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Abstract 
 

The purpose of this paper is to examine how media frame a scandal. Through a critical discourse 
analysis this paper examines 20 news articles from Dagens Nyheter and Aftonbladet´s coverage 
of the European horsemeat scandal that took place during early 2013. To frame the case as a 
scandal, the analysis shows that media shed light on negative information to define the case as a 
problem and that they defines participants as “good” and “bad”. The study also shows how media 
uses existing ideologies, in their coverage, such as the Swedish health perspective and the horse 
being a companion animal, which is a contributing factor in the framingprocess. The results from 
this analysis advocates the results from earlier studies, by confirming that there has been a 
framing of the case. At the same time it developes these earlier studies, by analysing how the 
framing has been made.  
 

Keywords: Critical discourse analysis, qualitative research, news articles, framing, scandal, 

European horsemeat scandal 
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1. Introduktion 

 “Skandalen kring hästlasagnen växer. Nu riktar landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) hård 

kritik mot svenska Findus:  

– Om innehållet inte är det utlovade handlar det om fusk och bedrägeri.”.  

 

Aftonbladets nätupplaga, 2013-02-11. 

 

Den 16:e januari 2013 informerar Dagens Nyheter att DNA från hästkött har påträffats i 

hamburgare på Irland och den 7 februari står det efter kontroll klart att även svenska företag är 

involverade i det som senare kom att kallas “hästköttskandalen”. Lasagnen från 

livsmedelsföretaget Findus i Sverige visade sig innehålla upp till 100 % hästkött av den totala 

kötthalten och fyra dagar senare beskrevs fallet som en skandal i de svenska medierna. 

Nyhetsartiklar gällande ämnet kategoriserades under rubriken ”köttskandaler” och medier 

benämnde händelsen som en skandal i bland annat sina rubriker – ett uttryck som även 

anammades av samhället då det talades om fallet.  Händelsen kom att beröra flera länder i Europa 

och de svenska medierna rapporterade kontinuerligt kring fallet där så väl svenska som utländska 

aktörer ställdes till svars för det inträffade.  

 

Utifrån teorin Agenda Setting är det medier som bestämmer vad publiken ska ha åsikter om och 

det är därför, ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv, intressant att se hur 

medier använder den makt de besitter (McCombs, 2004:2-3). Att skapa “frames”, som ramar in 

händelser eller ämnen, innebär att medier väljer ut vissa delar av verkligheten, för att sedan 

förmedla dessa aspekter genom sina informativa roller. Detta innebär att de har stor makt att 

påverka hur “verkligheten” ska se ut, genom att exempelvis prioritera vad som ska få utrymme i 

texten, vilken information som ska få vilken placering och hur händelsen ska framhävas 

(Entman, 1993:52). Genom dessa inramningar kan medier bidra till skandalkonstruktionen av en 

viss händelse.  Valet av rubriker i tidningar och belysandet av negativ information i press är två 

beståndsdelar medier vanligen använder sig av vid inramningen av en skandal, som i många fall 

framför en negativ bild av händelsen (Thompson, 2000:67–68). 
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Studien tar utgångspunkt i Entmans teori om att dessa ramar huvudsakligen har fyra typiska drag. 

Det första definierar ett problem, det andra identifierar bakomliggande faktorer till problemet, det 

tredje ser till moraliska värderingar eller omdömen genom utvärdering av aktörer och det fjärde 

föreslår potentiella lösningar (Entman, 1993:52). Denna studie tillämpar två av dessa, den första 

och den tredje, vid utformningen av forskningsfrågor som i sin tur används för att uppnå studiens 

syfte.  

 

Som det nämndes ovan beskrevs händelsen med hästkött i livsmedel tidigt i rapporteringen som 

en skandal och den kommande undersökningens syfte är att via en kritisk diskursanalys 

undersöka hur Dagens Nyheter och Aftonbladet har ramat in fallet med hästkött i livsmedel som 

en skandal genom sin nyhetsrapportering. Undersökningen kommer genom detta att bidra till en 

ökad förståelse för hur medier använder sin makt för att rama in en skandal av en specifik 

händelse och i och med det bidra till tidigare forskning som berör skandaljournalistik, samt skapa 

möjliga hypoteser inför framtida forskning. 

 

1.1 Bakgrund 

Den 16:e januari i år meddelar det irländska livsmedelsverket att DNA från häst har påträffats i 

hamburgare som har sålts av en rad livsmedelskedjor med olika leverantörer. Två dagar efter 

denna upptäckt uppmanar myndigheterna alla livsmedelsföretag att analysera sina köttprodukter 

och det visade sig att kötthalten i Findus lasagne innehöll upp till 100 % häst. Fallet fortsatte till 

Frankrike där leverantören Comigel erkände att de inte kunde vara säkra på att de har levt upp till 

Findus kravspecifikationer och den 19 februari återkallade även Nestlé ett antal färdigrätter.  

 

Sveriges startskott för fallet med hästkött i livsmedel var den 7:e februari i år. Det stod då klart 

att Findus lasagne innehöll upp till 100 % hästkött av den totala kötthalten och att 20 000 

enportionsförpackningar hade återkallats tre dagar tidigare. Ytterligare ett par dagar senare 

bekräftade Ica och Coop att även deras lasagne innehöll hästkött och senare återkallade också 

Lidl ett par av deras färdigrätter. Den 25 februari stoppade Ikea sin försäljning av köttbullar i sina 
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restauranger, som till större delen tillverkades av det svenska familjeföretaget Dafgård, efter att 

myndigheterna i Tjeckien slagit larm om att hästkött hittats i köttfärsen1. 

 

Fallet gällande hästkött i livsmedel kom snabbt att kallas en skandal och händelsen har fått 

mycket utrymme i svenska medier. Händelsen berör flera europeiska länder och än idag (2013-

04-16) publiceras artiklar som berör ämnet.   

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Undersökningens syfte är att via en kritisk diskursanalys undersöka hur Dagens Nyheter och 

Aftonbladet har ramat in fallet med hästkött i livsmedel som en skandal genom sin 

nyhetsrapportering. För att uppnå undersökningens syfte ställs två forskningsfrågor: 

 

● Hur definieras fallet med hästkött i livsmedel som ett problem?  

● Hur ser de moraliska värderingarna och omdömena ut då det kommer till utvärderingen 

av aktörer? 

 

1.3 Uppsatsens disposition  

Kapitel 2, Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter, berör tidigare forskning där 

inramningsteorin varit en utgångspunkt, vilket innebär olika studier för hur medierna ramar in en 

konstruktion av verkligheten och hur den aktuella studien med hästkött i livsmedel stödjer dessa. 

Kapitlet behandlar även de teoretiska utgångspunkter som den aktuella studien tar utgångspunkt 

i, vilket är inramningsteorin - teorin kring mediers makt att rama in och belysa vissa delar av en 

händelse och genom detta konstruera en verklighet. Avslutningsvis beskrivs det i kapitlet hur 

inramningen fungerar som verktyg för en skandalkonstruktion. Kapitel 3, Material och urval, 

berör materialet som har valts ut för att genom analys uppfylla studiens syfte. I detta kapitel 

förklaras det även hur materialet har valts ut och vilka faktorer som ligger bakom dessa val. 

Kapitel 4, Metod, behandlar den metod som studien använder sig av för att uppfylla syftet, vilket 

är en kritisk diskursanalys. Kapitlet förklarar vad forskningsmetoden går ut på och varför en 

kritisk diskursanalys passar som metod för studien. Även en mer detaljerad förklaring för hur 
                                                
1 http://www.dn.se/nyheter/vad-hande-var-och-nar-i-hastkottskandalen?a= [Hämtad: 2013-04-09]. 
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analysen av studiens material går till förklaras i detta kapitel. Avslutningsvis diskuterar detta 

kapitel studiens relation till forskningsbegreppen reliabilitet och validitet. I kapitel 5, 

Resultatredovisning och analys, presenteras de resultat som analysen av materialet uppnår. Dessa 

presenteras efter studiens forskningsfrågor, vilket berör de mest relevanta resultaten från 

analysen. Resultaten analyseras även i detta kapitel. Kapitel 6, Slutsatser, sammanfattar de 

resultat och analyser som har presenterats i tidigare kapitel. Det är i detta kapitel svaren på 

studiens forskningsfrågor blir tydliga. Kapitel 7, Diskussion, börjar med att ta upp de 

sociokulturella kontextualiseringar som observeras via analysmomenten. I kapitlet diskuteras 

sedan studiens uppmärksammade resultat och analys i relation till tidigare forskning kring 

inramning och skandalkonstruktioner. Även en koppling till de teoretiska utgångspunkterna är 

tydlig i denna diskussion, samt idéer för utvecklande eller bidragande forskning. Kapitel 8, 

Sammanfattning, är studiens sista kapitel och berör en kortare sammafattning där hela arbetet 

summeras.  

 

2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Den aktuella studien vill se hur Dagens Nyheter och Aftonbladet har ramat in fallet med hästkött i 

livsmedel som en skandal genom sin nyhetsrapportering. Forskning kring mediers 

skandalinramning vid nyhetsrapportering av ett specifikt fall är ett brett område inom medie- och 

kommunikationsvetenskap, vilket medför att det finns ett stort antal tidigare studier som berör 

ämnet. Av dessa berör flertalet politiska historier, där analyser av dessa genererat resultat som 

visar att yttranden kan komma att bli skandaler på grund av att de konstrueras till att bli det av 

medier, så kallade talk scandals (Ekström & Johansson, 2008). Resultaten visar även hur medier 

använder sig av olika tillvägagångssätt för att dramatisera ett yttrande, för att genom detta öka 

dess potential till att ramas in och definieras som en skandal. Genom att visa den ursprungliga 

transgressionen, visa involverade individers reaktioner på yttrandet, skapa en moralisk syn för 

hur man bör se på yttrandet, “vrida om kniven igen” och därmed hålla skandalen vid liv, samt 

återge citat i form av ursäkter och erkännanden involverade ånger, ramas yttrandet, och då även 

den kontext det ingår i, in som en skandal. Resultat visar med andra ord att det är minst lika 

viktigt att se till uttryck inom en kontext, som det är att se till ämnet i sin helhet då man genom 
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detta kan uppmärksamma hur yttranden från aktörer används vid inramningen av en händelse 

(Ekström & Johansson, 2008).  

 

Genom att lyfta fram kommentarer från dessa aktörer kan medier stödja och upprätthålla en 

skandalinramning, samt även ha möjlighet att rama in andra aktörer som är involverade i 

händelsen som negativa eller positiva, vilket resultat från komparativa studier har bekräftat. 

Dessa resultat kan bland annat visa att inramningen av den kinesiska mjölkskandalen år 2008, där 

kemikalier som vanligtvis används vid framställningen av plast hittades i mjölk som dracks av 

små barn, skiljde sig åt i det material som analyserats från amerikanska och kinesiska medier och 

att detta till stor del berodde på att dessa var producerade inom olika kontexter (Feng, Brewer & 

Ley, 2012). Denna studie kan även bekräfta och stärka resultat som menar att det inte existerar 

några förutbestämda ramar då det kommer till inramning av skandaler, utan att dessa ständigt 

skapas inom den aktuella kontexten (Hong, 2013). Tidigare studier bekräftar och konstaterar med 

andra ord att inramningar ser olika ut, oavsett vilket ämne de behandlar.  

 

Den aktuella studien gällande fallet med hästkött i livsmedel ämnar emellertid inte att undersöka 

om det finns en skandalinramning, då detta är något som redan är konstaterat. Snarare eftersträvar 

studien att utveckla tidigare resultat, för att istället se hur inramningar skapas. Med andra ord 

analyseras de processer och verktyg som används, för att därigenom få en ökad förståelse för den 

makt medier besitter då det kommer till att rama in ämnen eller händelser. Den aktuella studien 

kan även generera hypoteser inför framtida studier gällande skandalers inramning. 

 

2.1 Framingteori 

Framingsteorin, eller inramningsteorin som är den svenska översättningen, är ett sätt att rama in 

information. Inramningstrategierna styrs vanligtvis av omedvetna processer kopplade till 

medielogiken och denna inramning skapar en möjlighet att locka läsare och forma den allmänna 

åsikten kring ett specifikt ämne eller händelse. Termerna frame och framing används på olika sätt 

i kommunikationslitteratur och användningen av begreppen behöver inte alltid vara synonyma 

med varandra (Johnson-Cartee, 2005:24). Det är därför viktigt att definiera och konkretisera den 

egna undersökningens syn på inramning och även påvisa hur teorin kommer att tillämpas i 
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undersökningen. Studien förhåller sig genomgående till den svenska översättningen av begreppet, 

inramning/rama in.  

 

Entman (1993) beskriver inramning enligt följande: 

 
"To frame is to select som aspects of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem definiton, causal 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described” 

(1993:52).   

 

En text kan med andra ord belysa vissa infallsvinklar av verkligheten genom att informationen 

placeras på särskilda platser i texten, samt att det sker en upprepning av den. Informationen kan 

även lyftas fram och bli mer minnesvärd genom association med kulturellt välkända symboler 

(Entman, 1993:53). Detta innebär att medier har möjligheten att skapa en egen framställning och 

vinkling av ett fall genom att rama in information som stödjer dessa, för att på så sätt kunna 

upprätthålla den egna inramningen av ämnet. Individer hanterar denna inramade information som 

om den speglar den verklighet de lever och agerar utifrån, utan att tänka efter hur eller på vilket 

sätt denna information har producerats. Utifrån intagandet av nyheter utvecklar de en bild av en 

verklighet som kan skilja sig stort från den objektiva verkligheten (Johnson-Cartee, 2005:41).  

 

Entman menar även att inramning har fyra egenskaper, varav två av dem tillämpas i den aktuella 

studien som forskningsfrågor för att kunna uppfylla studiens syfte att via en kritisk diskursanalys 

undersöka hur Dagens Nyheter och Aftonbladet har ramat in fallet med hästkött i livsmedel som 

en skandal genom sin nyhetsrapportering. Den första egenskapen som används som utgångspunkt 

för en forskningsfråga definierar ett problem där det avgörs vilka aktörer som gör vad. Den andra 

ser till moraliska värderingar eller omdömen, där aktörer utvärderas och tillges olika definitioner 

inom fallet (Entman, 1993:52). 

 

2.1.1 Inramningsprocessen  

Entman (1993) menar att det existerar minst fyra platser i en kommunikativ process, där 

kopplingen mellan kommunikatören, medier och mottagare visas. Den aktuella studien ser 

huvudsakligen till den producerande texten, där ramar manifesteras genom förekomsten eller 
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avsaknaden av särskilda nyckelord, genom så kallade “stock phrases” (en fras som används av en 

eller flera individer och som associeras med denne/dessa), genom stereotypiska bilder, 

informationskällor eller meningar som ger ett tematiskt förstärkande av fakta eller domar. Utöver 

detta diskuterar studien resultat utifrån den lokala kulturen, och tillämpar därmed Entmans teori 

om att den lokala kulturen är med och påverkar tankarna hos människor, med vilket han menar 

att kultur kan definieras som den huvudsakliga faktorn till de allmänna och mest vanliga ramar 

som existerar i en social grupp. Utöver dessa två finns kommunikatören, som gör medvetna eller 

omedvetna inramningsbedömningar, vilka baseras på ramar som organiserar dennes verklighet, 

samt mottagaren, vars tolkning inte nödvändigtvis behöver ha samma vägledande ramar som det 

kommunikatören förmedlade (Entman, 1993:52-53). 

 

2.1.2 Inramning som verktyg i en skandalkonstruktion  

Kognitiva organiseringsramar kan få människor att tänka på ett särskilt sätt gällande ett socialt 

fenomen där kulturella ramar sedan bidrar till den kulturella förståelsen gällande fenomenet 

(Reese, 2001:11–12). Detta innebär att vår tolkning av den aktuella frågan till stor del kan 

baseras på den inramning ämnet har fått i medier och att det är vinklingen av händelsen som 

bestämmer om den kommer att tas emot negativt eller positivt i den rådande kulturen.   

 

Rubriker i tidningar, negativa omdömen i press, samt de uppmålande och ibland förnedrande 

framställningarna av de individer som är inblandade i skandalen, är alla typiska karaktärsdrag 

medier använder sig av vid inramningen av en skandal, vilka även ofta framför en ogillande bild 

av den specifika händelsen. Denna bild behöver dock inte motsvara de åsikter och attityder som 

existerar hos de som tar del av informationen, men den negativa inramningen hos medier kan 

komma att bli en självrefererande diskurs (Thompson, 2000:67–68). Denna tillämpning av 

inramning kan ofta ses då det kommer till hur medier väljer att rama in händelser inom den 

politiska sektorn, exempelvis Mona Sahlin och “Tobleroneaffären” år 1995 och Håkan Julholt 

och uppståndelsen kring hans sätt att hantera bostadsbidraget 2011. Dock är det inte endast 

politiker som kan ramas in utifrån skandaljournalistiska ramar, utan agerande från organisationer 

och företag, som av journalister i den lokala kulturen anses som negativa, kan även de ramas in 

av medier. I dessa fall kan vissa delar och aspekter av händelsen framhävas mer än andra och på 

så sätt bidra till en så kallad skandalkonstruktion. Genom att se huruvida Dagens Nyheter och 
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Aftonbladet följer de inramningar Entman beskriver kommer en övergång att skapas i den 

aktuella studien med hästkött i livsmedel där även skandalkonstruktionen av händelsen lyfts fram 

och diskuteras utifrån John. B. Thompsons definition om vad som egentligen är en skandal.  

 

Att medier använder inramning som ett verktyg till att konstruera skandaler betyder dock inte 

automatiskt att skandalkonstruktionen stämmer överens med definitionen av vad en skandal 

egentligen innebär. Enligt Nationalencyklopedin beskrivs skandal som “allmän (moralisk) 

upprördhet (över någon anstötlig eller uppseendeväckande händelse); upprörande faktum eller 

händelse”2. Begreppet refererar huvudsakligen till händelser och åtgärder som involverar 

överträdelser som har blivit kända för andra och som är tillräckligt allvarliga för att framkalla 

respons från allmänheten. För att en handling ska kunna beskrivas som en skandal bör den 

innehålla följande fem karaktärsdrag:  

 

● För det första bör händelsen, åtgärden eller handlingen involvera en överträdelse av 

moraliska koder, värderingar eller normer.  

● För det andra bör överträdelsen existera i hemlighet, men ändå vara känt eller starkt 

misstänkt av de som kallas icke-deltagare, med andra ord individer som står utanför 

händelsen. 

● Den tredje egenskapen innebär att vissa av dessa icke-deltagare motsätter sig 

överträdelsen och att de eventuellt även känner sig förolämpade av den.  

● För det fjärde bör vissa av icke-deltagarna välja att uttrycka sitt missnöje för händelsen, 

åtgärden eller handlingen offentligt.  

● Den femte och sista egenskapen som menar att en skandal bör involvera innebär att 

utlämnandet och fördömandet, som överträdelsen innebär för de inblandade, ska ha 

potential att skada deras rykte (Thompson, 2000: 13-14).  

 

Thompson (2000) skiljer i sin forskning mellan två olika modeller då han diskuterar begreppet 

skandal - en enklare och en mer komplex. Den enkla versionen, som ligger till grund för den mer 

komplexa, handlar om hemliga överträdelser som blir offentliga eller om offentliga anklagelser 

om att en överträdelse ska ha skett, vilket i sin tur leder till att publiken uttrycker ett missnöje. I 

                                                
2 http://www.ne.se/kort/skandal [Hämtad: 2013-04-17]. 
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den mer komplexa modellen möts avslöjandet och anklagelserna av ett förnekande och ett 

motsättande från de involverade individerna. Detta förstorar ofta upp överträdelsen som har skett 

och leder i sin tur till att fler så kallade andrahandsöverträdelser sker, vilka ofta ses som mer 

betydande än de som skett i första hand (Thompson, 2000:24).     

 

MODELL 1  

  
 
Modell 1 bygger på John B Thompsons modell för en enkel skandal (2000:24). 

 

 

MODELL 2 

 
 
Modell 2 bygger på John B Thompsons modell för en komplex skandal (2000:24) 

 

Thompsons definition av en skandalkonstruktion är teori värd att diskutera i relation till fallet 

med hästkött i livsmedel. Med tanke på att fallet tidigt benämndes som en skandal i de svenska 
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medierna är det intressant att se huruvida denna benämning förhåller sig till det Thompson 

identifierar som en skandal. Thompsons karaktärisering av begreppet skandal tillämpas med 

andra ord i studiens diskussionsavsnitt med syftet att ställa det aktuella fallet i relation till denna 

definition. Studien tillämpar endast hans modell för en mer komplex skandal, men modellen för 

en enkel skandal finns trots allt med för att öka förståendet kring skandaler. Hans två typer av 

skandalmodeller finns därmed tillgängliga för att öka förståelsen kring den avslutande 

diskussionen.  

  

3. Material och urval 

Materialet för studien gällande fallet med hästkött i livsmedel består av 20 nyhetsartiklar. Antalet 

har sin grund i studiens planerade tidsram. Studiens syfte anses vara möjligt att uppnå med denna 

mängd av material, samtidigt som tiden finns för att utföra det noggranna och utförliga arbete 

som studien kräver.  

 

Dessa artiklar har publicerats på två svenska tidningars nätupplagor, närmare bestämt DN.se och 

Aftonbladet.se. De utvalda medierna, Dagens Nyheter och Aftonbladet, är två av Sveriges största 

informationskällor då det kommer till nyheter, vilket gör dem till ett naturligt val som material 

för studien. Att materialet består av artiklar från två nätupplagor, istället för endast en, bidrar till 

en mer generell bild av hur svenska medier har ramat in fallet med hästkött i livsmedel som en 

skandal.  

 

Nätupplagors stora tillgänglighet ligger till grund för valet av artiklar publicerade på nätupplagor 

framför artiklar publicerade i tryckt press. Nätupplagor kan även på ett snabbt och enkelt sätt kan 

uppdateras, där eventuell felaktig fakta kan bytas ut mot korrekt, vilket bidrar till att information 

gällande ett fall ofta är den senaste. 

 

Det är tio artiklar från vardera nätupplaga som analyseras och de hanteras som ett nyhetskluster. 

Dessa valda artiklar, som är publicerade i tidsföljd med en tidsram mellan 16 januari och 14 

februari år 2013, benämns i studien som en textuell kedja. Detta innebär att artiklar inom det 

aktuella ämnet tillsammans utgör en kedja, där information i senare publicerade artiklar kan 

bygga på fakta tagna från tidigare publicerade artiklar. Alla artiklar inom ett aktuellt ämne 
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utvecklar med andra ord tillsammans en kedja, vilket i denna studie består av de artiklar som är 

utvalda till material för undersökningen.  

 

Att välja artiklar som placeras tidigt i fallets textuella kedja är ett medvetet och planerat val. Det 

är via nyhetsdiskursens tidiga publiceringar som det första intrycket skapas och det är denna 

information som medierna väljer att publiken bör föra diskussion kring. De 20 första artiklarna 

anses med andra ord intressanta att analysera i och med att det är i dessa en inramning av fallet 

med hästkött i livsmedel tar avstamp. I analysen refereras den första artikeln i den textuella 

kedjan som A1, den andra som A2, den tredje som A3 osv. Bilaga över artiklarna finns efter 

källförteckningen i slutet av uppsatsen. 

 

Det är mediernas inramning av nyhetsrapporteringen kring fallet som är det intressanta i studien, 

då den bör eftersträva saklighet i sin rapportering av fallet. Nyhetsartiklar är en framträdande del 

av medierna och blir därmed bidragande verktyg för medierna att kunna konstruera en 

“verklighet”. Subjektivt skrivna texter, exempelvis debattartiklar, blogginlägg och 

pressmeddelanden, har i och med detta valts bort. 

 

3.1 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är en svensk morgontidning, vars nätupplaga besöks av cirka 1,5 miljoner unika 

webbläsare per vecka. 97 % av de tryckta upplagorna av tidningen når ut till prenumeranter och 

endast 3 % säljs via lösnummer. De skriver på sin hemsida att de ska vara oberoende och står fria 

från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer, samt att deras politiska hållning är 

liberal. Tidningen ska även ha en god lönsamhet, för att på så sätt kunna säkra sitt oberoende.  

 

Dagens Nyheter eftersträvar att vara en bred kvalitetstidning, med ambitionen att varje dag sätta 

agendan för det politiska, offentliga och kulturella samtalet. Innehållet skall enligt dem präglas 

av: nyhetsledande, trovärdighet, överraskande och berörande. De skriver att “det starka 

förtroende som de åtnjuter bland läsarna måste förvaltas varje dag i det journalistiska arbetet. Allt 

från korrektur och faktakontroll till val av ämnen, vinklar, rubriker och bilder ska präglas av 

kvalitet, måttfullhet och balans”. Dagens Nyheter är en så kallad elittidning, vilket bidrar till en 

hög status i samhället och stark trovärdighet hos sina läsare.  
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3.2 Aftonbladet 

Aftonbladet är Sveriges största tidning med cirka 2,8 miljoner läsare varje dag, varav 1,8 miljoner 

är besökare på nätupplagan. Den kommer ut varje dag, året runt, och läses av människor i 

Sverige, Norden, samt större städer och turistorter utomlands och dess journalistik ska vara 

kritiskt granskande samtidigt som den ska underhålla och driva opinion i samspel med läsarna. 

Tidningen är oberoende socialdemokratisk. Aftonbladets nätupplaga vann 2012 pris för “Årets 

dagstidning - Digitala Medier”. 

 

4. Metod 

För att uppfylla undersökningens syfte kring fallet med hästkött i livsmedel, samt för att besvara 

studiens forskningsfrågor, arbetar undersökningen efter en kvalitativ forskningsmetod. Detta 

innebär att strategin är induktiv och tolkande (Bryman, 2011:466). För att uppfylla syftet 

analyseras text, i form utav nyhetsartiklar publicerade på två stycken tidningars nätupplagor. Det 

finns ingen färdigkonstruerad metod inom inramningsteorin för att hitta Entmans verktyg inom 

inramning och analysen använder sig därför av en kritisk diskursanalys där språket är av stort 

intresse och kopplat till dess tillämpningsformer med makt och rådande ideologier i samhället 

(Bryman, 2011:474).  

 

Genom en kritisk diskursanalys uppmärksammas även makt och rådande ideologier i samhället, 

vilket anses som viktiga faktorer för studiens syfte att undersöka hur svenska medier har ramat in 

fallet med hästkött i livsmedel som en skandal genom sin nyhetsrapportering. Makt för den 

aktuella studien innebär mediernas makt att inneha möjligheten att belysa vissa aspekter av en 

händelse och genom detta konstruera en “verklighet” av det inträffade. Makt betyder med andra 

ord mediernas möjlighet att rama in en händelse som sedan diskuteras av publiken. Rådande 

ideologier innebär för denna studie förankrade synsätt som är naturligt förgivet tagna i samhället. 

Den aktuella studien gällande hästkött i livsmedel vill se huruvida medier använder sig av 

ideologier inom nyhetsdiskursen genom att eventuellt uttrycka dem eller motsätta sig dem, vilket 

i sin tur bidrar till mediernas inramning av den konstruerade “verkligheten” (Van Dijk, 1998:23–

26).  
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Denna studie tillämpar begreppet diskurs med fokus på nyhetsrapporteringen av fallet med 

hästkött i livsmedel, där de 20 utvalda artiklarna blir den diskurs som ord och uttryck analyseras i 

relation till.  En diskurs kan vid första anblick upplevas som analytisk ointressant, då den 

framstår som sann, självklar och logisk, men kan vid närmare betraktelse rymma ideologiska 

element (Berglez, 2010:274).  I en kritisk diskursanalys strävar man efter förståelse för socialt 

förankrade förgivet tagna föreställningar och värderingar som måste förekomma för att det ska 

vara möjligt att använda de ord och uttryck som existerar i texten. Det gäller med andra ord att se 

bortom de konkreta orden och istället försöka förstå bakgrunden till hur det är möjligt att faktiskt 

använda dem (Olausson, 2005:52). 

 

För att skapa en uppfattning av artiklarnas inramning analyseras de efter Teun A. Van Dijks 

(1988) analysmodell, vars syfte är att studera texter på makro- och mikronivå. I en analys av en 

diskurs kan man urskilja tre viktiga aspekter, vilka är meningars uppbyggnad, betydelser och 

talhandlingar. Beskrivningar av dessa komponenter och deras samspel till varandra ligger som 

grund för teorin av språket, vilket endast är beskrivningar på en mikronivå. Flertalet diskurser 

kan inte definieras och analyseras endast från denna nivå, vilket innebär vanlig satslära, semantik 

eller pragmatik, utan det behövs även en beskrivning från en mer omfattande nivå. Det behövs 

med andra ord någon form av analys på makronivå, där materialet är en del av en diskurs eller 

representerar en helt egen. På denna makronivå tillåts beskrivningar av hela stycken, avsnitt eller 

kapitel samt en karakterisering av diskursens övergripande former (Van Dijk, 1988:26). Genom 

att analysera en diskurs på både mikro- och makronivå erhålls kunskap av textens form, mening 

och handling på både ett lokalt och globalt plan. (Van Dijk, 1988:27). 

 

De utvalda artiklarna analyseras en i taget, för att på detta sätt undvika risken att missa 

information som kan komma att ha betydelse för de slutsatser som senare dras. En analysmodell 

konstrueras som lämpar sig för både studiens material och dess huvudsakliga syfte och resulterar 

i en grundlig analys av materialets mikro- och makronivåer.  
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4.1 Analysmodell 

 
Den utformade modellen som studien följer för att analysera materialet involverar som 

förstamoment en redogörelse för materialets huvudsakliga innehåll och kartläggning av de bilder 

och faktarutor som är bifogade i artiklarna. Detta moment skapar en förståelse för 

nyhetsartiklarnas huvudsakliga innehåll och ses som en förberedelse inför kommande moment. 

Här sker även en kartläggning av eventuella bilder och faktarutor för att observera deras funktion 

och relation till nyhetstexten (Berglez, 2010:277).  

 

Vid en analys av artiklarnas makronivå, som är analysmodellens andra moment, berörs deras mer 

övergripande egenskaper, vilka delas in i tematiska och schematiska strukturer. Inom de 

tematiska strukturerna undersöks hierarkin i artiklarna och relationen mellan deras huvudteman 

och delteman blottläggs. Huvudteman återfinns ofta i rubriker och ingress, vilket är de mest 

relevanta inslagen i en rapportering, och med andra ord högst upp i hierarkin. Ju längre bort 

något placeras i relation till ett huvudtema, desto mindre relevant för nyhetstextens budskap 

anses det att vara. För att därefter fånga nyhetsdiskursens sociokognitiva berättarkonventioner, 

analyseras nyhetsartiklarnas schematiska strukturer. En schematisk struktur utgörs av det som 
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summerar nyheten, det vill säga rubriker och ingress och av historiska bakgrunder, för att relatera 

den aktuella händelsen med något från det föregångna. Här finns även utrymme till aktörer och 

källor som kommer till tals i artiklarnas texter (Berglez, 2010:275). 

 

Tredje momentet av studiens utformade analysmodell innebär en analys av artiklarnas mikronivå, 

vilket är en mer detaljerad studie av nyhetstexterna och handlar om relationen mellan global och 

lokal koherens (Van Dijk, 1988:58–94). Nu läggs mer fokus på hur texterna hanteras och mer 

bestämt på hur fallet har konstruerats. För att analysera textuella luckor i artiklarna är relationen 

mellan texternas helhet och texternas delar viktig, för att på så sätt se hur läsarens förkunskaper 

och förståelse för det aktuella fallet involveras (Berglez, 2010:278). Frågor gällande implicita 

eller frånvarande mening blottläggs och då, genom att fastställa dessa textuella luckor, skapas en 

förståelse angående sociokulturella relationer och eventuella ideologier hos artiklarnas 

producenter samt läsare. Därefter analyseras det som är uppenbart och synligt i artiklarna, med 

andra ord de närvarande implikationerna. Här undersöks förekomsten av överflödig eller 

irrelevant information, som inte tillför något som är av intresse för fallets nyhetsdiskurs. Det är 

även här, under analysen av artiklarnas mikronivå, som den lexikala stilen hos texterna 

undersöks. Detta innebär att man ser till ordvalen hos såväl källor som journalister, för att se 

vilka ord som används vid förklaringar och beskrivningar gällande fallet (Berglez, 2010:276). 

 

Momenten inom artiklarnas makro- och mikroanalys utförs slutligen i relation till sociokulturella 

kontextualiseringar, vilket innebär en uppmärksamhet av vilka ideologiska processer 

nyhetsdiskursen kan ge uttryck för, vara en del av, förhandla med eller motverka (Berglez, 

2010:279). Dessa diskuteras i uppsatsens diskussionsdel, under kapitel 7, Diskussion. 

 

4.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp för det vetenskapliga arbetssättet, då det inom 

vetenskapen alltid ställs högra krav på att man ska kunna styrka sina påståenden och slutsatser.  

Validiteten mäts i huruvida studien undersöker det den huvudsakligen ämnar undersöka - att den 

besvarar dess syfte, medan studiens reliabilitet mäter hur pass tillförlitlig den är, alltså om 

undersökningen är korrekt utförd och om en replikation av den skulle medföra samma resultat 

(Ekström & Larsson, 2010:14–15).  
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Då det kommer till validitetsbegreppet inom den kvalitativa forskningsgrenen kan man fråga sig 

om den metod och teorier, samt material man använder sig av är det rätta för att uppnå studiens 

syfte. Genom att kontinuerligt påminna om vad studiens syfte är eftersträvar studien att endast 

presentera exempel som är relevanta till syftet och frågeställningarna och irrelevant information  

förbises, vilket stärker studiens validitet. Då syftets frågeställningar tar utgångspunkt i Entmans 

teori gällande inramning, anses även de teoretiska begreppen vara väl valda för att fånga de 

processer som eftersöks, något som även det styrker validiteten. I och med att studien vill se hur 

fallet har ramats in som en skandal genom nyhetsrapportering anses kritisk diskursanalys vara en 

bra metod, för att genom en utarbetad analysmodell kunna belysa ord och information som vid en 

första anblick kan verka ointressanta för en analys. Då analysen även fokuserar på inramningen 

hos nyhetsrapporteringen är nyhetsartiklar relevant material för att uppnå syftet. 

 

Då studien gällande hästkött i livsmedel involverar analyser av svenska medier anses ideologier 

och synen på den sociokulturella kontexten som väl kända. Bakgrunden till detta ligger i att 

undersökningen är utförd i Sverige och av svenska forskare, vilket bidrar till en likvärdig 

förståelse. Detta stärker studiens reliabilitet i och med att kommande forskare med liknande syn 

på den sociokulturella kontexten bör uppnå jämförliga resultat. Dock kan samma typ av 

involverande och förståelse bli ett hinder i arbetet med en kritisk diskursanalys, då man samtidigt 

ska försöka ställa sig utanför den kultur man själv befinner sig i och sträva efter att betrakta 

diskursen från en oberoende position (Berglez, 2010:274). Genom att tydligt beskriva hur studien 

genomförs, redogöra för alla steg i forskningsprocessen, samt besvara och diskutera studiens 

syfte och forskningsfrågor med hjälp av teoretiska perspektiv och begrepp som är relevanta för 

studien, ökar reliabiliteten. Studien eftersträvar även att genomgående konkretisera påståenden 

med förklarande exempel, med andra ord göra relationen mellan empiri och analys genomskinlig, 

för att på så sätt leda läsaren genom texten. Att forskarna har sökt efter material på enskilt håll, 

utan påverkan av varandra, ökar även det studiens reliabilitet då risken att missa tidiga artiklar 

gällande ämnet i den textuella kedjan minskar.  

 

I forskning på kvalitativ nivå går det aldrig att uppnå fullständig replikerbarhet, då man som 

forskare går in med olika kontextuella faktorer, vilket innebär att personliga kunskaper och 
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erfarenheter kan påverka de tolkningar som görs inom analysen. Det finns alltså en medvetenhet 

om att det aldrig går att uppnå fullständig objektivitet i samhällelig forskning, men det 

eftersträvas att personliga värderingar och subjektiva tankar läggs åt sidan för att på så sätt 

försöka uppnå ett så sakligt resultat som möjligt (Bryman, 2011:355).  

 

Studiens resultat gällande fallet med hästkött i livsmedel är kopplat till det utvalda materialet av 

artiklar från två tidningars nätupplagor. Detta innebär att studiens generaliserbarhet är begränsad 

och att resultaten inte går att relateras till en bredare definition av svenska medier. Dock kan den 

aktuella studien för fallet med hästkött i livsmedel bidra till vidare forskning inom mediers 

inramning av skandaler i och med att den bekräftar förekomsten av inramning i 

nyhetsrapportering, samt eventuellt fungera som hypoteser för utvecklande forskning kring 

ämnet. 

 

5. Resultatredovisning och analys  

5.1 Definition av problemet 

Rapporteringen gällande hästkött i livsmedel börjar tidigt i den analyserade textuella kedjan att 

publiceras under kategorin köttskandaler, vilket uppmärksammas vid en analys av materialets 

lexikala stil. Ämnet ramas i och med detta in under en så kallad skandalkategori redan i artikeln 

“Hästkött i Findus lasagne” (A4), trots att rapporteringen kring ämnet vid denna tidpunkt 

fortfarande är relativt tunn. Genom denna placering definieras fallet tidigt som ett problem, då 

begreppet skandal till stor del används i relation till negativa händelser. Med denna inramning av 

fallet som en skandal, skapas det även möjligheter för att bygga på och utveckla fallet med 

hästkött i livsmedel som ett problem. Vid en fortsatt analys av materialet på en lexikal nivå 

uppmärksammas det hur begreppet kontinuerligt fortsätter att användas i majoriteten av 

analyserade artiklars brödtexter, i former som köttskandalen (A6, A9 och A12), världsskandalen 

(A7), skandal/skandalen (A8, A10, A11 och A18), skandalomsusade (A10) och 

hästköttskandalen (A10, A11, A16 och A20). Då begreppet skandal innehar ideologier som 

involverar flertalet negativa konnotationer, ramas fallet in till att vara ett problem genom mediers 

användning av det. Den konsekventa användningen av begreppet blir ett effektivt verktyg för 

medierna att konstruera en verklighet efter egna intressen.  
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En fortsatt analys på materialets lexikala nivå uppmärksammar även ord som bedrägeri, fusk och 

härvan, vilka alla är begrepp som innehar en negativ laddning. Bedrägeri och fusk är i det 

svenska samhället ideologiskt förankrat som något ohederligt och skamligt. Redan i ung ålder får 

vi lära oss att fusk inte är tillåtet och senare i livet att bedrägeri är straffbart. Denna ideologi lyfts 

fram i “Ministern: köttfusket en polissak” (A8), där de citerar landsbygdsministern Eskil 

Erlandsson: “Om innehållet inte är det utlovade handlar det om fusk och bedrägeri”. Detta citat är 

dessutom en rekontextualisering, vilket innebär att det har omformulerats för att kunna användas 

i rubriken. Erlandsson nämner själv aldrig begreppet köttfusket i sitt citat, vilket det i rubriken 

ramas in som att han gör. Användningen av dessa ideologiskt negativa begrepp i nyhetstexten 

bidrar till hur fallet definieras som ett problem och att det är något som går emot normer och 

moraliska koder.  

 

I en analys av den tematiska strukturen på materialets makronivå, går det att blottlägga en 

hierarki, där information som ramar in händelsen som ett problem hamnar överst och övrig 

information, som går emot definitionen av fallet som ett problem, placeras längre ner. Tydliga 

exempel på detta syns exempelvis i “Hästkött i Findus lasagne” (A4), där det huvudsakliga 

innehållet berör att Findus i Sverige har testat sina produkter och att hästkött har hittats. Det är 

inte förrän i slutet av artikeln som Findus produktionsdirektör, Henrik Nyberg, får förklara att de 

har tagit kontakt med sina leverantörer och försäkrat sig om att inga fler, än de skyldiga Comigel, 

har hästkött i sina leveranser. Ett annat exempel på denna hierarki syns i “Findus kan ha sålt 

hästkött i lasagne” (A3), där störst tyngd läggs på det faktum att hästkött har upptäckts i Findus 

lasagne i Storbritannien, vilket medför att även den svenska lasagnens kötthalt kan innehålla häst. 

Det är inte förrän i artikelns sista stycke som hälsoperspektivet tas fram och Henrik Nyberg åter 

igen får komma till tals för att poängtera att det “inte finns någon hälsofara”.  

 

Hierarkin som utspelar sig i den textuella kedjan bidrar till hur fallet med hästkött i livsmedel 

definieras som ett problem i och med att artiklarnas huvudteman till större del involverar negativ 

information. Detta är ett verktyg som medierna använder sig av då nyhetstexternas huvudteman, 

med en placering högt upp i hierarkin, är information som anses vara mest relevant för artikelns 

budskap. Då denna information är negativt kopplad till fallet är det en negativ bild som ramas in 
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och ett problem definieras. Information som går emot inramningen av fallet som ett problem, 

som till exempel det tidigare nämnda ofarliga hälsoperspektivet (A3) samt att Findus 

produktansvariga har tagit kontakt med sina leverantörer (A4), placeras längre ifrån detta 

huvudtema och längre ner i hierarkin, vilket i sin tur ger uppfattningen som mindre viktigt.  

 

Analysen har även uppmärksammat två artiklar, “Ica drar tillbaka ost och kotletter från tusentals 

butiker” (A5) och “Findus: ‘Medarbetarna viktigaste ingrediensen” (A18), som på en analys av 

materialets mikronivå anses beröra irrelevant information gällande fallet med hästkött i 

livsmedel. Artikel fem har ett innehåll som huvudsakligen berör att Ica har fått dra tillbaka ost 

och kotletter, på grund av att osten inte har gått att hyvla och att kotletterna var fel 

datummarkerade. Detta är irrelevant information och står utanför det aktuella fallet med hästkött i 

livsmedel. Anledningen till hur artikeln trots detta bidrar till att definiera fallet som ett problem 

ligger först och främst i mediernas val av bilder, där den ena föreställer en fabrik med tydlig 

fokus på Findus logotyp och den andra på Icas lasagne. Via dessa bilder uppstår associationer 

kopplade till fallet med hästkött i livsmedel, utan att vidare information krävs. På den lexikala 

nivån uppmärksammas även meningar i nyhetstexten, “Under torsdagen tvingades företaget dra 

tillbaka ytterligare två produkter...”, samt “Problemen fortsätter för Ica”, där orden ytterligare 

och fortsätter tydligt visar att det förekommit tidigare tillbakadragna produkter och att detta inte 

är första gången Ica har problem. Artikeln blir i och med detta en bidragande faktor till hur fallet 

definieras som ett problem och stärker den redan negativa inramningen.  

 

”Medarbetarna viktigaste ingrediensen” (A18) huvudsakliga innehåll berör hur Findus har valt 

att ändra på sin hemsida under rubriken “Jobba på Findus”, där det tidigare har stått 

“Medarbetarna är den viktigaste ingrediensen i Findus framgångsrecept.”. Detta är inte heller en 

artikel med relevant information för fallet med hästkött i livsmedel, samtidigt som dess 

information fungerar som en bidragande faktor för hur fallet definieras som ett problem. 

Händelsen angående ändringen på hemsidan beskrivs av medierna via formuleringen: “Lite 

märkligt kan tyckas, med tanke på skandalen om hästkött som rullats ut i svenska och europeiska 

medier de senaste dagarna.”. I och med detta kopplar medierna ihop den aktuella artikeln med 

fallet gällande hästkött i livsmedel, vilket i sin tur blir en bidragande faktor till hur fallet 

definieras som ett problem och stärker den negativa inramningen som medierna skapat. 
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Analysen av textuella luckor, på materialets mikronivå, blottlägger existensen av ord och 

formuleringar som inte erhåller någon förklaring, vilket innebär att läsaren förväntas förstå 

innebörden av dessa på egen hand. Inom fallet med hästkött i livsmedel bidrar avsaknaden av 

information till skapandet av negativa associationer och blir därmed en bakomliggande faktor till 

hur fallet definieras som ett problem. Exempel på detta går att se i “Polis gjorde köttrazzior i 

Storbritannien” (A17), där ordet razzior används. Synonymer till ordet razzia är bland annat: 

överraskande polisingripande, räd och tillslag, och handlingen förknippas med bekämpningen av 

tung kriminalitet3. Ordet är således ett adjektiv starkt sammankopplat med kriminella handlingar 

vilket medför att ordet i detta sammanhang ramar in fallet med hästkött i livsmedel som en 

kriminell händelse där razzior anses vara nödvändiga. Det faktum att ordet även placerats i 

artikelns rubrik stärker detta påstående, då en rubrik är ett viktigt verktyg för att locka läsare till 

artikeln. Detta innebär att rubrikens ordval är viktiga för hur medierna tidigt ska kunna rama in 

fallet. Genom att inte erbjuda någon vidare förklaring för begreppet razzior i den aktuella 

artikeln, tolkar läsaren begreppet på egen hand, vilket leder till tolkningar kopplade till etablerade 

ideologier i samhället. I detta fall bidrar de negativa ideologierna kring begreppet razzior till hur 

fallet med hästkött i livsmedel ramas in som ett problem.  

 

I “Hästförbud möjlig orsak till köttskandal” (A9), vars huvudsakliga innehåll berör hästförbudet i 

Rumänien som en eventuell bakomliggande faktor till fallet, nämns hästarnas tuffa villkor inom 

det rumänska jordbruket och att de redan i unga år är förbrukade efter det hårda slitet. Därefter 

väljer medierna att nämna en häst vid namn via formuleringen: “Märren Sabarel är en av dem 

som har gjort sitt. Nu väntar hon på att skickas till Cicalex, ett av landets största slakterier som 

säljer hästprodukter inom Europa.”. Detta blir ett verktyg att försöka nå ut till publiken genom ett 

mer personligt plan, där läsaren får möjligheten att “lära känna” en av de hästar som senare kan 

komma att finnas i den mat de äter. Medierna använder sig med andra ord av det förankrade och 

förgivet tagna synsätt om hästen som ett sällskapsdjur inom vår kultur. Genom att gå emot denna 

syn bidrar informationen till hur fallet ramas in som ett problem.  

 

 
                                                
3 http://www.synonymer.se/?query=razzia [Hämtad: 2013-05-07].  
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5.2 Utvärdering av aktörer 

Analysen observerar fallets deltagande aktörer och hur dessa ramas in som två sidor i det 

analyserade materialet. I resultatredovisningen presenteras dessa sidor som “de onda” och “de 

goda”, då mediernas inramning av fallet fokuserar på att rama in en skyldig, någon som bär 

ansvaret för det inträffade. Detta leder i sin tur till att även en positiv sida blir synlig, “de goda”, 

en sida som dock inte är lika tydligt inramad som “den onda”.   

 

Att rama in nyhetsdiskursens deltagande aktörer som en “ond” och en “god” sida bidrar till den 

skandalkonstruktion som medierna ramar in fallet i. För att ett fall ska kunna definieras som en 

skandal bör en överträdelse av moraliska koder, normer eller värderingar ske som någon bär 

ansvaret för. Att rama in någon som fallets ansvariga bidrar till skandalkonstruktionen och 

möjligheten att bygga vidare på det inträffade. Medierna har med andra ord valt ut vissa aspekter 

och infallsvinklar av aktörernas handlingar, som ett verktyg för hur fallet ramas in som en 

skandal.  

 

5.2.1 Inramning av fallets syndabock - “de onda” 

Vid en analys av den schematiska strukturen, på materialets makronivå, blir det tydligt hur den 

textuella kedjan grundar sina beskrivningar på bakomliggande information från fallets startskott i 

Irland och Storbritannien. “Cameron rasar mot hästburgare” (A1) och “Hästburgare hade polskt 

ursprung” (A2), berör information gällande det irländska livsmedelsverket som har avslöjat att 

upp till 29 % av nötkött i hamburgare bestod av hästkött. Detta leder vidare till att 

Storbritanniens premiärminister ger order till det brittiska livsmedelsverket att göra en 

motsvarande undersökning av den som skett på Irland. I “Findus kan ha sålt hästkött” (A3), 

används denna bakomliggande information för att ha möjlighet att publicera en artikel där 

livsmedelsföretaget Findus uppmärksammas. Bakgrundsinformationen från fallets startskott blir 

med andra ord en viktig bidragande faktor för hur medierna ska ha möjlighet att utveckla det 

aktuella problemet samt för att kunna definiera företaget Findus som fallets syndabockar och 

som de “onda”.   

 

Kopplingen mellan företaget Findus och fallet med hästkött i livsmedel blir tydlig i och med 

“Findus kan ha sålt hästkött” (A3), där företaget nämns redan i artikelns rubrik. Denna koppling 
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stärks ytterligare vid en fortsatt analys av den schematiska strukturen, där produktionschefen för 

Findus i Sverige, Henrik Nyberg, kommer till tals med citatet: “Jag kan inte uttala mig om det är 

hästkött eller inte i produkten”. Trots att det vid artikelns publiceringsdatum inte finns några 

konkreta svar på huruvida svenska Findus färdigmat innehåller hästkött eller inte, börjar redan 

här en inramning av företaget som en syndabock inom fallet och hur de definieras som “de 

onda”, genom att stå inramade som ensamt livsmedelsföretag för fallet.  

 

Vid en analys av materialets lexikala stil på mikronivån, belyses bidragande faktorer till hur 

Findus definieras som “de onda” inom fallet med hästkött i livsmedel. Negativa begrepp, eller 

begrepp kopplade till negativa ideologier, som i nyhetstexters formuleringar kopplas ihop med 

livsmedelsföretaget Findus, är exempel på mediala verktyg som fungerar för att stärka 

inramningen av Findus som “de onda”. Begrepp som fusket och världsskandalen (A7) är 

exempel på sådana ord, som genom sin negativa laddning bidrar till en ogynnsam bild av Findus. 

Analysen observerar även begrepp som bidrar till att situationen upplevs som allvarlig och 

hotande, samt ger företaget Findus en uppfattning om att vara i en underlägsen position. Exempel 

på dessa ord är: hotar, hård kritik och polisanmäla (A8). Att använda sig av begreppet blunder i 

“Medarbetarna viktigaste ingrediensen” (A18), för att rama in Findus egenskrivna text på 

hemsidan, stärker denna syn på underläge. I och med att ordet blunder är synonymt med ord som 

misstag, fel och tabbe, ramar medierna in företaget som ovarsamma och slarviga4.  

 

“Hästköttets väg till din tallrik” (A12), är ytterligare ett exempel som stärker de resultat som 

analysen av nyhetsdiskursens lexikala stil har uppmärksammat för hur Findus ramas in som de 

“onda” i fallet med hästkött i livsmedel. Genom mediernas val att endast nämna Findus, i en 

artikel vars huvudsakliga innehåll berör informationen gällande hästköttets väg mellan 

inblandade leverantörer i Europa, ramas företaget in som fallets syndabock. Trots att en analys av 

den schematiska strukturen uppmärksammar historiska bakgrunder där information om att 

livsmedelsproducenten Comigel är leverantörer åt flertalet livsmedelsföretag, som Axfood, Ica 

och Coop, blir den lexikala inramningen av Findus som “de onda” stärkt av att de ensamt 

namnges tillsammans med negativt kopplad information.  

 

                                                
4 http://www.synonymer.se/?query=blunder&SOK.x=0&SOK.y=0 [Hämtad: 2013-05-23]. 
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Vid den tematiska analysen, på materialets makronivå, syns en tydlig hierarki som bidrar till hur 

Findus definieras som “de onda” inom fallet med hästkött i livsmedel. Rubriken är den mest 

framhävande placeringen i en nyhetstext och innehåller till största del information gällande 

nyhetstextens huvudsakliga innehåll. Det är med andra ord rubriken i en nyhetstext som står 

högst upp i hierarkin. Kort därefter är ingressen den placering i en nyhetstext som är mer 

framhävande än andra och med andra ord näst högst upp i hierarkin. Via en analys av materialets 

tematiska struktur, blir det synligt att livsmedelsföretaget Findus är placerat i flertalet av 

nyhetsartiklarnas rubriker och ingresser, (A3, A4, A6, A7, A8, A11, A12, A18), vilket bidrar till 

att det sker en medveten eller omedveten koppling mellan företaget och fallet. När företaget 

nämns åtskilliga gånger och placeras på dessa framträdande placeringar, uppfattas Findus som 

nyhetsdiskursens huvudtema och därmed som det ämne som är mest betydande.   

 

Vid analysmomentet redogörelse av materialets huvudsakliga innehåll samt kartläggning av 

bilder och faktarutor uppmärksammas bildernas roll bakom definitionen av Findus som “de 

onda” gällande fallet med hästkött i livsmedel. Analysen av bildernas hierarki uppmärksammar 

att flertalet av de publicerade bilderna i det analyserade materialet föreställer livsmedelsföretags 

logotyper. Den största delen av dessa föreställer Findus, vilket bidrar starkt till företagets 

koppling till fallet (A3, A5, A6, A8, A10, A11, A16). Trots att livsmedelföretaget endast är ett av 

flera drabbade, blir den stora delen bilder av deras logotyp en bidragande faktor till en inramning 

av Findus som “de onda”. Nyhetstexterna behöver med andra ord inte innehålla information 

bidragande till Findus definition som fallets “onda”, då medierna istället väljer att placera en bild 

på företagets logotyp, vilket resulterar i kopplingar mellan fallet och Findus. 

 

Vid analysmomentet kartläggning av artiklarnas bilder och faktarutor uppmärksammas 

ytterligare en bidragande faktor till Findus definition som “de onda” inom fallet med hästkött i 

livsmedel. En bild föreställande Findus färdiglagade lasagne ramas in i flertalet av 

nyhetsdiskursens artiklar och blir ett verktyg för att koppla företaget till fallet (A3, A6, A8, A10, 

A11, A16). Även om den specifika artikeln med den publicerade bilden har ett innehåll som inte 

berör företaget i fråga, blir den igenkännande bilden mediernas verktyg för att denna koppling 

trots allt ska ske. Trots att flera svenska livsmedelsbutiker är drabbade av situationen och delar 
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samma leverantörer, är det genom den upprepande publiceringen av samma bild ändå Findus 

som definieras som måltavla för nyhetsdiskursens innehåll. 

 

Vid en analys på materialets mikronivå uppmärksammas textuella luckor, frånvarande 

information, där läsaren förväntas göra egna kopplingar, vilket i det aktuella fallet blir en 

bidragande faktor till inramningen av Findus som “de onda”. “Spår av åsna i hästköttet” (A10), 

kan man läsa om den skandalomsusade lasagnen som nu även kan ha sålts till skolor. Det 

framkommer även information om att åsnor kan ha hamnat i köttkvarnen, vilket därmed kan 

innebära att det finns i köttet som har levererats till Sverige. I nyhetstextens huvudsakliga 

innehåll framkommer det med andra ord flertalet negativ information som berör fallet med 

hästkött i livsmedel, vilket avslutas med formuleringen “Idag ska svenska Livsmedelsverket hålla 

krismöte för att kartlägga fusket och utreda om Findus har begått något brott i samband med 

hästköttskandalen.”. Det framkommer inte konkret i nyhetstexten att det är Findus lasagne som 

den negativa informationen refererar till, då uppgifter kring detta saknas. Medierna ger istället 

läsaren möjligheter att dra kopplingar på egen hand, vilket i och med Findus ensamma 

delaktighet som aktör i nyhetstexten, troligtvis blir en bidragande faktor till mediernas inramning 

av företaget som “de onda” i fallet med hästkött i livsmedel. Den textuella luckan kring den 

skandalomsusade lasagnen skapar med andra ord kopplingar till livsmedelsföretaget Findus, 

vilka i och med negativ information, får en starkare inramning som fallets “syndabock”.  

 

5.2.2 Inramning av fallets hjältar - “de goda” 

I och med den negativa inramning livsmedelsföretaget Findus erhåller i det analyserade 

materialet, uppfattas andra aktörer som betydligt mer positiva. Det är med andra ord i relation till 

fallets tydliga inramning av en syndabock som det även går att uppmärksamma en “god” sida, 

vilket annars inte hade varit lika lätt att uppfatta.  

 

Analysen av den schematiska strukturen, på materialets makronivå, uppmärksammar hur aktörer, 

som anses ha hög status inom livsmedelsområden, uppfattas som situationens överhuvud. 

Framträdande aktörer som får komma till tals är bland annat Storbritanniens premiärminister 

David Cameron (A1), Brittiska livsmedelskontrollen FSA (A4), Livsmedelsverket (A8), 

landsbygdsminister Eskil Erlandsson (A8), Livsmedelsverkets enhetschef Mona-Lisa Dahlbom-
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Wiedel (A8), Frankrikes konsumentminister Benoit Hamon (A9), EU:s jordbrukskommissionär 

Dacian Ciolos (A9), Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson (A15) och 

Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist (A15). Dessa aktörer representerar på ett eller annat 

sätt en organisation eller myndighet som är involverad i livsmedelsfrågor och deras status i fallet 

med hästkött i livsmedel anses vara hög, vilket medför att det läggs mycket trovärdighet i det de 

säger.  

 

En analys av dessa aktörer på en lexikal nivå uppmärksammar ord och uttryck som stärker 

påståendet om att de uppfattas stå över “de onda” och därigenom ramas in som “de goda” inom 

fallet med hästkött i livsmedel. Via denna analys blir det synligt hur dessa högt uppsatta aktörers 

uttryck blir värdefulla för inramningen av fallet i och med dess höga status och därmed höga 

trovärdighet. Deras citat har möjlighet att exempelvis skapa en bild av situationen som allvarlig 

genom ordval som extremt oroväckande (A1), att påvisa att de besitter makt att säga till andra 

företag vad de ska göra genom uttryck som gett order (A4) och kallat till sig (A9), samt att 

koppla företag till positiva eller negativa uppfattningar via uttalanden som lägger skulden på det 

svenska företaget Findus och lovordar Livsmedelsverkets agerande (A8), vilket i detta fall bidrar 

till inramningen av en “ond” och en “god” sida.   

 

Via analysen av den lexikala stilen blir det även tydligt hur de högt uppsatta aktörerna i 

nyhetsdiskursen ramas in för att stå på samma sida som invånarna och därmed mot de inramade 

syndabockarna och “de onda” bakom fallet med hästkött i livsmedel. Att Livsmedelsverket ska 

hålla ett krismöte och att myndigheten hotar att polisanmäla Findus (A8) bidrar till denna 

inramning, liksom landsbygdsministerns uttalande: “Om innehållet inte är det utlovade handlar 

det om fusk och bedrägeri”, samt att “Konsumenter ska kunna känna sig trygga. Maten i butiker 

och på restaurang ska vara sund och säker.” (A8). Aktörerna med högre status inom fallet 

upplevs med andra ord ta plats i nyhetsdiskursen för att ställa situationen till rätta och att de har 

en önskan om att göra det som är rätt för konsumenterna. Detta blir även tydligt då Frankrikes 

konsumentminister, Benoit Hamon, refereras i “Hästförbud möjlig orsak till köttskandal” (A9) 

med formuleringen: “att han inte tvekar att stämma det franska företaget Comigel om det visar 

sig att det har varit inblandat i köttskandalen” och när Livsmedelsföretagens VD, Marie 

Söderqvist, citeras i “Köttskandalen: häst i andra produkter” (A15) med uttalandet: “Alla stora 
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företag kommer att kontrollera och artbestämma. Det är ingenting som har gjorts systematiskt, så 

finns det hästkött i fler produkter kommer det att upptäckas. Vi kommer även att kontrollera 

produkter från andra leverantörer”.  

 

Dessa citat stärker aktörernas inramning att stå på konsumenternas sida i och med att de kan gå 

emot sitt egna land för att stödja de drabbade samt att de ser på situationen som allvarlig och att 

ändringar kring kontroller ska ske. Detta bidrar i sin tur till deras inramning som “goda” och 

deras uppfattning som nyhetsdiskursens deltagande “hjältar”, vilket är ett verktyg för mediernas 

skandalinramning.  

 

Via analysmomentet redogörelse för huvudsakligt innehåll och kartläggning av bilder går det att 

se hur medierna har valt att publicera en stor bild som föreställer landsbygdsministern Eskil 

Erlandsson, där han ger ett sammanbitet och allvarligt uttryck (A8 och A11). Bilden, i relation till 

hans högt uppsatta position i samhället, kopplas ihop med negativ fakta och definition av Findus 

som fallets “onda”, vilket i sin tur ger stöd åt hans inramning som “god”. Bilderna på Erlandsson 

förstärker med andra ord hans yttranden i nyhetstexten och skapar mer slagkraft i inramningen av 

honom som en del av de “goda” aktörerna.  

 

Senare, via en analys av den tematiska strukturen på materialets makronivå, uppmärksammas en 

hierarki mellan citat från de aktörer som får komma till tals i nyhetstexterna. Det blir genom 

denna analys tydligt hur citat från tidigare nämnda högre uppsatta aktörer inom fallet får komma 

till tals tidigare i artiklarna, medan citat som representerar livsmedelsföretaget Findus, fallets 

“syndabockar”, får komma tills tals senare, eller inte alls, i artiklarna. Detta syns tydligt i 

“Ministern: köttfusket en polissak” (A8) och “Hästförbud möjlig orsak till köttskandal” (A9), där 

landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Livsmedelsverkets enhetschef Mona- Lisa Dahlbom-

Wiedel, EU:s jordbrukstillskott Jose Bove, Frankrikes konsumentminister Benoit Hamon, 

Rumäniens president Traian Bassescu, EU:s miljöminister Owen Paterson och EU:s 

jordbrukskommissionär Dacian Ciolos får komma till tals tidigt i artiklarna. Det är inte förrän i 

sista stycket (A8) som en representant från Findus blir citerad. Aktörer, med citat placerade tidigt 

i artikeln och högt upp i hierarkin, får en framträdande placering i nyhetstexten och upplevs i och 

med detta som mer betydande för fallet än dem som citeras längre ned i hierarkin. De blir i och 
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med Findus låga placering och deras inramning som “de onda”, definierade som det motsatta och 

därmed “de goda” för fallet med hästkött i livsmedel.  

 

6. Slutsats 

Undersökningens syfte har varit att via en kritisk diskursanalys undersöka hur Dagens Nyheter 

och Aftonbladet har ramat in fallet med hästkött i livsmedel som en skandal genom sin 

nyhetsrapportering För att uppnå undersökningens syfte ställdes två forskningsfrågor: 

 

● Hur definieras fallet med hästkött i livsmedel som ett problem?  

● Hur ser de moraliska värderingarna och omdömena ut då det kommer till utvärderingen 

av aktörer? 

 

6.1 Hur definieras fallet med hästkött i livsmedel som ett problem?  

Analysen uppfattar hur medierna väljer att definiera fallet som ett problem genom att fallet 

kopplas till negativt laddade ord, eller till ord som har kopplingar till negativt förankrade 

ideologier, vilket i sin tur leder till att även fallet i sig uppfattas som en dålig händelse. Analysen 

visar även resultat på att denna negativt laddade information placeras högre upp i hierarkin och 

därmed på mer framträdande platser i nyhetsdiskursen. Denna medvetna eller omedvetna 

placering blir en bidragande faktor till hur fallet definieras som ett problem i och med att 

information placerad högt upp i hierarkin ger uppfattningen av att vara mer betydande och 

relevant. Analysen visar samtidigt hur information som går emot inramningen av fallet som ett 

problem placeras längre ner och uppfattas via detta som mindre betydande för nyhetsdiskursen. 

Det är även synligt via analysen hur irrelevant information har lagts till inom nyhetsdiskursen för 

att utveckla fallet och öka dess omfattning, vilket stärker hur fallets definieras som ett problem. 

Även textuella luckor uppmärksammas i analysen, vilket leder till att fallet kopplas ihop med 

rådande ideologier i samhället som på ett eller annat sätt har en tolkning som är ogynnsam för 

fallet och därmed bidragande till inramningen av det som ett problem.  

 

Via analysen går det att konstatera hur fallet med hästkött i livsmedel definieras som ett problem 

genom att rama in information som gynnar detta, vilket i sin tur fungerar som ett verktyg för 
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mediernas skandalkonstruktion. Att koppla fallet till negativa begrepp och information med 

negativ laddning problematiserar händelsen, vilket vanligtvis involverar en överträdelse av 

moraliska koder, värderingar eller normer. I och med att detta är en viktig egenskap för att en 

skandaldefinition ska ske blir konstruktionen av fallet som ett problem en bidragande faktor till 

mediernas inramning av fallet som en skandal.  

 

6.2 Hur ser de moraliska värderingarna och omdömena ut då det kommer till 

utvärderingen av aktörer? 

Det går tydligt att observera hur en “ond” sida ramas in i det analyserade materialet, men även en 

“god” sida uppmärksammas, även om denna inte är lika tydlig och framträdande som den 

“onda”.  

  
Genom att använda negativt förankrade ord och negativ information, som i sin tur får en 

framträdande plats i nyhetstexterna, ramas aktörer som är inblandade i hästköttskandalen in som 

“onda”. Resultaten visar hur en enskild aktör får ta mycket kritik och plats i det aktuella fallet, 

trots att det egentligen inte framkommer att denne på något sätt skulle vara mer inblandad i fallet 

än materialets övriga nämnda aktörer. Detta medför att aktören uppfattas som “skyldig” för det 

inträffade, inte på grund av att denne själv tar på sig ansvaret, utan för att medierna ramar in 

aktören som sådan.  

 

I kontrast till den tydligt inramade “onda” sidan, är den “goda” sidan som sagt inte lika tydlig, 

trots att den går att se. Detta ligger i det faktum att det är betydligt fler aktörer som är med i 

denna inramning, vilket medför att det således är flera namn och röster som ska lyftas fram. 

Dessa aktörer representerar även myndigheter och företag som på något sätt har hög status då det 

kommer till livsmedelsfrågor, vilket medför att deras yttranden och handlingar därför ramas in 

som “heroiska”, något som stärker inramningen av dem som “goda”. Att den “goda” sidan inte är 

så tydlig kan också ligga i det faktum att nyhetsrapporteringen inte fokuserar på att hitta och 

rama in en “hjälte” i denna kontext, utan fokus ligger på att man vill ha någon att skylla på. En 

skandalinramning gynnas inte av att lyfta fram “goda” aktörer, då detta kan medföra att allvaret i 

situationen förbises och att inramningen snarare blir att det uppkomna problemet går att lösa.  
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Inramningen av aktörerna som representerar dessa sidor sker genom liknande verktyg och 

skillnaden ligger snarare i den information som lyfts fram i samband med dem och vart denna 

placeras. Dessa inramningar av aktörer blir även bidragande verktyg i hur fallet med hästkött i 

livsmedel ramas in som en skandal, då inramningen av den “onda” sidan som en “syndabock” 

indikerar på att det har skett ett moralisk övertramp där någon bör ta ansvar.  

 

7. Diskussion 

Efter att ha utfört en analys av 20 artiklar gällande fallet med hästkött i livsmedel går det att 

uppmärksamma mediernas användning av inramningsteorin vid konstruktionen av händelsen som 

en skandal. Medierna har valt att belysa vissa infallsvinklar av händelsen och skapar genom detta 

en konstruktion av verkligheten. Att fallet uppfattas som en skandal baseras med andra ord på hur 

medierna har ramat in negativ information vilket problematiserar fallet, samt hur de har ramat in 

aktörer som “onda” och “goda”. För att detta ska vara möjligt måste medierna inneha stor makt i 

samhället, vilket tidigare studier redan har bekräftat i resultat som i sin tur stärks av den aktuella 

analysen. En inramning av en skandal tar med andra ord utgångspunkt i den makt medierna 

besitter - makten att konstruera och rama in den verklighet som publiken har möjlighet att ta upp 

och tolka.  

 

De moment som materialet analyseras genom ställs i relation till sociokulturella 

kontextualiseringar som uppmärksammar de ideologiska processer i samhället som den textuella 

kedjan av nyhetsartiklar ger uttryck för och ibland motarbetar. Exempelvis utnyttjar 

nyhetsdiskursen ideologin om hästen som ett sällskapsdjur, vilket bidrar till inramningen av fallet 

som en skandal. Hästen har sedan lång tid tillbaka funnits bland oss för att med sin styrka dra 

tunga vagnar och med sin uthållighet bära oss längre sträckor. De har på senare tid, i och med sitt 

trygga psyke, blivit ett populärt sällskapsdjur och ridsporten har växt till att bli Sveriges näst 

största ungdomsidrott och involverar en halv miljon svenskar5. Häst är med andra ord inget kött 

som förknippas med förtäring inom den svenska kulturen, detta trots att hästkött är ofarligt att äta 

och har sålts i livsmedelsbutiker sedan lång tid tillbaka. Denna ideologis djupa förankring i 

                                                
5 http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Statistik/ [Hämtad: 2013-05-07].  
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samhället utnyttjas av nyhetsdiskursen för att påvisa hur det har skett en överträdelse av den 

lokala kulturens värderingar.  

 

En annan ideologi som råder i det svenska samhället är ideologin om vår medvetenhet kring 

hälsosamma livsmedel. Det uppmärksammas ständigt nya dieter som lär oss hur vi ska äta för att 

hålla oss i form, vara pigga och för att orka mer. Redan i unga år lär vi oss vilken kost vi bör 

hålla oss till, vad som anses vara hälsosamt, samt vilken kost vi bör hålla oss ifrån. 

“Lördagsgodiset” ger oss kännedom om att godis endast bör förtäras i små mängder och 

“fredagsmyset” visar på att vi en gång i veckan får tillåtelse att “lyxa till det” med mat utanför 

den hälsosamma vardagsmaten. En rådande ideologi i Sverige är med andra ord att vi är 

medvetna om vad maten vi förtär innehåller och att livsmedel innehåller det de sägs innehålla. 

När innehållet inte överensstämmer med det utlovade, fråntas vi makten över att själva bestämma 

över vad vi stoppar i oss. Det handlar med andra ord inte om att hästkött på något sätt skulle vara 

farligare att stoppa i sig än något annat kött, utan problemet i det hela blir att människor fråntas 

valet att själva bestämma om de vill äta hästkött eller inte.  

 

Ytterligare en ideologisk process i samhället som nyhetsdiskursen väljer att utnyttja för att 

förstärka mediernas skandalinramning av fallet med hästkött i livsmedel, är samhällets syn på 

svenska livsmedelsföretag. Findus anses vara ett välkänt företag som förknippas med Sverige 

och är ett företag många kan relatera till. Att rama in en skandal kring ett välkänt, svenskt företag 

är med andra ord en enklare uppgift för medierna, än att försöka definiera ett litet, okänt företag 

med sämre relation till konsumenterna till att bli “de onda” bakom ett fall. Ett företag som har en 

högre status i samhället och en bättre relation till sina kunder/konsumenter, har en tendens att 

lättare falla som offer för mediers inramningar i och med att genomslagkraften blir starkare och 

omfattningen större. Att medierna väljer att rama in Findus som “syndabockar” i fallet med 

hästkött i livsmedel kopplas därmed ihop med det samhälleliga synsättet om att inhemska företag 

i den egna nationen anses ha högre förtroende hos konsumenterna.  

 

Analysen har kunnat påvisa hur medier använder ett flertal ideologier vid utformningen av de 

ramar som använts vid fallet med hästkött i livsmedel, så som hästen som sällskapsdjur och 

svenskarnas medvetenhet kring hälsosamma livsmedel. Ideologier i vårt samhälle är ibland så 
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djupt förankrade och förgivet tagna att vi inte längre är medvetna om att vi använder dem i 

tolkningen och utformningen av vår dagliga tillvaro. Medier har inte bara makten att använda 

rådande ideologier som underlag vid en inramning, utan de kan även upprätthålla, utveckla, 

motsätta, samt skapa nya ideologier genom dessa inramningar. Vid detta påstående är det dock 

viktigt att ha i åtanke att ideologier ser olika ut beroende på den rådande kulturen och att 

inramningar därmed kan se olika ut beroende på vilken kontext de skapas inom. Detta betyder 

dock inte att medier använder sig av olika verktyg för att rama in dessa ideologier, vilket leder till 

ett intresse för att utveckla den aktuella studien för att jämföra den med ett annat lands inramning 

gällande fallet med hästkött i livsmedel. Genom detta skulle man få resultat som visar hur fallet 

ramas in i olika länders medier och ifall liknande inramningsverktyg används. Hade exempelvis 

en jämförelse mellan Sveriges och Rumäniens eller Irlands medierapportering skiljt sig åt eller 

hade det gått att uppmärksamma liknande verktyg vid inramningarna, trots att de olika länderna 

erhåller olika samhälleliga ideologier? 

 

Analysen tyder på att mediernas inramning av fallet involverar flertalet av de drag som en 

händelse bör innehålla enligt Thompsons (2000) definiton av en skandal. Fallet tar avstamp i 

medierna via avslöjandet att livsmedel som sa sig innehålla nötkött innehöll hästkött, vilket 

därmed innebär en överträdelse av moraliska koder och värderingar i och med att innehållet inte 

stämmer överens med det utlovade. Denna överträdelse motsätts därefter av utomstående 

individer, högt uppsatta aktörer inom området livsmedel, som Livsmedelsverket, representanter 

för EU, samt nationella ministarar, som väljer att uttrycka sitt missnöje för fallet offentligt. I 

analysen uppmärksammas flertalet citat och referat från utomstående individer, där detta 

missnöje är tydligt. Avslutningsvis innebär denna överträdelse ett utlämnande av 

livsmedelsföretaget Findus, som via medierna har ramats in som fallets “syndabock”. Detta har i 

sin tur inneburit att deras rykte har en möjlighet att skadas (Thompson, 2000).  

 

I och med att involverade företag därefter lägger skulden på varandra och avsäger sig ansvaret för 

det inträffade, fortsätter undersökningen kring fallet och nya avslöjanden görs. Detta leder i sin 

tur till att så kallade andrahandsöverträdelser sker och fallet följer i och med detta John B. 

Thompsons (2000) komplexa modell av en skandalkonstruktion (se under punkt 2.1.2 

“Inramning som verktyg i en skandalkonstruktion”). Hade ett företag åtagit sig ansvaret för det 
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inträffade direkt efter avslöjandet och det offentligt visade missnöjet, hade fallet snarare 

definierats som en enkel modell av en skandalkonstruktion, vilket eventuellt inte hade lett till 

samma typ av omfattning. Medierna skulle, genom att ett företag väljer att ta ansvar för 

händelsen, kanske inte ha samma möjlighet att spinna vidare på fallet för att göra fler 

avslöjanden. Eventuellt skulle fallet med hästkött i livsmedel inte ens uppmärksammas som en 

skandal om en aktör hade tagit på sig ansvaret redan efter första avslöjandet av överträdelsen.  

 

Även om händelsen ses som en skandal utifrån olika definitioner, är det inramningen av den i 

medier som är studiens huvudsakliga intresse. Johansson & Ekström (2008) menar att yttranden 

inte anses som skandaluttalanden förrän de konstrueras som sådana och att det är mediers 

inramning som bidrar till fallets huvudsakliga skandalkonstruktion. Att konsekvent belysa 

information som ramar in händelsen ur ett negativt perspektiv, samt upprepa och göra den mer 

minnesvärd genom att associera den med exempelvis återanvändningen av ett fåtal bilder, skapar 

en snäv inramning där händelsen inte bara konstrueras som en skandal utan även upprätthålls 

som en sådan. Dessa verktyg medier använder, manifesterar med andra ord den inramning som 

fallet med hästkött erhållit (Entman, 1993:52–53). Att upprepa ord och information är ett 

effektivt sätt för inlärning, vilket är ett arbetssätt vi lär oss redan som små i skolan. När medier 

kontinuerligt använder sig av samma ramar skapar de en uppfattning av att informationen och 

perspektivet på det inträffade är “det riktiga” och “sanna”, i och med den upprepning som sker. 

Nyhetsdiskursen skapar med andra ord en “verklighet” genom sina verktyg och denna blir sällan 

ifrågasatt utan anses spegla en korrekt bild av det inträffade (Feng, Brewer & Ley, 2012).  

 

Ett intressant ämne för eventuell vidare forskning är hur denna inramning av fallet med hästkött i 

livsmedel som en skandal, har tolkats av publiken. Den aktuella studien leder med andra ord 

vidare till utvecklande publikstudier kring mediers tillvägagångssätt att rama in händelser som en 

skandal, för att ta reda på om inramningen tolkas på liknande sätt som medierna har valt att 

konstruera den. Hongs (2013) resultat, från sin komparativa studie kring amerikanska och 

kinesiska medier, stärker intresset för fallets eventuella publikstudier i och med dess resultat som 

visar att publiken skapar olika tolkningar av de nationaliteter som medierna skriver om. Att 

medierna har makt att skapa tolkningar hos publiken är med andra ord bekräftat, men hur dessa 
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tolkningar ser ut inom fallet med hästkött i livsmedel är ett gap som en utvecklande studie skulle 

kunna fylla.  

 

Det som också kan vara intressant att undersöka är fallet med hästkött i livsmedel utifrån ett 

Agenda Settingperspektiv. Denna teori utgår ifrån att medierna väljer vad publiken bör föra en 

diskussion kring och att det som medierna väljer att placera på agendan, även placeras på 

publikens agenda (McCombs, 2004:2-3). Detta har gått att se vid tidigare livsmedelsskandaler, 

till exempel gällande ämnet akrylamid som var på mediers agenda år 2002. När larmet om detta 

kom i april 2002 sjönk konsumtionen av potatischips med 30-50 % de tre första dagarna, för att 

senare stiga, men fortfarande ligga 20-30 % under den ursprungliga konsumtionsmängden i maj 

och juni. Ett år efter händelsen fanns en nedgång på 5 % kvar6. Detta visar tendenser på att så 

länge medierna placerar ett ämne på sin agenda, är ämnet även av intresse hos publiken. Detta 

kan bli en eventuell utvecklande undersökning inom fallet med hästkött i livsmedel, för att se om 

mediernas placering av ämnet på agendan speglar sig i publikens intresse för ämnet. Den aktuella 

studien har med andra ord potential till att bistå som underlag vid vidare forskning, samt vid 

utformningen av nya hypoteser.  

 

8. Sammanfattning 

Genom en kritisk diskursanalys har denna studie som syfte att undersöka hur Dagens Nyheter 

och Aftonbladet har ramat in fallet med hästkött i livsmedel som en skandal genom sin 

nyhetsrapportering. Den kritiska diskursanalysen går ut på att söka efter underliggande sociala, 

kulturella och kognitiva betydelser i en diskurs som till en början kan framstå som sann, självklar 

och logisk, men vid närmare betraktelse kan visa sig rymma ideologiska element. Genom att ta 

utgångspunkt i Robert M. Entmans teorier kring inramningsteorin stödjer forskningsfrågorna, 

”Hur definieras fallet med hästkött i livsmedel som ett problem?” samt ”Hur ser de moraliska 

värderingarna och omdömena ut då det kommer till utvärderingen av aktörer?”, studiens 

uppfyllande av syftet. Genom att välja ut vissa aspekter av ett fall konstrueras en bild av 

“verkligheten” och en inramning har skett.  

 

                                                
6 http://www.dn.se/nyheter/sverige/ett-ar-efter-akrylamidlarmet [Hämtad: 2013-05-20]. 
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Utbudet av tidigare forskningar inom området är brett och denna studie är en utvecklande 

forskning till flertalet av dessa i och med att den undersöker hur inramningar skapas av medierna 

och inte om de gör det. Tidigare forskning kommer fram till att yttranden kan komma att bli 

skandaler för att de konstrueras till att bli det av medierna och att det därmed är lika viktigt att se 

till uttryck inom en kontext som det är att se till ämnet i sin helhet (Ekström & Johansson, 2008). 

Det finns även studier som visar resultat gällande kontextens betydelse då det kommer till 

mediers inramning av ett fall i och med att medier inom olika kontexter visar inramningar som 

skiljer sig åt (Feng, Brewer & Ley, 2012). Det finns med andra ord inga förutbestämda ramar vid 

inramning av fall som skandaler, utan dessa skapas inom den aktuella kontexten (Hong, 2013). 

Den aktuella studien med hästkött i livsmedel stödjer därmed tidigare studier i och med att den 

bekräftar att en inramning av fallet som en skandal har skett, samtidigt som den genom att 

analysera de processer och verktyg som används, utvecklar dessa tidigare forskningar.  

 

Studiens resultat visar hur fallet med hästkött i livsmedel definieras som ett problem genom att 

medierna ramar in negativ information, vilket i sin tur blir ett bidragande verktyg till hur 

skandaler konstrueras. Att problematisera ett fall innebär vanligtvis en överträdelse av moraliska 

koder och värderingar och fallet involverar genom detta karaktärsdrag för att definieras som en 

skandal. Resultat visar även hur två sidor ramas in, där den ena representerar “de onda” och den 

andra “de goda”. Inramningen av nyhetsdiskursens aktörer blir även det ett verktyg för hur fallet 

har ramats in som en skandal i och med att en syndabock blir synlig, vilket visar att det har skett 

ett moraliskt övertramp som någon bör ta ansvar för. Analysen visar även att inramningen av 

fallet med hästkött i livsmedel utnyttjar rådande ideologier i samhället, genom att antingen 

motsätta sig dem eller upprätthålla dem. Genom att konsekvent belysa information som gynnar 

den konstruerade skandalinramningen upprätthåller medierna den “verklighet” de själva varit 

med att konstruera kring fallet med hästkött i livsmedel. 
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Artikel 1 - Cameron rasar mot hästburgare. 16 januari, 2013. 

Artikel 2 - Hästburgare hade polskt ursprung. 27 januari, 2013. 

Artikel 3 - Findus kan ha sålt hästkött i lasagne. 7 februari, 2013. 

Artikel 4 - Hästkött i Findus lasagne. 7 februari, 2013. 

Artikel 5 - Ica drar tillbaka ost och kotletter från tusentals butiker. 8 februari, 2013. 

Artikel 6 - ”Nötköttslasagne” gjordes av hästkött. 8 februari, 2013. 

Artikel 7 - Häst i Findus lasagne kan ha funnits sedan i somras. 9 februari, 2013.  

Artikel 8 - Ministern: köttfusket en polissak. 10 februari, 2013. 

Artikel 9 - Hästförbud möjlig orsak till köttskandal. 11 februari, 2013. 

Artikel 10 - Spår av åsna i hästköttet. 11 februari, 2013. 

Artikel 11 - Alla skyller på varandra. 11 februari, 2013. 

Artikel 12 - Hästköttets väg till din tallrik. 11 februari, 2013. 

Artikel 13 - Hästkött kan ha sålts till skolor. 11 februari, 2013. 

Artikel 14 - Servera testar alla sina köttprodukter. 12 februari, 2013. 

Artikel 15 - Köttskandalen: häst i andra produkter. 11 februari, 2013. 

Artikel 16 - Här slutar spåren efter hästköttet. 12 februari, 2013. 

Artikel 17 - Polis gjorde köttrazzior i Storbritannien. 12 februari, 2013.  

Artikel 18 - Findus: ”Medarbetarna viktigaste ingrediensen”. 12 februari, 2013. 

Artikel 19 - Frankrike bekräftar köttfusk. 12 februari, 2013. 

Artikel 20 - Tre gripna för hästfusket. 14 februari, 2013. 
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