dafgård tillskriver inte bara sig själva offerrollen utan även sina anställda. I det första citatet 

uttalar sig Jari Latvanen: 
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"Det här en skandal och ett bedrägeri. Våra anställda har det jättejobbigt”, säger han.
64

 

Genom att nämna anställda görs företaget mer mänskligt. Detta kan vara en strategi för att 

minimera skadorna och få konsumenterna att företaget (och dess anställda) som offer i krisen.  

Magnus Dafgård använder samma strategi: 

– Jag tror att de flesta av våra anställda tyckte att det var tungt med så många skriverier..
65

 

Företagen tillskriver även sina konsumenter en offerroll. Troligen för att skapa kontakt mellan 

företaget och konsumenterna. Detta kan vara en strategi för att be om ursäkt till sina 

konsumenter och delvis ta på sig skulden för att de haft dålig kontroll.  

– Fusket från vissa leverantörer är en skandal som har drabbat konsumenterna och de har 

all rätt att vara upprörda och besvikna. Vi på Findus är också lurade, och därför går vi 

vidare med ytterligare åtgärder, säger Jari Latvanen. 
66

 

Vad gör ni nu? 

– Framåt tar vi oerhört mycket prover för att gå till botten med det här. Konsumenterna 

ska känna sig helt trygga med att produkterna inte innehåller hästkött. Det ska vara det 

som det ska vara i förpackningen. Men vi knyter näven i fickan och reder ut det här. Vi 

skriver vårt namn på produkten och då ska vi känna trygghet i att det är bra grejer vi 

levererar.
67

 

– Vi har dock stor förståelse för våra kunders oro. Då all köttråvara från den identifierade 

leverantören spårats, har vi som en försiktighetsåtgärd, spärrat berörda produkter för 

försäljning och ytterligare provtagning. Vi vill poängtera att detta är en ren 

försiktighetsåtgärd, säger Magnus Dafgård, vVD på Dafgårds.
68 

Både Dafgård och Findus använder sig dels av en minimerande strategi, då de försöker 

uppväga med goda exempel och handlingar. De använder sig även av en förenekande strategi 

där företagen hävdar sin oskuld och lägger skulden på någon annan.  

Huvudet i sanden 

Det kan vara svårt för företag i kris att svara på frågor som upplevs som enkla men som lätt 

kan bli vinklade eller förstorade i medierna. 

Svar på frågor som Findus och Dafgård har valt att inte kommentera eller svara på.  Findus 

VD Jari Latvanen får frågan:  

Kommer ni att fortsätta tillverka lasagnen i utlandet? 

– Det kan jag inte svara på nu.
69
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Detta är ett tydligt exempel där Latvanen väljer att ta den enkla vägen ut. Reportern förväntar 

sig förmodligen ett svar där Latvanen säger att all produktion ska flyttas till Sverige eller att 

de kommer fortsätta tillverka lasagnen utomlands. Skulle Latvanen svara att den 

fortsättningsvis skulle börja tillverkas i Sverige är risken att krisen skulle blossa upp ännu 

mer. Han försöker på så sätt minska skandalen.  

När gjorde ni senast en kontroll av köttet i lasagnen? 

– Jag kan inte ge något exakt datum just nu, men vi har haft avtal med Comigel sedan 

2010.
70

 

Detta är en lätt fråga som Latvanen enkelt borde kunna svara på. I en skandal som 

hästköttskandalen bör Latvanen ha något sånär koll på när de senast gjorde en analys av köttet 

i lasagnen. Enkla svar som att de aldrig har gjort det då Findus litar på sina leverantörer och 

att de förväntar sig att de följer de förordningar de gett dem. Istället väljer Latvanen att ange 

hur länge de har haft ett avtal med leverantören som är anklagad. Allt för att säkerställa att 

han inte spär på den redan existerande krisen. 

När marknadschefen på Dafgård får frågan hur det är möjligt att hästkött hamnat i köttbullar 

väljer han att inte kommentera. 

Hur det är möjligt att hästkött hamnat i köttbullarna vill man inte kommentera
71

.  

Det kan anses oansvarigt om Dafgård skulle välja att säga att de inte alls vet hur det har gått 

till. Förtroendet för Dafgård skulle kunna sjunka enormt och det är förmodligen därför 

företaget väljer att inte kommentera så de kan utreda frågan själv. Det samma gäller frågan: 

Mal ni allt kött själva i anläggningen, eller köper ni in färdigmalt? 

– Jag kommenterar inte det i dagsläget. Vi återkommer med ytterligare information. Vårt 

fokus just nu ligger på fortsatt provtagning för att kunna identifiera källan till köttet och 

att se var i råvarukedjan det har brustit, säger Ola Larsson.
72

 

Ännu en fråga som egentligen är lätt att besvara för en marknadschef. Istället väljer Dagårds 

marknadschef Larsson att inte besvara frågan, återigen för att minimera krisen. Vad skulle 

effekterna vara om han svarade att de malt allt själv? Eller att de köper in allt färdigmalt? De 

följdfrågorna skulle vara betydligt svårare att svara på än denna. Dafgård hanterar det på ett 

bra sätt då de förklara att företaget återkommer med ytterligare information. Dafgård ska ta 
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reda på vart det har brustit i deras råvarukedja är också något positiv, vad skulle hända om 

medierna skulle fastställa detta innan företaget själva?  

– Det har gjorts en polisanmälan, säger Ola Larsson, marknadschef på Dafgård, som inte 

vill säga namnet på leverantören
73

 

 Dafgård berättar att de gjort en polisanmälan mot en leverantör. Varför Dafgård inte väljer att 

namnge leverantören som fått Dafgård in i en kris är förvånande. Kanske var Dafgård inte helt 

säker på om det var rätt leverantör, vem vet? 

Ursäkter och bortförklaringar 

Ett sätt att hantera en krissituation är att komma med bortförklaringar och ursäkter. Dafgård 

och Findus återkommer regelbundet till att de inte kände till förekomsten av hästkött i deras 

produkter. Det är en strategi att visa hur skulden inte ligger hos företagen och att det inte är på 

grund av slarv eller misskötsel hos dem som felet begåtts. I citaten nedan ges exempel på 

detta: 

- Det ska självklart inte finnas något annat i våra produkter än det som deklareras på 

innehållsförteckningen. Vi kräver certifikat och verifikationer från våra leverantörer och 

gör regelbundna kvalitetskontroller. Det var vid en sådan kontroll som leverantören 

upptäckte avvikelsen, säger Henrik Nyberg, produktionsdirektör Findus Sverige.
74

 

– Vi hanterar överhuvudtaget inget hästkött, vi köper inget hästkött. Vi har köpt nötkött 

och betalat priset för det. Det är någon som har gjort något så att det kommit med 

hästkött, säger Magnus Dafgård.
75

 

Genom att lägga över skulden på andra avskriver företagen det yttersta ansvaret och gör det 

möjligt att vinna kundernas förståelse och förlåtelse. Även om företagen är en delaktiga i 

krisen och påverkas av den är det inte deras fel. De är lika mycket offer som sina 

konsumenter. 

En till strategi är att helt förneka att något skett, något Dafgård gjorde i början av 

hästköttskandalen. Den information som gavs via pressmeddelanden var att Dafgårds 

produkter inte innehöll något hästkött: 

– På 320 prover som tagits de senaste tre veckorna, innehåller inget hästkött. Vi har 

dessutom fått svar från egna provtagningar, såväl som externa, på färdig produkt och 

samtliga visar inga spår av hästkött.
76

 

– Vi tar fortsättningsvis ytterligare prover och vi redovisar resultaten löpande. Om något 

prov skulle visa sig innehålla hästkött så tas den berörda produkten givetvis direkt bort 

från marknaden, säger Ulf Dafgård.
77
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Det var inte förrän det upptäcktes spår i köttbullarna som levererades till IKEA som Dafgård 

meddelade att de också var en del i hästköttskandalen. Företaget ursäktar sig med att det rör 

sig om så pass små volymer och att det var därför de inte upptäckt något tidigare. 

Magnus Dafgård uttalar sig på följande sätt: 

– Vi fick ju veta det här samtidigt som resten av världen. ”Locket på” har ju varit för att 

vi själva måste se vad det rör sig om och för att jobba igenom det, säger Magnus Dafgård, 

vice vd. 
78

 

– Det är fortfarande relativt låga volymer jämfört med vad det tidigare varit i 

hästköttskandalen, säger Magnus Dafgård. I nuläget har man endast hittat hästkött i de 

köttbullar som sålts på Ikea. Dessa produkter är spärrade från försäljning.
79

 

Detta kan vara en efterkonstruktion för att förklara varför de var så pass tysta i början av 

skandalen och för att dölja att de inte haft någon koll på sina produkter. Eller så trodde 

Dafgård verkligen att de inte var drabbade av hästköttskandalen. Det kan vara riskfyllt att 

förneka inblandning, konsumenternas förtroende kan få sig en ordentlig törn när det senare 

framkommer att företaget är iblandat. En annan ursäkt från Dafgård är hur ny situationen är 

för branschen: 

– Det här är något helt nytt för branschen. Vi på Dafgård har ett eget ackrediterat 

laboratorium på företaget, men vad gäller dessa dna-tester tog vi hjälp av ett externt 

laboratorium.
80

 

– Det här är en ny typ av händelser som vi fått uppleva den senaste månaden och det är 

svårt att gardera sig mot brottsligt beteende. Tillsammans med myndigheter och 

branschorganisationer gör vi vad vi kan för att återvinna förtroendet bland 

konsumenterna.
81

 

Detta är även en del av strategin bortförklaring. Dafgård hänvisar till okunskap och att 

branschen är ovan vid liknande kriser. 

En strategi som knappt återfinns är att ta på sig hela skulden. Findus väljer att be ursäkt, om 

än något inlindat.  

Konsumenternas förtroende sviktar? 

– Bland annat via kommentarer i sociala medier. Och vår konsumentkontakt har också 

fått samtal. Med all rätt är människor upprörda. Samtidigt säger en del att det är bra att vi 

har satt fingret på ett branschproblem. Men det ursäktar inte att vi inte hade riktig koll.
82 
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Företaget erkänner att de har brustit i sin kontroll och att de kanske inte har hanterat krisen 

tillräckligt bra. De skyller ändå på att det är ett så pass stort problem som sträcker sig längre 

än bara Findus och att de inte kunnat ha full kontroll över livsmedelskedjan. 

Det främsta temat som identifierades i materialet var offer och hjältar. Detta framstår som det 

mest centrala i företagens agerande, att framhålla sig själva som antingen en god kraft som 

avslöjat ett brott eller ett offer för faktorer utom deras kontroll.  
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7. Resultat 

I resultatdelen presenteras först en sammanfattning i tabellform av Benoits teorier. I analysen 

har det identifierats hur företagen har använt sig av dessa. Därefter kommer en kort 

sammanfattning av huvudstrategierna utifrån Dafgård och Findus agerande i medierna.  

Strategi Åtgärd Dafgård Findus 

Förnekande    

Enkelt förnekande Hävda oskuld Ja Till viss del 

Förnekande och 

projicering 
Skylla på någon annan Ja Ja 

Bortförklaring    

Provokation Någon annan började Ja Ja 

Okunskap 
Informationsbrist, 

ovana 
Ja Ja 

Olyckshändelse Sånt händer Nej Nej 

Goda avsikter Menade inte illa Kanske Kanske 

Minska händelsen 

anstötlighet 
   

Bolestering 

Uppväga med goda 

handlingar och 

egenskaper 

Ja Ja 

Minimering 
Ingen större skada 

skedd 
Ja Ja 

Differentiering 
Andra har haft värre 

kriser 
Ja Ja 

Hänvisa till ett högre 

syfte 

Ändamålet helgar 

medlen 
  

Attack Ifrågasätta angriparen Nej Ja 

Kompensation Ge ersättning Delvis Delvis 

Tillrättaläggande 
Plan för att utreda fel, 

hindra återfall 
Ja Ja 

Ta på sig hela 

skulden 

Be om ursäkt, ”göra en 

pudel”. 
Nej Delvis 
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Fig 1. Typologi
83

 

Förnekande 

Inledningsvis förnekar Dafgård inblandning i hästköttskandalen. Företaget hävdar att deras 

produkter inte innehåller något felaktigt. Findus är tydliga med att de är drabbade av 

hästköttskandalen men att det inte är deras fel. Förnekande använder sig även Dafgård av när 

de väl bekräftar att de är drabbade. Findus väljer att namnge den anklagade leverantören 

vilket Dafgård väljer att inte göra. Både Dafgård och Findus har polisanmält de misstänkta 

leverantörerna för att visa sin oskuld. 

Bortförklaring  

Båda företagen kommer med bortförklaringar. De säger att händelsen stod utanför deras 

kontroll och att de skyldiga leverantörerna fört dem bakom ljuset. Företagen tycker att det är 

en olyckshändelse eftersom de enligt dem själva haft kvalitetskrav på sina leverantörer och att 

de blivit utsatta för sabotage och brottslig verksamhet. Dafgård säger att deras procent av 

hästkött är mindre än andra vad andra drabbade i skandalen uppvisat. 

Företagen bortförklarar hästköttskandalen med att branschen är ovan och inte har hanterat 

något liknande. 

Minska händelsens anstötlighet 

Dafgård och Findus försöker väga upp krisen genom att göra goda handlingar. De startar upp 

branschverksamhet, drar in produkter och genomför omfattande tester. 

Findus uppmanar sina konsumenter att reklamera varor och de väljer genom hela krisen att 

hänvisa till personkontakter inom företaget och inte bara en företagsadress. Dafgård hänvisar 

endast till företagsadress och telefonnummer.  

Företagen försöker att minimera skadorna genom att påpeka att det rör sig om små 

köttvolymer som är iblandade i de felaktiga produkterna. Dafgård och Findus betonar att det 

endast rör sig om en liten leverantör. Företagen säger att det inte rör sig om någon hälsofara. 

Dafgård och Findus säger att krisen handlar om något större än bara dem. Dafgård uppger att 

deras felaktiga produkter endast har innehållit små volymer av hästkött i jämförelse med 

resten av hästköttskandalen.  

Findus fokuserar på det goda som har kommit ur krisen; att de avslöjade ett stort branschfusk 

och de sätter sig själva i en hjälteroll. Dafgård sätter sig i en hjälteroll, men inte lika 

genomgående i artiklarna. Dafgård framstår främst som chockade och arga.  
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Findus ifrågasätter varför företaget får skuld i media och att livsmedelsverket valt att 

polisanmält dem. 

Tillrättaläggande 

Företagen lägger mycket energi på att utreda och försöka förhindra återfall. De uppger att de 

lägger ner stora resurser på DNA-tester och att kontrollera sina leverantörer. Företagen har 

kontaktat berörda myndigheter och branschorganisationer för att skapa ett större samarbete 

som ska förhindra framtida brott. Företagen polisanmäler de skyldiga leverantörerna för att 

förhindra fortsatt brottslig verksamhet. Båda företagen uppger att de ska öka kontrollen av 

köttinköp.  

Ta på sig hela skulden 

Varken Dafgård eller Findus tar på sig hela skulden, även om Findus erkänner att de har 

brustit i sin kontroll. Det kan även ses som en ursäkt till kunderna när företagen säger att de 

förstår deras oro och tar den på allvar och att företagen är engagerade och försöker lösa 

problemet. 

Det är problematiskt att identifiera vilken typ av kris det rör sig om eftersom krisen 

fortfarande pågår. Krisen blossade upp snabbt, vilken indikerar på typen the fast burning. Det 

innebär en kris som uppkommer och avslutas hastigt. Det kan även röra sig om the long 

shadow crisis. Den typen liknar the fast burning till en början men har långvariga effekter. 

Huruvida krisen har långvariga effekter går inte utröna i nuläget, för detta behövs ett längre 

tidsperspektiv. 
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8. Slutdiskussion 

I början av krisens skede var Dafgård tystlåtna. Detta var något företaget senare förklarar med 

att de själva ville undersöka problemet innan de uttalade sig. Först nekade Dafgård till att vara 

drabbade av hästköttskandalen och var otydliga i sina svar till medierna. I teoridelen tog vi 

upp att organisationer bör reagera snabbt, vara konsistenta och öppna i krisen. Detta är något 

Dafgård till viss del inte har gjort, vilket således kan vara negativt för dem. Istället för tystnad 

kunde företaget gett mer information om händelsen och företagets agerande. Om de inte vill 

kommentera händelsen specifikt kan de ändå berätta att de undersöker saken. Tystnad kan ge 

ett intryck av dålig kontroll inom företaget. Dafgård bekräftar förekomsten av hästkött i deras 

produkter endast genom intervjuer i artiklarna, aldrig i deras pressmeddelanden. Det kan 

sända ut dubbla budskap när uttalanden i artiklarna inte överensstämmer med 

pressmeddelanden som publicerats på hemsidan. Vad är det som stämmer? Vilken 

information är korrekt?  

Findus hanterade krisen bättre än Dafgård i starten eftersom de var snabba ut med information 

och ställde snabbt upp på intervjuer. Något att ha i åtanke är att Findus blev indragna i 

hästköttsskaldalen den 7 februari medan Dafgård den 25 februari och att händelseförloppen 

inte har sett identiska ut.  

Under krisens förlopp ändrades Dafgårds kommunikation ut gentemot medierna. Dafgårds 

vVD Magnus Dafgård ställde upp i intervjuer och förklarade varför företaget valt att inte 

uttala sig på en gång. Företaget tog initiativ till att samarbeta med myndigheter och 

branschorganisationer vilket fick dem att se ansvarstagande ut.   

Det finns vissa skillnader i företagens kommunikationsstrategier. I den traditionella 

forskningen som presenteras i teoridelen är det bästa att ha en central talesperson. Enligt den 

senmoderna är det ultimata att ha ett nätverk av kommunikatörer, där den bäst lämpade uttalar 

sig i frågan. I artiklarna har båda företagen använt sig av flera olika talespersoner, troligtvis 

för att den personen med bäst kunskap ska uttala sig. När det kommer till vem som det 

hänvisas till i pressmeddelanden skiljer sig företagen åt. Dafgårds pressmeddelande innehåller 

endast telefonnummer och mailadress till företaget, de uppger ingen kontaktperson. Findus 

hänvisar till flera kontaktpersoner med både namn och yrkestitel. Som konsument eller 

journalist kan detta kännas mer professionellt och tryggt. Vid ett tillfälle uppges Findus VD 

Jari Latvanen som kontaktperson vilket ger ett gott intryck eftersom han har en central roll i 

företag.  
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I vissa fall väljer företagen att inte besvara frågor under intervjuer. Det kan ses som att 

företaget har bristande koll eller att de är dåligt informerade. Skulle företagen däremot svara 

att de inte vet eller ge ett svar som inte är strategiska för krishanteringen kan det förvärra 

situationen. I dessa situationer verkar Findus mer öppna och pålästa än Dafgård eftersom de 

ger ut mer och snabbare information och utifrån detta perspektiv har Findus agerat bättre än 

Dafgård. En förklaring till varför Findus agerar snabbare kan vara att de har mer vana av 

liknande situationer eftersom de är ett internationellt företag och de drogs in i skandalen 

tidigare. 

Findus fokuserar på att försöka återskapa sina konsumenters företroende. Ett exempel på detta 

är att de startade en kampanj där konsumenter fick besöka fabriken i Bjuv och de annonserade 

för evenemanget. Findus pressansvarig uttalade sig om att Findus har stor koll på sociala 

medier och vilken uppfattning konsumenterna har om företaget på dessa medier. Detta är 

något vi inte funnit hos Dafgård, vi har varken sett dem aktiva på sociala medier eller uttala 

sig om vad som sker där. Under tidsramen för uppsatsen har det inte heller framkommit om 

Dafgård satsat på några kampanjer där de vill återvinna konsumenternas förtroende. 

När vi tittar på företagens agerande genom hela krisen känns ett citat vi tog upp i teoridelen 

väldigt talande: 

Oavsett om en organisation har skuld till en krissituation eller inte är en given åtgärd och en 

given rekommendation att beklaga det inträffade och deklarera sitt deltagande gentemot de 

drabbade och deras anhöriga samt att intyga att man ska göra allt som är möjligt för att hantera 

krisen och (om man har skuld) vidta åtgärder för att det inte ska upprepas.
84

 

Företagen har agerat som citatet beskriver. De beklagar att hästköttet hamnat i deras 

produkter. De har visat sitt deltagande mot de inblandade, både konsumenter och anställda. I 

flera uttalanden uppger Dafgård och Findus att de har ambitionerna att göra sitt yttersta för att 

gå till botten med deras del i hästköttskandalen och förhindra att liknande skandaler uppstår i 

framtiden. 

Enligt teorierna har båda företagen hanterat krisen väl.  

  

                                                 

84
 Falkheimer, Heide, Larsson, kriskommunikation, s. 100 



 

31 

 

9. Förslag på fortsatt forskning 

Vår uppsats behandlar en tidsperiod där köttskandalen var färsk och fortfarande pågick. Det 

vore intressant att göra en studie på efterspelet; hur har företagen agerat efteråt? Vilka var 

konsekvenserna? Hur försökte företagen på längre sikt att återställa sin image och bygga upp 

relationen med konsumenterna igen? Har krisen haft några långvariga effekter eller rann det 

bara ut i sanden? Infördes det några lagar/regleringar för att förhindra framtida skandaler 

inom livsmedelsindustrin? Gav branschsamarbetet någon effekt? 
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