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Sammandrag

Nya  teknologiska  förutsättningar  har  resulterat  i  att  intressenterna  kan  föra  en  dialog  med 

organisationer  jämfört  med den tidigare  monologen från  orgaanisationen.  I  och  med detta  sker 

kommunikation på andra vilkor och under en kris blir därför organisationen tvunget att bemöta 

enskilda  individers  reaktioner  och  känslor.  Detta  kan  innebära  att  de  måste  anpassa  sin 

kriskommunikation till  omgivningens känsloyttringar.  Uppsatsen tar  avstamp i  Attributionsteorin 

och  Situationsbaserad  Teori  för  Kriskommunikation  (STK)  för  att  sedan  beskriva  olika 

kommunikationsstrategier  under  en  kris  och  hur  intressenters  känslor  yttrar  sig  under  en  kris. 

Undersökningen bygger på Findus Facebooksida, där användarkommentarer och svar från Findus 

har samlats in och sedan klassificeras utifrån de känslotyper och de responsstrategier de uttrycker. 

Syftet  är  att se om det finns något samband mellan den uttryckta känslan i  en kommentar och 

företagets respons.

Nyckelord
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1. Inledning

1.1. En transparent värld

Under  1900-talets  utvecklingsexplosion  har  framstegen  inom  teknik  och  forskning  ökat 

exponentiellt.  De  innovationer  som  gjorts  inom  speciellt  informationstekniken  har  haft  stor 

betydelse för det moderna samhället. Internet är bara sekunder bort vilket har revolutionerat våra 

möjligheter  att  kommunicera.  Effekten  är  att  text,  bilder  och data  kan spridas  över  världen på 

väldigt kort tid. Sociala medier som Facebook och Twitter fungerar som digitala mötesplatser där 

information  och  kommunikation  kan  bli  tillgänglig  för  alla  med  en  uppkoppling.  Bland  yngre 

åldersgrupper har användningen av sociala plattformar blivit en naturlig del av vardagen samtidigt 

som användningen i äldre åldersgrupper ständigt ökar (Madden 2010; Schrock 2008). Detta har lett 

till att vi kan nå varandra när som helst och varsomhelst och är ständigt uppkopplade mot varandra.

De ökade möjligheterna att sprida information har öppnat upp för individens förmåga att själv 

distribuera material. Det sker en utveckling av nyhetsmediet där varje person med en mobil är ett  

par ögon som potentiellt kan dela med sig av sina observationer, iakttagelser och tankar. Det är 

lättare nu än förr att en händelse sprider sig, får ringar på vattnet och blir uppmärksammad 

offentligt. Kaplan & Haenlein (2010) menar att de informationsteknologiska framstegen därmed blir  

synonyma med en ökad transparens. En miljö där data sprids ögonblickligen och där det är svårare 

hindra informationsläckage. Detta styrks av Cova & Pace (2006)  som i sin forskning visar på att 

företag får allt svårare att kontrollera sitt varumärke. 

”Historically, companies were able to control the information available about them through  

strategically placed press announcements and good public relations managers. Today, however,  

firms have been increasingly relegated to the sidelines as mere observers, having neither the  

knowledge nor the chance or, sometimes, even the right to alter publicly posted comments provided  

by their customers.” - (Kaplan & Haenlein, 2010)

1.2. Kriser och kommunikation i sociala medier

I det digitala samhället är integritet en bristvara och gränsen mellan privat och offentligt har suddats 

ut. De nya sociala plattformarna har därmed förändrat hur kommunikation ser ut mellan enskilda 
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individer,  grupper  och  organisationer.  Det  som  tidigare  var  en  enfilskanal,  en  monolog  från 

organisationer gentemot dess konsumenter, intressenter och omgivning har nu blivit en tvåfilskanal, 

en dialog mellan parterna (Berthon et al. 2012; Muñiz & Schau 2011). Sociala medier möjliggör för 

enskilda  individer  att  öppet  kommunicera  med  en  organisation  och  samtidigt  både  hylla  och 

kritisera denna (Coombs, 2007).

Som ett  symptom av detta  uppmärksammas krissituationer  på ett  nytt  sätt.  Sutton et  al.  (2008) 

beskriver  hur  sociala  medier  som  Twitter,  Facebook  och  diverse  bloggar  blev  viktiga 

kommunikationsmedel  och  informationskällor  under  bränderna  i  södra  Kalifornien  2007. 

Information  spreds  snabbt  och  enskilda  individer  blev  nyhetskällor.  På  samma  sätt   beskriver 

Mandelli & Mari (2012) hur internet användes som offentligt kommunikationsrum efter att Toyota 

vid flera  tillfällen  hade varit  tvungna att  återkalla bilar.  Allmänhetens växande ilska på sociala 

medier  tillsammans  med  dålig  respons  från  Toyota  ledde  till  att  omgivningen  började  förlora 

förtroendet för biljättens kvalitet och produktsäkerhet. Toyota jobbade med många sociala kanaler 

men  misslyckades  med  att  bemöta  den  enskilda  individen  samt  övervaka  och  besvara 

kommunikationen.

Veil et al. (2011) menar att det är nödvändigt att organisationer bemöter sina  intressenter på sociala 

medier under en kris. Kriskommunikation kan inte begränsas till traditionella kanaler; fler och fler 

kriser  sprids  och  växer  på  plattformar  som  Twitter  och  Facebook.  Kommunikationen  mellan 

organisationen och dess omgivning under en kris blir därmed extra intressant i och med sociala 

mediers explosiva framfart.  De klassiska teorierna om kriskommunikation utgår ifrån en en-till-

många modell (organisationen till omgivningen) medan sociala medier har öppnat upp en helt ny 

dimension där  alla  kan  kontakta  alla.  När  traditionell  media  delvis  försvinner  som mellanhand 

kommunicerar organisationen direkt till sina intressenter.   Intressenterna kan i sin tur både besvara, 

vidarebefordra och diskutera med varandra (Alfonso & Suzanne 2008). Som både Veil et al. (2011) 

Utz et al. (2013) och Alfonso & Suzanne (2008) påpekar verkar detta förändra förutsättningarna för 

strategier inom kriskommunikation och hur dessa modelleras.

1.3. Kriskommunikation som skademinimerare

Kriskommunikation  används  av  organisationen  för  att  reparera  ryktet  och  förhindra 

förtroendeförluster efter att en kris inträffat (Coombs & Holladay, 2005). Suchman (1995) menar att 

en organisation både är en passiv åskådare utlämnad åt externa krafter och en aktiv spelare som kan 

anpassa sina strategier till den institutionella miljön. En organisation kan alltså i viss mån försöka 
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styra hur omgivningen uppfattar denna.. Enligt Suchman är en bra hantering av en kris essentiell för 

att  en  organisation  ska  behålla  sitt  förtroende  och  sin  legitimitet.  Kriser  definieras  som  en 

oförutsägbar  händelse  som hotar  organisationens  rykte  och kan leda  till  att  dennes  intressenter 

skadas fysiskt, emotionellt och/eller finansiellt (Coombs & Holladay, 2005). Coombs (1998) menar 

att en organisation förr eller senare kommer bli utsatt för en kris i större eller mindre grad. Frågan är  

inte om utan när. Detta har bland annat lett fram till en omfattande forskning kring organisatoriska 

strategier för krishantering och dialogen mellan en organisation och dess intressenter i svallet efter 

att  en kris  uppstått.  Mycket  av forskningen bygger  på  att  definiera  krisens  karaktär  (vilka den 

påverkar, sammanhang, situation) och bildar konkreta strategier för att användas i praktiken. Alltså, 

hur  dialogen  ska  föras  på  bästa  sett  utifrån  organisationens  perspektiv.  Den  grundas  i  många 

situationsbaserade  fallstudier  som  sedan  agerar  ram  till  olika  kommunikationsstrategier  i 

krissituationer (Coombs, 2007).

Situationsbaserad  Teori  för  Kriskommunikation,  STK  (på  engelska  Situational  Crisis 

Communication  Theory  –  SCCT)  har  med  avstamp ifrån  detta  fokuserat  på  vilken  strategi  en 

organisation  ska  välja  beroende  på  kristyp  (Coombs  &  Holladay,  2002;  Coombs,  2007). 

Kommunikationsstrategierna är organisationens försvar för att minska de förtroendeförluster som 

kan uppstå i och med en krissituation. De påverkar intressenternas känslotillstånd, uppfattningen om 

organisationens  ansvar  samt  det  rykte  organisationen  har.  Om strategin,  genom utvärdering  av 

situationen, anpassas till kristypen kan organisationen i slutändan minimera intressenternas negativa 

reaktioner (Coombs, 2007).

1.4. Kriser och känslor på sociala medier

En krissituation tenderar att väcka starka känslor hos omgivningen då en kris både är oväntad och 

negativ. Den typ av emotionellt support som riktas från organisationen till intressenterna kan 

påverka deras sätt att uppfatta situationen och därmed minska de negativa effekterna från krisen 

(Coombs & Holladay, 2005). Känslor är subjektiva och formas efter hur varje individ reagerar på en 

viss situation (Weiner, 1985). Thelwall & Stuart (2007) menar att aktiviteten på sociala medier ökar 

under en kris initiala skede. Samtidigt påpekar Liu et al. (2011) att krissituationer triggar behovet att 

söka efter emotionellt stöd på sociala medier. Effekten blir att fler människor söker sig till sociala  

medier under en kris samtidigt som många känslor ventileras (Jin & Liu, 2010). Exempel på detta 

ser vi i Choi & Lin (2009) studie där ett brett spektrum av känslotyper genereras på digitala 

mötesplatser efter en kris. Krisens negativa karaktär avspeglas i känslotyperna. Resultatet blir att  

organisationer som själva är aktiva på sociala medier nu är tvungna att möta sina intressenter öga 
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mot öga. Kriskommunikation blir därför essentiell på sociala medier där enskilda individers 

känsloyttringar måste hanteras. Den förut så ansiktslösa massan som organisationen mötte efter en 

kris är förvandlad till individer vars känslor ventileras och måste besvaras. Det här leder till en 

eventuell problematik i hur kriskommunikation hanteras.

1.5. Problem

Sociala medier har som tidigare beskrivet öppnat upp för en offentlig dialog mellan organisationer 

och intressenter, särkilt under krissituationer. De känslor som intressenterna bildar inför en kris kan 

de exponera för omgivningen.  På plattformar som Facebook och Twitter räknar  de med att  bli  

besvarade  av  organisationen.  Den  samlade  massa  mot  vilken  en  organisation  kunde  rikta  sina 

kommunikationsstrategier  har  bytts  ut  till  en  dialog  med  en  mängd  enskilda  individer.  Denna 

kommunikativa förändring är intressant då den sätter nya villkor för STK-modellen. Eftersom äldre 

kommunikationsvägar  genom  traditionell  media  och  pressmeddelanden  tenderade  att  bli  en 

monolog från organisationen med ett fåtal uttalanden och på organisationens villkor kunde denne 

hålla  en  sammansatt  och  koncis  kommunikation  gentemot  omvärlden.  Per  definition  kan 

organisationen då undvika direkta frågor från sina konsumenter och kan hänvisa till uttalanden som 

gjorts till journalister. På sociala medier som Facebook blir en mängd individers känslor offentliga 

uttalanden  och  bildar  tillsammans  ett  spretigt  omfång  av  emotionella  yttringar.  Organisationen 

tvingas bemöta sina intressenter ”öga mot öga” och därmed ständigt anpassa sin kommunikation 

efter  varje  individ.  Vid en krissituation skapas  det  därmed ett  dilemma för  organisationen som 

tidigare inte var aktuellt. Organisationen tvingas bemöta en stor mängd enskilda individer och deras 

emotionella uttryck samtidigt som en sammansatt och koncis kriskommunikation är att föredra. Det 

är  därför  motiverat  att  fråga  sig  om enskilda  individer  och  deras  känsloyttringar  kan  påverka 

kriskommunikationen på sociala medier. Utifrån detta formuleras en frågeställning:

Finns  det  ett  samband  mellan  den  uttryckta  känslan  i  en  kommentar  på  sociala  medier  och  

företagets respons under en kris?

För att utröna om enskilda individer generar olika krisresponser ska studien jämföra sambandet 

mellan konsumenters uttryckta känsla på sociala medier och hur organisationen svarar på detta. 

Syftet med studien är alltså att identifiera på vilka sätt den enskilde konsumentens känsloyttringar 

påverkar krisresponsen. Resultatet kan visa på om det finns en diskrepans i kriskommunikationen 

på grund av individanpassningen på sociala medier.
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2. Teori

2.1. Avgränsning

2.1.1. Definition av intressenter

Organisationens intressenter kan definieras som alla parter (individer, grupper, organisationer) som 

påverkas av organisationens handlingar (Freeman, 1984). En bred definition som denna innefattar 

alltså de flesta i en organisations omgivning. Kopplat till  kommunikation på sociala medier och 

internet där informationsräckvidden är stor blir en sådan avgränsning befogad. Det finns dock ingen 

närmare specifikation på vilka intressentgrupperingar som är aktiva på sociala medier. Den största 

andelen användare på sociala medier är enskilda individer. Det kan därför vara relevant att göra ett  

antagande  att  de  som  kommunicerar  med  organisationer  på  sociala  medier  under  en  kris  är 

privatpersoner och tillika konsumenter som potentiella kunder. En sådan avgränsning är ej empirisk 

säkerställd men trolig i skenet av hur sociala medier är utformat.

2.2. Teoretisk disposition

För att härleda och definiera kopplingen mellan organisationens kommunikation och intressenternas 

känslor  i  relation till  denna utgår jag ifrån Attributionteorin.  Attributionsteorin förklarar  hur en 

känslorespons hör samman med hur vi tolkar situationer och vem vi skuldbelägger. Den ligger även 

till  grund  för  Situationsbaserad  Teori  för  Kriskommunikation.  STK  formulerar  en  rad 

krisresponsstrategier som är praktiskt tillämpbara vid sidan om hur de förhåller sig till resten av 

krissituationen.  Detta  efterföljs  av  en  genomgång  av  befintliga  känslotyper  inom 

kriskommunikation och hur dessa definieras. Genomgången resulterar i en samlad bild av olika 

känslokategorier och dess uttryck. 

2.3. Attributionsteori

Attributionsteori  utgår  ifrån  hur  människor  tolkar  samband  mellan  händelser  eller  handlingar, 

speciellt  de  som är  oväntade  eller  negativa  (Weiner,  1985).  En individ  tilldelar  en  annan part, 

organisation, privatperson eller stat ansvaret för händelsen vilket triggar en känslomässig reaktion 

hos individen. Attributionsteori definierar dessa reaktioner tämligen binärt med fokus på känslorna 

ilska och sympati. Ilska triggas om den andra parten är ansvarig för en negativ händelse medan 

sympati triggas om parten inte anses vara ansvarig (Weiner 1985; Coombs 2007). Dessa känslor 

ligger sedan till grund för hur individen agerar. Händelseförloppen är alltså följande:
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Händelse ---------> Utvärdering av händelse ----------> Känsla ---------> Reaktion

2.3.1. Kriskommunikation och Attributsteori

Det  finns  en  tydlig  koppling  mellan  kriser  och  fundamenten  i  Attributionsteori  (McDonald  & 

Härtel,  2000;  Stockmyer,  1996). Krisen  är  den  negativa  händelse  som  intressenterna  bedömer 

organisationen  utifrån.  De  värderar  organisationens  inblandning  vilket  triggar  en  känslomässig 

reaktion utifrån organisationens skuld i det hela (Coombs, 2007). Kunde organisationen förhindra 

krisen  eller  låg  det  utom  dess  kontroll?  Skuldbeläggningen  och  och  ansvarsgraden  som 

intressenterna sätter på organisationen manifesteras i deras känsloreaktion och därmed (i enlighet 

med attributionsteorin) i hur de sedan agerar. Därmed kan en känsla som ilska i slutändan leda till  

att intressenterna sprider negativa rykten om organisationen eller bryter kontakten med den helt. 

(Coombs,  2007;  Coombs  &  Holladay,  2005).  På  samma  sätt  förklarar  attributionsteorin  hur 

intressenternas agerade föregås av en utvärdering av andra variabler inom STK så som krishistorik, 

tidigare rykte och själva kriskommunikationen. Dessa bestäms (precis som ansvarsgraden) av hur 

intressenterna tolkar organisationens agerade vid olika skeden.

2.4. Situationsbaserad teori för kriskommunikation

Det  kriskommunikatoriska  ramverket  STK  bygger  på  att  en  organisation,  genom  att  förstå 

krissituationen,  kan  använda  sig  av  en  krisresponsstrategi  som  på  bästa  sätt  hindrar  en 

förtroendeförlust.  Krissituationen  avgör  storleken  på  den  potentiella  förtroendeförlusten  och 

definieras av tre faktorer (Coombs, 2007; Coombs, 2004): 

(1) Inledande krisansvar – hur intressenterna värderar organisationens förmåga att  förebygga 

och kontrollera den inträffade krisen

(2) Krishistorik – Ifall organisationen har haft en liknande kris tidigare och hur denne agerat 

där. 

(3) Tidigare  relationsrykte  –  Hur  organisationen  har  behandlat  intressenter  tidigare  i  andra 

sammanhang och kvaliteten på deras förhållande. 

Teorierna är uppbyggda utifrån organisationens perspektiv och syftar alltså till att identifiera dennes 

ansvar och roll i en kris och utifrån det producera rätt respons gentemot sina intressenter. Detta görs  

möjligt genom att utkristallisera påverkande faktorer som har effekt på omgivningens attityd till 

organisationen. Forskning visar att omgivningens skuldbeläggning delvis kan baseras utifrån dess 
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tidigare  relation  till  organisationen.  Ett  krisdrabbat  förflutet  och  dåligt  rykte  påverkar  därför 

organisationen negativt under en aktuell kris (Coombs & Holladay, 2001; Coombs, 2004). Utöver 

detta  har  krisens  karaktär  påverkan  på  den  ansvarsgrad  som läggs  på  organisationen.  Tidigare 

forskning har visat att kriskommunikation är direkt sammankopplat med en organisations rykte efter  

en kris. Det som sägs och görs påverkar om organisationen lyckas minimera förtroendeförlusten och 

rida ut stormen (Coombs & Holladay, 1996). 

Krisförloppet påverkas sedan av faktorer som fastställs av vad som görs efter krisens inträffande. 

Krisresponsstrategier,  känsloläget  bland intressenterna samt organisationens rykte  både påverkar 

och  påverkas  av  krissituationen.  Coombs  (2007)  utkristalliserar  sambanden  mellan  dessa 

nyckelvariabler  under  en  kris  och  bildar  ett  schema över  orsak  och verkan.  Figur  1  illustrerar 

relationen mellan dessa variabler. Modellen visar hur en kris slutligen utmynnar i en reaktion hos 

intressenterna (t.ex användning av produkter eller tjänster). En reaktion som är en funktion av resten 

av variablerna i modellen. Pilarnas riktning illustrerar vilka variabler som påverkar vilka.

Figur 1 - Coombs (2007) modell för STK
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Figur 1 visar hur krisen har direkt påverkan på organisationens inledande ansvarsgrad. I sin tur 

påverkar  denna organisationens förtroende (A) och intressenternas känslor (C).  Förtroendet  och 

känslorna bestämmer till sist en beteendemässig reaktion  (D). Vidare påverkar tidigare krishistorik 

och tidigare relationer både ansvarsgraden och förtroendet (B). Samtidigt fungerar strategierna för 

krisrespons som organisationens sätt  att  påverka  situationen när  krisen väl  har  inträffat.  Denna 

påverkar den upplevda ansvarsgraden, förtroendet samt intressenternas känslor (F). 

2.4.1. Responsstrategier under en kris

Att  definiera  ett  visst  antal  slutgiltiga  och  perfekt  kategoriserade  kommunikationsstrategier  är 

problematiskt  då  strategierna  är  situationsanpassade  samt  kan  ändras  beroende  på  vad  den 

studerande väljer för abstraktionsnivå (Benoit, 1995 genom Coombs, 1998). Coombs (1998) menar 

dock att det går att utkristallisera och definiera en tillfredsställande kommunikationsstrategi som är 

praktisk användbar genom att sammankoppla och generalisera resultat från tidigare forskning. En 

fullständig sådan presenterar Coombs (2007). Tabell 1 presenterar respektive krisstrategi och en 

definition på denna.

Tabell 1 - Coombs (2007) tabell för responsstrategier

Attackera anklagaren 1. Organisationen  konfronterar  personen  eller 

gruppen som hävdar att en kris existerar. Detta 

kan  innefatta  hot  eller  användande  av  ”våld” 

(t.ex stämning) mot anklagaren

Förnekelse Organisationen  hävdar  att  det  inte  existerar 

någon kris. Detta kan innefatta en förklaring till 

varför det inte finns någon kris.

Syndabock Organisationen skyller krisen på en person eller 

grupp utanför organisationen.

Undanflykt Organisationen  försöker  minimera  ansvaret  för 

krisen.  Detta  kan  innefatta  att  förneka  någon 

avsikt  att  göra  skada,  hävda att  organisationen 

inte hade någon kontroll över de händelser som 

ledde till krisen, eller båda.

Rättfärdigande Organisationen försöker minimera den upplevda 

skadan  i  samband  med  krisen.  Detta  kan 

innefatta  att  påstå  att  det  inte  förekom  några 
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allvarliga  skador  eller  fel  eller  att  hävda  att 

offren förtjänade det som hände.

Kompensation Organisationen  erbjuder  pengar  eller  andra 

gåvor till de drabbade

Ursäkt Organisationen tillkännager offentligt att man tar 

fullt ansvar för krisen och ber om förlåtelse. 

Påminnelse Berätta för intressenter om nya positiva åtgärder 

eller påminn om det positiva som organisationen 

gjort tidigare

Inställsamhet Organisationen lovordar intressenterna 

Offerroll Intressenterna påminns om att även 

organisationen är ett offer av krisen

2.5. Känslor

Inom kriskommunikation var det inte förrän nyligen som intressenternas känslor fick ett mer 

extensivt forskningsfokus. Tidigare forskning arbetar med en grov uppdelning  av känslotillstånd 

(negativt respektive positivt) och täcker inte det spann som krävs för att på ett tillfredsställande sätt  

anpassas till rätt kriskommunikationsstrategi (Jin, 2009). Stockmyer (1996) tar upp sympati som en 

del av det känsloregister som riktas mot en organisation, om denne har hög lojalitet hos sina 

intressenter. McDonald & Härtel (2000) argumenterar för att den ilska en intressent känner i 

samband med en kris, triggas beroende på hur involverad denne känner sig i krisen samt hur stor 

mediabevakningen är av krisen. Med stöd från Weiner (1985) och Attributionsteorin blir känslorna 

ilska och sympati en  utgångspunkt i samband med kriser. I sin studie om hur olika känsloreaktioner 

genereras av olika krissituationer använder sig Coombs & Holladay (2005) av dessa två begrepp 

och adderar dessutom skadeglädje. Deras resultat visar på att en hög ansvarsgrad i krisen har ett 

positivt samband med ilska och skadeglädje och ett negativt samband med sympati. De efterlyser 

dock, precis som Jin (2009) ett större fokus kring omgivningens reaktioner och känslor under en 

kris, vilken tidigare var och fortfarande är, relativt outforskat.

En  mer  avancerad  kategorisering  hittas  utanför  kriskommunikationen.  Shaver  et  al.  (1987) 

presenterar  en  omfattande  känslokategorisering  med  avstamp  ifrån  beteendepsykologin.  De 

definierar fem primära grundkänslor som manifesteras i människas uttryck och handlingar. Dessa är 

kärlek,  glädje,  ilska,  sorg  och  rädsla.  Grundkänslorna  är  samlingsnamn  för  totalt  sett  132 
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underliggande känslor. Studien presenterar handlingar, uttryck och reaktioner som kan kategoriseras 

inom respektive grundkänsla. McDonald et al. (2010) utgår ifrån denna kategorisering i sin studie 

som har som syfte att undersöka intressenter reaktioner på en organisations kriskommunikation. I 

sin urvalsgrupp  identifierar de sympati, glädje ilska, rädsla och överraskning. 

Choi & Lin (2009) identifierar 11 separata känslor som uppkommer i samband med den kris de 

studerar. Dessa är ilska, alarm, överraskning, oro, rädsla, förvirring, lättnad, förakt, avsky, 

skam/blyghet och sympati. Studien analyserar skrivna kommentarer på digitala anslagstavlor och 

deras resonemang tar avstamp från attributionsteori och STK. Innehållsanalysen som identifierar 

känslorna som uttrycks är dock godtycklig och underbyggs ej av motiverade argument som 

definierar kategorierna. Känslorna bestäms utifrån författarnas egna observationer och resultatet kan 

därmed inte ses som fullt representativ för alla kriser.

Jin et al. (2010) bygger en känslomodell för att illustrera vilka negativa känslor som intressenterna 

uttrycker i relation till typ av kris. De använder sig av fyra känslor som de hämtar ifrån Lazarus 

(1991) kognitiva beteendeforskning. Dessa är ilska, oro, sorg och rädsla. 

I Figur 2 har illustreras känslokategorierna i befintlig forskning inom kriskommunikation och 

kopplingar mellan de underbyggande teorier som stödjer dessa. Dessutom presenteras en 

summering av känslorna och antalet gånger de återfinns i de ovanstående känslokategorierna. 

(Notera: Denna figur är gjord av författaren och har som uppgift att förtydliga och sammanfoga  

befintlig forskning.)
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Figur 2 – Sammanfattning av känslotyper

De olika teorierna och deras underbygande teorier definierar vardera känslotyp på varierande sätt.  

Choi & Lin (2009) definitioner står ut då de är rent baserade på deras egen studie och därför 

presenteras som typexempel från datamaterialet. Shaver et al. (1987) studie fungerar som riktmärke 

då de ur ett renodlat beteendepsykogiskt perspektiv definierar stora känslogrupper, deras 

underkategorier och hur de tar sig uttryck i en människa. Varje studie som nedanstående illustreras i  

figur 2 definierar känslornas uttryck på olika sätt. I tabellen beskrivs vardera känslotyp presenterad i 

ovanstående litteratur och definitioner på dessa utifrån samma litteratur. Definitionerna är  

respektive artikels egna begreppsförklaring på aktuell känsla och sammanförda för att åskådliggöra 

den samlade litteraturens helhetsbild. (Notera: Denna tabell är gjord av författaren och har som  

uppgift att förtydliga och sammanfoga befintlig forskning.)
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Tabell 2 – Definitioner av respektive känsla

Weiner (1985) Coombs & Holladay 

(2005)

Shaver m. fl 

(1987)

Mcdonald m. fl 

(2010)

Lazarus (1991) Jin (2010) Choi & Lin (2009)

Ilska Skulbelägga - Svordomar

Verbalt attackera

Klaga Klandra Skuldbelägga ”Jag är så arg...”

”Jag hatar...”

”Gör mig rätt sur...”

”Det är en skandal...”

Sympati - Känna medlidande

Identifiera sig med

Kärleksord - - - Berättar positiv info

Beskyddar

Överraskning - - Vara häpen

Förvånad

- - - ”Herregud!”

”Chockad!”

”Det här kan inte 

vara sant!”

Oro . - Nervös - - Känna sig 

osäker

Flykt

Skylla

”Konstant oro”

”Blir den 

återkallad?”

”Min dotter...”

”Vad händer om ett 

barn...”

Rädsla - - Frågar om hjälp - - Söker 

emotionellt 

stöd

”Läskigt...”

”Det är läskigt...”

”Jag är rädd”

Skadeglädje - Illa menad över 

organisationens 

krissituation 

- - - - -

Glädje - - Vara vänlig

Uttrycka bra 

känslor

Entusiastisk

Lojal - - -

Sorg - - - - - Behov av stöd -

Avsky - - - - - - ”Jag är äcklad av...”

Förakt - - - - - - ”Jag tvivlar på”

”Skäms på er...”

Skam/blyghet - - - - - - ”Jag har skämts på 

grund av...”

Lättnad - - - - - - ”Bra, jag har 

accepterat...”

”Jag har väldig tur...”

Förvirring - - - - - - ”Jag är så 

förvirrad...”

”Jag är lite 

fundersam...”

Alarm - - - - - - ”Var uppmärksam 

på...”

”Var medveten 

om...” 
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2.6. Sammanfattning

Ovanstående litteratur tar upp en rad olika responsstrategier som används av organisationer för att 

påverka dess rykte, ansvarsgrad och de känslor som dess intressenter känner i och med en kris. 

Samtidigt är forskningen kring känslorna inom kriskommunikation relativt outforskad och besår av 

ett antal mer eller mindre definierade känslokategoriseringar. Dessa redogörs och sammanställs i  

figur 2 och tabell 2.

3. Metod 

3.1. Val av studieobjekt

I min studie har jag valt att studera Findus Sveriges facebookflöde under hästköttskandalen våren 

2013. Findus är en organisation med hög social närvaro som vann pris för sin transparens och 

krishantering i samband med hästköttskandalen (Findus Pressrum). Under krisen förde Findus en 

aktiv dialog på sociala medier vilket möjliggör observation av deras kommunikation. 

Undersökningen utgår ifrån en innehållsanalys av textmaterial skrivet av intressenter och av 

organisationen. Det är därför viktigt att organisationen som studieobjekt kan tillgodose tillräckligt  

material; något som kräver en hög dialogfrekvens på sociala medier. Findus motsvarar dessa krav 

då användarkommentarerna på deras facebooksida steg från noll till flera hundra per dag i början av 

krisen (Se Bilaga 1 – Antalet användarkommentarer). Vidare tenderar okända komponenter i 

dagligvaror att trigga ett brett spektrum av känslor hos omgivningen (Choi & Lin, 2009). Det är 

därför motiverat att analysera en kris som involverar livsmedel och stora mängder människor som 

påverkas. Findus som stor aktör inom livsmedelsbranschen är i det hänseendet ett tillfredsställande 

studieobjekt. Det oindexerade hästköttet i lasagnen gjorde många upprörda och blev en nationell  

tillika internationell skandal.

Med  utgångspunkt  ifrån  ovanstående  resonemang  med  hög  aktivitet  på  sociala  medier, 

hästköttskandalens  omfattning  och  karaktär  samt  den  öppna  dialogen  mellan  organisation  och 

intressent är Findus ett gynnsamt objekt att undersöka. 
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3.2. Tillvägagångssätt

Studien tar avstamp ifrån en innehållsanalys av Findus Sveriges Facebooksida under tidsperioden 8 

februari till 1 mars. Perioden är vald utefter krisens aktivitetsnivå gällande hur många som pratade  

om Findus på Facebook under krisen, plus en månads marginal (Se Bilaga 1 – Antalet människor 

som pratar om Findus på Facbook).  Facebook har valts  som plattform att  studera då den i  sin 

utformning ger en observatör möjlighet att på ett  effektivt sätt följa kommunikation, dialog och 

olika händelseförlopp mellan en organisation och olika individer. Eftersom det i realtid går att följa 

vem som säger vad bildar Facebook ett intressant analysverktyg för hur dessa två agerar gentemot 

varandra. Findus är aktiv på flera sociala kanaler som Twitter och Youtube. Dessa bildar intressanta 

plattformar för att följa reaktioner under en kris men valdes bort till förmån för Facebook på grund 

av problemet att följa Twitters länksystem (hashtags) samt den låga kommunikationsaktiviteten på 

Youtube. En studie som innefattat dessa kan ha öppnat upp för andra resultat då det är möjligt  att  

användare av olika sociala plattformar agerar och uttrycker sig annorlunda. 

På Findus facebooksida kan både Findus och enskilda individer lägga upp inlägg och kommentarer. 

Findus inlägg tar upp större delen av flödet och går att kommentera av både Findus och alla som har  

en  egen facebookprofil.  En användare  kan också  göra egna  inlägg på  sidan som i  sin  tur  kan 

kommenteras  av  Findus  och  andra  användare.  Utifrån  dessa  inlägg  och  kommentarer  samlas 

materialet in. Detta genom att kopiera, utan justeringar, kommunikation mellan enskilda individer 

och Findus från Facebooksidan Findus Sverige. Studiens syfte är att undersöka om det finns ett 

samband mellan intressenters känsloyttringar och responsen från en organisation. Därför samlas 

användarkommentarer  in  med  respektive  svar  från  Findus.  Datan  bildar  alltså  par  av  en 

kommentarer  och  ett  svar.  Om  Findus  inte  svarat  på  en  kommentar  eller  om  en  användares 

kommentar inte längre finns tillgänglig tas dessa inte med i undersökningen.  Notera att Findus inte 

svarar på alla inlägg utan endast en andel av dem (ca 93 av 1000). Notera även att Findus kan välja 

att ta bort vissa kommentarer. Detta kan påverka studiens resultat ifall Findus medvetet ignorerar 

och tar  bort  vissa typer av kommentarer.  Dessa  försvinner  från studien  utan att  analyseras och 

resultatet kan då vara missvisande i form av att en dimension av data saknas. 

För att placera studien i  en kontext görs dessutom en sammanfattning av krisens bakgrund och 

viktigaste delar. På så sätt blir datamaterialet förankrat i konkreta händelser.
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3.3. Operationalisering

Jag utgår ifrån de kommentarer som gjorts på 7 inlägg som Findus postat på sin facebooksida efter  

krisens utbrott som direkt behandlar hästköttskandalen. Dessutom utgår jag ifrån användarnas egna 

inlägg på Findus sida. Varje kommentar och inlägg från en användare som får svar från Findus 

samlas in tillsammans så att de bildar par om två – användarkommentar med respektive svar från 

Findus. Varje användarkommentar delas in efter den känslotyp som uttrycks. Varje respons från 

Findus delas in efter den responsstrategi som används. Kategoriseringen utmynnar i par av uttryckt 

känsla  med respektive  responsstrategi.  Dessa  par  blir  data  i  en  krosstabell  som visar  på  vilka 

känslotyper som genererar vilka responsstrategier både numeriskt och procentuellt.

3.3.1. Kategorisera användarkommentarer i känslotyper

Utifrån den framtagna tabellen av känslor delas varje användarkommentar in efter den känslotyp 

som respektive kommentar besitter. Indelningen baseras på de definitioner som varje känslotyp är 

kopplad till.

3.3.2. Utforma känslokategorier

Tidigare forskning om känslor inom kriskommunikation (se rubriken Känslor) har anpassats till 

respektive studie och innehåller inte allmängiltiga definitioner av hur en känslotyp manifesteras.  På  

grund av detta är det motiverat att utifrån den samlade litteraturen i figur 2 och tabell 2 definiera de  

känslor som återkommer mest och rensa bort de som inte återkommer. Richins (1997) menar att 

man för att bedöma känslor måste hitta kännetecken som skiljer begreppen från varandra. Genom 

att använda sig av återkommande känslor från olika teoretiska bakgrunder kan man samla 

gemensamma nämnare som kännetecknar känslan. Innan användarkommentarerna delas in i 

känslotyper ska jag därför, från figur 2, avgränsa de känslor som förekommer två gånger eller mer 

ifrån de som endast förekommer en gång. De som förekommer en gång används inte i 

undersökningen. Avgränsningen kan påverka undersökningens djup men är nödvändig för att 

vardera känslotyp ska vara underbyggd av minst två studier med skild teoretisk bakgrund. Om 

några kategorier är snarlika i sina definitioner sammanfogas dessa för att förenkla indelningen.

Richins (1997) menar att en känsloskala alltid ska vara innehållsspecifik. Att alla de insamlade 

användarkommentarerna från Findus Facebooksida till fullo ska motsvara den framtagna 

känsloskalan är högst osannolikt. Det är därför motiverat att de användarkommentarer som inte 

stämmer överens med någon av kategorierna samlas ihop och analyseras. Om många av dessa har 
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en tydlig gemensam nämnare i form av känslotillstånd får dessa bilda en ny kategori. Denna 

bedömning är högst subjektiv då den inte baseras på tidigare litteratur utan på observatörens egna 

analys. Likväl är den väsentlig då en stor grupp med liknande kommentarer är en betydelsefull 

komponent i undersökningen och bör inte ignoreras. De användarkommentarer som är svårtydda, 

oklara eller inte uttrycker några emotionella tecken alls samlas under kategorin neutral. Det ska 

noteras att det kan finnas element av flera känslotyper i samma respons. I dessa fall blir det en 

bedömning av vilken av dessa som präglar texten mest. Detta kan påverka resultatets utfall i form 

av en snedvridning i datamaterialet. 

3.3.3. Findus respons

Findus responser gentemot respektive användarkommentar delas in efter Coombs (2007) tabell för 

kriskommunikationsstrategier  (Tabell  1).  Att  utgå  från  denna  tabell  är  motiverat  då  den  utgör 

grunden för STK och är därmed fundamentet för att kunna besvara frågeställningen. Vidare är den 

resultatet av empirisk forskning från riktiga fallstudier och bör kunna appliceras på denna studie.  

Som Coombs (2007) nämner är det dock svårt att på ett tillfredsställande sätt dela in strategier i 

perfekta kategorier vilket kan göra det svårt att gruppera enskilda responser i rätt strategi. Som med 

känslotabellen  kan  bedömningen  därför  bli  stundtals  subjektiv.  Det  finns  dock  en  stor  mängd 

forskning som berör kommunikationsstrategi och som kan därför backa upp indelningen. Det ska 

noteras  att  det  kan finnas element  av flera  strategier  i  samma respons.  I  dessa  fall  blir  det  en 

bedömning av vilken av dessa som präglar texten mest. Detta kan påverka resultatets utfall i form 

av en snedvridning i datamaterialet. 

4. Empiri

4.1. Findus och hästköttskandalen

Findus Sverige AB hör till Findusgruppen som är en av de största europeiska aktörerna inom frusen 

mat. Findus Sverige har funnits sedan 1940-talet och är störst på frysmat på den svenska marknaden 

med 800 anställda och en omsättning på ca 2,6 miljarder. I januari 2013 raporterades det om att  

häst-DNA hade hittats i kött som såldes i Brittiska matbutiker. Första svenska företag att hitta det 

bland sina produkter var Findus som rapporterade det till livsmedelsverket. Det visade sig att 

leverantören Comigel hade tillverkat lasagne med hästkött från Rumänien. Findus hantering av 

krisen blev senare hyllad och förtroendekrisen lyckades avärjas.
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4.2. Kategorier

Efter att ha sorterat bort de känslotyper som endast nämns en gång i litteraturen återstår 

känslotyperna ilska, sympati, överraskning, oro och rädsla. Definitionerna för oro och rädsla är 

snarlika och kombineras därför. Ytterligare stöd för denna ihopslagning hittas i Shaver et al. (1987) 

som presenterar oro som en undergrupp till rädsla.

Av närmare 1000 skrivna användarkommentarer under perioden 8 februari till 1 april var det 96 

som besvarades av Findus. 13 av användarkommentarerna och respektive svar från Findus rensades 

bort  från undersökningen grund av att de inte syftade till hästköttskandalen. 5 rensades bort på 

grund av att användarkommentaren som svaret riktades till inte längre fanns kvar i flödet. 4 togs  

bort på grund av att Findus besvarade fler än en person i samma kommentar. Datan som används 

består av de 74 återstående användarkommentarerna och respektive responser från Findus.

29  av  de  74  användarkommentarerna  passade  inte  in  under  de  befintliga  känslotyperna  från 

litteraturen. Efter en analysering av innehållet skapades det tre nya känslotyper utifrån de tydliga 

särdrag dessa hade. Känslokategorin uppmaning syftar till de användarkommentarer som med en 

saklig ”ton” uppmanar Findus att göra något eller handla på ett visst sätt. Det ska noteras att det  

finns element av uppmaning i användarkommentarer av andra känslotyper men att dessa till större 

den präglas av den andra känslotypen. Känslokategorin ironi syftar till de användarkommentarer 

som  tydligt  driver,  ironiserar  eller  skämtar  om  krisen.  Känslokategorin  neutral  syftar  till  de 

användarkommentarer som är helt oemotionella, omöjliga att klassificera eller svårtydda.

Resultatet blir 7 känslotyper som besvaras med 7 olika krisresponsstrategier. Responsstrategierna 

attackera  anklagaren,  rättfärdigande  och  offerroll  observerades  inte  i  datamaterialet. 

Användarkommentarerna är individuella till innehåll och struktur. Många har en frågande karaktär. 

Findus inleder varje respons med användarens namn och avslutar med frasen ”hälsningar Findus”.

I tabell 3 och 4 redovisas typexempel på känslotyper och responsstrategier som observerades (För 

råmaterialet se Bilaga 2).

Tabell 3 – Känslotyper och deras uttryck

Känslotyp Exempel

Ilska ”Hur kan ni sälja mat till era kunder utan att kolla upp vad fan det är i?!”

”Fy skäms!”

”SKANDAL!!!”
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”KOM MED EN FÖRKLARING!!!”

”...dom sämsta och billigaste råvarorna...”

Sympati ”Hela den här historien kommer för övrigt vara överblåst och bortglömd om 2-3 månader och kunderna köper färdig lasagne och 

annat igen som aldrig förr”

”Jag tycker det är synd om er som blir påhoppade av allmänheten när det är ni som blivit utsatta för brott”

Överraskning ”Förstår inte varför Findus har tagit bort allt lasagne!!!!”

”Jaså!”

”Jag som inbillade mig att man hade svenskt kött i Findus produkter...”

”Jag trodde Findus var svenskt..,”

”Jag förstår inte er reaktion”

Oro/Rädsla ”sånt här känns inte alls bra...”

”Vi åt hela familjen av den här lasagnen...”

”Litar vi inte på de reglerna finns det mycket annat att oroa sig för också”

”Jaha, och hur ska jag få sinnesro nu som gravid”

Uppmaning ”Kan ni tänka er att skänka den till människor som inte har mat för dagen?”

”Bort med utländskt kött och sponsra vår egen näringskedja”

”Findus, varför investerar ni inte i en anläggning här i Sverige...”

Ironi ”Kom igen. Lite häst har väl ingen dött av?”

”Är det sant att er nya micromatsprodukt ska heta Täby Kallops?”

”Vart köper ni hästköttet? Är det avlidna galopp,travhästar?”

”Jag undrar om ni har sjöhäst i era fiskpinnar?”

Neutral ”Och var tillverkas den då?”

”Hur mycket lasagne rör det sig om? Det måste vara ton vis....”

”Åsna kött och inget annat,,”

Tabell 4 – Responsstrategier och deras uttryck

Krisresponsstrategi Exempel

Attackera anklagaren -

Förnekelse ”...våra analyser påvisar inget åsnekött i vår Lasagne”

”...det ryktet är falskt”

”...nej det är inte sant”

Syndabock ”1-portion Lasagne tillverkas av Comigel i Luxemburg”

”Denna situation har blivit ett branschproblem eftersom leverantören av lasagnen levererar till flera stora aktörer”

”I vårt avtal med Comigel...”

”Vi har startat en rättslig process mot Comigel eftersom företaget har brutit mot vårt avtal...”

Undanflykt ”...vi inte har den tekniska utrustning som krävs”

”Vi i Sverige kan tyvärr inte svara på vad som skett i England”

”Tyvärr är det svårt att skydda sig mot oseriösa aktörer...”

”...att ta DNA-prov har inte varit något som någon inte ens Livsmedelsverket har trott att man skulle behöva göra”

Rättfärdigande -

Kompensation ”...så skickar vi ersättning till dig”

”...så ersätter vi dig för dina paket som du har i frysen”

Ursäkt ”Vi är mycket ledsna över det som inträffat”

Påminnelse ”Vi kräver certifikat och verifikationer från våra leverantörer och gör regelbundna kvalitetskontroller”

”Vi står fast vid den policy som du refererar till. Kvalitet och ansvarstagande står högst på agendan”

”När vi fick kännedom om detta vidtog vi en rad åtgärder”

”Det finns andra sätt som vi redan jobbar med där vi skänker mat till behövande”

Inställsamhet ”Det är en fin tanke du har ”
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”...tack för ditt önskemål”

”Tack för ditt stöd”

Offerroll -

4.3. Resultat från datamaterial

Nedan  redovisas  de  observerade  kombinationerna  av  känslotyp  respektive  responsstrategi  både 

numeriskt och procentuellt.

Tabell 5 visar antalet kombinationer av känslotyp/responstrategi som observerats i konversationen 

mellan användare och Findus. Även den totala summan av vardera känslotyp och responsstrategi 

redovisas. Alla känslokategorier finns representerade i materialet med med minst 2 observationer.  

Alla responsstrategier förutom attackera anklagaren, rättfärdigande och offeroll observerades minst 

1 gång. Resultatet visar på att ilska är den känslotyp som förekommer mest i datamaterialet (27x) 

följt av ironi (12x) och neutral (12x). Efter kommer oro/rädsla (9x), överraskning (7x), uppmaning 

(5x) och sympati (2x). Bland responsstrategierna förekommer påminnelse flest gånger (33x) följt av 

syndabock (13x) och förnekelse (11x). Efter kommer undanflykt (7x) och inställsamhet (7x) samt 

kompensation (2x) och ursäkt (1x).

Tabell 5
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Attackera An. Förnekelse Syndabock Undanflykt Rättfärdigande Kompensation Ursäkt Påminnelse Inställsamhet Offerroll Totalt
Ilska 1 5 3 1 1 14 2 27

Sympati 2 2
Överraskning 2 1 4 7
Oro/Rädsla 2 1 1 5 9
Uppmaning 2 3 5

Ironi 6 2 4 12
Neutral 2 3 1 6 12
Totalt 11 13 7 2 1 33 7 74



Diagram 1 illustrerar antalet responsstrategier per känslotyp och åskådliggör skillnaden i frekvens 

mellan  dessa.  Antalet  observationer  av  respektive  responsstrategi  illustreras  på  y-axeln  medan 

vardera känslokategori illustreras på x-axeln. Diagramet speglar den data som redogörs i tabell 5.

Diagram 1

Tabell 6 visar den procentuella andelen av respektive responsstratgi per känslotyp. Resultatet visar 

på att ilska är den känslotyp som förekommer mest i datamaterialet (36%) följt av ironi (16%) och 

neutral (16%). Efter kommer oro/rädsla (12%), överraskning (9%), uppmaning (7%) och sympati 

(3%). Bland responsstrategierna förekommer påminnelse flest  gånger  (46%) följt  av syndabock 

(18%)  och  förnekelse  (15%).  Efter  kommer  undanflykt  (9%)  och  inställsamhet  (9%)  samt 

kompensation (3%) och ursäkt (1%).

Tabell 6
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Attackera An. Förnekelse Syndabock Undanflykt Rättfärdigande Kompensation Ursäkt Påminnelse Inställsamhet Offerroll
Ilska 0,04 0,19 0,11 0,04 0,04 0,52 0,07

Sympati 1,00
Överraskning 0,29 0,14 0,57
Oro/Rädsla 0,22 0,11 0,11 0,56
Uppmaning 0,40 0,60

Ironi 0,50 0,17 0,33
Neutral 0,17 0,25 0,08 0,50

Ilska Sympati Överraskning Oro/Rädsla Uppmaning Ironi Neutral
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Diagram 2 illustrerar den procentuella  fördelningen av respektive responsstrategi  per känslotyp. 

Antalet  observationer  av  respektive  responsstrategi  illustreras  på  y-axeln  medan  vardera 

känslokategori illustreras på x-axeln. Diagramet speglar den data som redogörs i tabell 6.

Diagram 2

5. Analys

5.1. Hästköttskandalen som kris på sociala medier

Hästköttskandalen satte stor press på Findus under ett antal intensiva veckor. De var huvudmålet för 

en intensiv kritikerstorm från både media och allmänheten. I krisens efterdyningarna fick dock 

Findus positiv uppmärksamhet för sin hantering och sin öppna kommunikation på sociala medier. I 

likhet med vad Jin & Liu (2010) framhäver så kom just sociala medier att spela en stor roll under 

hästköttskandalen då det var där enskilda individer valde att uttrycka sina känslor. Under 

krisförloppet skrevs nästan 1000 kommentarer på Findus facebooksida med högst intensitet de 

inledande dagarna. Händelseutvecklingen stöds av Thelwall & Stuart (2007) beskrivning där en hög 

aktivitet på sociala medier observeras i krisens första fas. Vi ser alltså en process som går i linje 

med tidigare forskning om kriser på sociala medier. Trots det goda omdömet från omgivningen är 

det dock endast 96 stycken av användarkommentarerna som besvaras av Findus, något som framstår 
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som motstridigt i sken av att den uppskattning de fick för sin krishantering. 

De 74 användarkommentarer om hästköttskandalen som blev besvarade och som finns 

representerade i resultatet fick individuellt anpassade responser från Findus. Vissa liknande 

innehållsmässiga element fanns i dessa responser men de var alltid direkt riktade mot användaren 

och dennes kommentar. Användarkommentarernas frågande karaktär kan vara anledningen till att  

just de blev besvarade av Findus. En analys av de kommentarer som inte blev besvarade kan belysa 

vilka typer av kommentarer som får respons och vilka som inte får det. Detta ligger dock utanför 

studiens ramar.

5.2. Ilska den vanligaste känslokategorin

Sammanställningen av det insamlade datamaterialets respektive antal illustreras i tabell 5. Ilska är  

den vanligaste känslokategorin som uttrycks följt av ett relativt stort hopp till ironi och neutral. Som 

Jin et al. (2012) visar på är ilska korrelerat med produktfel som påverkar konsumenter. Detta 

stämmer överens med denna studiens observationer då krisen innefattar en produktåterkallning av 

matvaror samtidigt som ilska är den känsla som observeras flest gånger. Coombs & Holladay 

(2005) menar att ilska är en reaktion som blir allt mer påtaglig desto större ansvarsgrad 

organisationen har i krisen. Den höga andelen i denna undersökning kan tyda på att många ansåg 

Findus ansvariga för krisen.

5.3. Sambandet mellan känlsokategori och responsstrategi

I Diagram 2 illustreras den procentuella fördelningen av respektive responsstrategi per 

känslokategori. I alla känslotyper förutom sympati och uppmaning har responsstrategin syndabock 

genererats. Detta i liknade procentuella andelar med ett spann på 11%-29%. Det verkar alltså som 

om Findus regelbundet i känslokategorierna ilska, överraskning, oro/rädsla, ironi och neutral väljer 

att skylla på sin leverantör Comigel. På likande sätt hittar vi responsstrategin påminnelse som en 

gemensam nämnare i alla känslotyper förutom sympati och uppmaning. Denna ligger, med 

undantag från ironi, på 50% och över på dessa känslokategorier. Den samlade responsbilden inom 

dessa kan likt syndabock vara ett tecken på att Findus regelbundet försöker framhäva tidigare, 

aktuella och framtida positiva åtgärder som fungerar som motvikt till krisens negativa påverkan. I  

tabell 4 ser vi exempel på detta då man framhäver policys, åtgärder som gjorts och hur man aktivt 

jobbar med det som omgivningen kritiserar. Ironi skiljer sig även något då undanflykt inte finns 

representerat. Ironiska kommentarer driver och skämtar om Findus och krisens komponenter. Att 

undanflykt inte är representerat här kan betyda att Findus försöker undvika bortförklaringar och 
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nekar istället tvärt till oseriösa personer. Detta understöds av att responsstrategin förnekelse i ironi 

är högre än bland resten av känslotyperna. 

Även fast vissa skillnader finns är responsstrategierna inom känslokategorierna ilska, överraskning, 

oro/rädsla, ironi och neutral överlag likartade. I Diagram 1 ser vi att ett flertalet av dessa har litet  

antal observationer vilket kan betyda att eventuella skillnader beror på slumpen. En koppling mellan  

den känsla som uttrycks och vald responsstrategi hade visats genom en större skillnad i 

fördelningen av responsstrategi inom de olika känslokategorierna. Den snarlika sammansättningen 

och den likartade procentuella fördelningen tyder på att det inte finns en stark koppling mellan 

känslokategorierna ilska, överraskning, oro/rädsla, ironi och neutral och Findus valda 

responsstrategi. Gemensamt för dessa känslokategorier är att de i olika grad uttrycker en neutral till  

negativt laddat känsla. I Tabell 3 ser vi att de uppvisar ett övergripande kritiskt tonläge gentemot 

Findus.

Sympati och uppmaning avviker ifrån ovanstående resonemang. Den procentuella fördelningen av 

responsstratgier inom dessa skiljer sig markant ifrån resterande känslokategorier. Denna avvikelse 

kan tyda på en vinklad respons när vissa typer av känslor yttras. Den tydliga procentuella skillnaden 

kan vara ett uttryck för att sympati och uppmaning genererar annorlunda responser än resterande 

känslokategorier. Båda dessa visar på en relativt fokuserad responsbild med 100% responsandel 

inställsamhet för sympati och 60% inställsamhet tillika 40% undanflykt för uppmaning. Ser man till  

hur dessa känslor definieras i tabell 2 och uttrycks i datamaterialet i tabell 3 så har de båda ett  

konstruktivt tonläge. Ser man till hur inställsamhet och undanflykt definieras i tabell 1 och uttrycks  

i datamaterialet i tabell 4 så är undanflykten ett försiktigt nekande till graden av ansvar och kontroll  

över krisen medan inställsamheten på samma försiktiga sätt tackar för stödet eller förlaget. Detta  

kan tyda på att de konstruktiva kommentarerna genererar ett tack ifrån Findus på grund av 

engagemanget. Samtidigt som man genom undanflykten vill skydda sig från konkret handling 

genom att hävda viss ansvarsfrihet.

5.4. Känslor som en påverkande faktor på responsstrategi

Då ilska är den vanligast förekommande känslotypen verkar intressenternas ansvargrad på Findus 

vara hög. Ansvarsgraden påverkas enligt Coombs (2007) dels krisens typ, dels krishistorik och 

organisationens tidigare relation till sina intressenter. Hur dessa ter sig under hästköttskandalen vet 

vi inte. Weiners (1985) attributionsteori som får uttryck i Coombs (2007) och Coombs & Holladay 

(2005) kriskommunikatoriska teorier dikterar dock att ansvarsgrad i slutändan påverkar de känslor 
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som uppstår hos intressenterna som utmynnar i en beteendemässig reaktion (se C och E i figur 1). 

Ett känsloregister som i studien spänner över 9 olika känslokategorier antyder att olika individer 

lägger olika ansvarsgrad på Findus. Känslorna tar sig sedan uttryck på Facebook där de bemöts av 

Findus. Den emotionella tillståndet kommuniceras därför till organisationen innan, samtidigt eller  

efter den har övergått till en beteendemässig reaktion som illustreras av E. Det kan därför finnas ett  

möjligt samband mellan hur en intressent uttrycker sig emotionellt och vilken sätt organisationen 

väljer att bemöta detta på. I Figur 1 ser vi kopplingen mellan responsstrategi-känsla (F3). Om 

undersökningens resultat kan styrkas så betyder det att även känslor i viss mån kan påverka 

krisresponsen. En uppdaterad Figur 1 får då en ytterligare pil (F4) som indikerar att intressenternas 

känslor påverkar responsstrategin. 

Ovanstående figur blir då representativ för hur sociala medier har förändrat kommunikationen med 

en övergång från monolog till dialog som beskrivs av Berthon et al. (2012) och Muñiz & Schau 

(2011) och som är fallet i denna studie. En sådan slutsats behöver dock säkerställas innan den kan 

generaliseras. 

6. Slutsats

Känslokategorierna ilska, överraskning, oro/rädsla, ironi och neutral har en snarlik fördelning av 

responsstrategier vilket kan tyda på att det inte finns ett samband mellan den uttryckta känslan i 

dessa kommentarer och Findus respons. Känslokategorierna sympati och uppmaning uppvisar en 

avvikande fördelning responstrategier jämfört med resterande känslokategorier. Visserligen få 

observationer, men den procentuella fördelningen är så markant diffirentierad att det kan tyda på en 
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viss vinkling av responsstrategi när sympati och uppmaning uttrycks jämfört med resterande 

känslouttryck. Anledningen kan ligga i att  ilska, överraskning, oro/rädsla, ironi och neutral ofta är 

negativa laddade medan sympati och uppmaning är något mer positiva och konstruktiva i sitt  

anslag. Det kan vara troligt att responsstrategin anpassats efter detta. En sådan kommunikationsbild 

kan tyda på att responsstrategier inte endast påverkar känslor utan att känslor även påverkar hur en 

organisation kommunicerar. Det finns alltså tecken på att frågeställningen:

Finns det ett samband mellan den uttryckta känslan i en kommentar på sociala medier och  

företagets respons under en kris? - Kan besvaras med ett ja. 

Dock så är studiens ommfattning allt för snäv och för situationsspecifik för generalisering. Om detta 

genom vidare forskning emellertid kan styrkas finns det incitament att revidera befintlig STK-teori  

med större fokus på intressenternas känsloyttringar och dialogen mellan intressent och organisation, 

något som hittills inte behandlats inom kriskommunikation. Detta betyder ett breddat spektra av 

sammankopplade responsstrategier som lägger större vikt på sina intressenters känslotillstånd 

istället för kristyp. Framtida forskning borde därför djupare analysera hur sociala medier påverkar 

kriskommunikationens förutsättningar och villkor.
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8. Bilaga 1 – Statistik över Findus Facebooksida
Antalet användarkommentarer

Antalet människor som pratat om Findus på Facebook
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9. Bilaga 2 – Användarkommentarer med respektive respons

Jenny: Och var tillverkas den då?

Neutral

Hej Jenny! 1-portion Lasagne tillverkas av Comigel i Luxemburg. Detta är den enda 1-portionsrätt som vi 

inte tillverkar själva i Bjuv. Mvh från oss på Findus

(Syndabock)

Francisco: Kom igen. Lite häst har väl ingen dött av?

Ska ni sluta att ha hästkött i lasagnen eller ska ni bara skriva till det i innehållsförteckningen i 

fortsättningen?

Ironi

Hej Francisco! Vår lasagne kommer framöver inte innehålla något annat än nötkött. Mvh//Findus

(Påminnelse)

Jennifer: sånt här känns inte alls bra, man vill ju kunna lita på vad som finns i maten.... inte för att jag 

tror någon blir sjuk men det är allvarligt hur som helst...

Oro/Rädsla

Hej Jennifer! Vi tar också mycket allvarligt på det som hänt. Det är därför vi nu gör ett återkallande. Vi är 

ledsna för den oro som skapas hos våra konsumenter och har förståelse för de starka reaktioner som kan 

komma. Mvh från oss på Findus

(Påminnelse)

Elin: Hur kan ni sälja mat till era kunder utan att kolla upp vad fan det är i ?! Eller så har ni inte gått 

ut med det för pengarnas skull. Bra jobbat!!

Ilska

Hej Elin! Vi är ledsna över det som hänt och förstår att du är upprörd. Det ska självklart inte finnas något 

annat i våra produkter än det som deklareras på innehållsförteckningen. Vi kräver certifikat och 

30



verifikationer från våra leverantörer och gör regelbundna kvalitetskontroller. Det var vid en sådan kontroll 

som leverantören upptäckte avvikelsen. Mvh/Findus

(Påminnelse)

Linda: Fy så dåligt Findus!! Vad slänger ni i era andra rätter? Vad som helst antagligen. Att äta häst 

är fruktansvärt för mig som hästmänniska Man äter inte kompisar. Nej tack Findus, köper inte era 

produkter längre från och med nu.

Ilska

Hej Linda! Vi förstår att du är upprörd över detta. Findus sätter kvalitet och ansvarstagande högst på 

agendan. Vi kräver certifikat och verifikationer från våra leverantörer och gör regelbundna 

kvalitetskontroller. Det var vid en sådan kontroll som leverantören upptäckte avvikelsen. Vi har agerat så 

snabbt och kraftfullt vi kunnat. Vi hoppas du kan återfå förtroendet för oss. Bästa hälsningar/Findus

(Påminnelse)

Darel: Jag och min Familj har köpt Findus hela livet ut, Nu har ni brustit våra förtröende och vi 

kommer bojkotta era produkter tills vidare. Nästa nyheten kommer att bli att det finns 

phenylbutazone i era hästkött lasagne. Förbereda er för konkurs och stora stämingar. Fy vad arg jag 

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

Vår syn på kött - Våra policys - Om Findus - Findus.se

www.findus.se

För oss på Findus är köttets kvalitet och säkerhet helt avgörande. Ta gärna del av vårt arbete!

den 8 februari kl. 19:30

Ilska

Hej Darel! Vi förstår att ni är upprörda. Vi vill att du ska veta att vi tar väldigt allvarligt på det som hänt och 

det är därför vi agerat snabbt. Vi står fast vid den policy som du refererar till. Kvalitet och ansvarstagande 

står högst på agendan. Bästa hälsningar från oss på Findus

(Påminnelse)

Tony: Hej Findus,

en fråga.. är det någon av era frysta färdigrätter som produceras i Sverige, eller är allt producerat av 

underleverantörer runt om i Europa? Jag undrar med anledningen av att lasagnen var producerat av 

en utländs underleverantör och sen såg jag detta i eran FAQ:

"Var tillverkar Findus sina produkter?
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Findus har fabriker i Bjuv, Helsingborg, Loftahammar, Boulogne och Bangkok"

den 8 februari kl. 23:17

Neutral

Hej Tony, vi producerar all vår färdigmat i fabriken i Bjuv förutom vår lasagne, vi har inte den 

produktionstekniska möjligheten att producera den hos oss och därför använder vi vår leverantör i 

Luxemburg. Vänliga hälsningar Findus

den 9 februari kl. 11:55

(Påminnelse)

Semir: Vi åt hela familjen av den här lasagnen och känner oss att vi har väldigt dålig samvete kan man 

säga vad får vi för ersättning i så fall? Vi åt 5 portioner.

den 9 februari kl. 01:08

Oro/Rädsla

Hej Semir, vänligen hörav dig till konsumentkontakt@se.findus.com med ditt namn och adress, så skickar vi 

ersättning till dig. Mvh Findus

(Kompensation)

Kevin: Vad skall göras med produkterna nu? Skall enorma mängder färdig mat slängas nu? Äter man 

kött så äter man kött, värre att slänga det!

den 9 februari kl. 12:42

Neutral

Hej Kevin! Vi återkallar lasagnen och kommer att ta tillbaka den till våra lager. Exakt hur den ska hanteras 

får vi be att återkomma till. Mvh från oss på Findus

den 9 februari kl. 21:31

(Påminnelse)

Anna: Förstår inte varför Findus har tagit bort allt lasagne!!!! Det måste kosta massa pengar!

Billigare är att klistra på ett litet hästklistermärke och låta oss konsumenter avgöra om vi vill äta 

hästLasagne eller inte.

Överraskning

Hej Anna! Återkallande skedde för att vi vill ta vårt ansvar gentemot er konsumenter. När ett återkallande 

görs så måste produkterna plockas bort från butikerna. Vi tar tillbaka dem till vårt lager för beslut om exakt 
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hur de ska hanteras. Mvh från oss på Findus

den 9 februari kl. 21:34

(Påminnelse)

Mikael: Aldrig mera att jag köper någon produkt det står Findus på. Det måste väl för sjutton 

kontrolleras vad det är i förpackningarna ni säljer!

den 9 februari kl. 16:10

Ilska

Hej Mikael! Vi förstår att du är upprörd. Självklart ska innehållet vara det som deklareras i 

innehållsförteckningen. Vi kräver certifikat och verifikationer från våra leverantörer och gör regelbundna 

kvalitetskontroller. Det var vid en sådan kontroll som leverantören upptäckte avvikelsen. Vi har agerat så 

snabbt och kraftfullt vi kan. Mvh från oss på Findus

den 9 februari kl. 21:39

(Påminnelse)

Agneta: Synd att slänga all denna mat eller vad händer nu? Bara man vet vad lasagnen innehåller så 

borde alla få välja själva om de vill äta hästkött. När det gäller risken för att det skulle finnas 

fenylbutazon i hästkött finns det ju omfattande regler för det - alla hästar har hästpass där det står om 

de behandlats med det. Litar vi inte på de reglerna finns det mycket annat att oroa sig för också.

den 9 februari kl. 16:34

Oro/Rädsla

Hej Agneta! Vid ett återkallande plockas produkten bort från butikerna. Vi tar tillbaka den till vårt lager för 

beslut om hur den ska hanteras. Mvh från oss på Findus

den 9 februari kl. 21:51

(Påminnelse)

Elisabeth: Det är nog inte hälsofaran som är problemet - det är kulturen. Vi äter inte häst i Sverige! 

Sedan är det tyvärr många som inte vet att häst ingår i "hamburgerkött" - alltså pålägget som heter 

så. Vi äter inte hund och katt heller. Inte av hälsoskäl utan av kulturella skäl. Hoppas ni börjar 

producera era egna lasagner stället nu...

den 9 februari kl. 17:47

Uppmaning

Hej Elisabeth! Lasagnen är den enda 1-portionsrätt som vi inte producerar själva i Bjuv. Det beror på att vi 

inte har den tekniska utrustning som krävs. Mvh från oss på Findus
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den 9 februari kl. 22:00

Undanflykt

Amir: Enligt BBC, Findus visste problemet en vecka innan 29 januari men de fortsatte och sålde 

produkterna. Fy skäms!

http://www.bbc.co.uk/news/uk-21391891

'Tougher' food testing ordered

www.bbc.co.uk

Retailers will now carry out "more and tougher testing" of beef products in the ...Visa mer

den 9 februari kl. 19:47

Ilska

Hej Amir! Vi i Sverige kan tyvärr inte svara på vad som skett i England. Bästa hälsningar från oss på Findus 

Sverige

den 9 februari kl. 22:28

Undanflykt

Desideria: Jaha, och hur ska jag få sinnesro nu som gravid som ätit denna en gång om den innehåller 

veterinärpreparat??!!! svara gärna på detta Findus!!

den 8 februari kl. 22:33

Oro/Rädsla

Hej Desideria! Vi förstår att du känner dig uppröd. Livsmedelsverket framhåller att det inte innebär någon 

hälsorisk i sig att äta hästkött. Det finns i nuläget inget som tyder på att köttet skulle innehålla fenylbutazon. 

Denna situation har blivit ett branschproblem eftersom leverantören av lasagnen levererar till flera stora 

aktörer över hela Europa. I Sverige har vi sett Coop, Axfood såväl som ICA dra tillbaka sina produkter. Vi 

kommer att ta upp frågan om tester med Livsmedelsverket, som är ansvarig myndighet i Sverige. Vänliga 

hälsningar från oss på Findus

den 9 februari kl. 22:41

(Syndabock)

Marie: Hur mycket lasagne rör det sig om? Det måste vara ton vis....

den 8 februari kl. 23:13

Neutral

Hej Marie! Vi kan i dagsläget inte svara på exakt hur många förpackningar av lsasagne som återkallas. För 
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att säkerställa kvalitén på våra produkter kräver vi certifikat och verifikationer kring bl a spårbarhet från 

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

lasagnen upptäckte avvikelsen och meddelade oss att innehållet eventuellt inte överensstämde med 

innehållsförteckningen. När vi fick kännedom om detta vidtog vi en rad åtgärder. Vänliga hälsningar från oss 

på Findus

den 9 februari kl. 22:45

(Påminnelse)

Micke: Men OM det inte innehåller hästmedicinen, kan man då tänka sig att dessa lasagner skänks till 

härbärgen, soppkök och liknande? Jag antar att de inte går att sälja så... (Tänk Karl Bertil Johnsson 

style)

den 9 februari kl. 11:19

Uppmaning

Hej Micke! Det är en fin tanke du har. Vi har sedan förra året ett samarbete med Allwin som hjälper oss att 

distribuera mat till behövande som av olika skäl inte kan nå ut på den traditionella marknaden. Exakt vad 

som kommer hända med lasagnen har ej ännu beslutats. I ett första steg tas den nu tillbaka till vårt lager. 

Bästa hälsningar från oss på Findus

den 9 februari kl. 22:49

(Inställsamhet)

Kevin: Vad skall göras med produkterna nu? Skall enorma mängder färdig mat slängas nu? Äter man 

kött så äter man kött, värre att slänga det!

den 9 februari kl. 12:42

Neutral

Hej Kevin! produkterna återkallas nu från butikerna och tas tillbaka till vårt lager för beslut om exakt hur de 

ska hanteras. Vänliga hälsningar från oss på Findus

den 9 februari kl. 22:54

(Påminnelse)

Ewa: Vad gör jag med de förpackningarna jag har i frysen? Bortkastade pengar

den 10 februari kl. 07:07

Ilska

Hej Eva, vänligen maila konsumentkontakt@se.findus.com med ditt namn och adress, så ersätter vi dig för 

dina paket som du har i frysen. Mvh Findus
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den 10 februari kl. 10:45

(Kompensation)

LG: Jaså! Lasagnen tillverkas inte i Bjuv. Övriga köttfärsrätter, tillverkas dom i Bjuv. Är det svenskt 

kött i någon av dom? Lever på era rätter under veckan. Helgen blir det annan mat, Efterlyser lite mer 

fiskrätter. Inte bara dessa panerade tunna fiskblock!!!!!!!! Tänk om man kunde få kokt torsk med 

äggsås eller fiskgrytor, finns ju massor av variationer.

den 10 februari kl. 10:08

(Överraskning)

Hej LG, våra övriga köttfärsrätter tillverkas i Bjuv såsom t ex vår köttfärssås. Vi köper vårt kött från Sverige, 

Irland och tyskland och för lasagnen så ska köttet härstamma från Frankrike, Österrike och Tyskland. Vi tar 

med oss ditt önskemål om fler fiskrätter inför kommande lanseringar. Mvh Findus

den 10 februari kl. 10:47

(Påminnelse)

Fredrik: Gamla vanliga tramset. Teckna luddiga slavkontrakt med tredjepart. Då kan man alltid skylla 

ifrån sej. Det är dyrt med segelbåtar, skräddarsytt och årgångschampagne. Det kostar ligga på topp. 

Och dela ut vinst till aktieäagarna! Var glada att ni inte fick åsnekött!

den 10 februari kl. 10:25

Ilska

Hej Fredrik, I vårt avtal med Comigel anges att köttet som används i produkten ska härstamma från 

Tyskland, Frankrike eller Österrike. Vi driver frågan mycket hårt mot Comigel och har löpande kontakt med 

dem för att utreda hur det har kunnat bli så här.Mvh Findus

den 10 februari kl. 10:53

(Syndabock)

Solveig: Hur kan ett sånt företag som Findus med sån avancerad utrustning för analycering av 

innehåll och näringsvärde kunna missa en sån sak. Det här tror vi inte alls på ni BARA LURAS. 

Kommer aldrig mer att äta färdiglagade rätter från er

den 10 februari kl. 07:55

Ilska

Hej Solveig, Vi har omfattande kvalitetskontroller av livsmedel och produktionsprocesser inom företaget, 

inom EU och på den svenska marknaden. Vidare kommer vi såklart att föra en diskussion inom branschen 
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och med svenska myndigheter kring hur hela branschen kan komma tillrätta med denna typ av problem. 

Tyvärr är det svårt att skydda sig mot oseriösa aktörer på marknaden och vi behöver hjälp av myndigheter 

som också har ansvar för att utöva kvalitetskontroller i de länder där de verkar. Mvh Findus

den 10 februari kl. 10:57

(Påminnelse)

11 Februari

Katharina: Min fråga då,den raderades.

Varför fortsatte ni sälja lasagnen?

den 10 februari kl. 16:44

Neutral

Hej Katharina, så fort vi vick information från Comigel att eventuellt stämde inte innehållet med 

innehållsförteckningen så vidtogs en rad åtgärder, 1. Vi stoppade omedelbart utleveranserna av vår lasagne 

från vårt lager. 2. Vi drog tillbaka vår lasagne från våra kunders distributionslager. 3. Vi har ställt krav på vår 

leverantör att de ska vidta åtgärder för att eliminera sina brister. 4. Vi har återkallat efter att vi fick 

provsvaren som visade att produktproverna innehöll hästkött 5. Vi har löpande informerat Livsmedelsverket 

enligt normala rutiner. Med vänliga hälsningar från oss på Findus.

den 11 februari kl. 10:52

(Påminnelse)

Stefan: Man kan undra vad era andra kötträtter innehåller. Kommer ni att kontrollera detta nu? 

Kommer köttinnehållet att märkas med ursprungsland? Har läst att en del av kycklingen som 

används i färdig mat kommer från Thailand eller andra delar av Asien.

den 10 februari kl. 18:40

Oro/Rädsla

Hej Stefan, Vi ställer höga krav på våra leverantörer. Vi är mycket noggranna i våra val av leverantörer, de 

måste uppfylla Findus kvalitetskrav. Om avvikelser upptäcks vidtas omedelbara åtgärder. Vi kräver certifikat 

och verifikationer från våra leverantörer och gör regelbundna kvalitetskontroller. Det var vid en sådan 

kontroll som leverantören upptäckte avvikelsen. Vi har fått bekräftat av alla våra andra leverantörer av 

nötkött att våra krav är uppfyllda. Angående märkning med ursprungsland så tar vi din synpunkt vidare till 

berörd personal. Mvh Findus.

den 11 februari kl. 11:05
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(Påminnelse)

Kennet: Jag som inbillade mig att man hade svensk kött i Findus produkter som säljs o Sverige! Vart 

tog Findus kvalitets-tänkande vägen tro? Försvann det med Nestle??

den 10 februari kl. 20:44

Överraskning

Hej Kennet, Vi sätter kvalitet, produktsäkerhet, tillgång och pris framför ursprung. Vi använder också kött av 

svenskt ursprung. Mvh Findus.

den 11 februari kl. 11:06

(Påminnelse)

Linus: Kanske dags att satsa på lite fler vegetariska färdigrätter, och svenska råvaror?

Annars så föreslår jag att ni märker om produkterna och gör en PR-kupp, all-in med TV-reklam o.s.v.. 

Hela den här historien kommer för övrigt vara överblåst och bortglömd om 2-3 månader och 

kunderna köper färdig lasagne och annat igen som aldrig förr.

den 10 februari kl. 13:17

Sympati

Hej Linus, tack för ditt önskemål om fler vegetariska färdigrätter samt svenska råvaror, vi tar detta med oss 

inför kommande nylanseringar. Mvh Findus.

den 11 februari kl. 11:28

(Inställsamhet)

Carina: Rumänska hästar och ponnies...har ni inte sett på Tv:n om den s.k.djurhållningen...!? De 

behandlas värre än avskyvärt...!!!Snacka om att vi konsumenter blir lurade,genom att vilja ha en god 

lunchlåda på jobbet..Detta är falsk marknadsföring,storbluff.Genom att äta dessa lådor-sponsrar vi 

GROVT djurplågeri också...Vem ville det...?!

den 10 februari kl. 15:04

Ilska

Hej Carina, för oss är det självklart att innehållet ska stämma överens med innehållsförteckningen. I vårt 

avtal med Comigel anges att köttet som används i produkten ska härstamma från Tyskland, Frankrike eller 

Österrike. Detta är ett branschproblem eftersom Comigel levererar till flera stora aktörer över hela Europa. I 

Sverige har vi sett Coop, Axfood såväl som ICA dra tillbaka sina produkter. Mvh Findus.

den 11 februari kl. 11:35

(Syndabock)

38

https://www.facebook.com/FindusSverige/posts/490444347687042?comment_id=4692745&offset=0&total_comments=101
https://www.facebook.com/FindusSverige/posts/490444347687042?comment_id=4689694&offset=50&total_comments=101
https://www.facebook.com/FindusSverige/posts/490444347687042?comment_id=4692732&offset=0&total_comments=101
https://www.facebook.com/FindusSverige/posts/490444347687042?comment_id=4689376&offset=50&total_comments=101
https://www.facebook.com/FindusSverige/posts/10151224067061326?comment_id=24331074&offset=50&total_comments=141
https://www.facebook.com/FindusSverige/posts/10151224067061326?comment_id=24325023&offset=50&total_comments=141


Tanja: Jag är fruktansvärt besviken. Trodde att ni bara hade svenskt kött i era produkter. Hur är det 

med barnmaten då. Är det utländskt kött i den med ?

den 10 februari kl. 16:06

Oro/Rädsla

Hej Tanja, Vi beklagar verkligen att den här situationen har uppstått, och vi har full förståelse för reaktioner 

som uppkommer. Det är naturligtvis oacceptabelt för Findus, som står för kvalitet och ansvarstagande, att 

något sådant här sker. Det var också därför vi vidtog en rad åtgärder när vi fick kännedom om detta. Vi 

tillverkar inte barnmat längre utan det gör Nestlé. Vi har inte den produtionstekniska möjligheten att tillverka 

Lasagne i våra fabriker i Bjuv utan det är endast ett fåtal tillverkare i Europa som har denna möjligheten. 

Mvh findus.

den 11 februari kl. 11:46

(Påminnelse)

Gunilla: Jag trodde Findus var svenskt och att Findus tillverkades i Sverige ALDRIG mer att jag 

köper med hem några av era prudukter Varför gynnas inte svenska bönder????!!!!! Kött från 

Rumänien som sedan skickas till frankrike och sen vidare till en annan och sen till Sverige HALLÅ!!! 

Fy sjutton vad korkad man är som går på er reklam om SVENK HUSMANSKOST!!!

den 10 februari kl. 22:20

(Överraskning)

Hej Gunilla, vi förstår din reaktion. Findus 1-portions lagsagne är den enda produkt som inte tillagas i 

skånska Bjuv. Vi har inte den produktionstekniska möjligheten att göra detta. . I vårt avtal med Comigel 

anges att köttet som används i produkten ska härstamma från Tyskland, Frankrike eller Österrike. Vi har 

därför går vi vidare med ytterligare åtgärder. Mvh Findus.

den 11 februari kl. 11:52

(Syndabock)

Tom: SKANDAL!!! Då jag ätit en hel del av dessa lasagne känner jag mig mycket äcklad och djupt 

kränkt... förtroendet för Findus och andra leverantörer med likartade produkter har fått sig en stor 

törn. Jag kommer nog aldrig mer att lita på dessa företag och aldrig mer inköpa deras produkter. Hur 

girig får man va egentligen...vart går gränsen??? Vem vete faen vad det är i nästa gång för att det blir 

billigare att tillverka... Har ni kollat era andra produkter så att det är vad det ska vara i dem?

den 11 februari kl. 11:46
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Ilska

Hej Tom, vi förstår din reaktion. Vi har fått bekräftat av alla våra andra leverantörer av nötkött att våra krav 

är uppfyllda. Som ett led i våra normala kvalitetsrutiner agerar vi på händelser i omvärlden och kontaktade 

våra leverantörer av kött i Europa. Mvh Findus

den 11 februari kl. 12:52

(Påminnelse)

Björn: Det ryktas om att Findus laxfiléer egentligen innehåller gammelgäddornas huvuden (ögon, 

käke, skallben) och att mjukgörande ämnen adderats för att lura konsumenterna.

den 11 februari kl. 12:08

Oro/Rädsla

Hej Björn, det ryktet är falskt. Mvh Findus.

den 11 februari kl. 13:19

Förnekelse

Daniel: Jag har vid nåt tillfälle ätit lasagne från Findus. Det är ju sjukt äckligt att ni inte har koll på 

vad ni har i era produkter. Vad blir nästa grej? Råtta?

den 11 februari kl. 11:18

Ilska

Hej Daniel, vi förstår din reaktion. Vi har omfattande kvalitetskontroller av livsmedel och 

produktionsprocesser inom företaget, inom EU och på den svenska marknaden. Vidare kommer vi såklart att 

föra en diskussion inom branschen och med svenska myndigheter kring hur hela branschen kan komma 

tillrätta med denna typ av problem. Tyvärr är det svårt att skydda sig mot oseriösa aktörer på marknaden och 

vi behöver hjälp av myndigheter som också har ansvar för att utöva kvalitetskontroller i de länder där de 

verkar. Mvh Findus.

den 11 februari kl. 14:33

(Undanflykt)

Khodor: Åsna kött och inget annat,,

den 11 februari kl. 12:19

Neutral

Hej Khodor, nej vår Lasagne innehåller inget åsnekött, det har vårt laboratorium bekräftat. Med vänliga 

hälsningar Findus.
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den 11 februari kl. 15:02

Förnekelse

Khodor: Fy fan vad äckligt åsna kött,,

den 11 februari kl. 12:12

Ilska

Hej Khodor, nej vår Lasagne innehåller inget åsnekött, det har vårt laboratorium bekräftat. Med vänliga 

hälsningar Findus.

den 11 februari kl. 15:03

Förnekelse

Simon: Jag tycker det är synd om er som blir påhoppade av allmänheten när det är ni som blivit 

utsatta för brott.

den 11 februari kl. 15:08

Sympati

Hej Simon, tack för ditt stöd. Detta har visat sig vara ett utbrett problem eftersom Comigel levererar till 

många stora aktörer i Europa. Trots att flera aktörer gör regelbundna kvalitetstester har ingen upptäckt 

någonting. Det är nödvändigt att alla såklart ytterligare skärper rutinerna och dessutom behöver vi hjälp av 

myndigheterna som också har ett ansvar för att utöva kvalitetskontroller i de länder där de verkar. Vänliga 

hälsningar från oss på Findus.

den 11 februari kl. 15:34

(Inställsamhet)

Tommy: Är det sant att er nya micromatsprodukt ska heta Täby Kallops?

den 11 februari kl. 15:56

Ironi

Hej Tommy, nej det är inte sant. Mvh vi på Findus.

den 11 februari kl. 16:05

Förnekelse

Jashari: http://mobil.aftonbladet.se/a/www/16218686
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Delikatess

Spår av åsna i hästköttet

mobil.aftonbladet.se

En lag som förbjuder hästar på rumänska vägar kan ligga bakom hästköttet i svenska produkter. 

Milj...

den 11 februari kl. 16:04

Ironi

Hej Jashari, vår Lasagne innehåller inget åsnekött, det har vårt laboratorium bekräftat. Med vänliga 

hälsningar Findus

den 11 februari kl. 16:34

Förnekelse

Donny: Att Findus utsättas för brott är ingen ursäkt för att utsätta sina kunder för brott punkt slut. 

Hur kan ni sälja produkter utan att ha koll på vad de innehåller ?!

den 11 februari kl. 17:36

Ilska

Hej Donny! Det var under en kontroll som leverantören upptäckte avvikelsen. Vi ställer höga krav på våra 

leverantörer och kräver verifikationer samt certifikat. Om avvikelser upptäcks vidtas omedelbara åtgärder, 

precis som vi gjort i det här fallet. Mvh Findus

den 13 februari kl. 09:30

(Påminnelse)

Rickard: Det tar år att bygga ett varumärke men det går fort att förstöra det. För mig när jag skulle 

välja vara i butiken trodde jag på Findus och att det var svenska råvaror och tillverkat i Sverige. Men 

ack nu vet jag bättre och kan nu välja aktivt. Mitt val som konsument blir nu att välja bort samtliga 

Findus produkter!

den 11 februari kl. 21:07

Ilska

Hej Rickard! Vi förstår att du är upprörd. Vi sätter alltid kvalitet och produktsäkerhet i fokus. Vi använder 

kött från Irland, Danmark, Tyskland, Sverige, m.fl. Aktuell ursprungsinformation finns alltid på 

www.findus.se/om-findus/vara-policys/var-syn-pa-kott/ Mvh Findus

Vår syn på kött - Våra policys - Om Findus - Findus.se

www.findus.se
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För oss på Findus är köttets kvalitet och säkerhet helt avgörande. Ta gärna del av vårt arbete!

den 13 februari kl. 09:34

(Påminnelse)

Sussi: Varför i hela friden köper ni inte kött från Sverige när vi har så fin kött här, och stödjer våra 

svenska bönder? Det är skandal tycker jag. Dessutom hade det sparat naturen med minskad 

transportsträcka. Stöd för tusan Sverige!

den 22 februari kl. 17:40

(ilska)

Hej Sussi! Vi använder även kött av svenskt urpsrung. Vii sätter kvalitet, tillgång, produktsäkerhet och pris 

framför ursprung. Mvh från oss på Findus

den 25 februari kl. 10:48

Påminnelse

Magdalena: Hej.  Är det kanske dags att ifrågasätta just relationen underleverantör-kvalitet? Vill 

egentligen bara veta om historien om hästköttet även på något sätt påverkar varor som sålts i Sverige.  

Skäms.

Ilska

Findus Hej Magdalena! Vi beklagar det inträffade. Vi kräver certifikat och verifikationer från våra 

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

upptäckte avvikelsen. Tyvärr har de lasagner som analyserats visat sig innehålla hästkött. Vi är djupt ledsna 

över detta och har ställt krav på leverantören för att denne ska vidta åtgärder, samtidigt som vi återkallar 

produkten. Bästa hälsningar från Findus

(Syndabock)

Hans: SÅ NI STOPPAR HÄSTKÖTT I LASAGNEN VARFÖR SKA NI DÅ VARA DYRARE ÄN 

ALLA ANDRA ???? TRODDE HAR ALLTID TROTT FINDUS= HÖÖG KVALITET KOM MED EN 

FÖRKLARING!!!

(Ilska)

Hej Hans! Vi är mycket ledsna över det som inträffat. Vi förstår att du är upprörd. Lasagne är den enda 

enportionsrätt som vi inte tillverkar själva i Bjuv. Självklart ska det inte finnas något annat i förpackningen 

än vad som deklareras i innehållsförteckningen. Bästa hälsningar från Findus
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Ursäkt

Frans: hej Findus! jag förstår inte er reaktion. om ni återkallar all lasagne har ju hästarna slaktats 

helt i onödan. märk om förpackningarna och sälj som hästkött istället. eller är det värre att slakta en 

häst för att äta dess kött än det är att göra detsamma med en ko?

Överraskning

Findus Hej Frans! Tack för att du hör av dig. Tyvärr kan vi inte märka om våra produkter. Det är en fråga om 

god sed i branschen. Mvh från Findus

Undanflykt

Jimmy: Ni säger att det är ingen hälsofara att äta eran produkt? Varför går nu brittiska FSA i media 

och har uppmanat er att testa köttet efter spår av phenylbutazone i hästköttet eftersom man vet att det 

orsakar Cancer hos människan? Står ni fast vid att hästköttet inte är en hälsofara att äta? Har ni fått 

provsvar som säger att ALLT erat hästkött är testat och godkänt redan?

Oro/Rädsla

Findus Hej Jimmy! Lasagnen i England och Sverige har olika recept och tillverkas av olika råvarubatcher. 

Vår leverantör försäkrar att det inte är någon hälsofara att äta. Bästa hälsningar från Findus

Förnekelse

Petra: Ni har inte funderat på svenska råvaror?

Neutral

Findus Hej Petra! Findus sätter kvalitet, produktsäkerhet, tillgång och pris framför ursprung. Men vi 

använder också kött av svenskt ursprung. Mvh från oss på Findus

(Påminnelse)

Oscar: Vart köper ni hästköttet? Är det avlidna galopp,travhästar?

Ironi

Findus Hej Oscar, för att förtydliga. Vår lasagne ska innehålla nötkött och vi har ett avtal med Comigel som 

tillverkar vår lasagne att nötköttet ska härstamma från Tyskland, Frankrike och Österrike. För oss är det 

självklart att våra produkter inte ska innehålla något annat än det som står på innehållsförteckningen. Med 

vänliga hälsningar från oss på Findus.

(Syndabock)
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Per: Hästkött från Rumänien och hur kunde Findus gå att det skulle vara nötkött, eller visste de 

kanske om det hela tiden???

Överraskning

Findus Hej Per, I vårt avtal med Comigel anges att köttet som används i produkten ska härstamma från 

Tyskland, Frankrike och Österrike. Vi driver frågan mycket hårt mot Comigel och har löpande kontakt med 

dem för att utreda hur det har kunnat bli såhär. Med vänliga hälsningar från oss på Findus.

(Syndabock)

Mattias: Hallå Findus, Är det oxpytt eller hästpytt ? Gott är det i alla fall..

Ironi

Findus Hej Mattias, det är nötkött i vår pytt. Vi har fått bekräftat av alla våra andra leverantörer av nötkött att 

våra krav är uppfyllda. Som ett led i våra normala kvalitetsrutiner agerar vi på händelser i omvärlden och 

kontaktade våra leverantörer av kött i Europa. Vi är mycket noggranna i våra val av leverantörer, de måste 

uppfylla Findus kvalitetskrav. Vi har kontinuerlig kontakt med våra leverantörer och genomför 

återkommande kvalitetsrevisioner hos dem. Om avvikelser upptäcks vidtas omedelbara åtgärder. Mvh 

Findus.

(Påminnelse)

Cia: Jag måste få protestera! Ni ska låta all lasagne bli biogas....MAT ska alltså brännas upp??? När 

det finns folk som inte har mat för dagen....även här i Sverige! Det är fel 

kött....visst.....fruktansvärt....men det är ju inte oätligt!! Hur TÄNKER ni??

(Ilska)

Findus Hej Cia! Vi får dessvärre inte skänka bort produkter som återkallats. I linje med vårt ansvar kommer 

vi att ta hand om maten på ett bra sätt. Bästa hälsningar från Findus

(Påminnelse)

Robert: Varför slängde ni maten ? Ni kan inte tänka ett steg längre och dela ut den till uteliggare i 

sverige som varje dag får tigga för att få mat, tror dom inte bryr sig vad det är för kött i maten utan 

skulle bli lyckliga ändå. Så hade ni landat på plussidan hos många i det här landet.

Ilska

Findus Hej Robert! Det är en fin tanke. Tyvärr får vi inte skänka bort återkallade produkter. I linje med vårt 

ansvar kommer vi att ta hand om maten på ett hållbart sätt så att inget kastas i onödan. Bästa hälsningar från 
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Findus

(Inställsamhet)

Vad blir nästa stora hit efter den rumänska hästlasagnen? Italiensk svanköttsoppa? Serbisk 

hamsteromelett? Många med mig väntar med spänning. :D Tack för en utsökt lasagn och keep up the 

good work!

Ironi

Findus Hej! Vi är hemskt ledsna över det som inträffat. Innehållet ska alltid överensstämma med vad som 

anges på förpackningen. Vi sätter alltid kvalitet och hållbarhet i fokus. Bästa hälsningar från Findus

(Påminnelse)

Johan: Hej ! Jag undrar var man kan köpa ett parti lasange med hästkött ?

Neutral

Findus Hej Johan! Vi kan inte ge bort eller sälja maten eftersom innehållsförteckningen inte stämmer med 

innehållet. Samtidigt så kan vi inte garantera kvaliteten nu efter återkallandet av produkten. Vänliga 

hälsningar från Findus

Undanflykt

David: Hej Findus! Vart tog all indragen lasagne vägen? Kan ni tänka er att skänka den till människor 

som inte har mat för dagen?

Uppmaning

Findus Hej David! Tack för ditt engagemang. Det är en svår fråga eftersom vi vet att det finns behövande 

som gärna skulle vilja ha maten, men vi kan inte ge bort maten eftersom innehållsförteckningen inte stämmer 

med innehållet. Samtidigt så kan vi inte garantera kvaliteten nu efter återkallandet av produkten. Det finns 

andra sätt som vi redan jobbar med där vi skänker mat till behövande. Vänliga hälsningar från Findus

(Inställsamhet)

Johan: Varför vägrar ni sälja!!!??? Gör något bra utav den här historien!

Ilska

Findus Hej Johan! Det är en svår fråga eftersom vi vet att det finns behövande som gärna skulle vilja ha 

maten, men vi kan inte ge bort maten eftersom innehållsförteckningen inte stämmer med innehållet. Det 

finns andra sätt som vi redan jobbar med där vi skänker mat till behövande. Vänliga hälsningar från Findus

(Påminnelse)
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Mattias: Men sälj maten till Roy så han kan skänka den till fattiga. Är ni dumma eller? Det finns folk 

som svälter även i Sverige! Man bränner väl inte ätbar mat. Ge den till dom behövande.

Ilska

Findus Hej Mattias! Det är en svår fråga eftersom vi vet att det finns behövande som gärna skulle vilja ha 

maten, men vi kan inte ge bort maten eftersom innehållsförteckningen inte stämmer med innehållet. Det 

finns andra sätt som vi redan jobbar med där vi skänker mat till behövande. Vänliga hälsningar från Findus

(Påminnelse)

Eleonore: Hej! Har en fråga. Ni har stoppat i det jag hatar mest i min favorit rätt. Borde jag fortsätta 

äta eran lasagne trotts mitt hat mot hästar?  *en tjej med beslut ångest*

Oro/Rädsla

Findus Hej Elenore! Vi har för närvarande inte lasagne i vårt sortiment. När vi tar tillbaka produkten i 

sortimentet kommer innehållet att överensstämma med det som deklareras på förpackningen. Vänliga 

hälsningar från Findus

(Påminnelse)

Stefan: Kommer ni fortsätta köpa kött från cypriotiska vapensmugglare och ljusskygga 

bolagskarteller på jungfruöarna ? Nu när köttet verkar vara så billigt så som 22 dollar per åsna, 

kanske ni kan sänka priset ?

ironi

Findus Hej Robert! I vårt avtal med Comigel anges att köttet som används i produkten ska härstamma från 

Tyskland, Frankrike eller Österrike. Vi har startat en rättslig process mot Comigel eftersom företaget har 

brutit mot vårt avtal på flera punkter. Det är fullkomligt oacceptabelt. Vänliga hälsningar från Findus

(Syndabock)

Jeanette: De är bedrövligt med hästkött i er mat! MAN ÄTER VÄL FÖR FASEN INTE SINA 

KOMPISAR!??? MEN FINDUS GÖR MAT PÅ MINA VÄNNERS HÄSTLIV !! Skandal! de är 

numera bojkottad mat.  

Hur många illegala hästar har ni berövat livet till att bli lasange ? Tack julia assanges för dina enorma 

avslöjande för denna snuskiga vidriga hälsovådliga matindustri!! Vem vet? nästa gång har ni kanske 

gjort kallopps på hund! och kycklinggryta på katt!?? ÖRK NI BORDE SKÄMMAS!!!!!!!.... gör ni 

blodpudding på högdjuren i stora maktindustrin med ??! de är ju den värld ni lever i och har förstånd 

till ! men låt våra VÄNNER va!!
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(Ilska)

Findus Hej Jeanette! Vi sätter kvalitet, produktsäkerhet, tillgång och pris framför ursprung. Vi använder 

också kött av svenskt ursprung. Findus har blivit utsatt för ett avtalsbrott av vår leverantör. Huruvida det 

ligger organiserad brottslighet bakom kan vi inte spekulera om. I vårt avtal med Comigel anges att köttet som 

används i produkten ska härstamma från Tyskland, Frankrike eller Österrike. Vi har startat en rättslig process 

mot Comigel eftersom företaget har brutit mot vårt avtal på flera punkter. Det är fullkomligt oacceptabelt. 

Vänliga hälsningar från Findus

(Syndabock)

Marcus: Hej Findus. Jag undrar om ni har sjöhäst i era fiskpinnar? Ser fram emot svar, Med vänlig 

hälsning

ironi

Findus Hej Marcus! Nej, vi har inte sjöhäst i våra fiskpinnar. Mvh från oss på Findus

Förnekelse

Patrick: SÅ JÄVLA DÅLIGT!! KLART NI VISSTE OM KÖTET MEN ATT NI SKITER I DET. JAG 

SKITER I OM JAG ÄTER HÄST KÖTT MEN MAN KAN INTE LURA I NÅGON SKITEN. VAD 

BLIR NÄSTA GREJ? LURA I VEGITERIANEN KÖTT?

(Ilska)

Findus Hej Patrick! Vi förstår att du är upprörd över det som hänt. Vi vill försäkra dig om att vi agerade så 

fort vi fick kännedom om att vår lasagne innehöll hästkött. Det är skälvklart helt oacceptabelt. Mvh från oss 

på Findus

(Påminnelse)

Stefan: Frågan är väl om någon någonsin kommer att köpa ett paket mat från Findus nu när dom vet 

att det är dom sämsta och billigaste råvarorna som används i Findus produkter???

Ilska

Findus Hej Stefan! Vi väljer noggrant ut våra leverantörer och genomför regelbundna kvalitetskontroller. Vi 

sätter kvalitet, produktsäkerhet, tillgång och pris framför ursprung när vi väljer ut våra råvaror. Bästa 

hälsningar från Findus

(Påminnelse)

Anchalee: Hej! Det gör inget för mig om det finns hästkött i lasangen för det är inget farligt men det 
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som är dåligt är ju att det inte står på paketet att det är hästkött och har bara en fråga varför gör ni så 

här?

neutral

Findus Hej Anchalee. Det som står på paketet måste absolut stämma överens med innehållet, vi håller helt 

med. Vi visste inte att det var hästkött i produkten och så fort vi misstänkte det tog vi bort produkten från 

marknaden. Anledningen till att det blev så här är att ett företag som säljer kött till våra lasagner sagt att de 

sålt nötkött men i själva verket var det hästkött. Vi ansvarar för vad som är i våra produkter så det är vår 

uppgift att se till att detta inte händer, därför testar vi numer allt kött som används i våra produkter. Trevlig 

helg! Mvh Findus

(Syndabock)

Christian: Varför kan ni inte bara köpa köttet i Sverige? Det kan ju inte vara billigare att köpa från 

ett utländskt bolag som i sin tur har köpt från ett annat bolag som i sin tur köpt från ännu ett annat 

bolag.  Tänk vad köttet transporteras mycket och varje bolag ska tjäna en hacka. Det säger sig självt 

att någon måste luras på vägen för att hålla priserna nere.  Därför tycker jag ni ska börja köpa köttet 

från svenska slakterier som slaktar svensk kreatur. Inga mellanhänder!

Ilska

Findus Hej Christian! Tack för din synpunkt. Vi använder också kött av svenskt ursprung. Vi sätter kvalitet, 

produktsäkerhet, tillgång och pris framför ursprung. Bästa hälsningar från Findus

(Inställsamhet)

Tomas: Hur mkt mer hade en lasagne med svenskt kött kostat kontra utländskt? Inte speciellt mkt 

kan jag tänka mig. Att endast sälja era produkter med svenskt kött hade varit ett bra säljargument. 

Bort med utländskt kött och sponsra vår egen näringskedja.

Uppmaning

Findus Hej Tomas! Tack för din synpunkt. Vi använder också kött av svenskt ursprung. Vi sätter kvalitet, 

produktsäkerhet, tillgång och pris framför ursprung. Bästa hälsningar från Findus

(Inställsamhet)

Hej Findus! Kan ni garantera att det inte finns spår av sjöhäst i er fiskgratäng? Med vänlig hälsning

ironi

Findus Hej Gustaw! Vår Fiskgratäng innehåller Alaska Pollock. Vänliga hälsningar från Findus
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(Påminnelse)

Leo: Jag undrar om ni sjäva inte tar kontroller på det som köps in ??? Ni verkar lita i blindo på 

säljaren ????

neutral

Findus Hej Leo! Vi testar numer själva allt nötkött vi köper in. Tidigare har vi nöjt oss med att leverantören 

skriftligt garanterat köttets ursprung eftersom alla köttproducenter står under kontroll av sitt lands 

myndigheter. Det var när en av våra leverantörer inte kunde ge den garantin som vi först fattade misstankar 

och genomförde de tester som ledde till att vi upptäckte hästköttet. Mvh Findus

(Syndabock)

Andreas: Hej jag undrade bara om det finns sjöhästar i era fiskpinnar? :)

Ironi

Findus Hej Andreas! Nej, det finns det inte. Mvh Findus

förnekelse

Janina: Hej Findus Jag undrar om det finns en risk att det finns sjöhäst i era fisksoppor?

Ironi

Findus Hej Janina! Det finns inte sjöhäst i vår Mix Krämig Fisksoppa. För innehållsförteckning kan du 

besöka den här sidan: http://www.findus.se/mixer/mix-kramig-fisksoppa/ Trevlig kväll! Mvh Findus

förnekelse

Iman: Hej Findus. Tänkte äta fisk idag, men kan ni garantera att den inte innehåller spår av sjöhäst?

Ironi

Findus Hej Iman! Vi kan garantera att den inte innehåller sjöhäst. Den innehåller rödspättafilé. Smaklig 

måltid! Hälsningar från Findus

förnekelse

Paul: Kan vara lite Åsnekött i också.. men det beror troligen på att dom inte längre får köra häst/åsna 

& vagn på vägarna i rumänien :-)

Neutral

Findus Hej Paul, våra analyser påvisar inget åsnekött i vår Lasagne. Mvh Findus
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förnekelse

Paul: Findus, varför investerar ni inte i en anläggning här i Sverige för tillverkning av lasagne med svenska 

råvaror och verkligen står upp för den kvalité ni slår er för bröstet över???

Uppmaning

Findus Hej Paul, det är endast ett fåtal tillverkare i Europa som har den produktionstekniska möjligheten 

att tillverka Lasagne. Vi har inte denna möjlighet i våra fabriker i Bjuv. Mvh Findus

Undanflykt

Christina: Säkert bara toppen på ett isberg när de verkar ha nollkoll på vad de säljer och dessutom vill få oss 

att tro att detta är försvarbart ?!?? dessa hästar och åsnor vilka delar har vi ätit och hur såg de ut innan de 

slaktades ? Rumänien är ju ett korrumperat uland, blir köpstopp här nu på all färdigmat !!! går uppenbarligen 

inte att lita på företag som tappat all etik i jakt på utdelning till aktieägarna.

Ilska

Findus Hej Christina, vi förstår allas reaktion över detta. Vi ser väldigt allvarligt på det inträffade och vi ha 

rvidtagit en hel del åtgärder. Vi har omedelbart stoppat allt sammarbete med den underleverantör som har 

leverat det felakgita köttet till vår producent av Lasagne. Trots att flera aktörer gör regelbundna 

kvalitetstester har ingen upptäckt någonting. Det är nödvändigt att alla såklart ytterligare skärper rutinerna 

och dessutom behöver vi hjälp av myndigheterna som också har ett ansvar för att utöva kvalitetskontroller i 

de länder där de verkar. Mvh Findus.

(Syndabock)

Angelica: Jag trodde också att Findus gjorde sin mat i Sverige... Nu äter vi det aldrig mer (inte PGA av 

hästkött utan hela hanteringen bakom)

Överraskning

Findus Hej Angelica, för oss är det en självklarhet att våra produkter inte ska innehålla något annat än det 

som står på innehållsförteckningen. Vi tar detta på största allvar. Mvh Findus.

Påminnelse

Johan: Jag är lurad, och findus ni har självklart vetat om detta. Pengar pengar pengar. Tar ni ansvar nu, men 

era egna stickprovet. Och så många led för att hamna på min tallrik, helt förskräckligt miljötänkande. Detta 

är självklart något vi konsumenter måste ta tag i. Så Findus, det svenskaste matmärket, nej jag är lurad. Att ni 
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nu gör bättre säkerhetskontroller är ett steg, men som kund är det för sent. Den dagen ni producerar från en 

Svensk gård är jag med igen. Detta gör mig upprörd!

Ilska

Findus Hej Johan, att ta DNA-prov har inte varit något som någon inte ens Livsmedelsverket har trott att 

man skulle behöva göra. Detta har skapat en ny debatt inom branschen och vi får se vad branschen kommer 

fram till inom kort angående detta. Mvh Findus

(Undanflykt)
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