
 
 

Örebro Universitet     

Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

Image repair-theory vid livsmedelskris 
Textanalys av Findus kriskommunikation kring hästköttsskandalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats 2013-06-04 

Medie- och kommunikationsvetenskap C inriktning allmän och PR 

Handledare: Mats Eriksson 

Examinator: Anna Roosvall 

Författare: Maria Georgenson och Jenny Hallström 

 



 
 

 

Abstract  
 
This study intends to use a text analysis and analyze Findus crisis communication, on their 

website, about the horse meat scandal in February and March 2013. The main focus is to 

examine if Findus crisis communication can be connected to Beniot’s image repair strategies 

and the rhetorical appeal forms, in five press releases and four blog posts, and also if they are 

different depending on the media format. The results show that Findus usually used three of 

the five image repair strategies and the three appeal forms (ethos, pathos and logos) interacted 

and therefore became Findus crisis communication consistent in all material. The results also 

show that Findus had a clear position because they conveyed a consistent message.  

Keywords: Findus, food, crisis communication, text analysis, image repair-theory, 

rhetoric, phases of crisis.  
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1. Inledning och bakgrund 
Många forskare idag menar att vi lever i ett krissamhälle och de menar att vi blir 

uppmärksammade på nya kriser näst intill varje dag. En kris bör dock inte ses som något 

objektivt som existerar i en sann verklighet utan att kriser skapas socialt av människor. 

Människors uppfattning av en händelse påverkar om den ska betraktas som en kris och vilka 

åtgärder som krävs för att hantera den. En kris kännetecknas av att den ofta inträffar plötsligt, 

är överraskande, är mycket synlig, kräver omedelbar uppmärksamhet, kräver någon form av 

handling och är utanför en organisations fullständiga kontroll (Falkheimer et al. 2009, s.7-17).  

När en kris inträffar i ett företag påverkas inte bara dess ägare och anställda utan företaget har 

också ett ansvar gentemot samhället, finansvärlden och andra intressenter. Ett företags rykte 

kan snabbt förändras om man inte hanterar krisen på ett förnuftigt sätt (Larsson 2008, s.294). 

När en kris inträffar är det viktigt att snabbt få ut information och visa sig tillgänglig för sina 

kunder. För att upprätthålla en bra kriskommunikation är det även viktigt att berätta allt och 

att tala sanning. Eftersom det ofta handlar om att få ut information till kunder och allmänheten 

är det viktigt att utgå från deras kunskaper och att kommunicerar på ett vardagligt språk 

(Larsson 2008, s.300-301). 

I kriskommunikationsarbetet bör man överväga vilka medel som ska användas för att på ett 

effektivt sätt nå rätt mottagare (Falkheimer et al. 2009, s.14). Den 

kommunikationsteknoglogiska utvecklingen har skapat nya förutsättningar för 

kommunikation. Sociala medier har öppnat för flera kanaler som ett företag kan kommunicera 

med vid kris. Eriksson (2009) beskriver utvecklingen enligt följande:  

Det sociala nätverken skapas och upprätthålls vanligtvis genom informations-

och kommunikationsteknologiska lösningar och de bidrar därigenom till ett 

situationsbundet meningsskapande, multipla publiker/aktörer/relationer och 

mångfaldiga budskap i kriskommunikationen. 

Det finns idag relativt många studier om kriskommunikation och om vilka strategier företag 

använder för att bygga upp sitt förtroende hos kunder och allmänheten (Falkheimer et al. 

2009, s.26). Image repair är en teori av William Benoit som ofta tillämpas vid forskning kring 

kriskommunikation och den består av fem försvarsstrategier som ett företag kan arbeta efter 

under en kris (Benoit 1997, s.177-178). En stor del av dagens forskning inom 

kriskommunikation är internationell och har vanligtvis två fokus, den ena är att undersöka 
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med hjälp av teoretiskt utvecklade modeller och den andra har fokus på det som sker innan en 

kris inträffar (Falkheimer et al. 2009, s.26). Den svenska forskningen inom 

kriskommunikation fokuserar ofta på företroendekriser, organisationskriser, miljökriser och 

tekniska kriser (Falkheimer et al. 2009, s.37-38). Det finns få svenska studier som undersöker 

kriskommunikation i livsmedelsrelaterade kriser, dock finns det internationella studier som 

undersöker livsmedelsrelaterade kriser och då ofta i samband med bakterier i mat. 

I februari 2013 uppdagades det att Findus färdiglagade lasagne innehöll hästkött istället för 

nötkött som det stod på innehållsförteckningen. Findus är ett av Sveriges ledande 

livsmedelsföretag och producerar olika frysta matprodukter. De har en omsättning på cirka två 

miljarder kronor varje år och är verksamma i Norden, Spanien, Frankrike och Storbritannien. 

Findus har en välutarbetad köttpolicy som betonar noggrannheten i val av leverantörer och att 

dessa måste leva upp till Findus kvalitetskrav. Djuren ska hanteras efter EU:s krav på 

djurhållning och får inte behandlas med hormoner i tillväxtfrämjande syfte (Findus 2013). 

Det var genom en av Findus egna rutinkontroller som det avslöjades att innehållet inte stämde 

överens med innehållsförteckningen. Upptäckten ledde till att ett flertal företag testade sina 

egna varor och det visade sig att det fanns hästkött i många olika produkter på den svenska 

marknaden, eftersom produkterna kom från samma leverantör. Krisen växte snabbt och blev 

en nationell nyhet och fick namnet Hästköttsskandalen (SVT 2013). Som ett svar på 

uppmärksamheten som uppstod, valde Findus att kommunicera med hjälp av olika kanaler. 

Findus har bland annat på sin hemsida publicerat pressmeddelanden och blogginlägg kring 

krisen. Vi har som avseende att studera dessa texter för att se hur Findus utformat sin 

kriskommunikation. 

Genom att undersöka hur Findus kommunicerar och formulerar sina budskap i sin 

kriskommunikation kan vår studie ses som ett tillskott i kriskommunikationsforskningen i 

livsmedelsrelaterade kriser i Sverige. Detta kan i sin tur ses som ytterligare en byggsten i 

forskningen kring kriskommunikation. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Findus har formulerat sina budskap i sin 

kriskommunikation kring hästköttskandalen på findus.se. 

För att uppnå vårt syfte kommer vi utgå från följande frågeställningar: 

• Hur framställs sändare, mottagare och innehåll i Findus kriskommunikation? 
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• Går budskapen i Findus kriskommunikation att koppla till någon av Image Repair-

strategierna? 

• Använder Findus sig av de tre retoriska appellformerna ethos, pathos och logos i sin 

kriskommunikation? 

• Skiljer sig kriskommunikationens budskapsstrategier och formuleringar åt i 

blogginlägg och pressmeddelande? 

1.2 Avgränsningar 
I vår studie har vi avgränsat oss till att studera hur Findus formulerat sin kriskommunikation 

på sin hemsida. Vi har avgränsat oss till de fyra blogginläggen och fem pressmeddelandena 

som Findus publicerat kring krisen. Detta eftersom det är genom dessa två kanaler som Findus 

kommunicerat mest och kontinuerligt. Vi har valt att bortse från kommentarsfunktioner och 

hyperlänkar i materialet eftersom vi inte ämnar studera allmänhetens reaktion eller respons på 

det Findus skrivit.  

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en introduktion till ämnet och studien, och därefter presenteras studiens 

syfte och frågeställningar samt avgränsningar, och avslutningsvis kommer ett redogörande 

avsnitt med definitioner på de begrepp uppsatsen berör. I kapitel två presenteras de teoretiska 

utgångspunkterna som vi använder i studien, samt redogör för tidigare forskning som vi anser 

är relevant för vår studie. I kapitel tre presenteras materialet och urvalsprocessen av detta samt 

metoden och tillvägagångssättet i studien. I kapitel fyra presenteras resultatet av analysen och 

i kapitel fem diskuterar vi våra resultat. I kapitel sex presenteras och diskuteras studiens 

slutsatser samt att vi ger förslag på framtida forskning. I kapitel sju redogörs en 

sammanfattning av studien och dess resultat. 

1.4 Definitioner 

1.4.1 Organisationskris  

En organisationskris har en snävare betydelse än en samhällskris eftersom den i första hand är 

ett hot gentemot organisationen, mer än den är ett hot emot omgivningen och allmänheten 

(Falkheimer, Heide och Larsson 2009, s.15). Det finns många definitioner på vad som 

kännetecknar en organisationskris, Pearson och Mitroff (1993, s.48-59) definierar kris på 

följandes sätt: Kriser är uppenbara, överraskande och behöver omedelbar uppmärksamhet. 

Kriser kräver aktiv handling och är bortom organisationens absoluta kontroll. Lerbringer 

(2012, s.9) preciserar en kris som en oväntad och oönskad händelse som skapar stress där det 
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måste fattas snabba beslut. Den stör organisationens normala verksamhet och förhindrar 

organisationen från att nå sina utsatta mål och hotar tillväxten och försäljningen. Kriser kan 

skapa stora skador som inte går att åtgärda om ett aktivt ställningstagande inte vidtas.  

Det finns olika typer av kriser, den första är den som börjar och slutar snabbt, den andra är 

den som slutar snabbt efter att långsamt ha växt fram, den tredje växer fram sakta och 

försvinner långsamt bort och den sista är den som sker snabbt men fortsätter vidare skapa 

problem i framtiden (Falkheimer, Heide och Larsson 2009, s.20).  

1.4.2 Kriskommunikation 

Kriskommunikation kan grovt definieras som insamling, bearbetning och spridning av 

information som krävs för att ta itu med en krissituation (Coombs 2010, s.20). Detta kan 

beröra kommunikation mellan organisationer och olika intressenter så som konsumenter, 

medborgare eller politiker. Hanteringen av en kris och hanteringen av kommunikationen i 

krisen är två delar som är oskiljaktiga, krishantering innebär till största del just att 

kommunicera (Falkheimer, Heide och Larsson 2009, s.23).  

Kommunikationen under en kris skiljer sig i många avseenden från den vardagliga 

kommunikationen. Människors behov av information ökar markant under en kris och behovet 

uppstår snabbt. Följden blir att kvantiteten av information ökar och kommunikationskanalerna 

kan bli överbelastade eftersom många typer av information blandas. Under ett krisarbete är 

legitimitet och förtroende två viktiga faktorer och krisledarna måste vara tillförlitliga och 

pålitliga som informationskällor (Falkheimer, Heide och Larsson 2009, s.24-25).  

1.4.3 Organisationsidentitet och image 
Organisationsidentitet kan klassas som en form av social identifikation. Människor har ett 

medfött behov av att identifiera sig med något eller någon och det fungerar som ett sätt att 

förstå sin omgivning och situation. När individen identifierar sig med en organisation eller ett 

företag anammar dem också värden som organisationen utgörs av. Immateriella värden som 

sammankopplas med ett företag och dess produkter påverkar individen att köpa en viss vara. 

Dessa värden blir viktiga i konkurrensen mellan organisationer och företag.  

Image anger den uppfattning människor har av en organisation, och hur allmänheten uppfattar 

en organisations image är ett resultat av hur de kommunicerat och agerat.  Den image som 

förmedlas till allmänheten används sedan för att verifiera identiteten (Heide, Johansson och 

Simonsson 2005, s.169-178).   
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1.4.4 Pressmeddelande 

Ett pressmeddelande är en text som är till för att informera journalister och andra intressenter 

om en nyhet eller händelse. Ett pressmeddelande bör enligt Hansen (2004, s.133-134) vara 

uppbyggt på följande vis: Överst ska det finnas en tydlig, konkret och intresseväckande rubrik 

och efter det ska det vara en ingress som ska kännas journalistiskt skriven. Därefter kommer 

en detaljrik brödtext som ska ha en tydlig ingång och bra läsbarhet. Det bör finnas ett citat 

från någon ansvarig hos företaget, avslutningsvis bör det finnas direktiv till hur man kan hitta 

mer information.  

1.4.5 Blogg 

Blogg är ett medium som ingår i sociala medier och kan i sin enkelhet översättas till en typ av 

onlinedagbok med inlägg i ett kontinuerligt flöde. En viktig och grundläggande funktion hos 

bloggen är att det finns tillgång för läsaren att kommentera och att se andras kommentarer. 

När ett företag använder bloggar kallas det för nyhetsbloggar. De kännetecknas av 

nyhetsrubriker och sammanfattningar, det är också vanligt att de länkar till andra webbsidor 

och bloggar. Företag kan använda en blogg för att stärka och påverka människors 

uppfattningar om olika företeelser (Falkheimer, Heide och Larsson 2009, s.113-114). 

Vissa forskare menar att bloggar kan vara ett bra medium för onlinekommunikation, medan 

andra forskare menar att bloggen är något som experter använder för att sprida och uttrycka 

sina åsikter i olika ämnen (Falkheimer, Heide och Larsson 2009, s. 114). 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

2.1 Image Repair Theory 
En organisation eller ett företag kan hamna i krissituationer av olika anledningar. De kan 

själva hamna i en kris genom att det drabbas av en olycka eller att ledningen agerat felaktigt. 

De kan även bli ansvariga för att hantera en extern kris. Om en extern kris inte hanteras 

korrekt kan företaget stå inför en dubbelkris som uppstått genom en tidigare dåligt skött 

krishändelse. När ett företag står inför en förtroendekris är det viktigt att de vet hur de ska 

kommunicera och agera i sin relation till omvärlden. Det har utformats flera teorier om hur 

man formulerar sina budskap, image repair theory är en av dessa teorier (Falkheimer, Heide 

och Larsson 2009, s.97-98).   
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Amerikanen William Benoit (1997) har tagit fram teorin image repair som belyser hur företag 

och organisationer kan utforma sina budskap under kris. Teorin kan också användas av 

forskare och studenter för att kritisk granska de budskap som producerats under kris. Teorin 

fokuserar på hur man kan formulera sina budskap för att återskapa företroende och reparera 

organisationens image. Benoit har delat in teorin i fem strategier: denial, evasion of 

responsibility, reduce of offensiveness, corrective action, mortification. Fortsättningsvis 

kommer vi att referera till dessa fem strategier efter Falkheimer, Heide och Larsson (2009) 

svenska översättning: förnekande, bortförklaring, minska händelsens anstötlighet, 

tillrättaläggande, ta på sig skulden.  

Den första strategin är förnekande och det finns två varianter för ett företag att inta en 

förnekande position. Oavsett om företaget är inblandat eller inte, kan de förneka händelsen 

och hävda sin oskuld eller så förnekar de och projicerar händelsen. Det finns dock en risk att 

krisen blir ännu större om det senare kommer fram att företaget varit inblandat (Benoit 1997, 

s.179-180). 

Den andra strategin är bortförklaring och inom denna strategi finns det fyra varianter. Den 

första är att företaget hävdar att de agerat som de gjort på grund av en annans handling. Den 

andra är att hänvisa till faktorer som inte är i företagets kontroll. Den tredje är att framställa 

det inträffade som en olycka och den fjärde är att förklara att de hade goda avsikter och att de 

inte menade något illa, detta görs ofta för att undvika företroendekriser (Benoit 1997, s.180).   

Den tredje strategin handlar om att minska händelsen anstötlighet och har sex olika varianter. 

Den första varianten är att företaget kan försöka stärka företagets positiva handlingar och de 

redan exsisterande positiva känslorna som allmänheten har för företaget. Detta kan ske genom 

att fokusera på och framhäva bra saker företaget gör eller har gjort tidigare. Det andra är att 

försöka förminska de negativa känslor som är associerade med en dålig handling, och sker 

genom att betona att ingen större skada är skedd. Den tredje varianten är att försöka ge 

exempel på liknande och allvarligare händelser än den företaget själv gjort för att förminska 

sin egen kris. Den fjärde varianten innebär att man försöker få händelsen att hamna i en mer 

positiv och gynnsam situation. Detta kan ske genom att till exempel lägga fokus på positiva 

aspekter händelsen resulterat i, alltså att ändamålet helgar medlen. Den femte varianten 

innebär att de som blivit anklagade för orätt går till attack mot de som anklagat dem. Att 

kompensera de som blivit utsatta för händelsen är den sjätte och sista varianten för att minska 

händelsens anstötlighet (Benoit 1997, s.180-181). 



7 
 

Den fjärde strategin tillrättaläggande innebär att företaget lovar att korrigera problemet 

genom att återgå till situationen före händelsen eller genom att utlova att det aldrig kommer 

att ske igen (Benoit 1997, s.181). 

Femte strategin ta på sig skulden handlar om att helt och hållet ta på sig skulden för det som 

inträffat. Man erkänner sitt misstag och sin inblandning i krisen och ber därefter om ursäkt. 

(Benoit 1997, s.181). 

Benoit poängterar att även om företaget som anklagas för orätt är ansvariga eller inte, är dessa 

strategier aktuella. Uppfattas företaget som skyldigt är det viktigt att agera därefter (Benoit 

1997, s.178).  

Det finns mycket forskning som berör image repair theory och för att förstå sig på image 

repair menar Benoit att man bör se teorin som ett sätt att övertyga, och för att få en 

uppfattning om teorins effektivitet bör man ha en förståelse för hur man övertygar människor 

i största allmänhet. För att övertyga bör man ha stöd för sina påståenden, utveckla teman i 

kommunikationen och undvika att göra falska påståenden. Benoit anser också att det kan vara 

väldigt viktigt att informera om planer för att korrigera eller förebygga likande problem. 

Människor vill gärna ha någon att skylla på men de tycker trots detta att det är viktigt att få 

information om vilka åtgärder som vidtagits för att undvika framtida problem, och Benoit 

anser att detta kan vara en viktig komponent i image repair (Benoit 1997, s.183-184). 

2.2 Retorik 
Retoriken började som en lära om talekonsten under antiken. Idag väljer fortfarande en del 

forskare att avgränsa retoriska yttranden till det talade ordet, men de flesta forskare anser idag 

att även skriften, bruket av rörelse och beröring, visuella och auditiva uttryck bör ses som 

retoriska yttranden. Det finns ingen konkret definition av vad ett retoriskt yttrande är. Det 

finns inga yttranden, situationer eller fenomen som är retoriska innan vi väljer att själva 

definiera dem som retoriska. Retorikvetenskap finns definierad i många olika varianter: som 

den klassiska läran om vältalighet, som språkfilosofi, litteraturvetenskap och 

argumentationslära (Kjeldsen 2008, s.13-15). 

Kjeldsen (2008) menar att vi hela tiden övertygar och påverkar varandra. Retorik i 

vetenskaplig mening handlar om att undersöka hur människor övertygar varandra och när det 

pratas om övertalan i retoriken används det latinska ordet persuasio. Det finns två typer av 

persuasio, snäv respektive bred persuasio. Bred persuasio innebär kommunikation som sker 
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när man framställer ett ämne eller en händelse på ett sätt så att mottagarna förstår det, 

accepterar det eller medupplever det. Snäv persuasio behandlar kommunikation i situationer 

där det finns meningsskiljaktigheter i upplevelser, mening och förståelse (Kjeldsen 2008, 

s.16-17). 

Aristoteles har skrivit den äldsta bevarade boken om retorik och han var den första som 

begrundande retoriken som något filosofiskt (Kjeldsen 2008, s.32). Han ansåg att retoriken 

handlade om förmågan att övertyga och att det var ett neutralt instrument som kunde 

användas i både goda och onda syften (Kjeldsen 2008, s.20). Aristoteles konstaterade att det 

fanns olika förfaringssätt som människor använde när de argumenterade. Han ansåg att detta 

skedde genom tre bevismedel eller så kallade appellformer: Ethos, Pathos, Logos. Inom den 

klassiska retoriken är detta medel för att övertyga, persuasio (Kjeldsen 2008, s.33).   

Ethos kretsar kring talaren eller sändarens kvaliteter, som utgörs av dennes moraliska 

karaktär, kompetens och välvilja till mottagarna (Kjeldsen 2008, s.123). Ethos förstärks 

genom att sändaren försöker öka sin trovärdighet och detta kan ske genom att berätta att de 

upplevt samma sak eller genom att framlägga bevis för att de är påläst inom ämnet (Kjeldsen 

2008, s.33-34).  

Pathos behandlar de känslor sändaren försöker väcka hos mottagaren. Detta kan ske genom 

att försöka få mottagaren i en viss sinnesstämning genom värdeladdade ord och att på så sätt 

skapa associationer i sin kommunikation (Kjeldsen 2008, s.34). 

Logos handlar om att framhäva intellekt och rationalitet. Detta sker med hjälp av fakta och 

realism. Det gäller att skapa tyngd och trovärdighet i sina argument genom att hålla sig till 

ämnet. En strävan efter objektivet förekommer också och detta sker med hjälp av anonymstil 

och neutrala ord val (Vigsø 2010, s.221). 

I retoriken är ethos, pathos och logos sammanlänkade och samverkar för att uppfylla 

avsändarens mål med att övertyga. Att endast försöka övertyga genom logos fungerar inte 

eftersom det måste finnas ethos i form av förtroende hos avsändaren för att mottagaren ska ta 

till sig budskapet (Vigsø 2010, s.221).  

2.3 Krisens faser 
En kris händelseförlopp kan delas in i faser och beroende på vilken fas krisen befinner sig i 

bör företaget agera på olika sätt. Kris kan delas in i tre stycken huvudfaser – före, under och 

efter krisen, vilka brukar kallas för varningsfasen, akutfasen och följdfasen. Larsson (2008) 
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beskriver en mer detaljerad indelning där han belyser fem olika faser: förebyggandefasen, 

förberedelsefasen, akutfasen, återhämtningsfasen och lärofasen (Larsson 2008, s.291). 

Förebyggandefasen syftar till att förebygga att en kris uppstår och detta kan ske genom 

omvärldsbevakning och genom att upprätthålla en säkerhetspolicy i företaget. Det kan även 

handla om att skapa en säker infrastruktur och teknik i företaget (Larsson 2008, s. 291-292).  

Den andra fasen, förberedelsefasen, syftar till att konstruera en förmåga inom företaget att 

hantera svåra påfrestningar. Det kan ske genom att utforma krisplaner och 

kommunikationsformer som sedan kan användas om en kris uppstår. Det är även viktigt att 

uppdatera krisplanen och att träna personalen kontinuerligt (Larsson 2008, s. 291-292). 

Tredje fasen är akutfasen och i den befinner sig ett företag när en kris precis inträffat och det 

är första tiden av krisens inverkan (Falkheimer et al. 2009, s.20). Det är viktigt att företaget 

kommunicera via internet och sin hemsida vid ett akut krisläge (Eriksson 2009, s.109). 

När en kris befinner sig i den fjärde fasen, återhämtnings- eller bearbetningsfasen, försöker 

företaget återgå till sin normala arbetsform. Arbetet är fokuserat på att reparera och återställa 

de skador krisen medfört, och om krisen är en följd av brister i företaget, måste nu nya 

strukturer utvecklas (Larsson 2008, s. 292).  

Sista fasen, lärofasen, handlar om betydelsen av att lära sig av sina misslyckanden (Larsson 

2008, s. 292). Det är av yttersta vikt att man systematisk och långsiktigt tar vara på 

erfarenheten krisen tillfört företaget och använder sig av det man lärt sig i framtiden 

(Falkheimer et al. 2009, s.21). 

Dessa fem faser bör ses som en teoretisk modell för en kris händelseförlopp och faserna kan 

överlappa varandra. En kris sker ofta oväntat och det kan leda till att det inte finns tid för 

förberedelser. När en kris inträffar börjar arbetet med att lösa problem och reparera skador 

som krisen medfört relativt snabbt och därför brukar akutfasen snabbt övergår i 

återhämtningsfasen (Falkheimer et al. 2009, s.21). 

2.4 Tillämpning av teorier 
För att skapa en djupare och grundligare undersökning har vi valt att kombinera två teorier. 

Image repair-theory fokuserar på försvarsstrategier, som ska fungera som ett sätt att bygga 

upp förtroendet igen genom olika sätt att be om ursäkt och försvara sig. De retoriska 

appellformerna har fokus på hur man genom fraser, formuleringar och ordval strävar efter att 
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förmedla känslor, karaktär och trovärdighet, och allt detta ska slutligen övertyga mottagaren 

om ett budskap. I vårt fall har vi valt att se retoriken som en teori och inte som en metod 

vilket den också kan används som. Anledningen till att vi valt att använda den som en teori är 

att vi bara valt ut de tre appellformerna och vi kommer inte analysera övriga retoriska 

aspekter.  

Eftersom vi har valt ut en teori om försvarsstrategier och en viss del ur retoriken, blir analysen 

relativt snäv. Vi anser dock att dessa två teorier kompletterar varandra och kommer därför att 

ge studien det djup den behöver för att uppnå vårt syfte. 

2.5 Tidigare forskning 
Forskning kring kriskommunikation har ökat markant sedan millenniumskiftet. I Sverige 

ansågs Tjernobylkatastrofen 1986 vara ett startskott för forskning kring kriskommunikation. 

Inom forskningsfältet är det vanligt att man använder sig av teoretiskt utvecklade modeller 

som bland annat kan bestå av olika retoriska strategier. I många fall analyseras det vilka 

strategier organisationer använder sig för att bygga upp sitt företroende efter en kris 

(Falkheimer, Heide och Larsson 2009, s.25-27). 

Inom forskningsfältet kommer vi presentera sex artiklar som vi anser är relevanta för vår 

studie. Inledningsvis kommer det två studier som studerat image repair-theory, bland annat på 

pressmeddelanden. Därefter presenteras två studier som undersökt kriskommunikation i 

bloggar och sociala medier, och slutligen studier som undersökt kriskommunikation i 

livsmedelsrelaterade kriser. Vi anser att dessa studier är relevanta eftersom vi gör en studie 

med image repair som teori och eftersom vårt material är blogginlägg och pressmeddelande, 

och eftersom krisen ifråga är en livsmedelskris. Vi kommer återkoppla till tidigare forskning 

under analys, diskussion och slutsatser.  

2.5.1 Presentation 
Jinbong Choi (2012) undersökte vilka image repair-strategier British Petroleum (BP) använde 

sig av i pressmeddelanden i samband med explosionen på en av oljeriggarna 2010. Olyckan 

ledde till att elva arbetare miste livet och ett stort oljeutsläpp inträffade. Choi gjorde en 

kvantitativ innehållsanalys där 93 pressmeddelanden analyserades för att kartlägga vilka 

teman och strategier de innehöll. Resultatet visade att BP använde sig av pressmeddelanden 

för att informera allmänheten om företagets arbete med krisen. Pressmeddelandena innehöll 

inga defensiva strategier, vilket tyder på att de inte flydde från krisen utan att BP tog sitt 

ansvar. Pressmeddelandena användes även för att minimera skadorna på företaget och för att 
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upprätthålla ryktet och det bevarades genom att rengöra och ta hand om de skador 

oljeutsläppet medfört. De erbjöd även ekonomisk ersättning till både offren och samhället. 

Utöver detta visade även studien att man bör använda sig av ett enkelt språk i 

pressmeddelandena eftersom de ofta riktar sig till allmänheten (Choi 2012, s.422-429).  

Även Derina Holtzhausen och Glen Roberts (2009) undersökte användningen av image 

repair-strategier när de analyserade krishanteringen av de sexuella övergreppen som skedde 

på Air Force Academy 2002. Forskarna gjorde en innehållsanalys av nyheter, 

pressmeddelanden och rapporter från det amerikanska flygvapnet och från sex nationella 

tidningar. Resultatet i analysen visade att kriskommunikation bör ses som en dialektisk 

process som används för att ändra perspektivet på händelser, både hos institutionen och hos 

medierna. Holtzhausen och Roberts kom fram till att ett aktivt tillvägagångssätt var mest 

effektivt i skapandet av en positiv mediebevakning. Den mest effektiva image repair-strategin 

visade sig vara bolstering, alltså att uppväga med goda handlingar. Resultatet visade även att 

ett komplext förhållningssätt till kriser är bättre, eftersom det skulle kunna hjälpa de som 

arbetar med kriskommunikation att förbereda sig och att hantera krisen bättre (Holtzhausen 

och Roberts 2009, s.165-186). 

Det finns en del forskning som behandlar kriskommunikation i sociala medier och bloggar. 

Yang, Kang och Johnson (2010) undersökte individers uppfattning av kriskommunikation i 

bloggar. De simulerade ett antal organisationsbloggar för att se vilka budskap som kunde leda 

till en minskning av negativa känslor gentemot en organisation. Forskarna utförde en 

experimentell studie i oberoende grupper där de undersökte publikens känslor och upplevelser 

av en kris. Deltagarna fick information om krisen och fick därefter registrera sig online för att 

sedan slumpmässigt bli tilldelade en av de åtta experimentella bloggarna. Avslutningsvis fick 

de fylla i en enkät om hur de uppfattade krisen. Resultatet i studien visade att öppenhet till 

dialogisk kommunikation var avgörande för att skapa och förbättra publikens inblandning i 

kriskommunikationen, vilket i sin tur ledde till positiva uppfattningar efter krisen (Yang, 

Kang och Johnson 2010, s.473-497).  

Även Berglind och Ullström (2013) har gjort en studie på bland annat bloggar. De har gjort en 

fallstudie på Sonys kriskommunikation i sociala medier och bloggar. Syftet var att få en insikt 

i hur ett företag kan sköta sin kriskommunikation i sociala medier. I uppsatsen har författarna 

gjort en kvantitativ respektive kvalitativ innehållsanalys, för att uppmärksamma vilka 

retoriska strategier som användes, vilket innehåll de olika sociala mediekanalerna hade och 
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om Sonys kriskommunikation går att jämföra med Situational Crisis Communication Theory. 

Resultatet i uppsatsen visar att Sony först valde att ta avstånd från krisen genom sina 

uttalanden för att senare inta en ursäktande roll genom att erbjuda kompensationer och 

förbättringar i säkerheten för sina kunder (Berglind och Ullström 2013). 

Inom kategorin kriskommunikation och livsmedel kommer vi presentera två artiklar, de 

kretsar kring förekomsten av listeria respektive salmonellabakterier i mat. Första artikeln 

undersökte fallet kring Maple Leaf Foods och upptäckten av listeriabakterier i deras 

produkter. Maple Leaf Foods är ett av Kanadas största matberedningsföretag med distribution 

till mataffärer, restauranger och institutioner. Under 2008 hamnade företaget i en stor kris 

efter att bakterien listeria förekommit i deras produkter som ledde till att 23 personer avled 

och många insjuknade. De gjorde flera undersökningar för att hitta vad det var som innehöll 

listeria, och allt kallskuret kött från en av fabrikerna återkallades. Kriskommunikationen från 

Maple Leaf Foods var från början väldigt öppen. Det första företaget gjorde var att skicka ut 

ett informationsblad med förklaringar och beskrivningar av vidtagna säkerhetsåtgärder. 

Företaget såg till att svara på alla kunders samtal och var noga med att publicera all 

information på sin hemsida. Maple Leafs VD blev den främsta talespersonen och höll i många 

presskonferenser under krisens förlopp. Lärdomar som kunde dras av krisen var att det är 

viktigt att redan från början vara öppen och konsekvent i kriskommunikationen (Fearn-Banks 

2011, s.243-252).  

Den andra artikeln inom livmedelsrelaterade kriser är en studie av Kathleen Vidoloff och 

Elizabeth Petrun (2010). Forskarna utförde en deduktiv fallstudie på ett fall med 

salmonellabakterier i tomater och i paprikor vilket resulterade i att människor insjuknade. 

Utbrottet varade i över tre månader och fallet fick mycket uppmärksamhet i medier. Analysen 

gjordes på USA:s regerings pressmeddelanden, artiklar och TV-bevakning för att undersöka 

vilka kommunikationsstrategier som användes. Vidloff och Petrun utgick från National Center 

for Food Protection and Defense’s (NCFPD) rekommenderade strategier vid krissituation i 

analysen. Resultat visade att det existerade fyra teman i kriskommunikationen. Det första 

temat var att skapa nätverk och det andra att förespråka partnerskap. Regeringen försökte 

framhäva förekomsten av samarbete mellan myndigheter. Tredje temat innefattade tips till 

allmänheten om förskitighetsåtgärder kring råvarorna. Sista temat var att framhäva viljan att 

vara öppen och tillgänglig för medier i olika kanaler (Vidoloff och Petrun 2010, s.65-90).  
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Forskningen är inom forskningsfältet kriskommunikation omfattande och studier har 

genomförts på många typer av kriser. I många forskningsstudier använder de sig av 

innehållsanalys som metod. Man har till exempel studerat hur organisationer hanterar en kris 

genom uttalanden på sin hemsida. I flertalet av studierna har pressmeddelanden analyserats, 

och då kodar de ofta av ett större antal pressmeddelanden för att kunna utläsa olika resultat 

och för att se likheter och olikheter (Holtzhausen och Roberts 2009; Vidoloff och Petrun 

2010; Choi 2012). Det finns även många relativt nya studier som undersökt organisationers 

användning av sociala medier och bloggar i kriskommunikation (Berglind och Ullström 2013; 

Björkholm och Nilsson 2013; Yang, Kang och Johnson 2010).  

3. Material och metod 

3.1 Material och urval 
Vi har valt vårt material med hjälp av ett målstyrt urval och ett målstyrt urval är ett icke-

sannolikhetsurval. Syftet är alltså inte att slumpmässigt välja ut material utan forskaren väljer 

strategiskt ut material som är relevant för de forskningsfrågor studien har (Bryman 2008, 

s.392). Enligt Bryman (2008) lämpar det målstyrda urvalet sig bäst i kvalitativa studier, detta 

eftersom man oftast vet vilket material man vill analysera.  

Vi har valt ut fem pressmeddelanden respektive fyra blogginlägg för vår studie. Materialet är 

hämtat från Findus.se och det publicerades mellan 2013-02-07 till 2013-03-08. Det var under 

denna tidsperiod hästköttsskandalen uppmärksammades och Findus kommunicerade kring 

den. Eftersom vårt syfte är att analysera material som behandlar krisen valde vi dessa datum. 

För att minska risken att förbise viktigt empiriskt material har vi valt att undersöka samtliga 

pressmeddelanden och blogginlägg som Findus publicerat på sin hemsida kring krisen. 

Vi har valt detta material eftersom det hjälper oss att uppnå vårt syfte, vilket är att se hur 

Findus har formulerat sina budskap i kriskommunikation kring hästköttskandalen på sin 

hemsida. Vi valde pressmeddelandena och blogginläggen för att det är de två stora kanalerna 

med kontinuerligt flöde som Findus använt i kriskommunikationen. Findus har även 

kommunicerat i sociala medier, men vi har valt att bortse från detta eftersom vi vill undersöka 

längre texter och inte korta notiser. Eftersom vi valde ut längre texter lämpar sig textanalys 

väldigt bra som metod. 
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3.2 Metod 

3.2.1 Textanalys 
Den textanalytiska metoden går ut på att ta fram det huvudsakliga innehållet i en text genom 

omsorgsfull läsning av textens delar, helhet och kontexten texten befinner sig i. Helheten i 

texten anses vara summan av delarna. Vissa avsnitt i texten anses viktigare än andra 

(Esaiasson et al. 2012, s.210). Alla texter uppstår i en social situation, riktar sig till en 

målgrupp och konstureras med hänsyn till ett precist syfte av sin författare (Ledin och Moberg 

2010, s.155). 

Vid textanalys ska man närma sig sitt material förutsättningslöst och därför ser modeller för 

textanalys olika ut beroende på vad avsikten med analysen är. Utifrån teoretiska begrepp och 

perspektiv ställs frågor till texten. Frågorna ska ses som ett redskap i arbetet att bryta ner 

textens olika delar utan att gå miste om helheten (Ledin och Moberg 2010, s.155-160). Enligt 

Esaiasson et al. (2012, s.217) bör frågorna betraktas som empiriska indikatorer på det 

fenomen som ämnas undersökas. 

Inom textanalys finns det en metod där man arbetar med förhandsdefinierade kategorier. Detta 

passar den som redan på förhand vet vad man söker efter i sin undersökning (Esaiasson et al. 

2012, s.217). Eftersom vi vill undersöka om Benoits image repair-strategier samt 

appellformerna ethos, pathos och logos finns i vårt material passar denna sorts metod vår 

analys synnerligen bra.  

När man använder sig av ett angreppsätt, med förhandsdefinierade kategorier, ställs det höga 

krav på analysredskapet. Det handlar om att ta vara på kategorier som ger riktiga och 

intressanta resultat i förhållande till frågan som ställs. Det handlar om tekniska och 

intellektuella krav (Esaiasson et al. 2012, s.217).  

Det tekniska kravet innebär att analysschemats komponeter ska vara möjliga att 

operationalisera på ett godtagbart sätt. Det ska gå att avgöra vad som kännetecknas och skiljer 

ett av alternativen från ett annat. Analysschemat ska baseras på entydiga principer och det 

måste framgå tydligt på vilka grunder indelningen har utförts och indelningen måste vara 

enhetlig. Kategorierna måste vara ömsesidigt uteslutande, det vill säga att det måste finnas 

tydliga skillnader mellan kategorierna. När man studerar fenomen som är mer komplexa kan 

det finnas svårigheter att skapa kategorier som är helt uteslutande och då bör man eftersträva 

så täckande kategorier som möjligt. Det innebär att man fastställer alla välkända och 

väsentliga aspekter av fenomenet men reserverar sig för att oanade aspekter kan uppkomma 
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under studiens gång (Esaiasson et al. 2012, s.137-139). Detta är något vi resonerat kring och 

vi eftersträvar att ha så täckande kategorier som möjligt. Vi är medvetna om att en och samma 

mening kan platsa inom flera kategorier.  

De intellektuella kraven handlar om att skapa givande och fruktbara kategorier. Vad som 

menas med fruktbara är oklart men det kretsar kring att vara innovativ. Det kan uppfattas som 

ett sätt att vara nyskapande när man konstruerar sina kategorier, och att dessa sedan i sin tur 

kan leda till något som aldrig sagts eller upptäckts förut (Esaiasson et al. 2012, s.139). Det 

kan förklaras som ett sätt att försöka upptäcka en förbisedd aspekt, av fenomenet man ämnar 

undersöka, genom att skapa givande och innovativa kategorier (Esaiasson et al. 2012, s.217). 

Vi har valt textanalys som metod eftersom vi anser att den lämpar sig bra för besvara våra 

frågeställningar och på så sätt uppnå vårt syfte. Den största bidragande faktorn till att vi valde 

textanalys var för att det är en metod som enkelt går att utforma efter det syfte och 

frågeställningar studien har. Metoden gör det samtidigt möjligt att fördjupa sig i vissa delar i 

en text utan att gå miste om helheten. 

Kvalitativ innehållsanalys hade kunnat vara ett alternativ men då vi inte vill undersöka allt 

innehåll föll sig textanalysen som en bättre metod. Utefter våra frågeställningar har vi 

utformat en egen textanalytiskmodell. 

3.2.2 Tillvägagångssätt 
För att allt material ska ha samma förutsättningar kommer vi undersöka alla texter på samma 

sätt. Vi har skapat en analysmodell som innehåller förhandsdefinierade kategorier med 

underliggande frågor. För att utforma våra kategorier har vi tagit hjälp av Hellspong och 

Ledin (2010), Ledin och Moberg (2010) och Esaiasson et al. (2012) böcker om textanalys. Vi 

kommer utgå från fem kategorier: 

• Sändare: Vem är den huvudsakliga sändaren? Vilka röster som kommer till tals? Hur 

refererar Findus till sig själva? 

 

• Mottagare: Till vem vänder sig texten? Hur tilltalas mottagaren?  

 

• Innehåll: Vad är huvudinnehållet i texten? Går detta att koppla till någon av krisens 

fem faser? 
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• Image Repair Theory: Vilka image repair-strategier finns i texten? Används 

förnekelse, bortförklaringar, försöker de minska händelsens anstötlighet, tillrättalägger 

de för att hindra återfall eller tar de på sig hela skulden? Denna fråga kommer att 

besvaras med hjälp av definitionerna i bilaga 1 tabell 1 och med redogörelsen av teorin 

i teoretiska utgångspunkter.  

 

• Ethos, pathos och logos: Hur försöker de förstärka sin karaktär genom ethos, på 

vilket sätt används pathos för att förmedla olika känslor och hur används logos i 

argumentationen? Denna kategori delas upp i tre delar efter respektive form och 

definieras med hjälp av bilaga 1 tabell 2 och med redogörelsen i teoretiska 

utgångspunkter. 

Tabell 1 och 2 innehåller de kriterier vi anser att de olika strategierna har. Enligt Esaiasson et 

al. (2012, s.225) är det viktigt att öppet redogöra de kriterier som tillämpats, därför har vi 

anammat ett variabeltänkande. Variabeltänkande ska förstås i öppen mening, som ett sätt att 

få ordning och reda i det man menar. Som ett sätt att skaffa sig utvecklade och precisa 

analysredskap som sedan kan användas metodiskt i undersökningen (Esaiasson et al. 2012, 

s.215). För att urskilja krisens faser har vi utgått från kapitel 2.2 och därefter tolkat texternas 

huvudinnehåll och vilken fas krisen befinner sig i. 

3.2.3 Validitet och Reliabilitet 
För att kunna diskutera reliabilitet och validitet måste vi förklara ordens betydelse och detta 

kan sammankopplas med vetenskaplighet. Vetenskaplighet handlar om att ge tillfredsställande 

skäl för att kunna hävda att något är sant. Det ställs höga krav på att kunna motivera sina 

påståenden och slutsatser med argument. För att ett argument skall vara trovärdigt måste de 

vara giltigt, vilket är detsamma som att ha validitet, och vara tillförlitligt, vilket är detsamma 

som att ha reliabilitet. Ett argument är giltigt om det har med ämnet att göra och det är 

tillförlitligt om uppgifterna som anges är korrekta och om undersökningen genomförts på ett 

regelrätt sätt (Ekström och Larsson 2010, s.14-15). 

Validitet och reliabilitet kan delas in i två delar, en extern respektive en intern. Extern 

reliabilitet handlar om i vilken grad en analys kan upprepas, alltså replikeras. I kvalitativa 

studier är det relativt ovanligt att en analys blir replikerbar eftersom det är omöjligt att frysa 

en social miljö. Intern reliabilitet handlar om att de forskare som utför analysen måste komma 

överens om hur materialet ska tolkas. Den externa validiteten rör sig om i vilken grad 
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resultaten från en analys kan generaliseras på andra miljöer och situationer. Interna validiteten 

rör överensstämmelsen mellan de teoretiska idéer forskaren har och de observationer 

forskaren gör i analysarbetet (Bryman 2008, s.252).  

3.2.4 Metodproblem 
I vår studie har vi observerat några metodproblem som vi nedan kommer diskutera vidare. 

Ett metodproblem kan vara det målstyrda urvalet som vi tillämpat när vi gjort vårt urval av 

material. Metoden är ett icke-sannolikhetsurval vilket gör det omöjligt att få ett resultat som är 

generaliserbart (Bryman 2008, s.392). Vårt syfte är inte att komma fram till ett generaliserbart 

resultat utan att se på Findus som enskilt fall, därför anser vi att vår urvalsprocess inte skapar 

några större problem. Eftersom resultatet från vår studie inte är generaliserbart blir den 

externa validiteten relativt låg. 

När en kvalitativ studie genomförs är det lätt att författarnas egna åsikter påverkar resultatet, 

speciellt i en textanalys. Risken är att det blir ett subjektivt tolkat resultat som är styrt av våra 

tidigare föreställningar och tankar om materialet. Det finns en viss risk för detta eftersom vi är 

insatta i ämnet och vet vad Findus står anklagade för av allmänheten. För att försöka 

minimera risken, och stärka den interna reliabilitet, och för att få en bredare analys av 

materialet, har vi valt att först analysera materialet var för sig för att sedan sammanställa 

resultaten. Eftersom vårt syfte bara är att se hur kriskommunikationen formulerats och inte att 

bedöma Findus handlingar, tror vi att vi kommer få ett relativt neutralt resultat och därmed en 

bra intern reliabilitet.  

Enligt Esaiasson (2012, s.139) kan studier som analyserar efter fastställda kategorier, i vårt 

fall tabellerna, leda till att resultatet blir konstlat. Det kan göra att vi missar andra intressanta 

företeelser i texten. Vi anser att tabellerna är ett värdefullt hjälpmedel i vår analys och 

eftersom denna typ av metod lämpar sig när man vet vad man ämnar undersöka, anser vi att 

för just vår studie är det inte intressant att analysera andra företeelser och bortser därför från 

dem.  

Kvalitativa studier brukar ofta kritiseras för att de lätt blir subjektiva och för att de är svåra att 

replikera. Detta på grund av att undersökningarna ofta är ostrukturerade och till stor del 

beroende av forskaren. Forskaren anses vara det viktigaste verktyget i en kvalitativ analys 

(Bryman 2008, s.368). Vi anser att vår undersökning till viss del går att replikera på grund av 

att vi har gjort tydliga variabelliknande tabeller med definitioner på de strategier vi letar efter i 

ett förbestämt material. På grund av det tydliga tillvägagångssättet blir den externa 
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reliabiliteten relativt god. Självklart finns det subjektiva tolkningar som gör att resultatet till 

viss del skulle skilja sig. 

4. Analys 

4.1 Pressmeddelande 
Pressmeddelande 1: 7 februari 2013, se bilaga 2.1 

Sändare: Findus är sändaren av pressmeddelandet. Löpande genom hela texten tilltalar 

Findus sig själv i tredjeperson, och det blir som att någon berättar vad Findus har gjort: ”Som 

en försiktighetsåtgärd tog Findus den 4 februari tillbaka den aktuella produkten…” 

Mottagare: Det finns så gott som inget direkt tilltal till någon mottagare i texten. Texten är 

neutral och vänder sig till en bred grupp. I slutet av texten vänder de sig till konsumenten som 

grupp: ”... så har Findus respekt för att det kan finnas konsumenter som vill lämna tillbaka sin 

1-portions Lasagne.” 

Innehåll: Texten förklarar bara hur situationen ser ut just nu och vad som skett. Findus 

skriver att de genom sina egna kvalitetsrutiner upptäckte att deras leverantör inte kunde 

garantera att innehållet stämde överens med innehållsförteckningen. Därför bestämde de sig 

för att återkalla sin produkt. Det är relativt tydligt att Findus är i akutfasen eftersom de snabbt 

försöker förmedla de återgårder de genomfört sedan lasagnen återkallades. 

Image Repair Theory: 

Förnekande: Det är väldigt tydligt att Findus förnekar och projicerar händelsen i 

pressmeddelandet. På flera ställen påpekas det att det är hos leverantören felet ligger och att 

det är de som producerat maten och inte Findus. Den tydliga projiceringen sker genom att de 

understryker att det är genom Findus egna kontroller de har upptäckt att leverantören fuskat. 

Minska händelsens anstötlighet: I texten finns det en form av minimering. På flera ställen 

poängteras det att det inte handlar om någon hälsofara, men att åtgärder vidtagits.  

I sista stycket erbjuder Findus en form av kompensation genom att informera om att 

konsumenter som köpt lasagnen får lämna tillbaka den. 

Tillrättaläggande: I punktlistan över åtgärder beskriver Findus hur de agerat. Detta är ett sätt 

att redovisa vilka insatser som vidtagits för att hindra återfall.  
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Ethos, pathos och logos: 

Ethos: Texten försöker bygga upp förtroendet genom att påvisa moralisk karaktär, och detta 

gör de genom att visa att de gör rätt för sig: ”Även om vår leverantör försäkrar oss om att det 

inte handlar om någon hälsofara så har Findus respekt för att det kan finnas konsumenter som 

vill lämna tillbaka sin 1-portions Lasagne. Vi ber dem då att kontakta oss 

på konsumentkontakt@se.findus.com.” 

Sin moraliska karaktär understryker Findus också genom att de informerat Livsmedelsverket 

om det som inträffat. De visar även en vänlig och förstående inställning gentemot 

konsumenter genom att ge dem möjligheten att lämna tillbaka produkten. 

Pathos: Det Findus försöker förmedla är negativa känslor gentemot leverantören i texten. 

Findus påpekar att leverantören ansvarar för felet och man får känslan av att de är upprörda 

och att de inte riktigt litar på sin leverantör. Detta sker genom att Findus beskriver att deras 

leverantör försäkrar Findus om att det inte finns någon hälsorisk, men Findus väljer ändå att 

återkalla sin produkt: ”Findus har fått försäkran från leverantören att det inte handlar om 

någon hälsofara för konsumenten. Som en försiktighetsåtgärd tog Findus den 4 februari 

tillbaka den aktuella produkten..” 

Logos: Findus skapar objektivitet genom ett neutralt språk och att texten inte riktar sig till 

någon specifik. De är sakliga, håller sig till ämnet och radar upp sina åtgärder på ett konkret 

sätt. 

 

Pressmeddelande 2: 8 februari 2013, se bilaga 2.2 

Sändare: Sändaren av texten är Findus, vilket synliggörs i texten genom tilltal i tredjeperson. 

Findus produktionsdirektör Henrik Nyberg kommer tilltals genom att bli citerad i texten och 

blir på så sätt också sändare. 

Mottagare: Den riktar sig till allmänheten och till dem som har ett intresse av att veta mer om 

det som inträffat. Det finns inget direkt tilltal i texten förutom i sista stycket då de vänder sig 

till konsumenter som köpt lasagnen och vill lämna tillbaka den. Men även i detta fall blir det 

inget direkt tilltal gentemot individen utan till konsumenterna som grupp. 

mailto:konsumentkontakt@se.findus.com�
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Innehåll: Findus bekräftar att lasagnen innehöll hästkött istället för nötkött och försäkrar att 

det bara handlar om denna produkt. De skriver om vilka åtgärder de vidtagit hittills och detta 

tyder på att de befinner sig i akutfasen. 

Image Repair Theory: 

Förnekande: Findus förnekar och projicerar händelsen genom att förklara att felet ligger hos 

leverantören: ”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.” 

Minska händelsens anstötlighet: Det finns användning av minimering i texten. Findus vill 

tydligt klargöra att det bara handlar om en produkt: ”Findus vill poängtera att återkallandet 

endast handlar om produkten 1-portions Lasagne, 375 gram.”  

I sista stycket på detta pressmeddelande erbjuder de konsumenterna en slags kompensation 

genom att erbjuda dem möjligheten att lämna tillbaka den.  

Tillrättaläggande: Texten förklarar tydligt åtgärder Findus gjort efter upptäckten. De förklarar 

även att de kontaktat de övriga köttleverantörer för att fastställa att de uppfyller Findus 

kvalitetskrav: ”Findus har kontaktat alla övriga nötköttsleverantörer och leverantörer av 

färdiglagad mat som innehåller nötkött och fått försäkran om att våra krav och specifikationer 

är uppfyllda.” 

Ethos, pathos och Logos: 

Ethos: Findus försöker bygga upp företroende genom att påvisa moralisk karaktär och genom 

att återkalla produkterna trots att det inte finns någon hälsorisk enligt leverantören. De visar 

även en vänlig inställning gentemot konsumenter som vill lämna tillbaka produkten.  

Pathos: Findus försöker transportera eventuella dåliga känslorna från sig själv till leverantören 

och detta göra de genom att poängtera att kvalitet och ansvarstagade är högst på Findus 

agenda och att det är därför de återkallar produkten trots leverantörens försäkran om att det 

inte finns någon hälsorisk. 

Logos: Genom ett neuralt och objektiv språk försöker Findus skapa objektivitet och 

trovärdighet i sina argument. Punktlistan är baserad på deras åtgärder och känns 

faktabetingade och det påvisar förnuft och rationalitet. 
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Pressmeddelande 3: 10 februari 2013, se bilaga 2.3 

Sändare: Findus är den huvudsakliga sändaren av pressmeddelandet och refererar till sig 

själv i tredje person. Det är VD Jari Latvanen som får mest utrymme att uttala sig i texten 

genom direkta citat. 

Mottagare: Mottagargruppen av pressmeddelandet är alla som är intresserade av information 

kring krisen. Texten riktar sig inte markant till någon målgrupp och mottagarna tilltalas med 

indirekta tilltal: ”Fusket från vissa leverantörer är en skandal som har drabbat konsumenterna 

och de har all rätt att vara upprörda och besvikna.” 

Innehåll: Findus förklarar att det de gjort faktiskt har hjälpt till att avslöja en stor skandal, 

vilket har lett till ännu fler upptäckter. Findus menar att upptäckten av hästkött i deras 

kvalitetskontroller bara var toppen av isberget. De befinner sig i återhämtning- och 

bearbetningsfasen eftersom de visar att de arbetar för att hitta nya strukturer och återgå till det 

normala arbetet. 

Image Repair Theory: 

Förnekande: Det är väldigt tydligt att Findus använder en förnekande och projicerande 

strategi i texten. Det finns många exempel där Findus målar upp leverantören och andra 

inblandade som skyldiga till de som inträffat: ”Vi kommer att vidta kraftiga åtgärder för att de 

skyldiga i den här härvan ska straffas.” och ”Findus Sverige har inlett en rättslig process 

gentemot leverantören Comigel och dess underleverantörer. Det handlar bland annat om 

avtalsbrott.” 

Minska händelsens anstötlighet: I texten försöker även Findus hänvisa till ett högre syfte och 

att det lett till ett positivt resultat. De påpekar hela tiden att det är tack vare Findus upptäckt 

som fusket avslöjades hos flera andra företag: ”- 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.” 

Latvanen ifrågasätter också angriparen, han påpekar att eftersom Findus varit med och 

avslöjat bedrägeriet har de fått en oproportionerlig stor del av skulden. 
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Tillrättaläggande: Findus påvisar tydligt i slutet av texten att krisen inte är något som kommer 

gå förbi obemärkt utan det finns en plan för att utreda felet. Findus förklarar att de bland annat 

har inlett en rättslig process gentemot leverantören och beskriver att de vidtagit kraftiga 

åtgärder för att de skyldiga ska straffas. 

Ethos, pathos och logos: 

Ethos: I texten bygger Findus upp sitt förtroende genom att betona moralisk karaktär. ”Findus 

var först med att agera gentemot leverantören och med att ta ansvar gentemot konsumenterna. 

Det är också Findus som är den aktör från branschen som från första början tog kontakt med 

Livsmedelsverket i frågan och som sedan har hållit myndigheten löpande uppdaterad”. De 

poängterar också att det är branschproblem och inte bara ett problem som ligger hos Findus 

och att de drivit frågan för branschen och konsumenternas skull. De skapar trovärdighet 

genom att de förklarar att det också blivit lurade precis som konsumenterna. 

Pathos: Findus arbetar väldig mycket med känslor i pressmeddelandet. Negativa känslor 

skapas kring leverantören och andra företag i samma kris, detta för att försöka få läsaren tycka 

synd om Findus och på så sätt få sympati. De beskriver sig själva som ett offer i skandalen 

och som en hjälte eftersom de upptäckt skandalen: ”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.” och ”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.” 

I sista stycket anspelar de på negativa känslor, främst upprördhet, genom att de skriver att det 

är andra som är skyldiga och att det har lett till att Findus rykte skadats.  

Logos: Eftersom det är VD Jari Latvanen som får göra uttalandena i texten ger det 

argumenten trovärdighet. Latvanen redovisar fakta utifrån bevisning och berättar om hur 

Findus agerat. Att referera Livsmedelsverket, som säger att de tycker Findus agerat bra, ger 

tyngd åt det som berättas i pressmeddelandet.  

 

Pressmeddelande 4: 11 februari 2013, se bilaga 2.4 

Sändare: Findus är sändare av pressmeddelandet och refererar till sig själv i tredje person. 

Det även VD Jari Latvanen som kommer tilltals på två tillfällen genom direkt anförande.  
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Mottagare: Mottagarna tilltalas genom indirekta tilltal. Pressmeddelandet har flertal 

mottagare, dels är det konsumenterna och allmänheten som är intresserade av hur Findus ska 

arbeta för att förhindra liknande skandaler i framtiden. Dels är det även andra 

livsmedelsproducenter eftersom texten kretsar kring ett forum där de tillsammans ska 

samverka för bättre konsumentskydd. 

Innehåll: Findus beskriver att de tagit initiativ till ett branschforum som ska arbeta för att 

detta inte ska ske igen och leda till ett ökat konsumentskydd. Detta kan kopplas till 

återhämtnings- och bearbetningsfasen eftersom de försöker ändra om strukturen i branschen 

så att liknande händelser inte sker igen. 

Image Repair Theory: 

Minska händelsens anstötlighet: I texten finns det exempel på bolstering, Findus försöker att 

kompensera med goda handlingar och egenskaper: ”För att stärka kvalitetskontrollen inom 

livsmedelsindustrin tar nu Findus initiativ till ett branschforum där livsmedelsproducenter och 

handeln ska diskutera hur man kan samarbeta för ett ökat konsumentskydd.”  

Tillrättaläggande: Rubriken beskriver att det är Findus som tar initiativ till branschsamverkan 

och genom rubriken visar de tydligt på att de som arbetar för att förhindra återfall. I texten ger 

Latvanen tydliga exempel på hur de ska arbeta för att förhindra att något likande sker igen och 

förklarar branschforumet innebörd: ”-Exempel på frågor att diskutera gemensamt är till 

exempel hur vi kan samverka kring olika tester och kvalitetskontroller, samt om vi kan dela 

information om de revisioner av underleverantörer som vi livsmedelsproducenter gör löpande, 

fortsätter Jari Latvanen.” 

Ethos, pathos och logos: 

Ethos: Findus försöker genom texten att bygga upp sitt förtroende igen. De visar att de har en 

vänlig inställning och visar på klokhet: ”För att stärka kvalitetskontrollen inom 

livsmedelsindustrin tar nu Findus initiativ till ett branschforum där livsmedelsproducenter och 

handeln ska diskutera hur man kan samarbeta för ett ökat konsumentskydd.” Genom att 

understyrka att Findus är initiativtagare påvisar de att de har moralisk karaktär. 

Pathos: Texten försöker förmedla relativt positiva känslor. Findus vill framföra att de tar 

ansvar och genom att betona att Findus tagit initiativet med ett branschforum gör de en god 
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gärning och något positivt för att förhindra framtida kriser. Detta gör att man får en känsla av 

en bättre framtid. 

Logos: Findus visar en rationalitet genom att påpeka de skapat ett branschforum och detta ger 

dem trovärdighet som företag eftersom de agerar på ett förnuftigt och ansvarsfullt sätt. Det 

sker bland annat genom att Findus poängterar att ett samarbete, mellan företag inom 

livsmedelsindustrin, leder till ett större konsumentskydd och bättre kvalitet. Detta framställs 

som en förnuftig tankegång: ”För att stärka kvalitetskontrollen inom livsmedelsindustrin tar 

nu Findus initiativ till ett branschforum där livsmedelsproducenter och handeln ska diskutera 

hur man kan samarbeta för ett ökat konsumentskydd.” 

De använder sakligt språk och neutrala ordval som också anspelar på objektivitet och 

trovärdighet. 

 

Pressmeddelande 5: 14 februari 2013, se bilaga 2.5 

Sändare: Sändaren i pressmeddelandet är Findus och deras VD Jari Latvanen kommer tilltals 

genom ett direkt anförande i mitten av texten. Findus refererar till sig själv i tredje personen 

genomgående i pressmeddelandet. 

Mottagare: Findus konsumenter är huvudsakliga mottagaren av texten eftersom det är de 

som skulle ha drabbats om det existerat farliga läkemedel i lasagnen. Eftersom det är indirekta 

tilltal vänder sig troligtvis texten också till journalister som fått information om att det 

förekommit farliga läkemedel i andra produkter. 

Innehåll: Findus skriver att de gjort en kontroll på att den återkallade lasagne och det visade 

sig att den var fri från farliga läkemedel. Texten är publicerad i återhämtning- och 

bearbetningsfasen eftersom de försöker återgå till sitt normala tillstånd.  

Image Repair Theory: 

Förnekande: Återigen lägger Findus över skulden på leverantören och poängterar att Findus 

blivit utsatta för ett bedrägeri av leverantören och att det är de som utsatt Findus konsumenter 

för en orätt handling: ”Vi är utsatta för ett bedrägeri och det är därför viktigt att gå till botten 

och undersöka detta så noga vi kan. Det är oacceptabelt att en underleverantör fuskar och 

utsätter Findus konsumenter för detta.” 
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Minska händelsens anstötlighet: I texten blir det en form av minimering när Findus förklarar 

att det inte finns spår av läkemedel i hästköttet. Findus använder sig även av differentiering 

när de försöker understryka att krisen är väldigt omfattande världen över och Latvanen citeras 

avslutningsvis ”Jag är mycket stolt över att det var vi på Findus som genom vår 

kvalitetskontroll avslöjade detta bedrägeri som nu involverar över 60 matproducenter i 16 

länder”. 

Ethos, pathos och logos: 

Ethos: Genom att påpeka att Findus testade sina produkter på eget initiativ uppvisar de 

moralisk karaktär, och att de meddelat livsmedelverket anspelar också på detta. Latvanens 

citat om hur Findus kvalitetskontroller avslöjat ett internationellt bedrägeri påvisar på samma 

sätt moralisk karaktär och kompetens. 

Pathos: Findus försöker förmedla positiva känslor runt sig själv genom att påpeka att de själva 

tagit initiativ till kontrollerna och att produkten sedan visade vara fri från farliga läkemedel. 

De anspelar även på negativa känslor och upprördhet när det skriver att det är 

underleverantörerna som fuskar och utsätter både konsumenterna och Findus för bedrägeri. 

Logos: Findus använder sig av ett sakligt språk och håller sig till ämnet. Genom att Latvanen 

refererar till den brittiska myndigheten och hänvisar till fakta känns argumenten trovärdiga. 

4.2 Blogginlägg 
Blogginlägg 1: 19 februari 2013, se bilaga 2.6 

Sändare: Findus VD Jari Latvanen är den huvudsakliga sändaren av texten, och eftersom 

Latvanen representerar Findus därför blir Findus implicit avsändaren. Latvanen synliggör sig 

själv i texten genom ”Att vara vd för Findus” och refererar även till ”vi på Findus” som något 

gemensamt.  

Mottagare: Texten riktar sig till Findus kunder och konsumenter. Det finns inget direkt tilltal 

till den enskilda individen utan texten vänder sig till konsumenterna som grupp. Detta kan 

urskiljas genom uttalanden som ”Många av er har hört av sig till oss och känt er lurade” och 

”..men vi har självklart samtidigt ett ansvar gentemot er, våra konsumenter.” 

Innehåll: Findus visar tydlig medkänsla för sina konsumenter och förklarar vad som händer 

med den återkallade maten. De skriver även att de i vanliga fall donerar till behövande. Findus 
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befinner sig fortfarande i återhämtnings- och bearbetningsfasen, eftersom de försöker reparera 

sitt förtroende hos konsumenterna.  

Image Repair Theory: 

Förnekande: Genom att förneka och projicera skyller Findus på att de blivit utsatta för 

bedrägeri av underleverantören: ”Som vi misstänkte direkt ligger det bedrägeri bakom, och vi 

på Findus känner oss också lurade.”   

Minska händelsens anstötlighet: Bolstering använder Findus när de beskriver att den 

återkallade lasagnen kommer att omvandlas till biogas istället för att skänkas eftersom de inte 

kan säkerställa kvaliteten. De beskriver även att de i vanliga fall gärna donerar mat till utsatta 

i samhället. 

Tillrättaläggande: De visar att de hindrar återfall genom att understryka att lasagnen tagits 

bort från sortimentet.  

Ethos, pathos och logos:  

Ethos: Det beskrivs tydligt i texten att Findus blivit lika lurade och bedragna som 

konsumenterna, ”vi på Findus känner oss också lurade”, vilket är ett försök att öka sin 

trovärdighet. Genom moralisk karaktär och att ta ansvar för den återkallade lasagnen försöker 

man återbygga förtroendet. Att de gärna donerar mat påvisar en moralisk och vänlig 

inställning som bygger upp förtroendet. De beskriver tydligt sin kompetens genom att 

poängtera att det var i Findus egna kvalitetskontroller som fusket avslöjades.  

Pathos: Findus visar tydligt på medkänsla och förståelse för konsumenterna och det de blivit 

utsatta för. Findus utstrålar upprördhet när de skriver att även de känner sig lurade och att 

bedrägerier som detta inte får förekomma: ”Många av er har hört av sig till oss och känt er 

lurade, det förstår jag. Det här får inte förekomma. Som vi misstänkte direkt ligger det 

bedrägeri bakom, och vi på Findus känner oss också lurade, men vi har självklart samtidigt ett 

ansvar gentemot er, våra konsumenter. ” 

Logos: När Findus förklarar varför de inte skänker bort maten till behövande använder de sig 

av trovärdiga argument. De menar att de inte kan garantera matens kvalitet eftersom det inte 

finns regler för hur återkallad mat ska hanteras i butikerna eller i transporten tillbaka till 

producenten. 
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Blogginlägg 2: 26 februari 2013, se bilaga 2.7 

Sändare: Findus VD Jari Latvanen tillsammans med Findus är sändarna av texten exempel på 

detta är: ”Jag förstår att många av våra konsumenter blev arga”. Här presentars både Latvanen 

och Findus som avsändare då han först använder ett ”jag” för att sedan övergå till ”våra”. 

Mottagare: Findus konsumenter är mottagarna till texten, detta blir synligt genom uttryck 

som: ”många av våra konsumenter blev arga” och ”Våra konsumenter förväntar sig”  

Innehåll: Huvudinnehållet i denna text är att det inte är Findus fel eftersom problemet ligger 

hos både leverantören och i Europas öppna gränser och dåliga kontroller. De befinner sig nu i 

lärofasen eftersom de börjat dra nytta av krisen. 

Image Repair Theory: 

Förnekande: Findus poängterar ett flertal gånger att de har ordentliga kvalitetsrutiner och att 

de är genom dessa avslöjandet av fusket hos leverantören upptäcktes, och på så sätt projicerar 

de skulden till leverantören: ”I en intern kontroll klarade en av våra leverantörer inte av att 

bekräfta ursprunget för kött använt i en av våra produkter (den numera välkända lasagnen).” 

Findus beskriver att en stor del av problemet har sin grund i de öppnade gränserna i Europa 

och att kontrollerna måste skärpas för att detta inte ska kunna inträffa. Första meningen i 

inlägget poängterar att det är brister i de Europeiska leverantörsleden och redan där projicerar 

de skulden från sig själva. 

Minska händelsens anstötlighet: De använder sig av bolstering för att visa att deras tidigare 

handlingar och rutiner har varit avgörande för att upptäcka fusket: ”Sedan Findus startade på 

1940-talet har vi arbetat med att förfina våra kvalitetsrutiner och processer för att erbjuda 

högsta matsäkerhet.” Findus påpekar att det är deras kvalitetsrutiner som bidragit till att 

avslöja en av de största matförfalskningshärvorna i Europa, vilket är ett sätt att hänvisa till att 

krisen faktiskt resulterat i något positivt.  

Ethos, pathos och logos: 

Ethos: Det finns exempel på när Findus både försöker att bygga förtroende och öka 

trovärdigheten i texten. Trovärdigheten ökar genom att de förklarar att även medarbetarna på 

Findus är besvikna och att de också haft förväntningar att maten som leveras ska vara av 
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högsta kvalitet. Förtroendet förstärks genom att de betonar åtskilliga gånger att de har ett 

gediget kvalitetsarbete: ”Sedan Findus startade på 1940-talet har vi arbetat med att förfina 

våra kvalitetsrutiner och processer för att erbjuda högsta matsäkerhet.” 

Pathos: Findus försöker lägga fokus på det negativa hos sin leverantör och hos andra 

leverantörer i Europa, detta för att skapa medkänsla och positiva känslor för Findus: ”Sedan 

Findus startade på 1940-talet har vi arbetat med att förfina våra kvalitetsrutiner och processer 

för att erbjuda högsta matsäkerhet. Spelar detta någon roll om det fuskas ute i Europa?” 

Logos: Findus arbetar med bevisning utifrån fakta i sin argumentation då de bland annat 

påpekar att EU:s jordbruksministrar diskuterade problemet med öppna gränser och behovet av 

bättre kvalitetskontroller under ett möte i Bryssel. Findus är också sakliga och håller sig till 

ämnet genomgående i texten. 

 

Blogginlägg 3: 7 mars 2013, se bilaga 2.8 

Sändare: Findus VD Jari Latvanen kommer tilltals i texten och sändaren av texten är 

Latvanen tillsammans med Findus. Han refererar till sig själv övervägande som ”vi på 

Findus” men också ”jag” i det avslutande stycket. 

Mottagare: Texten vänder sig till Findus konsumenter och de blir tilltalade till största delen 

som grupp men på vissa ställen blir även konsumenten som individ tilltalad: ”Vi tar ansvar för 

att du som konsument ska kunna känna dig trygg både nu och framöver.”  

Innehåll: Findus försöker förmedla de återgärder de vidtagit och att de dragit nytta av det 

som inträffat för att utveckla bättre rutiner. Det blir väldigt tydligt att de är i lärofasen. 

Image Repair Theory: 

Förnekande: I texten framkommer det att Findus blivit utsatta för ett bedrägeri från en av sina 

leverantörer vilket tyder på att de förnekar och projicerar händelsen. Att det understryker att 

de avslutat samarbetet med den franska leverantören tyder också på att det projicerar skulden 

till dem.  

Tillrättaläggande: I texten redogör Findus alla åtgärder de vidtagit för att hindra återfall. Hela 

första och andra stycket kretsar kring tillrättaläggande. Findus beskriver sina två största 

åtgärder i första stycket och dessa är att bekräfta matsäkerheten för sina konsumenter och att 
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säkerställa att detta inte händer igen. I andra stycket skriver de ”Från och med den 15 februari 

DNA-testar vi också allt nötkött som vi använder i vår produktion.” Vilket är en tydlig åtgärd 

för att förhindra liknande händelser i framtiden. 

Ethos, pathos och logos: 

Ethos: Findus försöker i texten bygga upp sitt förtroende hos sina konsumenter genom att visa 

moralisk karaktär och ha en vänlig inställning, det avslutande stycket är exempel på detta:  

”Jag vill avsluta med att be dig som kund om ursäkt för den oro som många av er känt under 

de senaste veckorna, sedan det här bedrägeriet bland köttleverantörerna avslöjades. Jag har 

ägnat mycket tid åt att svara på era funderingar och jag vill samtidigt tacka för alla 

kommentarer vi fått, positiva som negativa. Fortsätt gärna att höra av er!”  Det faktum att de 

också skriver att de uppskattar raka led från bondgård till tallrik och att de bara köper kött från 

de som själva föder upp djuren, påvisar en moralisk karaktär. 

Pathos: Texten har jämförelsevis mindre anspel på känslor eftersom de fokuserar på att 

beskriva de åtgärder Findus tagit till efter skandalen. I sista stycket försöker Latvanen anspela 

på medkänsla, genom att be om ursäkt och vara förstående över konsumenternas oro och 

frågor ger det känslan av välvilja och förståelse. 

Logos: Blogginlägget innehåller enbart trovärdiga argument där åtgärderna beskrivs utifrån 

fakta och hela texten håller sig till samma ämne, vilket är åtgärder efter skandalen. De säger 

att de har säkerställt att samma sak inte ska ske igen, och de bygger upp det argumentet med 

att säga att det avslutat sitt samarbete med leverantören och att de nu DNA testar köttet i sina 

produkter. 

 

Blogginlägg 4: 8 mars 2013, se bilaga 2.9 

Sändare: Den som kommer tilltals i texten är Findus VD Jari Latvanen, och textens sändare 

blir därigenom Findus. Han refererar även här till sig själv och Findus som ”Vi på Findus” 

men i sista stycket refererar han till sig själv som ”jag” för att avslutningsvis återgå till ”vi”. 

Mottagare: Mottagarna är Findus konsumenter och alla som drabbats av fusket. De blir 

tilltalade med: ”Findus har bjudit in er alla att komma och besöka oss” Det finns även ett 

personligt tilltal i sista stycket: ”Läs mer om det och hur du anmäler dig här på hemsidan.” 
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Innehåll: Findus sammanfattar krisen genom att beskriva vad som skett och vilka åtgärder de 

vidtagit. Huvudinnehållet i texten är att Findus har agerat bra och att de skulle agera på 

samma sätt igen. Findus befinner sig i lärofasen eftersom de visar tydligt att de tagit lärdom 

av det som skett och att det skulle agera likadant i framtiden. 

Image Repair Theory: 

Minska händelsens anstötlighet: I slutet av texten bjuder Latvanen in alla konsumenter till 

Findus fabrik i Bjuv för att informera om hur tillagningen av maten går till, och det är ett 

tydligt exempel på bolstering eftersom de väger upp krisen med en god och öppen handling. 

Det finns även tydligt exempel på differentiering då texten beskriver andra företag som också 

haft hästkött i olika produkter, i vissa fall i flera produkter än vad Findus haft. 

Tillrättaläggande: Den tydligaste strategin genom hela texten är tillrättaläggande. Findus vill 

visa att de gjort allt för att förhindra att detta ska inträffa igen, genom att beskriva alla 

åtgärder som de utfört. De skriver bland annat att om det är något fel i deras bransch ska de 

berätta det för omvärlden. 

Ethos, pathos och logos: 

Ethos: Hela inlägget stävar efter att öka förtroendet hos konsumenterna. I ett försök att öka 

företroendet beskriver Latvanen deras värderingar, Findus höga kvalitetskrav, och att de står 

för öppenhet och transparens. Genom att poängtera att de skulle gjort samma sak igen trots all 

den kritik och uppmärksamhet de fått, påvisar de en moralisk karaktär. 

Pathos: Findus anspelar på läsarens känslor när de beskriver att de fått en alldeles för stor del 

av skulden eftersom Findus själva menar att det är tack vare Findus som skandalen 

uppmärksammades. De målar upp sig själva som både, ett offer för ett bedrägeri och som en 

aktiv aktör som gjort samhället en tjänst. På så sätt försöker de framhäva medkänsla inför sig 

själva och upprördhet gentemot leverantören. 

Logos: De använder sig av trovärdiga argument när de beskriver att de orättvist blivit en 

symbol för skandalen. Detta sker genom att Findus beskriver att deras lasagne bara råkade 

vara den första produkten som utlöste skandalen, och att fusket upptäcktes genom Findus 

egna kontroller. De understryker också bevis som finns att andra företag har haft flera 

produkter i sitt sortiment med hästkött i och att dessa inte nödvändigtvis har upptäckt fusket 

genom interna kontroller, utan att det i vissa fall varit externa kontroller. 
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5. Diskussion 
Vi kommer diskutera vårt resultat utifrån de fem punkter som analysen är uppbyggd genom 

och avslutningsvis göra en jämförelse mellan blogginlägg och pressmeddelande under varje 

punkt.  

Sändare: 

Den huvudsakliga sändaren i materialet är Findus och det synliggörs på olika sätt i 

blogginläggen och pressmeddelandena, att texterna dessutom finns på Findus hemsida, tynger 

argumentet om att det är Findus som är sändare. Genomgående i sina pressmeddelanden 

refererar Findus till sig själv i tredje person och det är endast när någon ur företaget citeras 

som de använder pronomen som ”vi” och ”vår”. Detta anser vi skapar en väldigt officiell och 

saklig ton och själva upplägget påminner till viss del om en artikel. En annan tydlig tendens vi 

kan urskilja i deras pressmeddelanden är ett överanvändande av sitt eget namn ”Findus”, 

denna tendens syns extra tydligt i pressmeddelande 1, 2 och 3. De använder sitt namn i nästan 

varje mening. Detta kan vara för att förtydliga och framhäva deras handlingar, och för att 

framställa sig själva som aktiva. På så sätt sammankoppla dessa aktiva handlingar med att det 

är Findus som är sändare av texten och dess budskap. 

Blogginläggen har en tydlig sändare i form av VD Jari Latvanen, främst på grund utav att han 

skrivit under alla blogginlägg. Genomgående refererar han till sig själv som VD på Findus 

och använder ett mer personligt sätt som avsändare. Latvanen lägger tyngden på Findus när 

det rör sig om skandalen och refererar då till ”Vi på Findus”, detta tror vi är ett sätt att isolera 

krisen från honom som enskild person och istället lägga den på företaget. När texten kretsar 

kring konsumenternas känslor, som att de känner sig lurade eller känner oro, använder han ett 

personligt pronomen på sig själv. Detta kan vara ett sätt att bygga en relation, det är lättare att 

förlåta och sympatisera med en person än ett helt företag. I blogginlägg 4, i sista stycket, 

använder han sig av personligt tilltal till konsumenten samtidigt som han har personligt 

pronomen på sig själv, vilket gör att det känns mer som en dialog.  

Den tydligaste skillnad mellan blogginlägg och pressmeddelande är hur man refererar till 

företaget som sändare. I pressmeddelandena är det väldigt officiellt och de refererar till 

företaget i tredje person, och även den tydliga överanvändningen av sitt eget företagsnamn ger 

pressmeddelandena en journalistisk känsla. Det känns som att någon utomstående skrivit ett 

antal pressmeddelanden om allt bra Findus gjort och försvarar deras handlingar. I kontrast 

känns blogginläggen skrivna av någon som jobbar på Findus och detta bekräftas av att VD 
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Jari Latvanen skrivit under alla inläggen. Blogginläggen ger en känsla av en personligare 

sändare som tänker på konsumenternas känslor, och detta sker genom användning av 

personligt pronomen på sig själv när texten tar upp konumenternas känslor. En annan skillnad 

är att det endast är i pressmeddelandena som personer citeras, detta tror vi kan bero på att 

pressmeddelandena behöver något personligt och något som gör att texten blir levande och 

inte bara beskriver handlingar rakt upp och ner.  

Mottagare: 

I de fem pressmeddelandena är mottagarna konsumenter, journalister och övriga personer som 

blivit berörda av krisen och söker information. Det förekommer inte några direkta tilltal i 

texterna och detta gör att mottagarna blir en relativt anonym grupp. Mottagargruppen blir 

därmed bred och det är relativt få som blir utpekade som mottagare. I slutet av 

pressmeddelande 1 och 2 blir dock konsumenterna tilltalade men som en grupp: ”Findus har 

respekt för att det kan finnas konsumenter som redan har köpt Findus 1-portion Lasagne”. 

I de fyra blogginläggen används ett mer riktat tilltal till just konsumenten och övergripande i 

alla blogginlägg tilltalas konsumenterna på ett mer konkret sätt, och det blir väldigt tydligt att 

det är de som är Findus huvudskaliga mottagare. I blogginlägg 1 använder inte Latvanen ordet 

konsument men det blir ändå tydligt att det är just konsumenten han syftar på: ”Många av er 

har hört av sig till oss och känt er lurade”. Genomgående i blogginläggen refereras det till 

konsumenterna som en massa, men i blogginlägg 3 blir konsumenten tilltalad som individ: 

”Vi tar ansvar för att du som konsument ska kunna känna dig trygg både nu och framöver”.  

Generellt kan vi se att det är konsumenten som har den största mottagarrollen, eftersom 

Findus vänder sig till dem som blivit berörda av krisen och de som vill ha information rörande 

den, på så sätt anser vi att konsumenten blir den största mottagaren. I materialet finns det 

olika typer av tilltal till konsumenten, och oftast refereras det till dem som en anonym massa. 

Vi kan se en skillnad mellan pressmeddelande och blogginlägg. I pressmeddelandena är det 

väldigt få tilltal och texten blir därför väldigt opersonlig. Vi anser att man inte riktigt kan 

definiera en mottagargrupp utan att det troligtvis finns flera, och att mottagarna i detta fall är 

en väldigt bred grupp. I jämförelse blir konsumenterna, mottagarna i blogginläggen, eftersom 

Findus använder sig av direkta tilltal till konsumenterna och det även finns tilltal till 

konsumenten som individ. Detta gör att det tydligt synliggörs att konsumenterna är 

mottagarna av blogginläggen och detta tror vi beror på att bloggar är ett mer personligt 

medium som ofta skrivs av en enskild person som riktar sig till en särskild grupp. Ett 
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pressmeddelande är utformat för att informera en större grupp människor och det blir därför 

naturligt med en bredare anonymare mottagargrupp. 

Innehåll:  

I pressmeddelandena övergår krisen från en fas till en annan. I de två första 

pressmeddelandena befinner sig Findus i akutfasen vilket blir väldigt tydligt eftersom de 

fokuserar på vad som skett och tar inte upp något om vad som kommer hända i framtiden. 

Inläggen är även publicerade väldigt tätt inpå varandra och innehållet är snarlikt och det blir 

tydligt att Findus bara vill få ut den information som finns för tillfället för att påvisa att de 

agerar aktivt. I de resterande tre pressmeddelandena befinner sig Findus i återhämtnings- och 

bearbetningsfasen, detta synliggörs genom att texterna kretsar kring hur Findus har reparerat 

de skador som krisen lett till, och skapat nya strukturer för att sedan kunna återgå till ett slags 

normal tillstånd.  

I det första blogginlägget befinner sig Findus fortfarande i återhämtnings- och 

bearbetningsfasen och från blogginlägg två och framåt blir det tydligt att de gått in i lärofasen. 

Blogginlägg 1 tror vi kan befinna sig i återhämtning- och bearbetningsfasen eftersom det 

behövs ett inlägg som informerar om det som inträffat då Findus bytt medieformat. I de tre 

andra blogginläggen handlar det bara om alla åtgärder som vidtagits och allt positivt Findus 

lärt sig av krisen, och de menar även att det är tack vare denna händelse som framtiden är mer 

skyddad från liknande skandaler.  

Det finns ett tydligt huvudinnehåll i alla texter, detta tror vi beror på att det är viktigt att vara 

tydlig och pedagogisk i sina uttalanden när man är under granskning. De faserna en kris 

genomgår har vi tydligt sett i vårt material och detta tror vi även hänger ihop med den 

tidsmässiga ordning som materialet är publicerat i. Vi kan även se ett samanhang mellan det 

medieformat Findus valt att använda och olika faser i krisen. Pressmeddelande är väldigt 

konkreta och en snabb kanal för information vilket fordras vid akutfasen. Medan 

blogginläggen kan ta lite längre tid att skriva och formulera eftersom informationsbehovet 

inte är lika påträngande under till exempel lärofasen. I återhämtning- och bearbetningsfasen 

byter Findus medieformat från pressmeddelande till blogginlägg, vilket skapar en smidig 

övergång och innehållet kan anpassas från ett mer officiellt språk till vardagligare utan större 

anmärkning.  
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Image repair theory: 

I analysen kan vi se att Findus använt sig av flera olika försvarsstrategier utifrån Benoits 

image repair-theory. I samtliga texter förekommer det flera strategier, och det finns inte någon 

text där bara en strategi förekommer. Det som skiljer texterna åt, är att det förekommer olika 

varianter av strategierna. Findus använder tillexempel strategin att minska händelsens 

anstötlighet väldigt mycket och genom olika varianter.  

I pressmeddelandena har vi kunnat utläsa tre dominerande strategier, dessa är förnekande, 

minska händelsens anstötlighet och tillrättaläggande. Det är tydligt att Findus skyller ifrån 

sig och projicerar skulden i alla fem pressmeddelanden och det poängteras genomgående att 

det är leverantören som fuskat och att det är hos dem felet ligger. I pressmeddelande 5 skriver 

Findus att de blivit utsatta för ett bedrägeri av leverantören och att det är de som utsatt Findus 

konsumenter för det som skett. Det är genom sådana uttalanden som det blir tydligt att Findus 

lägger skulden hos någon annan än sig själva. När strategin, minska händelsens anstötlighet, 

används förekommer den i väldigt många varianter. I pressmeddelande 1 används bland annat 

minimering eftersom det på flera ställen poängteras att det inte handlar om någon hälsofara, 

men att åtgärder vidtagits. Implicit menar Findus att egentligen är ingen större skada skedd, 

men att det självklart ska framgå i innehållsförpackningen vad maten innehåller. I 

pressmeddelande 2 används också minimering, men då genom att Findus tydligt vill klargöra 

att det bara handlar om en produkt i deras sortiment. Detta kan ses som en åtgärd för att 

påvisa att det bara är en enda produkt i Findus sortiment som innehåller hästkött och att det 

inte är något som finns generellt i produkterna, därmed har ingen större skada skedd eftersom 

lasagnen är återdragen. I pressmeddelande 4 finns det ett annat exempel på minska händelsens 

anstötlighet och det sker genom bolstering. Findus beskriver hur de har tagit initiativ till ett 

branschforum, vilket visar att Findus försöker kompensera med goda handlingar och 

egenskaper. I pressmeddelande 3 beskriver Findus att de fått ta en för stor del av skulden och 

de använder en lite mer aggressiv ton vilket skapar en form av attack gentemot de som 

anklagat Findus för att ligga bakom skandalen. Detta är en strategi som sticker ut gentemot de 

andra som de används sig av, eftersom de ofta försöker ha en godton kring det som skett. 

Den tredje förekommande strategin i pressmeddelandena är tillrättaläggande, vilket 

förekommer i nästan alla fem pressmeddelanden. Findus redovisar väldigt tydligt genom 

punktlistor vilka åtgärder som vidtagit för att påvisa att de jobbar med att förhindra återfall 

och att de har en plan för att utreda felet. Vi tror att detta är väldigt viktigt för Findus att vara 
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tydliga med, eftersom de flesta konsumenterna är intresserade av att höra vilka åtgärder som 

vidtagits för att förhindra liknande händelser i framtiden. 

Precis som pressmeddelanden är det strategierna förnekande, minska händelsens anstötlighet 

och tillrättaläggande som är dominerande i blogginläggen. Findus projicerar skulden och 

Latvanen som är avsändare av blogginläggen, beskriver tydligt att Findus blivit utsatta för ett 

bedrägeri. Han skriver i blogginlägg 3 att de nu avslutat samarbetet med den franske 

leverantören, vilket är en tydlig markering för att det var hos dem felet fanns och inte hos 

Findus. För att minska händelsens anstötlighet använder de även bolstering, och Latvanen 

beskriver hur Findus rutiner varit avgörande för att avslöja en stor skandal och att det är tack 

vare Findus noggranna arbete som lett till avslöjandet. Findus använder sig av 

differentieringen i blogginlägg 4 när de beskriver att andra företag har haft hästkött i flera av 

sina produkter och på så sätt försöker de framhäva att det finns företag som har värre kriser. 

De tillrättaläggande strategierna använder Findus för att beskriva hur de arbetat för att 

förhindra återfall. Ett exempel är i blogginlägg 3 där Latvanen skriver: ”Vi förenklar våra 

inköp och minskar antalet leverantörer” och detta fungerar som ett tillrättaläggande på så sätt 

att Findus tidigare projicerat skulden till sina leverantörer och genom att betona att det 

minskat antalet leverantörer har det också minskat chansen att det händer igen. I blogginlägg 

4, som är det sista inlägget som rör hästköttsskandalen, beskriver Findus tydligt de åtgärder 

som vidtagits och hur de planerar att agera i framtiden. Eftersom detta är en form av 

avslutande text, från Latvanen angående skandalen, är det väldigt viktigt att han betonar alla 

åtgärder som vidtagits och vad som kommer ske i framtiden, därför blir hela texten ett stort 

tillrättaläggande. Precis som Sony hade i Berglind och Ullstrom (2013) studie har också 

Findus en tendens att framhäva att de arbetat för att förstärka säkerheten för sina kunder. 

Vi har inte utläst någon större skillnad i användningen av strategier mellan blogginlägg och 

pressmeddelande. Texterna använder ungefär samma strategier och de har liknande upplägg. 

Vi tror att Findus väljer att ha med ungefär samma strategier och argument för att de ska 

förmedla ett förenat budskap och förhålla sig på samma sätt till krisen, detta oavsett i vilken 

typ av mediekanal de uttalar sig i.  

Vi kan se en likhet i vår studie med resultatet från Holtzhausen och Roberts (2009) artikel. De 

har kommit fram till att den mest effektiva image repair-strategin var bolstering, vilken tillhör 

strategin att minska händelsens anstötlighet. Vi kan tydligt se att Findus försöker väga upp 

med goda handlingar och att de använder sig av bolstering genomgående i materialet. Trots 
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krisernas olika karaktär, så har båda organisationerna som mål att bygga upp förtroendet igen, 

och vi tror att bostering kan vara en bra strategi för att bygga upp förtroendet igen efter en 

kris. Detta kan vi också basera på hur frekvent Findus använder sig av just denna strategi och 

vi anser att den har en relativt stark verkan. 

I studien av Choi (2012) kan vi se både likheter och olikheter. Studierna skiljer sig åt i 

avseende att Chois resultat visade att BP inte flydde från krisen utan att de tog sitt ansvar över 

oljeutsläppet. Findus däremot projicerar över skulden på leverantörer genomgående i 

materialet. Vi anser ändå att Findus till viss del tar sitt ansvar eftersom de beskriver att de 

arbetar mycket med förebyggande åtgärder och för att de poängterar att de har ett ansvar 

gentemot sina konsumenter att kontrollera sina underleverantörer. Trots att kriserna skiljer sig 

åt i karaktär kan vi se vissa likheter och i grunden tar ändå båda företagen mer eller mindre 

ansvar, på väldigt olika sätt. 

Ethos, pathos och logos: 

Pressmeddelandena innehåller mycket ethos i form av moralisk karaktär, och det är ett sätt att 

bygga upp sitt förtroende genom att påvisa goda handlingar. I pressmeddelandena samspelar 

ethos och logos systematiskt, när Findus bokstavligen radar upp goda handlingarna och 

åtgärder i form av punktlistor. Med hjälp av en konstant påminnelse om att det var genom 

Findus egna kvalitetskontroller fusket upptäcktes, får man känslan av att Findus handlat rätt. 

Det sakliga och neutrala språket gör att pressmeddelandena känns officiella och lite stela men 

detta ger dock en känsla av objektivitet som i sin tur tillför trovärdighet. Genom att ethos och 

logos är i ett så nära samspel skapar det vissa associationer och känslor i pressmeddelandena, 

dvs pathos. Findus försöker förmedla positiva känslor kring sig själva genom att poängtera att 

det tagit initiativ till olika åtgärder och handlingar. De skriver till exempel i pressmeddelande 

4, att de startat ett branschforum i samarbete med andra organisationer och företag, detta för 

att skapa ett ökat konsumentskydd. Vi kan i detta pressmeddelande se en likhet från resultatet 

i Vidoloff och Petruns (2010) studie, där de såg en tendens till att vilja skapa nätverk och 

partnerskap, och det blir tydligt att Findus försöker göra detsamma. En annan stark 

association som vi ser, genomgående i pressmeddelandena, är de negativa känslor Findus 

försöker applicera på leverantören. Ett tydligt exempel är i pressmeddelande 3, där de skriver 

att det är fusket från vissa leverantörer som är orsaken att konsumenterna drabbats av denna 

skandal.  
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I blogginläggen använder Findus återigen ethos för att bygga upp sitt förtroende, detta sker 

genom att påvisa moralisk karaktär och välvilja. Detta sker på ett mer personligt sätt eftersom 

att det är Latvanen som skriver utifrån sitt perspektiv kring krisen, och han skriver om vilka 

åtgärder Findus genomfört och vilka lärdomar de fått från krisen. Ethos och pathos samspelar 

i blogginläggen eftersom Latvanen ber om ursäkt men ändå försöker skapa negativa känslor 

kring leverantören. Det skapas mycket sympati, genom att Findus har medkänsla för 

konsumenten och på så sätt försöker de få konsumenten att även känna medkänsla för Findus. 

De poängterar ofta att de också blivit lurade och på så sätt försöker förmedla att de sitter i 

samma sits som konsumenten. De lyfter sin moraliska karaktär genom att anspela på 

medmänsklighet och främst genom att understryka att det är Findus som hjälp till att avslöja 

skandalen. Findus poängterar också att de skulle göra samma sak igen trots all kritik de fått 

och trots att de erhållit en orättvist stor del av skulden. De använder sig av fakta och bra källor 

vilket ger tyngd åt argumentationen, detta skapar ett relativt starkt logos. Detta gör i sin tur att 

blogginläggen känns trovärdiga trots sin personliga karaktär. 

Findus använder sig av mycket av ethos genomgående i materialet och de försöker genom 

moralisk karaktär bygga upp sitt företroendet igen. Findus skriver mycket om sina goda 

handlingar och ett av de tydligaste exemplen på detta sker i den sista publicerade texten kring 

krisen, nämligen blogginlägg 4. De skriver att det skulle gjort samma sak igen trots all den 

kritik och negativa uppmärksamhet de fått. Detta tycker vi är ett tydligt försök från Findus 

sida att påvisa moralisk karaktär, och eftersom de indirekt menar att de strävar efter att göra 

rätt, oavsett konsekvensen för företaget, tycker vi det får en bra slagkraft. Findus visar också 

genomgående en välvilja och vänlig inställningen gentemot konsumenterna, främst i texterna 

som vänder sig direkt till konsumenterna. Det tror vi beror på att de vill skapa företroende 

genom att de försöker vara förstående. Detta synliggörs oftast i blogginläggen genom 

Latvanens öppna och personliga karaktär, men det visas också i sista stycket av 

pressmeddelande 1 och 2, där Findus understyrker att konsumenterna självklart får lämna 

tillbaka sina produkter.  

En likhet och skillnad vi kan se, finns i pathos appellen, alltså i de känslor Findus försöker 

förmedla och anspela på. Övervägande är de positiva känslor gentemot Findus och negativa 

gentemot leverantören, som de försöker anspela på. Detta sker lite på olika sätt, i 

pressmeddelandena sker detta genom att påvisa goda handlingar och åtgärder som Findus 

vidtagit, trots att problemet enligt Findus, ligger hos leverantören. I blogginläggen är Findus 

mer förstående för sina konsumenter som blivit upprörda och oroliga. De försöker, istället för 
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att bara räkna upp goda handlingar och åtgärder, också visa medkänsla och detta sker återigen 

samtidigt som de poängterar att felet ligger hos leverantören.  

Materialet skiljer sig till viss del åt i logos appellen, och det tror vi kan bero på texternas olika 

karaktär. De skiljer sig mest åt i vilket språk de använder sig av i texterna. Pressmeddelandena 

har ett neuralt, formellt och objektivt språk, och de riktar sig inte speciellt tydligt till någon 

bestämd grupp. Blogginläggen däremot, har ett mer personligt språk och riktar sig tydligare 

till konsumenterna som mottagargrupp. Findus refererar till myndigheter och auktoritära 

personer genomgående i både blogginläggen och pressmeddelandena, vilket ger deras 

argument tyngd och eftersom de använder sig av trovärdiga källor blir argumenten trovärdiga.  

6. Slutsatser  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur budskapen i kriskommunikationen 

formulerats på findus.se och vi har kommit fram till att Findus har vissa liknande tendenser i 

sina budskap. De har tre tydliga budskap genomgående i allt material; de skyller 

återkommande på leverantören, de understryker allt positivt de själva har gjort, och de påvisar 

hela tiden vilka åtgärder de vidtagit för att förhindra återfall. Vilket av dessa tre budskap 

Findus lagt tyngd på, varierar lite beroende på medieformat och under vilken krisfas de 

befann sig i. Findus tar genomgående i materialet en tydlig ståndpunkt i krisen och de verkar 

mena att det är underleverantören som är orsaken till krisen.  

Findus använde sig av flera olika image repair-strategier i alla texter, men det är tre strategier 

som är återkommande. En av dessa är förnekande i form av projicering och det sker genom 

att de ständigt framställer leverantören som orsaken till krisen. Trots att Findus tydligt 

projicerar skulden till leverantören, försöker de bygga upp sitt förtroende igen och detta sker 

genom bolstering. De försöker minska händelsens anstötlighet genom goda handlingar och 

denna strategi har en nära relation till ethos och framförallt med att påvisa moralisk karaktär 

och välvilja. Även strategin tillrättaläggande, som är ett sätt att påvisa kompetens genom 

åtgärder, är ett sätt att stärka ethos. Detta samspel mellan tillrättaläggande och ethos är 

mycket komplext och samspelet går åt båda hållen, det vill säga att strategin tillrättläggande 

stärker ethos och att ethos stärker tillrättaläggande.  

Det blir tydligt att Findus genom dessa tre image repair-strategier anspelar på pathos eftersom 

de försöker förknippa Findus med positiva känslor och leverantören med negativa känslor. I 

all argumentation använder de sig av en stark logos genom att använda sig av tillförlitliga 
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referenser och konkret fakta. Samspelet mellan appellformerna och image repair-strategierna 

gör även att budskapen blir tydligt.  

Findus kriskommunikation skiljer sig inte markant åt i dess budskapsförmedling i de olika 

medieformaten, men det finns en skillnad i hur de formulerar budskapet och 

kommunikationen. Språket och logos skiljer sig i medieformaten, i pressmeddelandena 

använder Findus ett sakligt officiellt språk och i blogginläggen använder de ett mer vardagligt 

språk. Detta beror troligtvis på hur sändare och mottagare framställs. Sändaren i texterna 

skiljer sig åt i avseende på hur sändaren synliggörs i de olika medieformaten. I 

pressmeddelandena framställs sändaren objektiv eftersom de refererar till sig själva i tredje 

person och eftersom texten har en journalistisk känsla. I blogginläggen är sändaren Jari 

Latvanen, vilket gör att det blir mer personligt eftersom han refererar till sig själv på ett 

personligt sätt och till Findus som ett gemensamt "vi". Även mottagargruppen blir tilltalad på 

olika sätt i de olika medieformaten. I pressmeddelandena synliggörs inte en specifik 

mottagargrupp eftersom det inte finns något riktat tilltal, men i blogginläggen tilltalar 

Latvanen ofta konsumenten vilket gör att det finns en tydligare mottagargrupp, konsumenten.  

Fearn-Banks (2011) skriver att det är viktigt att vara konsekvent i sin kriskommunikation, 

detta är något vi har sett en tendens av i Findus kriskommunikation, eftersom de förmedlar ett 

snarligt budskap genomgående i materialitet. Fearn-Banks menade också att VD:n har en 

nyckelroll i kriskommunikationen och detta kan vi också se tendenser av i Findus 

kriskommunikation. I blogginläggen är Jari Latvanen avsändare och i pressmeddelandena är 

han den som citeras mest konsekvent.  

Ser man till Benoits definitioner och tankar kring image repair, förstärker Findus hans 

påståenden. Detta eftersom det Findus lägger mycket tyngd på i sin kriskommunikation är att 

ge människor någon att skylla på, samtidigt som de informerar om de åtgärder som vidtagits 

för att undvika framtida problem. Findus har även stöd för sina påståenden eftersom de ofta 

refererar till myndigheter och de finns även tydliga teman i deras kommunikation.  

6.1 Framtida forskning 

En intressant framtida forskning inom image repair theory skulle vara att studera vilka av 

strategierna, och dess olika varianter, som dominerar i kriser av olika karaktär. Det kan vara 

intressant att utföra flera studier inom livsmedelsrelaterade kriser och image repair theory, för 

att se om det går att fånga ett mönster i vilka strategier som används. Annan vidare forskning 

skulle kunna vara att studera hur Findus kommunicerat i andra sociala medier, som twitter och 
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facebook, och se om Findus bjuder in till dialog. Det skulle även vara intressant att studera 

hur människor uppfattar Findus kriskommunikation och hur budskapet uppfattas. Denna 

studie kan ses som en pusselbit i forskningen kring kriskommunikation och livsmedelskriser i 

Sverige, men det behövs fler studier inom ämnet för att en bättre förståelse för 

livsmedelsrelaterad kriskommunikation. 
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7. Sammanfattning 
Denna uppsats har studerat Findus kriskommunikation kring hästköttsskandalen 2013, när 

hästkött hittades i Findus 1-portions lasagne. Syftet med studien var att se hur budskapen i 

kriskommunikationen formulerats på Findus.se och hade fem frågeställningar för att besvara 

syftet. Metoden som användes var textanalys och tillvägagångssättet hade förhandsdefinierade 

kategorier för att allt material skulle analyseras efter samma förutsättning. Materialet som 

valdes ut var fem pressmeddelanden och fyra blogginlägg som alla publicerats under krisens 

förlopp. Studien utgick från teorierna om image repair, de retoriska appellformerna ethos, 

pathos och logos och krisens faser.  

Resultatet visade att Findus var konsekventa i sin kriskommunikation, oavsett medieformat, 

men att det som skiljer medieformaten åt, var hur budskapen formulerats och vad de lade 

tyngd på beroende på vilken krisfas de befann sig i. Tre image repair-strategier var 

dominerande; förnekande, minska händelsens anstötlighet och tillrättaläggande. Strategierna 

användes i olika varianter och de förkom flera strategier i varje text. Findus använde sig 

mycket av ethos för att bygga upp sitt företroende genom att påvisa moralisk karaktär och 

välvilja. De anspelade på pathos genom att de försökte associera sig själv med positiva 

känslor och sin underleverantör med negativa känslor. Logos användes för att skapa 

trovärdighet i sin argumentation, genom bevisning från fakta och pålitliga källor.  

Det var tydligt att appellformerna samspelade genomgående i texterna för att förmedla ett 

enhetligt budskap och de samspelade även med image repair-strategierna. Det blir tydligt att 

de arbetar efter krisens förlopp och fas, eftersom man lätt kan avläsa vilken fas Findus 

befinner sig i utifrån textens innehåll. Oavsett i vilket medieformat och under vilken krisfas de 

befann sig i, markerade Findus en tydlig ståndpunkt i krisen, eftersom att de sände ut likande 

budskap i alla texter. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

1.1 Tabell – Image Repair Theory 

Strategi Genom att.. 
Förnekande – två varianter:  

Enkelt förnekande Hävda sin oskuld 

Förnekande och projicering Skylla på någon annan  

Bortförklaring – fyra varianter:  

Provokation Hävda att någon annan började 

Okunskap Skylla på informationsbrist, ovana 

Olyckshändelse Sånt händer 

Goda avsikter Poängtera att man inte menade något illa 

Minska händelsens anstötlighet – sex 

varianter: 

 

Bolstering Uppväga med goda handlingar och egenskaper 

Minimering Hävda att ingen större skada är skedd 

Differentiering Visa på att andra har haft värre kriser 

Hänvisa till ett högre syfte Att ändamålet helgar medlen, positiv resultat 

Attack Ifrågasätter angriparen 

Kompensation Ger ersättning 

Tillrättaläggande Plan för att utreda fel 

 Hindra återfall 

Ta på sig hela skulden Be om ursäkt 

 ”Göra en pudel” 

 

 

 

Källa: Benoit (refererad i Falkheimer, Heide och Larsson 2009, 99-100)
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1.2 Tabell – Retorik: Ethos, Pathos, Logos 

 

Appellform Genom att.. 

Ethos - karaktär  
Bygga förtroende Påvisa klokhet/kompetens, moralisk karaktär 

eller vänlig inställning 

Öka trovärdigheten Visa att man upplevt samma sak 

Pathos - känslor  
Skapa önskad/passande sinnesstämning Skapa associationer i texten 

Skapa positiva känslor Förmedla glädje, medkänsla, munethet 

Skapa negativa känslor Förmedla hat, avsky, upprördhet 

Logos - argument  

Trovärdiga argument Påvisa rationalitet, förnuft, realism, 

bevisning utifrån fakta, hålla sig till 

ämnet/saklig 

Skapa objektivitet Behärskat framförande, använda anonym stil 

eller neutralt ordval 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Kjeldsen 2008, s.33-34, Johannesson 2008, s.280-283 och Vigsø 2010, s.221,  
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Bilaga 2 

2.1 Pressmeddelande 1 

Angående tillbakadragande av Findus 1-portion 
Lasagne, 375 gram 
2013-02-07 01:00  
Den 4 februari 2013 beslutade Findus Sverige att dra tillbaka sin produkt Findus Lasagne 375 gram 
från kundernas distributionslager. 

Anledningen var att Findus leverantör av Lasagne meddelat att innehållet i produkten eventuellt inte 
överensstämde med innehållsförteckningen. Findus har fått försäkran från leverantören att det inte 
handlar om någon hälsofara för konsumenten. Som en försiktighetsåtgärd tog Findus den 4 februari 
tillbaka den aktuella produkten eftersom kvalitet och ansvarstagande alltid står högst på agendan. 

Leverantören upptäckte avvikelsen efter att Findus, som ett led i sina normala kvalitetsrutiner, 
efterfrågat verifikationer av råvarornas spårbarhet.  

Så här har Findus agerat: 

- Findus stoppade omedelbart utleveranserna av sin lasagne från sitt lager. 

- Findus drog tillbaka sin 1-portions Lasagne från sina kunders distributionslager. 

- Findus har ställt krav på sin leverantör att de ska vidta åtgärder för att eliminera sina brister.  

- Findus har skickat prover på sin Lasagne för analys. 

- Findus har informerat Livsmedelsverket enligt normala rutiner. 

Findus vill poängtera att tillbakadragandet endast handlar om produkten 1-portions Lasagne, 375 
gram. 

Findus leverantör har i sin tur vidtagit åtgärder och säkerställt att de nya leveranserna av 1-portion 
Lasagne innehåller det som deklareras på innehållsförteckningen.  

Även om vår leverantör försäkrar oss om att det inte handlar om någon hälsofara så har Findus 
respekt för att det kan finnas konsumenter som vill lämna tillbaka sin 1-portions Lasagne. Vi ber dem 
då att kontakta oss på konsumentkontakt@se.findus.com. 

Kontaktperson: 

Henrik Nyberg, Produktionsdirektör Findus Sverige, 042-86 080 

 

2.2 Pressmeddelande 2 

Findus återkallar 1-portion Lasagne, 375 gram, 
artikelnummer 63957 
2013-02-08 09:47 

mailto:konsumentkontakt@se.findus.com�
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Findus återkallar sin 1-portion Lasagne, 375 gram. Anledningen är att Findus fått provsvar som visar 
att de 1-portions Lasagner som analyserats innehåller hästkött. 

Findus sätter kvalitet och ansvarstagande högst på agendan. Därför tar Findus nu sitt ansvar och 
återkallar produkten trots försäkran från leverantören att det inte handlar om någon hälsofara för 
konsumenten. 

- 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. 

Findus vill poängtera att återkallandet endast handlar om produkten 1-portions Lasagne, 375 gram. 

Findus har kontaktat alla övriga nötköttsleverantörer och leverantörer av färdiglagad mat som 
innehåller nötkött och fått försäkran om att våra krav och specifikationer är uppfyllda.  

Findus har respekt för att det kan finnas konsumenter som redan har köpt Findus 1-portion Lasagne 
och nu vill lämna tillbaka den. Vi ber dem då att kontakta oss på konsumentkontakt@se.findus.com 
eller på 020-88 60 00.  

Så här har Findus agerat i övrigt: 

- Den 4 februari 2013 drog Findus tillbaka sin 1-portions Lasagne från kunders distributionslager.  

- Findus skickade prover på lasagnen för analys. 

- Findus har ställt krav på leverantören att denne ska vidta åtgärder för att eliminera sina brister.  

- Findus har löpande informerat Livsmedelsverket enligt normala rutiner. 

Kontaktperson: 

Henrik Nyberg, Produktionsdirektör Findus Sverige, 042-86 080 

 

2.3 Pressmeddelande 3 

Findus vidtar åtgärder mot bedrägeri 
2013-02-10 11:45  
 

Incidenterna med hästkött i lasagne är ett bedrägeri som Findus har varit drivande i att avslöja. Det är 
Findus som först av alla agerade och tog ansvar, men som en konsekvens av detta också har fått en 
oproportionerligt stor del av skulden. Jari Latvanen, vd för Findus Nordic kommenterar. 

– 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. 
 
– Findus var först med att agera gentemot leverantören och med att ta ansvar gentemot 
konsumenterna. Det är också Findus som är den aktör från branschen som från första början tog 
kontakt med Livsmedelsverket i frågan och som sedan har hållit myndigheten löpande uppdaterad, 
säger Jari Latvanen. 
 
– Vår bestämda uppfattning är att detta inte endast är ett Findusproblem, utan ett branschproblem 
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som Findus har bidragit till att avslöja. Det är vi på Findus som har drivit den här frågan för branschen 
och för konsumenterna.  
 
Findus har från första början haft kontakt med Livsmedelsverket och informerat dem löpande.  
– Vi pratade med dem så sent som idag under förmiddagen, och de säger sig vara mycket nöjda med 
hur Findus har agerat i den här situationen, säger Jari Latvanen. 

– 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.  

Findus Sverige har inlett en rättslig process gentemot leverantören Comigel och dess 
underleverantörer. Det handlar bland annat om avtalsbrott. 

– 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.  

Kontaktpersoner  

Anna Broekman, Kommunikationschef Findus Sverige, 042-86 101 

Hanna Kramer, kommunikatör Findus Sverige, 042-86 202 

 

2.4 Pressmeddelande 4 

Findus tar initiativ till branschsamverkan kring 
kvalitetsfrågor 
2013-02-11 18:25  
 

För att stärka kvalitetskontrollen inom livsmedelsindustrin tar nu Findus initiativ till ett 
branschforum där livsmedelsproducenter och handeln ska diskutera hur man kan samarbeta 
för ett ökat konsumentskydd. 

–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. 

– Exempel på frågor att diskutera gemensamt är till exempel hur vi kan samverka kring olika tester och 
kvalitetskontroller, samt om vi kan dela information om de revisioner av underleverantörer som vi 
livsmedelsproducenter gör löpande, fortsätter Jari Latvanen. 

Branschforumet kommer att drivas inom ramen för branschorganisationen Livsmedelsföretagen (Li). 
Inbjudna är nyckelpersoner från bland annat Livsmedelsföretagen, ICA, Coop, Axfood och 
Bergendahls. 
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För mer information kontakta: 

Findus 

Anna Broekman, email anna.broekman@se.findus.com eller telefon 042-86101 eller 042 - 86000  

 

2.5 Pressmeddelande 5 

Inga spår av läkemedel i produkter från Findus 
2013-02-14 19:18  

I samband med att Findus förra veckan avslöjade att företaget i en kvalitetskontroll funnit hästkött i 
lasagne producerad i Luxemburg, begärde den brittiska myndigheten FSA (Food Safety Agency) att 
produkten, som sålts i Storbritannien, skulle testas för innehåll av otillåtna läkemedel. Findus Sverige 
valde då att på eget initiativ även lämna in prover från de leveranser som återkallats från den svenska 
marknaden till test. 

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. 

- Vi är utsatta för ett bedrägeri och det är därför viktigt att gå till botten och undersöka detta så noga vi 
kan. Det är oacceptabelt att en underleverantör fuskar och utsätter Findus konsumenter för detta. Jag 
är mycket stolt över att det var vi på Findus som genom vår kvalitetskontroll avslöjade detta bedrägeri 
som nu involverar över 60 matproducenter i 16 länder, säger Jari Latvanen, vd för Findus i Norden. 

Livsmedelsverket har informerats. 

För mer information kontakta:  

Findus 

Jari Latvanen, email jari.latvanen@se.findus.com eller telefon 042 - 86174 

 

2.6 Blogginlägg 1 

ATT VARA VD FÖR FINDUS HAR VARIT LITE 
ANNORLUNDA ÄN VANLIGT DEN SENASTE TIDEN 
Att vara vd för Findus har varit lite annorlunda än vanligt den senaste tiden. För snart två veckor sedan upptäckte 
vi, i en av våra kvalitetskontroller, att innehållet i vår lasagne inte stämde överens med innehållsförteckningen. 
Det var, som de flesta av er redan vet, hästkött och inte nötkött i produkten. 

Många av er har hört av sig till oss och känt er lurade, det förstår jag. Det här får inte förekomma. Som vi 
misstänkte direkt ligger det bedrägeri bakom, och vi på Findus känner oss också lurade, men vi har självklart 
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samtidigt ett ansvar gentemot er, våra konsumenter. Lasagnen, som producerats av en underleverantör, har vi nu 
tagit bort från vårt sortiment. Alla våra andra 45 1-portionsrätter tillagar vi själva här i Bjuv. 

Jag har också de senaste dagarna fått frågan om vad som händer med de återkallade lasagnerna? De ska göras 
om till biogas. Varför ger vi inte bort maten? Det enkla svaret är att vi inte kan garantera hur den returnerade 
lasagnen har hanterats och därmed kan vi inte heller garantera kvalitén på produkten. 

Lagstiftningen reglerar hur mat som ska säljas i butik transporteras och lagras. Det finns däremot ingen 
lagstiftning som reglerar hur mat som återkallas ska komma tillbaka till oss. Vi vet därför inte om lasagnen har 
stått på något lager och tinats upp en eller kanske flera gånger innan den når vårt lager i Bjuv. Vi ger inte bort mat 
som inte är säker, därför kommer vi istället att omvandla just den här maten till biogas. 

Annars donerar vi gärna mat. Cirka 50 000 portioner per år ger vi till boenden för hemlösa, kvinnojourer och 
kyrkan. Denna mat har genomgått Findus kvalitetskontroll och vi vet att den har lagrats och transporterats på rätt 
sätt. Vi ger inte avkall på matsäkerheten eller kvalitén när vi donerar mat. 

Följ mig gärna här på bloggen. Jag kommer att återkomma med fler tankar och reflektioner den närmaste tiden. 

Jari Latvanen, VD Findus Norden 

 
Etiketter:  

Postad: 2/19/2013 

 

2.7 Blogginlägg 2 

VAD BETYDER KVALITETSPROCESSER NÄR 
LEVERANTÖRER FÖRFALSKAR? 
De senaste veckornas brister i de europeiska leverantörsleden har fått mig att fundera över kvalitetsprocesser. 
Sedan Findus startade på 1940-talet har vi arbetat med att förfina våra kvalitetsrutiner och processer för att 
erbjuda högsta matsäkerhet. 

Spelar detta arbete någon roll om det fuskas ute i Europa? 

Hittills har det faktiskt gjort det. Det var våra kvalitetsrutiner som bidrog till att avslöja en av de största 
matförfalskningshärvorna i Europas moderna historia. I en intern kontroll klarade en av våra leverantörer inte av 
att bekräfta ursprunget för kött använt i en av våra produkter (den numer välkända lasagnen). Vi drog då tillbaka 
lasagnen, testade innehållet och resten vet ni. Många andra livsmedelsproducenter har fått följa i våra fotspår. 

Jag förstår att många av våra konsumenter blev arga och besvikna när de hörde om fusket. Det blev alla 900 
medarbetare här på Findus i Bjuv med. 

Fusket i Europa visar att det behövs bättre kontroller av leverantörsleden. När vi i början på 1990-talet öppnade 
gränserna i Europa så hände många positiva saker och den fria marknaden har säkerligen bidragit till vårt 
välstånd här i Norden. 

Samtidigt är det uppenbart att öppna gränser ställer krav på att livsmedelslagstiftningen, och inte minst 
uppföljningen, i respektive land fungerar, så har inte varit fallet. Det var därför som EU-ländernas 
jordbruksministrar hade fullt fokus på frågan när de träffades i Bryssel igår. 

Våra konsumenter förväntar sig att vi levererar med högsta kvalitet varje gång. Samma förväntningar har vi haft 
på våra leverantörer. Men vi har inte nöjt oss med förväntningar. Vi har också kontrollerat. Och hittat fusk. Så på 
ett sätt kan man säga att våra kvalitetsrutiner fungerat. Samtidigt önskar vi att det aldrig behövts. Att fler aktörer 
från början hållit det som utlovats och även de haft ett eget kvalitetsarbete värt namnet. 

Jari Latvanen, VD Findus Norden 

 
Etiketter:  

Postad: 2/26/2013 
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2.8 Blogginlägg 3 

FRÅN BONDGÅRD TILL TALLRIK 
Det har snart gått en månad sedan vi upptäckte bedrägeriet med hästkött i våra produkter. Många har frågat mig 
vad vi har gjort sedan dess. Det som varit viktigt för oss har varit två saker: att bekräfta matsäkerheten för 
konsumenterna och att säkerställa att detta inte händer igen. 
Det första vi gjorde var som ni vet att dra tillbaka lasagnen och ta den ur vårt sortiment. Vi avslutade sedan vårt 
samarbete med den franska leverantör som tillverkade lasagnen. Vi har också genomfört en lång rad analyser av 
våra produkter i handeln.  

Från och med den 15 februari DNA-testar vi också allt nötkött som vi använder i vår produktion. Vi tar ansvar för 
att du som konsument ska kunna känna dig trygg både nu och framöver. 
Vi förenklar våra inköp och minskar antalet leverantörer. Vi köper bara kött från dem som själva föder upp djuren. 
Vi på Findus och många av våra konsumenter uppskattar att vi har raka led från bondgård till tallrik.  

Jag vill avsluta med att be dig som kund om ursäkt för den oro som många av er känt under de senaste veckorna, 
sedan det här bedrägeriet bland köttleverantörerna avslöjades. Jag har ägnat mycket tid åt att svara på era 
funderingar och jag vill samtidigt tacka för alla kommentarer vi fått, positiva som negativa. Fortsätt gärna att höra 
av er! 

Jari Latvanen, VD Findus Norden 

 
Etiketter:  

Postad: 3/7/2013 

 

2.9 Blogginlägg 4 

ÖPPENHET FRAMFÖR ALLT 
När vi för exakt en månad sedan gick ut och berättade att vi i en av våra interna kontroller funnit hästkött i vår 
lasagne kunde vi bara ana vart detta skulle ta vägen. Många är de (utan att nämna några namn), svenska och 
utländska matproducenter, som sedan följt oss i spåren och under den senaste månaden, en efter en återkallat 
både en och flera produkter från sina respektive sortiment. På grund av att de själva, eller myndigheterna, hittat 
spår av hästkött. 

Findus har under den senaste månaden fått stå som symbol för hela detta bedrägeri, trots att det ”bara” var den 
första produkten som hade med oss att göra. Men vi var först och vi har fått enormt mycket kritik. Och visst har vi 
svikit konsumenterna, även om vi upptäckte hästköttet själva, borde det aldrig ha hamnat där i första läget.  

Trots att vi fått så mycket kritik skulle vi göra samma sak igen. Vi på Findus står för öppenhet och transparens. Vi 
har en lång tradition av att leva och verka nära våra konsumenter. Vi har extremt höga kvalitetskrav. Om något är 
fel i vår bransch kommer vi att fortsätta berätta det för omvärlden. Det kan ni lita på. På den punkten har vi aldrig 
svikit våra konsumenter. 

Innan jag slutar vill jag tipsa om att min kollega Kenneth som är kock här på Findus har bjudit in er alla att komma 
och besöka oss och se hur vi faktiskt tillverkar maten här i Bjuv. Läs mer om det och hur du anmäler dig här på 
hemsidan. 

Trevlig helg, 

Jari Latvanen, VD Findus Norden 

 
Etiketter:  

Postad: 3/8/2013 
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