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ABSTRACT 

 

Authors:  Hoda Saad & Elmas Arikan 

Title: The Road To Recovery – A case study of Arla Foods crisis 

management in the Middle East 

Tutors:  Cheick Wagué & Karl Gratzer 

Seminar date: 2009-06 -02 

Course: Master’s thesis in Business Administration, 30 Credits 

Key words: Arla Foods, crisis, crisis management, crisis 

communication, boycott, cartoons crisis, Middle East. 

Purpose: The aim of this study is to examine how an international 

firm acts before, during and after a crisis. 

Methodology: The research was implemented through interviews with 

Arla Foods communication director and also through 

reviews of Arla Foods press releases, blogs, scientific 

literature and articles.  

Theoretical framework: The theoretical framework of the study is based on 

theories in crisis management, crisis communication, crisis 

preparedness and boycotts. 

Conclusions: The results of the study revealed several lacks in Arla 

Foods' crisis management and in the handling of its 

business relationships in the Middle East. The company 

also lacked a deep understanding of the region's cultural 

and religious values and their importance to consumers. 

These factors obstructed the company's management and 

recovery from the boycott. 
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kommunikationsdirektören på Arla Foods samt genom 

insamling av sekundärdata från pressmeddelanden, Arla 

Foods blogg och vetenskapliga artiklar.  

Teoretisk referensram:  Studiens teoretiska referensram är baserad på teorier 

inom krishantering, kriskommunikation, krisförberedelse 

och bojkott. 

Slutsats: Resultatet av undersökningen påvisade brister i Arla 

Foods hantering av krisen samt affärsrelationerna i 

Mellanöstern. Företaget saknade dessutom en djup 

förståelse för regionens kulturella samt religiösa 

värderingar och deras betydelse för konsumenterna. Dessa 

faktorer försvårade företagets hantering av samt 

återhämtning från bojkotten.  
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Kapitel 1. Inledning 

 

I detta kapitel introduceras bakgrunden till det undersökta området samt de 

frågeställningar som ligger till grund för studien. Sedan följer en presentation av 

syftet och studiens avgränsningar.   

 

1.1 Bakgrund 

I september 2005 publicerade den danska tidningen Jyllands-Posten ett antal 

satiriska karikatyrer som föreställde profeten Muhammed. Under januari till mars 

följande år fick det dansk-svenska mejeriföretaget Arla Foods uppleva sin, 

förmodligen, svåraste internationella utmaning hittills. Företagets ökade 

försäljningssiffror i Mellanöstern tog en kraftig vändning till följd av den omfattande 

konsumentbojkotten som genomfördes i regionen då dess produkter plockades ner 

ur hyllorna på fler än 50.000 butiker. Vad som hade tagit företaget 40 år att bygga 

upp på Mellanösterns marknad lades i ruiner inom loppet av några få dagar. 

(Arlafoods.se) Bojkotten som försiggick utgjorde ett uttryck för den muslimska 

världens vrede över den negativa föreställning som framställdes av profeten 

Muhammed i de publicerade karikatyrerna.  

 

1.2 Problemformulering 

“The Mohammed cartoons controversy and the boycott of Danish 

products in Muslim societies are a good example of what 

globalisation can lead to. The cartoons in Jyllands-Posten were 

primarily intended for a Danish audience, but after a while they 

nevertheless came to occupy a very prominent position in global 

public opinion with major consequences of a very serious nature for 

Denmark and the Danish companies that were involved in or 

affected by the controversy”.  

                                                                                        Jensen, 2008 s. 287 

 

Globaliseringen har medfört att moderna företag numera har omfattande 

affärsrelationer som inte är begränsade till det inhemska landet utan sträcker sig 
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långt över dess gränser.  Detta resulterar i företagens ökade känslighet för turbulens 

i omvärlden. 

Instabilitet och förändringar i omvärlden har kommit att bli en av de största 

utmaningar som moderna företag stöter på. Särskilt inom det internationella 

verksamhetsområdet har kriser som passerar nationella gränser blivit allt vanligare. 

Internationella företag bör i och med detta vara förberedda och ha en välplanerad 

strategi för att bemöta instabilitet i omvärlden. (Knight m.fl. 2009). Vad som 

försvårar genomförandet av detta är att i den globala kontexten måste företag 

beakta de politiska såväl som de sociala och kulturella skillnaderna. Dessa är oftast 

komplexa och svåra att förstå och gör det därmed svårare för organisationen att 

hantera under krisförhållanden. Det anses därför vara nödvändigt att dagens 

forskning tar sin utgångspunkt i denna föreställning för att skapa och öka 

förståelsen.  

Författarna till denna studie vill således belysa detta område genom att rikta ljuset 

mot ett exemplariskt fall av ett internationellt företag som mötte en komplex 

interkulturell kris där orsaken till krisen inte kunde kopplas till organisationen på 

ett direkt sätt.  

Genom att studera Arla Foods fallet kan andra företag dra nytta av dess lärdomar.  

Utvärderingen av företagets krishantering med hjälp av den valda teoretiska 

referensramen gör det möjligt att kartlägga framgångsfaktorerna respektive 

fallgroparna i krishanteringsarbetet. 

 

1.3 Problemfrågeställning 

Arla Foods försäljning gick från att generera cirka 12.6 miljoner kronor per dag till 

att helt avta inom endast fem dagar på grund av bojkotten mot danska varor. Trots 

att många, bland annat Arla Foods ledning, hade räknat med att en återställning 

skulle ta flera år, lyckades företaget uppnå en snabb återhämtning på endast ett par 

år och i vissa områden även få ökade försäljningssiffror än tidigare. 

“We have taken 40 years to build up a very big business in the Middle 

East, and we’ve seen it come to a complete stop in five days”… Arla lost 

$1.8 million in sales per day in the Middle East, and Managing Director 

Peder Tuborgh noted that any recovery would take years”. 

               Gaither & Curtin 2008 
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Utifrån dessa perspektiv formuleras studiens huvudfråga enligt nedan: 

 

 

Vilka nyckelfaktorer kan påträffas i hanteringen av avbrutna affärsrelationer på 

internationella marknader till följd av en bojkott? 

 

  

För att besvara ovanstående fråga har vi använt oss av fyra underfrågor som utgår från det 

valda fallet för undersökningen. Dessa är:  

 

 Hur såg Arla Foods krisberedskap och krishanteringsplan ut före krisen och hur 

ser det ut idag? 

 Vilka strategier har Arla Foods använt sig av för att upphäva bojkotten mot dess 

varor i Mellanöstern? 

 Hade Arla Foods kunnat använda en annan strategi i sin krishantering?  

 Borde Arla Foods ha haft en bättre förberedelse inför en liknande kris? 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett internationellt företag agerar före, 

under och efter en kris.   

 

1.5 Avgränsning 

I denna studie undersöker vi hur det internationella mejeriföretaget Arla Foods 

agerade under karikatyrkrisen i Mellanöstern. Då karikatyrkrisen inträffade år 2005 

har vi valt att studera händelseförloppet från år 2005 och fram till år 2010. Vi 

undersöker inte tidigare kriser i företaget i denna studie eftersom vi endast vill 

upplysa karikatyrkrisen. En ytterligare avgränsning har varit att vi inte studerar 

krisen utifrån mottagarens perspektiv, i alla fall inte på en djupare nivå. Fokus ligger 

istället på företaget och dess hantering av krisen. Vi anser att även media hade en 

stor roll på omvärldens uppfattning av händelsen och diskussionens utveckling men 

detta tittar vi inte heller närmare på, på grund av tidsaspekten. Vidare 

avgränsningar har gjorts vad gäller att undersöka karikatyrkrisen med 

utgångspunkt i ledarnas uppfattning av samt beslut och agerande under krisen.  
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Begreppet affärsrelationer används i denna studie för att syfta på Arla Foods 

relationer till kunder och konsumenter i Mellanöstern. I denna studie använder vi 

begreppet kunder för att referera till Arla Foods leverantörer, distributörer och 

butiksägare i Mellanöstern. Konsumenterna avser de som konsumerar Arla Foods 

produkter i Mellanöstern, det vill säga köparna.  

 

1.6 Disposition 

 

 

• Kapitlet inleds med en bakgrund till
undersökningen och sedan presenteras
syfte och frågeställningar.

KAPITEL 1

INLEDNING

• Kapitel två presenterar de metoder
som har använts i denna studie för att
besvara frågeställningarna.

KAPITEL 2

METOD

• Detta kapitel ger en översikt över
tidigare studier kring undersöknings-
området samt de teorier som ligger till
grund för analysdelen.

KAPITEL 3

TEORI

• Kapitlet inleds med en genomgång av
händelseförloppet och därefter
presenteras resultatet från genomförda
intervjuer.

KAPITEL 4

EMPIRI

• Med hjälp av presenterade teorier
analyseras empirin med utgångspunkt i
frågeställningarna.

KAPITEL 5

ANALYS

• Studien avslutas med en slutsats som
besvarar huvudfrågeställningen och
därefter diskuteras resultatet.

KAPITEL 6

SLUTSATS OCH  
DISKUSSION
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Kapitel 2. Undersökningsdesign och 
metodval 

 

I detta kapitel presenteras de tillvägagångssätt och metoder som har använts i 

studien. Kapitlet följs av en kort presentation av genomförandet av intervjuerna och 

avslutas sedan med metod- och källkritik.   

 

- ”Ingen metod är eller kan vara vare sig kvalitativ eller kvantitativ.”  

               Åsberg 2001 

 

Enligt pedagogikforskaren Rodney Åsberg (2001) finns det ingen metod som mäter 

graden av kvalitativ samt kvantitativ undersökning, utan dessa begrepp beskriver 

egentligen endast egenskaper hos det forskade fenomenet, i form av ord eller siffror. 

Därför kan dessa två begrepp inte betraktas som en metod utan är endast 

hjälpmedel till att granska det undersökta ämnet. Både uppfattningarna behövs för 

att beskriva den slutsats som undersökningen lägger fram, då den klaraste bilden av 

ett resultat ges bäst i form av både ord och siffror. Metoden som används i denna 

studie har detta som utgångsläge och därför har dessa begrepp inte behandlats som 

en metod, utan snarare som en beskrivning av insamlad data.  

 

2.1 Undersökningens förfarande  

Studien undersöks ur ett internationellt företagsperspektiv. För att undersöka 

ämnesområdet tillämpades befintliga teorier inom framförallt krishantering som 

har använts för att analysera insamlad data, både kvalitativ samt kvantitativ. 

Undersökningen har skett genom en fallstudie och textanalys av fallet Arla Foods 

och Mellanösterns bojkott av dess varor.  

 

Valet av fallstudie och textanalys gjordes då vi söker få djupgående och detaljerade 

kunskaper om undersökningsområdet. Den detaljerade kunskapen kan användas för 
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att påvisa hur komplexa sammanhang såsom processer fungerar, vilket Eliasson 

(2002) belyser.  

 

2.2 Val av datainsamlingsmetod 

Utifrån de presenterade frågeställningarna har vi valt en lämplig 

datainsamlingsmetod vilket i denna studie baseras på intervjuer. Därutöver utgör 

även en genomgång av vetenskapliga artiklar och publicerade forskningsarbeten en 

del av datainsamlingsmetoden. 

 

För att bilda en bredare uppfattning av problemområdet har årsredovisningar, 

pressmeddelanden och tidigare nämnd data analyserats. En metodtriangulering, har 

använts i denna studie, dvs. användning av olika metoder för att samla in data. 

Sekundärdata har insamlats genom artikelsökning i olika databaser såsom Business 

Source premier samt Emerald och även Google Scholar. Sökord som huvudsakligen 

användes bestod av: Arla Foods, kris, bojkott, krishantering och kriskommunikation 

och för att generera mest fakta skedde sökningen framförallt på engelska. 

Sekundärdata har därtill hämtats från pressmeddelanden, årsredovisningar och 

bloggar som återfinns i Arla Foods hemsida. 

 

Författarna till denna studie har valt att fokusera på ett antal enheter respektive 

aspekter av problemområdet och samla in så mycket information som möjligt kring 

dessa. Denna strategi benämns som en intensiv forskningsstrategi. (Östbye m.fl. 

2005)  

 

2.2.1 Motiv för val av datainsamlingsmetod 

Frågeställningarna som har legat till grund för denna undersökning har krävt en 

djupare insikt och förståelse för problemområdet. Den bästa metoden för 

undersökningen av krishantering ska enligt Kwamena (2005) ske genom fallstudier. 

Detta ska hjälpa till att belysa hur organisationer förbereder sig för potentiella 

kriser och hur ledarna hanterar förutsedda respektive oförutsedda kritiska 

händelser som inträffar. Denna metod gör det möjligt för forskaren att inhämta 

kunskap om specifika och användbara exempel från det förflutna.  
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”After all, the past more often than not, serves as route map for navigating 

the future. Case studies can enable us to draw that map more clearly. It is 

useful to learn both what has worked and what has not, in practice, been 

effective”.                                                                                Kwamena, 2005 

Vidare anser han att fallstudier kan påvisa både lyckade samt misslyckade aspekter i 

krishanteringen.  

 

Med hjälp av valda metoder tror sig författarna till denna studie ha funnit en 

innebördsrik och djuptänkt kunskap om det studerande problemområdet vilket 

anses vara en övergripande faktor vid insamlandet av data (Lindgren 2001). 

 

2.3 Telefonintervjuer 

Författarna till denna studie har genomfört två telefonintervjuer med Arla Foods 

kommunikationsdirektör Astrid Gade Nielsen (Fortsättningsvis Astrid). Astrid var 

med i krisgruppen vid hanteringen av krisen med ansvar över kommunikationen 

och är än idag kommunikationsansvarig på företaget. Av denna anledning föll valet 

av person självfallet på Astrid eftersom hon var mycket delaktig och hade en central 

roll i krishanteringsarbetet. Intervjurågorna1 förbereddes och utformades efter en 

genomgång av teorierna och har varit både öppna och indirekta. Nya frågor som dök 

upp under intervjuns gång har ställts då det fanns ett behov av det. Mycket fokus 

lades dessutom på att undvika att ställa ledande frågor. 

Den första intervjun ägde rum den sjätte april 2010 och den andra genomfördes den 

29:e april 2010, både intervjuerna genomfördes på engelska. Forskarna blev 

uppringda av Astrid som befann sig på sitt kontor i Århus i Danmark.  

Syftet med den andra intervjun var huvudsakligen att komplettera den första 

intervjun samt ställa frågor kring de luckor som upptäcktes efter en genomgång av 

den insamlade data. Intervjuerna spelades in på band för att därefter transkriberas, 

tolkas och analyseras. Det hade dock varit fördelaktigt om intervjuerna hade skett i 

form av en samtalsintervju då en närmare direktkontakt skulle ha skett.  

                                                           
1
  Se bilaga 3 
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2.3.1 Samtalsintervju 

Utöver intervjuerna med Astrid genomfördes dessutom en intervju med Peter 

Smedman, företagsjurist samt ägare till företaget Företagskonstruktionen vars 

affärsidé går ut på att hjälpa företag i kris. Intervjun ägde rum på Peter Smedmans 

kontor i Stockholm den 17:e mars 2010 under ca en timme. Även här spelades 

intervjun in för att därefter transkriberas och sammanställas. Intervjun presenteras 

dock inte i empirin eftersom den gjordes i början av studien enbart för att vi skulle 

få en klarare bild av uppsatsämnet och därmed lättare sätta oss in i 

forskningsområdet. 

 

2.4 Kompletterande data 

En komplettering till intervjuerna har skett i form av en textanalys av 

händelseförloppet på Arla Foods och det har även gjorts en komplettering i form av 

en genomgång av litteraturstudier kring forskning om bojkott. Textanalysen har 

inhämtats från bland annat Arla Foods hemsida, årsredovisningar och 

pressmeddelanden. Andra sekundärdata har därutöver erhållits från Arla Foods 

blogg, ena bloggen tillhörde den dåvarande presschefen Louise Illum Honoré och 

den andra bloggen tillhörde Maja Moller, chef för konsumentdialog och 

kommunikation. Under krisen bloggade dessa två personer om själva 

händelseförloppet samt besvarade de frågor som ställdes till Arla Foods från både 

konsumenter och intressenter.  

 

2.5 Tolkning och analys av insamlad data 

Genom att granska den insamlade data har en form av tolkningsbas erhållits, dvs. 

problemfrågeställningarna har försökts att besvaras. En innehållsanalys har använts 

då vi har sökt gemensamma drag men även skillnader i insamlad data. Därutöver 

har vi bildat oss en hermeneutisk uppfattning av det studerade området genom att i 

analysen försöka bidra till förståelse av textens innebörd.  
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2.6 Metodkritik 

En fördel med denna studie är att en fallstudie alltid är naturalistisk och därmed 

visar en sann beskrivning av den verklighet som undersöks. Vi är däremot medvetna 

om att en undersökning som sker i form av en enda fallstudie inte frambringar 

generaliserbart resultat, dessutom blir det även svårt att avgränsa sig. Resultatet av 

denna undersökning ska istället ses som ett bidrag i granskningen av ett brett och 

komplext område som bör kompletteras med ytterligare studier.  

 

2.7 Källkritik 

Det är viktigt att söka autenticitet (äkthet) hos det genomsökta källmaterialet 

(Stensmo, 2002) och en huvudregel är att alltid vara kritisk mot 

informationsinsamlingen (Petterson 2005). Författarna till denna studie hade 

föredragit att intervjuerna med Astrid hade skett i form av en samtalsintervju då en 

närmare direktkontakt skulle skett. Detta skulle även förenkla bedömningen kring 

äkthet, precision och uppriktighet i agerandet. Det var dock inte möjligt för oss att ta 

oss till Århus i Danmark på grund av flera personliga skäl.  

 

För en djupare men även bredare helhetsbild hade det varit fördelaktigt att 

intervjua flera personer ur krisgruppen. Detta hade kunnat ge en bättre och 

rättvisare bild av problemområdet med tanke på att krisgruppsmedlemmarna hade 

olika arbetsuppgifter som de var mer insatta i än resterande medlemmar. Dock 

anses Astrid ha gett en rättvis bild av respektive område. 

Genom att använda sig av flera källor har vi försökt att öka trovärdigheten på 

uppsatsen och dessutom ta hänsyn och belysa de olika åsikterna och 

uppfattningarna som råder kring det valda ämnet.  
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Kapitel 3. Tidigare forskning och 
teoretisk referensram 

 

Kapitlet inleds med forskningsläget kring det undersökta området samt de brister 

och luckor som finnes. Sedan presenteras de valda teorierna och modellerna samt 

deras användning i studien. Avslutningsvis följs kapitlet med kritik och diskussion. 

 

3.1 Forskningsläge 

Det finns en stor mängd forskning kring området krishantering och 

kriskommunikation. Forskare har bland annat kommit fram till att förberedelse 

inför kriser utgör nyckeln bakom en effektiv krishantering. Det bör dessutom tas i 

beaktande att varje kris ska ses som en unik händelse för varje företag. 

Tidigare forskning har generellt sätt fokuserat på att utveckla ett antal riktlinjer som 

företag kan följa i krishanteringen. Hittills har forskare lyckats lägga fram ett antal 

grundläggande beståndsdelar för utformningen och genomförandet av praktisk 

krishantering som redogörs i detta kapitel. På senare tid har forskningens fokus 

legat på att identifiera, utforma och utvärdera lämpliga responsstrategier för olika 

typer av kriser. I nuläget medger forskarna ett behov av fler undersökningar som 

kan uppvisa hur kulturella faktorer integrerar med kriskommunikation. (Coombs, 

2008) Denna aspekt utgör en lucka som fortfarande existerar. Därutöver finns det 

luckor vad gäller hanteringen av kriser på internationella marknader och i 

synnerhet på Mellanöstern.  

Tidigare forskning som inkluderat karikatyrkrisen utifrån olika utgångspunkter och 

som skett mellan 2006 till 2010 presenteras nedan:  

 

Tidigare studier 

Mannheimer och Öhlund (2006) har som syfte med sin undersökning att söka 

förståelse för Arla Foods krishantering i förhållande till dess institutionella 

omgivning. Författarna har i sin undersökning använt sig av intervjuer med bland 

annat personer från det svenska exportrådet i Mellanöstern samt genom 
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informationssökning. Slutsatsen som författarna kommer fram till är att Arla Foods 

bör utöka sin krishanteringsplan med anpassning till förändringar i omgivningen 

och detta tror sig författarna kommer att stärka ett långsiktigt samarbete till 

Mellanöstern.  

Baastrup och Madesen (2006).  Författarna presenterar i sin undersökning en 

förförståelse för hur företag i ett tidigare skede kan agera fram till och under ett 

varumärkes bojkott och slutligen hur företagets varumärke påverkas under sådana 

omständigheter. Kundbojkotten mot varumärket Arla Foods utgjorde enligt 

författarna ett nytt problemområde kring global corporate brand management och 

då det finns få teorier kring fenomenet, var syftet med studien att kartlägga 

bristerna i varumärkesteorier De kommer bland annat fram till att det är av stor vikt 

att bygga starka och tydliga företagsidentiteter som återspeglar de allra viktigaste 

intressenterna då detta kan minska skadan på företagets image. 

Garlöv och Siverik (2007) har undersökt karikatyrkrisen med utgångspunkt i en 

senmodern teoretisk ram. Syftet med undersökningen var att studera hur 

utvecklingen av framtidens globala kriser tar sig form och hur denna utveckling ser 

ut. Krisen som kom att drabba den stora mejerijätten Arla Foods respresenterar 

enligt författarna en senmodern värld som skapar nya förutsättningar för 

framtidens krishantering.  

Doesum (2008) har genom en djupgående fallstudie av Arla Foods undersökt hur 

företaget hanterade kommunikationen under karikatyrkrisen och de lärdomar som 

internationella företag kan dra nytta av då de står inför en interkulturell kris likt 

Arla Foods. Syftet med studien var att få en inblick i Arla Foods samt andra 

internationella organisationers kriskommunikation. Slutsatsen som Doesum drog 

var att företag behöver bättra sitt samarbete med intressenter, ha större fokus på 

frågor kring issues management samt bättre förståelse för den komplexitet som 

interkulturella kriser medför på kriskommunikationen.  

Sadi (2009) undersökte hur Arla Foods hanterade karikatyrkrisen med fokus på de 

interkulturella barriärerna. Sadi kommer fram till att Arla Foods numera står inför 

nya krav från både det globala och kulturella samspelet som är bredare än tidigare 

och bör därför inkludera nya aspekter i sin krishantering. Författaren menar att 
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kriskommunikationen inte är komplicerad och krävande på grund av rådande 

situationer som kan utvecklas till kriser, utan att problemet ligger i att det finns 

många aspekter att ta till i beaktande.  

Jensen (2008) har som syfte i sin artikel att undersöka karikatyrkrisen och hur 

danska oskyldigt inblandade företag i Mellanöstern blev påverkade av bojkotten. 

Forskningen har skett genom en diskursanalys av artiklar om ämnet i danska 

dagstidningar. Undersökningen beskriver konsekvenserna av bojkotten för Arla 

Foods, men även för Jyllands-Posten som stod bakom publiceringen av 

karikatyrerna.  

Gaither och Curtin (2008) har genom användning av Arla Foods som fallstudie i sin 

artikel genomfört en kritisk diskursanalys av företagets kommunikationsmaterial. 

Artikeln undersöker alternativa och tänkbara resultat från att försöka åtgärda en 

okontrollerbar kris som denna. Vidare ger artikeln en utvidgning kring International 

Public Relations teorin genom att ge förslag på dess bästa praxis.    

Forskarna Knight, Mitchell och Gao (2009) har i sin artikel undersökt olika metoder 

och arbetssätt som Arla Foods oskyldigt involverades i under 2005 – 2006 i 

Mellanöstern. Artikeln belyser att kundbojkotten på Mellanöstern marknaderna 

även hotade andra företag såsom australienska Fonterra som i motsats till Arla 

Foods antog en annan strategi där de diskret sökte stöd hos ”gatekeepers”. 2 

 

3.1.1 Utgångspunkten för denna studie 

Vad som skiljer denna studie från tidigare studier är att vi undersöker problemet ur 

ett internationellt företags perspektiv där vikten av affärsrelationerna under krisen 

lyfts fram. Vidare undersöker vi Arla Foods krishantering utifrån en annorlunda 

sammansättning av lämpliga teorier för att kartlägga bristerna i företagets 

krisberedskap och krishantering. Strategierna som Arla Foods använde har 

diskuteras utifrån deras lämplighet till krisen ur flera perspektiv, däribland bojkott 

och interkulturell kommunikation.  

 

                                                           
2
 Gatekeepers syftar på att företaget använder sig av en uppsättning av redaktion och journalister som 

avgör den information som ska komma ut i media.  
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3.2 Teoretisk referensram 

Nedan presenteras den teoretiska referensramen studien. 

 

3.2.1 Krisbegreppet 

Forskare har en relativt enad åsikt kring krisdefinitionen och de flesta är överens 

om att en kris är svår att hantera och därför kräver en snabb insats (Palm och 

Falkheimer 2005). Kriser definieras oftast som en oväntad eller väsentlig förändring 

som medför ett hot mot företaget. En företagskris är en förändring som sker 

plötsligt och där lösningen måste ske inom en kort tidsram då det kan riskera 

företagets överlevnad (Cullberg 2006).   

Företagskriser 

Enligt Fill (2006) finns det olika typer av företagskriser. En sådan uppstår på grund 

av att en händelse som är kontrollerbar inte kontrolleras på rätt sätt eller för att 

händelsen helt enkelt är okontrollerbar. Förutom kontrollerbarheten är det även 

viktigt att överväga vilken påverkan krisen har och menar att dessa två variabler är 

de viktigaste att tänka på vid kategorisering av kriser.  

 

Användning 

Ovanstående presentation av krisbegreppet anses vara nödvändig eftersom den ger en 

allmän förståelse för begreppet och återger det synsätt som denna studie utgår från.  

 

3.3 Krishantering  

              ”If you think you are prepared to handle crises in today's business environment,  

                                                    you may be kidding yourself.”  

                                                                                                 Mitroff 2000 

 

Det krisförberedande arbetet innehåller i stort sett en utformning av en krisplan som 

beskriver hur man ska hantera och bemöta kriser inom företaget. I krishanteringen 

finns en struktur om krisgrupper, vilka parter kommunikationen ska ske med, vem 

som ska ansvara för media samt hur det ska ske och slutligen hur man i 



 
 

21 
 

organisationen ska förebereda sig inför krishanteringen (Coombs 1999; Skoglund & 

Olsson 1995).  

 

Vissa forskare anser att den egentliga uppgiften för krishantering inom ett företag är 

att påverka den allmänna opinionen (Fill, 2006). Penrose (2000) anser att beroende 

på vilken kris det handlar om kan en extern kommunikation ge en förnyad och 

bättre bild av företaget samt dess verksamhet. Detta är lättare att uppfylla om 

företag ser krisen både på ett positivt och negativt sätt då det skapar en balans.  

Företag bör vara aktsamma beträffande spridning av falska rykten och genom 

användningen av denna balans kan detta underlättas. Penrose menar att företag 

som ligger dåligt till, gärna undviker att ge ut information vilket kan skada företaget 

eftersom det kan leda till att allmänheten får en otillförlitlig och mindre bra bild av 

företaget. Det är just denna del av en företagskris som kräver mest tid och resurser 

eftersom den oftast resulterar i stor problematik och kräver mycket hantering. Även 

företagets rykte har en betydelsefull roll i hanteringen och uppbyggandet av 

förtroende då det underlättar bearbetningen av en kris (Schwartz, 2000).   

 

3.3.1 Krishanteringens olika faser 

De flesta företag har en krishantering som organiseras efter faser som krisen antas 

gå igenom. Olika forskare har olika åsikter om hur många faser en kris är uppdelad i 

men det finns ändock likheter i den strukturella och kronologiska ordningen. Nedan 

presenteras en tre stegs fasteori. 

      

Mitroff (2005) delar in en krishantering efter före, under och efter fas. 

1. Före 

I den här fasen är det viktigt att företag har en: 

 Krisberedskap 

 Krisplan 

 Krisgrupp 

Många företag har idag en krisberedskap vilket är det bästa sättet att 

förbereda sig inför en kris. På så sätt byggs beredskapen upp och företagets 
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svagheter exponeras. Trots att det är omöjligt att ta fram handlingsplaner 

som fungerar fullkomligt vid inträffandet av en krissituation, minskar 

krisberedskapen den skada en kris kan komma att utlösa. (Mitroff 2005)  

En krisplan bör kunna anpassas till olika krissituationer och ha tydliga 

riktlinjer, regler samt ansvarsområden och uppdelningar.  Det är även viktigt 

att en krisplan uppdateras och att rätt information finns med. Massey & 

Larsen (2006) Samtidigt bör det även övas på krishanteringen och inte bara 

planera den. (Falkheimer et al 2006) 

Vid en krisplan sammansätts en krisgrupp med medlemmar som har mycket 

goda kunskaper och kompetenser för att kunna hantera en kris. Tanken med 

en krisgrupp är att det vid en krissituation ska finnas personer som är insatta 

i företaget och som i förhand vet hur hanteringen av krisen bör se ut. (Massey 

& Larsen; Skoglund 2002)   

2. Under  

För att komma ur krisen så snabbt som möjligt är det viktigt att det drabbade 

företaget tillämpar den beredskap som övats samt tagits fram. För att minska 

skadan i den mån det går är det av ytterst stor vikt att beredskapen sätts i 

bruk direkt och på så sätt kan även spridningen av krisen stoppas. (Mitroff) 

En mycket viktig aspekt som bör tas i akt är:  

 Kriskommunikation   

Under krisen är det viktigt att alla vet hur den interna samt externa 

kommunikationen ska hanteras och vilka som ska ansvara för den. 

Informationen som sprids ut ska vara tydlig och korrekt eftersom media 

tenderar att vara väldigt snabba på att ta del av den. Av denna anledning bör 

företag iaktta stor försiktig avseende denna aspekt. (Skoglund & Olsson 

1995) 

3. Efter 

När krisen är över är det viktigt att genomföra en utvärdering av krisen för 

att på så sätt skapa ett underlag för det fortsatta förebyggandet i framtiden. 

Det är dessutom viktigt att krishanteringen uppdateras och att företaget drar 
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lärdomar från krisen. Även informationsspridningen är viktig och därför bör 

de inblandade uppdateras med det senaste så att falska rykten, såväl internt 

som externt, undviks. (Skoglund & Olsson) Efter fasen kan kort sammanfattas 

i tre viktiga punkter: 

 Utvärdering 

 Uppdatering av krishanteringen 

 Lärdomar 

Användning 

Författarna till denna studie har valt att använda ovanstående modell som riktlinje för 

presentationen av både empirin samt genomförandet av analysen.  

 

3.4 Kriskommunikation 

Kriskommunikation utgör en viktig del i krishanteringsarbetet. Denna syftar på den 

kommunikation som ett krisdrabbat företag utger till sin omvärld före, under och efter 

krisen och som är avsedd att skydda eller minimera de skador som företagets image 

utsätts för. (Fearn-Banks, 1996) Detta kan ske genom att företaget försöker påverka 

intressenternas uppfattning om krisen eller kontrollera intrycket av själva organisationen. 

(Coombs, 1999) 

Kriskommunikation har därmed en stor strategisk betydelse för företagen eftersom den 

utgör ett viktigt redskap som kan användas för att uppnå de mål som strävas efter i 

krishanteringen. (Frandsen & Johansen, 2007) 

Coombs skriver att:   

“Crisis communication is part of crisis management. It includes systematic efforts 

intended to prevent or lessen the negative outcomes of a crisis and thereby protect the 

stakeholders, the organization, and/or industry from harm”. (Coombs, 2008) 

 

Kommunikationsstrategier 

Tidigare forskare har identifierat huvudsakligen fem olika 

kommunikationsstrategier som kan tillämpas som en respons till omvärlden vid 

mötet och hanteringen av en kris; förnekande, undandragande av ansvar, 

provokation, olycka och goda avsikter. (Benoit, 1995) 
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Med denna uppdelning som utgångspunkt har Coombs (1995 & 1999) utformat en 

liknande modell som dock innehåller en utökning med ytterligare två strategier som 

kom att tilläggas senare. Dessa inkluderar: icke-existerande, avstånd, inställsamhet, 

förödmjukelse, lidande, tystnad och stöd från externa experter.  

 

Icke-existerande strategin syftar till att eliminera krisen genom att förneka dess 

existens och anta en mer aggressiv strategi eller skrämma andra som inte är lika 

starka. 

 

Distansstrategin försöker att försvaga kopplingen mellan krisen och organisationen. 

Det innebär att företaget medger existensen av krisen men skyller på annat för att 

rättfärdiga den och minska företagets ansvar. 

 

Inställsamhetsstrategin fokuserar på att hitta sätt att vinna allmänhetens gillande 

genom att exempelvis stärka organisationens image, anbringa krisen till en mer 

önskvärd position eller genom att berömma andra i syfte att vinna deras tyckande.  

 

Förödmjukelse strategin försöker vinna förlåtelse samt skapa acceptans genom att 

erbjuda kompensation eller garantera att en liknande kris inte inträffar igen.  

 

Lidande strategin syftar till att skildra organisationen som ett offer och vinna 

allmänhetens sympati.  

 

Tystnadsstrategin innebär att företaget är passivt under krisen och inte säger 

mycket eller håller sig undan.  

 

Stöd från externa experter. Strategin hjälper till att öka det krisdrabbade företagets 

trovärdighet genom att använda sig av externa experter som understödjer 

företagets agerande eller hantering av situationen.  

 

Det finns ett antal element som påverkar vilka kommunikationsstrategier som är 

lämpliga för ett krisdrabbat företag att applicera. Dessa är; målgruppen, kristypen, 

tillgängliga bevis, skadegraden, företagets tidigare uppträdande, juridiska frågor, 

trovärdighet samt kulturella förutsättningar.  (Coombs, 1999) 
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Användning 

Kriskommunikation utgör en betydande roll i krishanteringen och därför är det viktigt 

att redogöra för denna del mer utförligt. I analysen kommer vi att analysera Arla 

Foods kriskommunikationsstrategi med hjälp av dessa teorier.  

 

3.5 Best Practice Model 

Best Practice Modellen (BMP) är utformad av forskaren Mitroff (2000) som utgör ett 

tillvägagångssätt för hur man på bästa sätt förbereder och hanterar kriser. Idén 

bakom modellen, togs fram genom studier av olika organisationer som på så sätt 

fångade det bästa från varje granskad organisation för att sedan studeras och lyfta 

fram vad som gjorts på ett bra respektive dåligt sätt. Det bör därmed klargöras att 

BMP skiljer sig åt beroende på kris och situation. Benämningen best practice utgör 

endast en riktlinje för företag i hur man hanterar och bemöter framtida kriser med 

hjälp av insamlad kunskap från tidigare kriser. Den ursprungliga modellen innehar 

fem grundläggande delar; Typer/risker, mekanismer, system, intressenter och 

scenarier. Dessa är enligt Mitroff de delar som företag bör se över och arbeta med 

för att kunna uppnå en effektiv krishantering.  

 

Användning 

BMP utgör i denna studie ett av redskapen som används för utvärderingen av Arla 

Foods krisberedskap och krishantering. 

 

3.6 Issues Management  

”How issues are handled can mean the difference between a crisis 

out of control and a proactive solution – between profit and loss.” 

                                                                                                    Regester & Larkin 2008 

 

Trots att detta område har funnits inom marknadsföringsämnet i över 30 år samt 

utgör ett mäktigt verktyg för ett antal stora företag, har det inte uppmärksammats 

tillräckligt mycket. Grunden för issues management utvecklades under 1970-talet 

då alltfler företag ställdes inför kritik av konsumenter och allt hårdare press från 

aktivister. Issues management kom då att användas som en metod att definiera de 
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nödvändiga strategierna för att hantera dessa problem. Metoden sågs därmed som 

ett effektivt sätt att undvika de finansiella kostnaderna som kan uppkomma i 

samband med att häva riktad kritik mot organisationen. Begreppet definieras, enligt 

forskarna H. Chase och Barry Jones, som ”ett verktyg som företag kan använda till att 

identifiera, analysera samt hantera framväxande problem”. (Regester & Larkin 2008) 

Detta ska enligt många forskare, bland annat Regester & Larkin, hjälpa till att 

undvika kriser vilket sker genom bevakning av företagets omvärld och upptäcka 

problem som kan behöva hanteras. (Jaques 2009). Detta har kommit att grunda 

uppfattningen att issues management utgör en viktig del i den förebyggande fasen 

av kriser eller s.k. post-crisis perioden och som kan användas för att förebygga 

inträffandet av kriser. Av denna anledning bör företag ha personer som ständigt 

söker igenom företagets omvärld och utvärderar växande hot eller möjligheter för 

att utveckla lämpliga responser för dessa. (Olaniran & Williams 2001) 

 

Nedanstående tabell presenterar kännetecknen av kriser respektive issues i 

förhållande till varandra. 

 

Figur 1 Issues och Kriser 
3
 

 

 

 

 

                                                           
3
 (Kwamena Kwanash-Aidoo, 2005). Egen översättning. 
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Användning 

Issues management anses ha en mycket stor betydelse för denna studie och i 

förhållande till karikatyrkrisen. Med tanke på dess koppling till krishantering och 

viktiga roll i det krisförberedande stadiet är den ett viktigt komplement för analysen 

och utvärderingen av just det stadiet i Arla Foods krishantering. 

 

3.7 Exit, Voice & loyalty 

- Vad händer när ett företag inte uppfyller de förväntningar kunderna har? 

Hirschman (1970) anser att om det uppstår ett ogillande hos människor vad gäller 

ett företags produkter eller en organisations ledning kan dessa komma att sluta 

inhandla produkter eller slutföra sin förbindelse till företaget. Hirschman har 

utformat en teori som bygger på de tre aspekterna exit, voice och loyalty. Exit och 

voice beskrivs som två beteendevägar och loyalty som en faktor som kan komma att 

höja intresset för att välja voice istället för exit. En närmare beskrivning av teorin 

följer nedan: 

1) När en kund inte är nöjd med ett företag eller dess produkter kan denne välja 

att inhandla produkter från andra konkurrenter. Det gäller detsamma för en 

anställd som säger upp sig från sitt jobb och börjar jobba för en annan 

arbetsgivare. Dessa företeelser benämner Hirschman för exit. Som ett 

resultat av detta försöker det drabbade företagets ledning finna samt justera 

de fel som lett till konsumenternas eller medarbetarnas missbelåtenhet.  

2) Missnöjda kunder och/eller anställda, uttrycker sitt missnöje genom att 

klaga, antingen direkt till företaget eller indirekt genom andra företag som 

har en koppling till den avsedda organisationen. Klagomål kan även göras 

genom allmän protest mot människor som man vet eller tror sig kommer att 

lyssna. Denna företeelse benämner Hirschman för voice. Och som ett resultat 

av detta försöker ledningen att söka efter orsakerna till medlemmarnas och 

kundernas förargelse men även efter vad de kan göra för att gottgöra detta.  

3) Ur företagssyn är aspekten loyalty väldigt viktig då företags konkurrenter 

oftast inte skiljer sig avsevärt i varken pris eller kvalité. Då det sker en 
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försämring av priset eller kvalitén är det vanligare att kunderna använder sig 

av voice och uttrycker sitt missnöje istället för att börja inhandla varor från 

konkurrenterna. Loyalty innebär att kunderna stannar kvar trots att det finns 

missnöjelse.  

Trots de små skillnaderna i pris och kvalité hos konkurrerande företag är det 

ändock förekommande att konsumenterna är lojala mot företag och fortsätter 

att köpa ifrån de. Därför utgör lojalitet en viktig del för att binda kunderna till 

ett företag men också för att hålla kvar kunderna vid voice istället för exit. 

Det bör dock klargöras att effekten av loyalty är beroende av exits existens. 

Då det inte finns några konkurrenter minskar även oron hos företag om att 

kunderna kommer att inhandla produkter från andra företag. 

Användning 

Hirschmans exit – voice - loyalty teori kan relateras till Arla Foods fallet då 

konsumenterna i Mellanöstern bojkottade Arla Foods varor på grund av missnöje. 

Dock skall det påpekas att missnöjet inte var riktat mot produkterna eller 

organisationen i sig utan mot dess ursprungsland. 

 

3.8 Bojkott – konsumentens verktyg för förändring 

Bojkott och anti-konsumtion, ofta utlöst av etiska, moraliska eller politiska 

principer, har använts av konsumenter i många år som ett sätt att uttrycka missnöje 

över ett företags produkter eller handlingar. (Zack, 1991) Dessa sägs ha påträffats 

redan så tidigt som vid 1400 talet och gett upphov till stora framgångar för många 

undertryckta grupper. (Klein m.fl. 2004) 

Forskningen kring konsumentbojkott har ökat på senare tid och kommit att, 

framförallt, fokusera på två centrala delar; olika typer av bojkott-beteenden och 

motivationen bakom konsumenters bojkottdeltagande samt den finansiella effekten 

av bojkotter. En av de centrala delar som tidigare forskning fokuserade på är 

naturligtvis själva konceptet konsument bojkott och dess definition. (Yuksel & 

Mryteza, 2007) 

Det finns därmed många olika definitioner för termen bojkott (Friedman, 1999), en 

konsumentbojkott kan i dessa ekonomiska kontexter definieras som; 
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”the concerted, but non-mandatory, refusal by a group of actors (the agents) to 

conduct marketing transactions with one or more other actors (the target) for 

the purpose of communicating displeasure of certain target policies and 

attempting to coerce the target to modify those policies”. (Garrett, 1987) 

eller även: 

“an attempt by one or more parties to achieve certain objectives by urging 

individual consumers to refrain from making selected purchases in the 

marketplace”. (Friedman 1985) 

Forskningen har dessutom uppvisat, utifrån ett historiskt perspektiv av tidigare 

bojkotter, förändringar i vissa aspekter samt i utvecklingen av bojkotter. Tidigt 

inträffade bojkotter var mestadels marknadsorienterade och syftade till att 

tillgodose grundläggande ekonomiska behov såsom nödvändiga varor eller 

uthärdliga avlöningar. Nutida bojkotter däremot, är snarare medieorienterade och 

tenderar ofta att rikta sig mot stora, nationella företag samt behandlar, i synnerhet, 

livskvalitetsproblem. (Friese, 2000) 

 

“Today, boycotts are the weapon of choice used by political activists with 

various agendas ranging from environmental concerns, global labor 

standards, to animal welfare or opposition to genetically modified food 

products”. (Diermeier & Van Mieghem, 2005) 

 

Effekten av en konsumentbojkott förorsakar mångsidiga konsekvenser i det 

drabbade företagets verksamhet. Denna medför negativ inverkan både direkt; på 

måltavlans försäljning och rykte, samt indirekt; i dess relation till intressenter samt 

förmåga att kommunicera för att kunna hantera dem. (Hunter, Menestrel, Bettignies, 

2008) 

Friedman (1999) presenterar ett antal uppdelningar av bojkotter utifrån typ och 

dimension. I avseende med detta är bojkotter uppdelade enligt; tid, plats, omfattning 

av deltagandet, sponsorer, åtgärder, funktioner, handling samt måltavla.4 

 

Inom kategorin av bojkottmåltavla finnes två huvudsakliga uppdelningar som skiljer  

mellan den aktör som bojkottas samt den aktör som orsakat bojkottarnas missnöje,  

                                                           
4
 Se bilaga 2 för en översikt över uppdelningen 
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dessa kallas för Surrogate vs Nonsurrogate boycotts.  

I vissa omständigheter kan konsumenter inte bojkotta måltavlan då denne inte är i 

direkt anslutning till konsumenten och konsumenten väljer därmed att bojkotta ett 

tredje parti som har möjligheten att påverka måltavlan eller som agerar på samma 

geografiska område, såsom med Arla Foods fallet. Denna typ av bojkott är Surrogate 

boycott och riktas i allmänhet mot politiska enheter såsom stater eller nationer för 

att uttrycka missnöje över exempelvis statliga, politiska beslut. (Friedman 1999) 

Arla Foods var måltavlan för en gemensamt utförd konsumentbojkott mot 

produkter som tillverkades i ett land som ansågs vara fientligt. Denna typ av 

beteende som beaktar produkters nationella ursprung är ett förekommande 

fenomen som kallas för konsumentnationalism. (Lehtonen, 2008) Termen definieras 

som:  

”The invocation of individuals’ collective national identities in the process of 

consumption to favour or reject products from other countries”. (Wang, 2005) 

 

Detta fenomen ses som en form av konsumentaktivism och som vanligtvis utlöses av 

händelser som får stor medieuppmärksamhet och därmed underlättar för 

konsumenterna att ge uttryck för sina åsikter. (Lehtonen, 2008) 

Förutsättningarna som ökar chanserna för uppkomsten av en sådan reaktion hänger 

ihop med; styrkan av den nationella associationen av varumärket på internationella 

marknader, synligheten av det internationella varumärket för konsumenterna samt 

konkurrenskraften på marknaden. (Wang, 2005) 

Forskaren Etterton (2006) presenterar fem olika strategier som företag kan 

anamma då de utsätts för en bojkott av denna karaktär. Den första innebär att tona 

ned aspekten av tillverkningsplatsen (”Made in…”) på produkterna och varumärket. 

En annan strategi är att försöka koppla bort produkterna från ursprungslandet, 

exempelvis genom att ange att de är tillverkade i EU istället för att specificera 

landet. 

Ytterligare en taktik som kan användas är att offentligt distansera sig från 

incidenten som orsakat bojkotten. Den fjärde strategin som föreslås är att bilda joint 

venture med lokala firmor och den femte strategin föreslår ett namnbyte av själva 

företaget.  
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Konsumentnationalism är ett fenomen som inte endast medför negativa 

konsekvenser på företagen utan kan ibland även gynna företagen genom att 

konsumenterna ”favoriserar” ursprungslandet.  (Lehtonen, 2008) 

 

Användning 

Vi anser det vara viktigt att redogöra för olika typer av bojkott samt bojkotts - och 

responsstrategier för att kunna förstå Arla Foods hantering och reaktion. 

 

3.9 The Boycott Battle 

Knudsen, Aggarwal, Maamoun (2008) har genom att undersöka fyra olika fallstudier 

av internationella företag i Mellanöstern utvecklat modellen ”the boycott battle”. 

Modellen anses utgöra en referensram som underlättar förståelsen av 

produktbojkotts fenomen i Mellanöstern som drivits ur sociopolitiska grunder. I 

denna ram presenteras tre olika bojkottutlösande faktorer: myndigheters agerande, 

företags agerande, enskilda individers agerande. I modellen presenteras även de 

strategier som bojkottorganiserare använder vilka består av: medvetenhet, media, 

och targeting. I förhållande till dessa aspekter presenterar modellen fem strategier 

som företagen kan använda som respons till produktbojkotter.  

 

Figur 2 The Boycott Battle. 
5
 

                                                           
5
 Knudsen m.fl. 2008 
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3.9.1 Bojkottutlösare 

De utlösande agerandena måste beröra en stor del av en population för att leda till 

en bojkott. När de sätts i en större kontext som väcker starka känslor hos många blir 

det lättare för bojkottorganiserare att kalla till bojkott.  

 

 Myndigheters agerande 

Detta inkluderar alla ageranden som utlöser ilska hos befolkningen i ett annat land.  

Myndigheter kan även utlösa en bojkott på grund av passivitet i situationer som 

andra anser att de borde tagit ställning till.  

 

 Företagens agerande 

Företag kan utlösa bojkotter då deras agerande uppfattas som offensivt eller om 

dessa stödjer något som allmänheten finner vara offensiva eller oacceptabla.  

 

 Enskilda individers agerande 

Dessa individers agerande, vare sig de har några samband till det bojkottade 

företaget eller ej, kan på ett direkt eller indirekt sätt utlösa bojkott mot ett företag 

och vålla stora konsekvenser. 

3.9.2 Bojkottstrategier 
 

 Medvetenhet 

En viktig strategi för bojkotter är att problemet eller det utlösande agerandet 

uppmärksammas stort och legitimeras. Detta sker exempelvis genom att sätta det i 

en religiös kontext eller genom spridning av rykten. 

 

 Media 

Detta används som ett effektivt redskap till att öka allmänhetens intresse och 

medvetenhet om problemet. Informationen sprids genom media olika kanaler 

såsom internet, tv, tidningar, radio osv. 

 

 Targeting 

Måltavlan för bojkotten bör vara identifierad och valet av företag motiverat för att 

bojkotten ska genomföras på ett effektivt sätt.  
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3.9.3 Företagsrespons 

 

Besvara rykten 

I samband med en bojkott uppstår ofta falska rykten om måltavlan. Dessa används 

vanligtvis som en bojkottstrategi för att motivera och stärka bojkotten. Företag 

måste snabbt avvisa falska rykten då dessa kan medföra mycket allvarliga 

konsekvenser om de inte besvaras och blir accepterade sanningar.   

Distansera sig från kontroversen 

Om företaget inte ligger bakom utlösandet av kontroversen har företaget 

möjligheten att distansera sig från incidenten.  

 

Bidra till välgörenhetsprojekt 

Att bidra till välgörenhets projekt i det ”värd” landet i syfte att förbättra företagets 

image utgör ett vanligt använt redskap till att ändra allmänhetens uppfattning om 

företaget efter en bojkott.  

Betona lokala förankringar 

Bojkottade internationella företag kan anspela på och betona sina lokala 

förankringar till det land de opererar på för att söka häva bojkotten eller minska 

dess inverkan.  

 

Lokalisera marknadsmixen 

Företag kan svara på bojkotter genom att lokalisera marknadsmixen som kan 

inkludera; introducering av nya produkter med starkt lokalt gillande, användning av 

lokala rekommendationer eller stöd i sin reklam och erbjudanden.  

Arbeta med länders myndigheter 

Bojkottade företag kan söka stöd hos sina egna myndigheter för att få hjälp att häva 

bojkotten eller lösa problemet bakom kontroversen.  

 

Användning 

Denna teori används för att identifiera samt analysera Arla Foods responsstrategier. 

Resterande delar av teorin, bojkottstrategier och bojkottutlösare, används i liten 

utsträckning med tanke på studiens syfte.   
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3.10 Kritik och diskussion 

Internationell kriskommunikation 

Det har på senare tid påpekats att befintlig forskning kring krishantering och 

kriskommunikation i synnerhet, saknar ett internationellt perspektiv. Detta är 

resultatet av världens globalisering som har lett till att företag riskerar att möta 

kriser på flerfaldiga länder samt tvingas hantera intressenter från olika kulturer 

som kan skilja sig mycket från företagets inhemska kultur. (Coombs 2009) Det 

betonas av denna anledning behovet av att denna del får större utrymme i framtida 

forskning och att även företagen tar hänsyn till den aspekten i sin 

kriskommunikation.  

Globalization of business has created the need for international public relations 

practitioners to identify study and understand the world views, mindsets, and 

habits of their global publics in order to effectively communicate.  

(Ihator, 2000) 

 

Kriskommunikationen påverkas förutom av kulturen även av medie- och 

rättsystemet som råder i ett land.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Coombs menar att internationella företag bör ha förståelse för de kulturella 

normerna som finns på de marknader som företaget opererar på för att kunna 

använda sin kriskommunikation på rätt sätt och inte intensifiera krisen.  

Detta beror på att kulturella värderingar påverkar intressenterna uppfattning och 

förståelse av budskapet och situationen men även deras beteende.  

Bristen av den interkulturella aspekten i krishanteringsteorierna ökar processens 

komplexitet samt försvårar organisationens förståelse för lämpliga åtgärder.  

Ett antal forskare6 har försökt att lösa detta problem genom att utgå från ett antal 

generella karaktärsdrag i olika kulturer. Dessa har dock fått mycket kritik avseende 

metoderna och resultaten eftersom de anses vara alltför generaliserande och inte 

tar hänsyn till den enskilda individens uppfattningar.  

Garnett mfl. (2008) menar att kulturen kan verka både direkt samt indirekt på 

kriskommunikationens effektivitet. Därmed är det av stor vikt för företagen att 

                                                           
6  -  Hofstede, G. (1994), Cultures and Organizations, London: McGraw-Hill 

International,  
- Hampden-Turner, C., Trompenaars, F. (1997), Building Cross-Cultural Competence: 
How to Create Wealth From Conflicting Values, New Haven: Yale University Press,  
- Hall, J. R. (1990), Epistemology and Sociohistorical Inquiry, Annual Review of 
Sociology, 1990(16), pp. 329-351 
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förstå den kulturella dimensionen för att i sin kommunikation säkerställa att 

budskapet inte uppfattas på ett annat sätt än vad som var avsett.  

 

Med utgångspunkt i detta problem presenterar forskaren Bergman (2004) två steg 

som internationella företag bör tillägga i sin krishantering:  

 

Förebyggande steg: identifiera kulturella risker.  

Företagen bör vara medvetna och ha förståelse samt förbereda för de risker som 

ingår i att operera på flerfaldiga marknader. Detta kan ske genom att exempelvis ha 

personer med bakgrund i dessa kulturer i krisgruppen samt genom att se över sina 

kommunikationskanaler på respektive marknad.  

 

Respons steg: matcha budskapsinnehåll/kommunikationskanal med kultur. 

Organisationen ska vara införstådd om kulturens inverkan på mottagarens 

perception och utifrån dessa avgöra vad budskapet ska vara, hur kommunikationen 

ska ske samt riktas mot vem. 7 

 

Kaosteorin 

Ett annat område som har fått kritik är den traditionella synen på krishanteringen 

som majoriteten av befintlig forskning inom ämnet bygger på. Kritiken har 

framförallt drivits avseende modellernas linjära attribut och uppdelning av krisen i 

ett antal stadier som ska enligt kritikerna vara för simplifierad och ateoretisk.  

(Knight, m.fl.2007 & Garlöv & Sivervik, 2007) Kaosteorin har kommit att ses som en 

alternativ struktur som kan användas till att beskriva samt förstå organisationers 

alltmer komplexa kriser och kriskommunikation. (Seeger, 2002) Teorin utgår från 

ett antal nyckelkoncept som innebär att världen är oförutsägbar, icke-linjär, instabil 

och synnerligen komplex. (Murphy, 1996) 

 […] “chaos theory attempts to understand the behavior of systems that do 

not unfold in a linearly predictable, conventional cause-and-effect manner 

over time. When viewed as a whole, these systems manifest definite patterns 

and structures”. 

(Murphy, 1996) 

                                                           
7
  Wouter Van Doesum, 2008, Communicaton in a Globolized world.  



 
 

36 
 

Med utgångspunkt i kaosteorin menar Murphy att de händelser som uppstår har 

ett eget liv och egen logik som inte ger mycket utrymme för ingripande eller 

förändring:  

”In a chaotic system the power resides in the collective; individual units, especially 

those external to the system, have little influence. As long as events adhere to a 

strange attractor, change will be very difficult to implement”. (Murphy, 1996) 

 

Av denna anledning kan det ibland vara bäst att ”rida ut” krisen då organisationen 

inte har mycket kontroll över händelseutvecklingen.  

 

Teorin utgör, enligt forskarna (Murphy 1996 & Knight mfl 2007), ett bättre redskap 

att förstå komplexa kriser som traditionell krishantering kan ha svårt med, såsom i 

fallet med Arla Foods. Dock är den debatt som i dagsläget finns kring teorin i 

förhållande till krishanterings och kriskommunikationsforskningen fortfarande ung 

och antas utvecklas vidare framöver. 
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Kapitel 4. Empiri 

Kapitlet inleds med en presentation av mejeriföretaget Arla Foods samt 

händelseförloppet till karikatyrkrisen i Mellanöstern och dess utveckling. Därefter 

presenteras resultatet av den genomförda undersökningen i enlighet med Mitroffs 

teori, före, under och efter krisen. 

 

4.1 Arla Foods  

Arla Foods är en dansksvensk mejerikoncern som bildades år 2000 genom 

sammanslagningen av det svenska Arla och danska MD Foods. Organisationen är en 

global kooperativ förening som ägs av såväl svenska som danska mjölkbönder. 

Antalet bönder uppgår till ca 10 000 och antalet medarbetare var år 2006 ca 18 000.  

Arla Foods äger betydelsefulla och högresta marknader utomlands, deras produkter 

säljs idag i fler än 100 länder. Av de utomeuropeiska länderna står Mellanöstern för 

den största omsättningen där företaget har funnits i över 40 år (Arla Foods 

årsredovisning 2006/2007/2009). Arla Foods produkter säljs i sammanlagt femton 

marknader i Mellanösternregionen varav Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, 

Kuwait, och Libanon utgör företagets största marknader i regionen. (arlafoods.se) 

 

Figur 3 Arla Foods i Mellanöstern. 
8 

                                                           
8
 Arla Foods presentation. Egen bearbetning. 
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Arla Foods krishantering styrs ifrån huvudkontoret i Danmark där Astrid Gade 

Nielsen leder kommunikationsenheten. Astrid har arbetat i företaget i 22 år men har 

dock jobbat som kommunikationsdirektör sedan år 2002.   

 

4.2 Händelseförloppet  

Den 30 september 2005 publicerar den danska tidningen Jyllands-Posten 12 

karikatyrer som föreställer profeten Muhammed i olika sammanhang. Bland dessa 

karikatyrer fanns en bild på profeten bärandes en bomb i sin turban, vilket gav 

indikationen på att framställa honom som terrorist. Detta kom att uppfattas som 

kränkande av de danska muslimer som såg karikatyrerna och ledde sedan till en het 

debatt som spreds till Mellanöstern. Det bör dessutom konstateras att inom Islam är 

det förbjudet att avbilda profeten Muhammed vilket i sig uppfattades som 

upprörande av muslimerna. 

På begäran av danska imamer, ombad 11 ambassadörer från olika muslimska länder 

den danska premiärministern Anders Fogh Rasmussen om ett möte där de kunde 

diskutera händelsen. Premiärministern avslog deras begäran om ett möte och 

svarade istället med att hänvisa till landets lagar där yttrandefriheten utgör en 

grundläggande del. Debatten kring publiceringen av karikatyrerna kom att eskalera 

i de följande tre månaderna.  

 

Under början av år 2006 publicerades karikatyrerna på nytt i ett antal europeiska 

tidningar. Återpubliceringen av karikatyrerna resulterade i återkallandet av några 

ambassadörer från Danmark samt att ett antal religiösa ledare, bland annat i 

Egypten och Saudiarabien, uppmanar till bojkott av danska varor. (Knight m.fl. 

2008) & (Arla Foods presentation 9) Uppmaningen till bojkotten som även kom att 

uppmärksammas i media i Mellanöstern inkluderade framförallt Arla Foods 

produkter. I samband med dessa uppmaningar kom Arla Foods försäljning att 

degraderas. Företaget fick några dagar senare information från olika butiker i 

Saudiarabien om att deras produkter hade tagits bort från hyllorna och vissa kunder 

avbeställde sina leveranser. (Arla Foods nyhetsarkiv 26/1 2006) Arla Foods 

produkter hade vid detta fall plockats bort ur ett hundratals butiker i Saudiarabien 

                                                           
9
  Arlafoods.se 
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och Kuwait. Vädjan om ett agerande från företagets VD till regeringen gav inga 

resultat då. 

I ett försök att uppmana till dialog publicerade Arla Foods, på egen bekostnad, 

pressmeddelandet från danska regeringen som uppgav att Danmark respekterade 

alla religioner i ett antal Saudiska tidningar. Arla Foods var tydlig med att i 

annonserna uppvisa att företaget stod för annonskostnaderna. (27/1 2006) 

Annonsen fick dock inte tillräcklig uppmärksamhet från Media jämfört med det 

fokus som lades på företaget innan och gav heller inga resultat då den ansågs 

komma lite väl sent. Bojkotten fortsatte och ett par dagar senare hade Arla Foods 

försäljning avstannat helt i nästan samtliga länder i Mellanöstern och Nordafrika 

och samtliga kunder hade avbokat sina beställningar. Jyllands-Posten publicerade 

kort därefter en offentlig ursäkt till alla muslimer som berördes av karikatyrerna 

men de starka reaktionerna från den muslimska världen avtog inte. Försöken av 

Arla Foods att bidra till en dialog mellan parterna fortsatte, dock utan att ge några 

märkbara resultat. (31/1 2006)  

I början av mars bestämde sig företaget för att ta ställning i debatten och utformade 

en annons i form av ett öppet brev med hjälp av lokala pr-konsulter som riktades till 

de arabiska konsumenterna. Annonsen utarbetades på arabiska och översattes 

sedan till danska, svenska och engelska. Innehållet i brevet förmedlade framförallt 

Arla Foods avståndstagande till karikatyrerna som även förmedlades i olika mässor 

och konferenser som företaget deltagit i, i Mellanöstern. Dessutom betonade Arla 

Foods dess 40 åriga erfarenhet på marknaden därmed dess förståelse att Islam är en 

fredlig religion som är förespråkar rättfärdighet och tolerans. Detta gav upphov till 

starka reaktioner på den danska marknaden som beskyllde Arla Foods för att bland 

annat tala mot yttrandefriheten och rättfärdiga de muslimska reaktionerna som 

uttrycktes genom flaggbränningar och skadegörelse av danska ambassader. (19/3 

2006) 

Under den period som bojkotten pågick fortsatte diskussionerna i media över hela 

världen däribland flera uttalanden från bland annat politiska och religiösa 

nyckelpersoner som uttryckte sin åsikt om det inträffade. Yttrandefrihet och respekt 

för andra religioner utgjorde två centrala delar i diskussionerna. Det cirkulerades 

samtidigt olika rykten om att det pågick koranbränningar i Danmark men även att 
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Arla Foods har valt att bojkotta Israel för att förbättra sina relationer till 

Mellanöstern. (20/2 2006)  

Under mars 2006 hade intensiteten i diskussion avtagit och Arla Foods kunde 

konstatera något ökade försäljningssiffror och ett slut på bojkotten ansågs äntligen 

vara på väg. Ett officiellt stopp på bojkotten skedde i april 2006 efter uppmaning 

från den internationella kommittén som stödjer profeten Muhammad, dock hade 

några religiösa ledare uppmuntrat till upphävningen av bojkotten i sina uttalanden 

tidigare och flera kunder hade redan då börjat sälja Arla Foods produkter igen. 

 

 

Figur 4 Krisutvecklingen. 
10 

 

Arla Foods huvudsakliga åtgärder under och efter krisen summeras enlig 

nedanstående: 

 Bibehållen kontakt till kunder och distributörer trots 

försäljningsstopp 

 Uppmaning till dialog mellan parterna genom olika aktiviteter 

 Publicering av danska regeringens pressmeddelande på egen 

bekostnad 

 Annonsering i arabiska tidningar som uttryckte Arla Foods ogillande 

av publiceringen av karikatyrerna  

                                                           
10

 ArlaFoods.com. Egen bearbetning . 
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 Intensiva marknadsföringskampanjer i flera medier i hela regionen 

 Deltagande i Mellanösterns största livsmedelsmässa, Gulfood, i Dubai 

samt en konferens för stöd av profeten Muhammed och karikatyrerna 
11 

 En intensiv annonseringskampanj i form av ett öppet brev 12 från Arla 

Foods riktat till konsumenterna i Mellanöstern som förmedlade Arla 

Foods ståndpunkt i debatten. Brevet som publicerades i 25 arabiska 

tidningar anspelade framförallt på den 40 årig historia som Arla 

Foods har på regionen samt uttryckte sin förståelse och respekt för 

dess kultur och religion.  

 Stöd till samt drivande av olika humanitära hjälpprojekt i regionen 

 Förflyttning av Mellanöstern kontoret från Köpenhamn till Dubai 13 

 Lansering av nya, innovativa produkter till marknaden i Mellanöstern. 

 Användning av en strategi som innebär att synas mer i butikerna 

 Investering i distributions- och försäljningsorganisationer 

 

4.3 Före krisen 

Enligt Astrid började krisen år 2005 till följd av att Jyllands-Posten publicerade 

karikatyrer på profeten Muhammad. Under den perioden som följde efter 

publiceringen av karikatyrerna uppstod en diskussion i Danmark som några 

månader senare hade spridits sig vidare till Mellanöstern och till andra delar av 

världen. Diskussionen uppmärksammades stort av media vilket ledde till att den 

blev alltmer intensiv. Detta hade Arla Foods följt men ingen kunde vid denna tid ana 

att konsekvenserna skulle bli förödande för företaget. Det var därtill inte lätt för 

Arla Foods att tvingas involveras i, samt hantera en religiös – politisk diskussion 

som företaget dessutom inte var en del av och därmed inte beredd på. 

 

                                                           
11

  The International Conference for Supporting the Prophet (ICSP), i Bahrain, Mars 2006 
(http://www.arabianbusiness.com/486352) 
12

  Se bilaga 1 för att ta del av innehållet i brevet 
13

 Knudsen K. m.fl. 2008 



 
 

42 
 

4.3.1 Krisgruppen  

Vid det tillfället som de religiösa ledarna uppmanade till bojkott blev det uppenbart 

för Arla Food att detta skulle bli allvarligt eftersom VD:n hade en bakgrund i 

Mellanöstern och visste att sådana uppmaningar inte ignorerades av den muslimska 

världen. 

När det blev klart för Arla Foods att en kris var på väg att slå till i form av en bojkott 

sammansatte företaget en krisgrupp som omfattade fem personer. Dessa var:  

 

1. VD    Övergripande riktlinjer, intern fokus 

(ägare, personal) 

2. Vice VD  Kontakt till Utrikes Departementet 

3. Försäljningschef   Ansvarig för marknaden & marknadsföring 

4. Kommunikationschef Talesman 

5. Presschef   Mediehantering 

 

Krisgruppens första beslut var att utforma en lämplig kommunikationsstrategi som 

kunde tillämpas på marknaden i Mellanöstern.  

VD:n hade arbetat i Arla Foods länge och mött flera kriser men var dock relativt ny i 

sin befintliga roll vid inträffandet av bojkotten. Det faktum att han inte haft den 

rollen länge nog utgjorde ett hinder i Arla Foods krishantering. Något som vi 

återkommer till senare.  

Vad som var fördelaktigt med krisgruppen var att medlemmarna hade tydligt 

uppdelade ansvarsområden och specifika arbetsuppgifter. I början av krisen var det 

stor fokus på Arla Foods och dess krishantering av både media och intressenter 

vilket medförde att ytterligare en person tillfälligt insattes i krisgruppen. Personen 

hade i uppgift att stödja kommunikations- och informationsansvarige i Danmark. 

Eftersom kommunikationen har en stor betydelse i krishantering utgjorde denna 

Arla Foods största prioritet i början av bojkotten.  

4.3.2 Krisgruppens beredskap 

Enligt Astrid var det svårt att evaluera krisgruppens beredskap inför denna kris. Vad 

som dock ansågs vara en brist var att företaget saknade en djupgående 
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kommunikationsgrupp lokalt i Mellanösternregionen. Detta medförde svårigheter 

att nå ut till media och kommunicera med konsumenterna.  

I de senare stadierna anlitades dessutom externa samarbeten och stöd i form av 

konsulter i Mellanöstern samt bildade en kommunikationsgrupp i regionen. 

 

Arla Foods använder sig normalt inte av en standard krisgrupp utan utformar denna 

beroende på kris. Den måste dock inkludera personer som är djupt insatta i det 

berörda problemområdet. Även de huvudområden som krisgruppen arbetar efter 

skapas efter kristypen, i undantag från kommunikationsdelen som alltid ingår. 

Rekryteringen av medlemmarna till krisgruppen sker på basis av deras kompetens 

och kunskaper. Vid en konsumentbojkott var det nödvändigt att inkludera personer 

som har förståelse för marknaden samt nära relationer med konsumenter. 

Dessutom krävs det personer som har kontakt med auktoriteter på det avsedda 

området. 

4.3.3 Krishanteringsplan  

Enligt Astrid finns det ett antal viktiga steg som ingår i Arla Foods 

krishanteringsplan. Dessa är att; agera snabbt, sammansätta en krisgrupp, klarlägga 

problemet samt avgöra företagets nyckelbudskap i förhållande till problemet. Då det 

saknas ett nyckelbudskap är det viktigt att besluta vad som kan sägas till dess att 

företaget kartlägger det huvudsakliga problemet. Därutöver är det även av stor 

betydelse att finna en lämplig talesman som utgör huvudfiguren under krisen samt 

tillsätta en person som ansvarar för den interna kommunikationen i företaget då 

denna del anses vara väldigt viktig. Dessa åtgärder utgjorde riktlinjen för den plan 

som följdes under karikatyrkrisen eftersom företaget saknade en speciellt utformad 

plan för konsumentbojkott. Det största problemet som uppstod i mötet med 

bojkotten var att Arla Foods saknade en ordentlig struktur avseende relationer till 

auktoriteter vilket företaget har byggt upp i dagsläget.  

 

Före inträffandet av karikatyrkrisen saknade företaget dessutom en del i 

krishanteringsplanen som var specifikt utformad för att hantera en eventuell kris på 

en internationell marknad. Dock har företaget nu utformat ett upplägg för hur 

interkulturella kriser ska hanteras. 
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[…]but we now do have a setup which regard to, at least how to handle an 

intercultural crisis in the sense that we know who is in charge of what and 

who is focusing on local consumers and local employees and so on. 

 

Uppdateringar av krishanteringsplanen sker varje gång som det anses vara 

nödvändigt eller då det uppkommer nya lärdomar. Den sammanställs i ett 

dokument som både kommunikations- och krispolicyenheten har tillgång till.  

De ändringar och uppdateringar som genomfördes i krishanteringsplanen efter 

karikatyrkrisen rörde framförallt företagets egna uppfattning om att vara ett globalt 

företag.  

 

We have changed the crisis management plan after the crisis with the cartoons 

especially which regard how to understand that Arla Foods is indeed a Scandinavian 

company and not a global company as we thought we were. Meaning that our bases 

are in Scandinavia and we need to understand that the communication that comes 

out in Scandinavia will also appear in other countries.  

 

Detta innebar att företaget numera utgår från att dess baser finns i Skandinavien 

men att kommunikationen som kommer ut ur organisationen ska vara anpassad till 

både nationella samt internationella mottagare.  

 

4.4 Under krisen 

4.4.1 Kriskommunikation 

Astrid nämner att kommunikationen under krisen byggde just på att den skulle vara 

densamma på den inhemska samt globala marknaden. Arla Foods policy som 

användes som utgångspunk för kommunikationen under karikatyrkrisen baserades 

på företagets mission14. Vad som var karaktäristisk för Arla Foods 

kommunikationssituation under bojkotten var att de händelser som var av 

betydelse för utvecklingen av situationen, utspelade sig i länder långt ifrån 

Danmark. Detta gav upphov till att det fanns stora kulturella skillnader inblandade 

och medförde att kriskommunikationen utformades med hänsyn till den 

                                                           
14 ”Vår mission är att erbjuda moderna konsumenter naturliga mjölkbaserade  livsmedel som skapar 

inspiration, trygghet och välbefinnande”.  (ArlaFoods.se) 
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interkulturella aspekten i krisen. Dessutom spelade religiösa värderingar en mycket 

betydelsefull roll i situationen. Arla Foods hade för övrigt inget inflytande eller en 

roll i de händelser som utlöste kontroversen.15 

På grund av de kulturella skillnaderna mellan Danmark och Mellanöstern hanterade 

Arla Foods sin kommunikation med stor försiktighet i syfte att överbrygga dessa 

skillnader och kommunicera på rätt sätt i förhållande till vem mottagaren var. 

Kommunikationen med intressenterna i Mellanöstern skedde genom Arla Foods 

egna teamledare för regionen, dessa hade ansvar att kommunicera med kunder och 

affärspartner. Kommunikationen till kunderna skedde däremot uppenbarligen 

genom massmedia, television och annonser, av den orsaken att företaget saknade 

bra, etablerade kommunikationskanaler i Mellanöstern.  

Med tanke på Arla Foods långa erfarenhet av marknaden i Mellanöstern har 

företaget en relativt bra förståelse för dess kultur, dock saknade Arla Foods en djup 

förståelse för arabiska kulturen just på grund av de språkliga skillnaderna 

framförallt. Detta har därför medfört vissa problem i Arla Foods 

kriskommunikationsarbete bland annat på grund av mottagarnas tolkning av de 

budskap som Arla Foods försökte framföra. 

Vad gäller den interna kommunikationen hade Arla Foods någorlunda stor fokus på 

den delen då den enligt Astrid är minst lika viktig som den externa 

kommunikationen. För hanteringen av den interna kommunikationen utsågs en 

person ur kommunikationsgruppen som endast fokuserade på denna del. Personen 

arbetade nära med VD:n för att ha honom tillgänglig för kommentarer eller direktiv 

vilket innebär att VD:n var aktiv även där. 

 

4.4.2 Kriskontroll 

För att ta kontroll över krisen tog Arla Foods rollen att rapportera och förklara det 

som hände i Mellanöstern eftersom det rådde förvirrning i hög grad avseende vad 

som hade hänt. Arla Foods fungerade som ett ”ögonvittne” i Mellanöstern i och med 

dess stora organisation i regionen. Företaget uppmanade dessutom till dialog 

eftersom den ansågs vara nödvändig och var avsedd att fungera som en bro mellan 

kulturerna. 

                                                           
15

 Arlafoods.dk/koncern 
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Bevakningen av krisen skedde genom den information som presenterades i lokala 

medier i Danmark. Denna hade enligt Astrid kunnat fungera mer effektivt om Arla 

Foods hade haft en krisövervakningsgrupp på plats i Mellanöstern, vilket de 

saknade.  

 

4.4.3 Strategier 

Till skillnad från andra danska företag valde Arla Foods att vara synliga under 

bojkotten istället för att försöka “gömma” sig eller dölja sin identitet. Men, till en 

början, höll företaget en relativt låg profil i Mellanöstern för att undvika att locka till 

sig mer uppmärksamhet kring varumärket. Dock insåg man sedan att denna strategi 

inte alls hjälpte och att en motsatt strategi samtidigt skulle förstärka Arla Foods 

ståndpunkt om att inte stödja karikatyrerna. 

Det berodde framförallt på det faktum att Arla Foods säljer produkter som är 

synliga för konsumenterna vilket gör det nästintill omöjligt att hålla en låg profil 

under sådana omständigheter. Under den tiden som Arla Foods valde att ta ställning 

i konflikten var diskussionen i upphettad, det var antingen svart eller vitt, att man 

antingen var med eller emot dem och därmed var Arla Foods försök i att ta en 

neutral ställning i konflikten ineffektiv.  

We sort of tried to take a middle position in the discussion… we wanted to protect 

the company... [and]to compromise the freedom of speech but we needed to take 

position because we received emails from consumers saying that they have 

boycotted our products because we supported the cartoons so we had to say that 

we did not think it was a good idea to portrait the prophet Muhammad and to 

demonize about other religions.  

Beslutet baserades på att Arla Foods ansåg det vara nödvändigt att ställa saker 

tillrätta med sina konsumenter samt att det var viktigt att klargöra Arla Foods 

position för 1 biljard konsumenter i Mellanöstern om att Arla Foods inte stödde 

karikatyrerna, för att kunna gå vidare. 

När detta beslut togs var organisationen införstådd om att det skulle medföra 

negativa reaktioner på den danska marknaden, vilket det även gjorde. Efter den 



 
 

47 
 

annons16 som Arla Foods publicerade i 25 arabiska tidningar i Mellanöstern fick Arla 

Foods utstå starkt negativ kritik riktad mot företaget från danska konsumenter, 

politiker och journalister. Detta resulterade i sin tur till att vända Arla Foods 

negativa bild i Mellanöstern. Företaget fick, till följd av den danska kritiken, större 

utrymme i arabisk media och denna gång var det positiv publicering.  

Företaget valde att, trots de förändrade omständigheterna, under hela krisen, rikta 

sin prioritet mot att vidhålla sin dedikation till marknaden och dess kunder och 

muslimska konsumenter. Astrid åsyftar att när man har jobbat i 40 år för att 

etableras på en marknad är det oerhört svårt att helt enkelt dra sig tillbaka och söka 

att etableras på en annan marknad. Av denna anledning förblev företagets fokus 

riktad på att försöka återkomma till marknaden.  

 

4.5 Efter krisen 

”Vi måste underrätta att vi har förlorat allt i Mellanöstern. Även om bojkotten 

skulle hävas i morgon, är vårt varumärke ödelagt. Miljarder kronor har 

förlorats under en vecka, och många av de mjölkbönder som äger oss kommer 

att behöva lägga ned. Vi måste börja om från början i Mellanöstern”  

 Louis Illum Honorré, 30/1-2006 

 

4.5.1 Utvärdering 
 

Det var viktigt för Arla Foods att genomföra en utvärdering av krishanteringen 

eftersom organisationen hade det oerhört tufft under krisen. Särskilt stor press fick 

kommunikationsavdelningen och försäljningsgruppen utstå vilket var en av de 

viktigaste orsakerna till att en utvärdering var nödvändig. Företaget hade under 

krisen och dess arbete kommit till insikt om att det rådde ett förståelsegap mellan 

Danmark och Mellanöstern. Danmark saknade full förståelse för den arabiske 

världens värderingar, kultur och tankesätt men även den arabiska världen hade 

bristande kunskap om Danska värderingar. 

                                                           
16

  Se bilaga 1 
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Det talades även om ett akut behov av en internationell Arla Foods blogg, utöver den 

danska, som hade kunnat utgöra ett utmärkt sätt att svara på de hundratals 

engelska mail som kommit till företaget på daglig basis. 

4.5.2 Lärdomar 

De främsta lärdomarna som Arla Foods fick i sitt bagage efter denna något säregna 

kris innefattade den stora innebörden av en fungerande intern kommunikation samt 

ett snabbt agerande. Det är även särskilt viktigt att VD:n är synlig under krisens 

samtliga faser och att företaget agerar vid rätt tidpunkter. Därutöver är det av 

oerhört stor betydelse att företagets budskap är detsamma oavsett var det 

kommuniceras.  

Ytterligare något som Arla Foods har fått instinkt om efter att ha genomgått krisen 

är att goda kundrelationer utgör en viktig grund som underlättar kontakten med 

dem under sådana omständigheter. Arla Foods har efter krisen även fått större 

förståelse för hur man arbetar med och hanterar interkulturell kommunikation, då 

företaget under krisen tenderade att kommunicera med utgångspunkt i dess 

Skandinaviska bakgrund. 

 

4.6 Affärsrelationerna 

Det faktum att Arla Foods har en 40 årig lång historia i och erfarenhet av regionen 

utgjorde en central fördel som underlättade bevarandet av affärsrelationerna. Dessa 

kunde under krisen användas för att överbrygga de kulturella och religiösa 

skillnaderna. Det var dock svårt för Arla Foods att bevara detta eftersom man var 

rädd att dras in i den intensiva politiska debatten som hade vuxit fram. 

Vad som ytterligare försvårade bevarandet av affärsrelationerna var att det rådde 

omfattande tveksamhet hos konsumenterna avseende köp av danska produkter 

med tanke på de religiösa ledarnas uppmaning att bojkotta dem. Detta krävde 

åtgärder som skedde genom massmediekommunikation. Ytterligare ett hinder som 

Arla Foods mötte var att många kunder inledde samarbeten med andra 

konkurrenter och föredrog, till en viss del, att ha dessa istället för Arla Foods 

produkter.  
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Till följd av bojkotten var Arla Foods produkter borta från butikshyllorna i mer än 

åtta veckor vilket enligt Astrid är tillräckligt länge för konkurrenter att etablera sig 

på en marknad. Detta innebar bland annat att Arla Foods tvingades förhandla och 

förändra avtalen med vissa kunder som exempelvis krävde bättre priser. Dessutom 

behövde företaget locka konsumenterna till att köpa Arla Foods produkter genom 

olika strategier och marknadsföringskampanjer.  

 

We were away from the shelves for more than eight weeks, and that is the time it 

takes for competitors to get established in a market. So we had to win market 

shares back in the old fashion way where you try to persuade consumers to buy 

your products by promotion, by marketing and by sales. 

 

Mot slutet av 2006 hade Arla Foods endast uppnått 60 procent av tidigare 

marknadsandelar. Och det berodde på andra konkurrenters etablering. Bojkotten 

sägs ha försenat Arla Foods utveckling i Mellanöstern med två år.17 

Särskilt svårt var det för Arla Foods att göra en comeback på den Saudiarabiska 

marknaden som även är Arla Foods största marknad i Mellanösternregionen. 

Anledningen bakom detta kan Astrid inte svara på då organisationen inte vet 

orsaken. Det antas dock bero på att konkurrenterna kan ha lyckats skapa goda 

relationer till kunder och konsumenter. 

Vissa forskare 18 har tidigare hävdat att bojkotten inte skedde för att 

konsumenterna valde att inte köpa produkterna utan att de helt enkelt inte kunde 

göra det eftersom butikerna tog ner Arla Foods produkter från sina hyllor. Detta 

påstående kan dock avvisas eftersom en mindre våg av bojkott utbröt då 

karikatyrerna återpublicerades vid ett senare tillfälle i diverse tidningar runtom i 

världen vilket ledde till att Arla Foods produkter låg kvar på hyllorna eftersom 

konsumenterna inte ville köpa dem. Astrid anser dock att det faktum att 

produkterna inte fanns på butikshyllorna överhuvudtaget vid den första bojkotten 

hade sin inverkan. Varmed detta var det viktigt för Arla Foods att, till en början, 

fokusera mer på kunderna för att sedan sätta konsumenterna i fokus. 

                                                           
17

  Enligt tidigare presschefen Louis Illum Honroré 
18

 Se: Hans Rask Jensen, The Mohammed cartoons controversy and the boycott of Danish products in the 
Middle East, 2006 
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[…] but we had to keep a good contact to our customers and once it was possible 

for us to re-enter the market then of course it was important to focus very much 

on our communication with the consumers. 

4.6.1 Förebyggande inför framtiden 

Det finns enligt Astrid inga åtgärder som kan vidtas för att förhindra liknande kriser 

från att inträffa i framtiden eftersom det alltid kommer att finnas konsumenter som 

väljer att reagera på händelser i omvärlden på det sättet. Det blir därför väldigt svårt 

för företagen att undvika. Vad Arla Foods dock anses behöva göra är att ordna och 

anpassa sin verksamhet i Mellanöstern till dess marknad samt vara beredd på att 

något liknande kan inträffa igen och därmed operera utifrån denna föreställning. 

Det är dessutom utifrån denna aspekt som företaget ska planera hur 

affärsrelationerna bör uppbyggas. 

 

Bra respektive dåliga aspekter i krishanteringen 

Enligt Astrid har Arla Foods, generellt sett, hanterat krisen på ett effektivt sätt. En av 

de centrala faktorerna som hon anser har varit avgörande i den effektiva 

hanteringen är det stora fokus och den starka beslutsamheten som lades på att ta itu 

med krisen på ett synnerligen proaktivt sätt. Arla Foods har dessutom haft ett stort 

top management 19 fokus och agerat snabbt vilket effektiviserade 

krishanteringsarbetet.  

Vad som anses ha utgjort en svaghet i Arla Foods krishantering är att företaget 

saknade starka kommunikationsband till intressenter bland danska myndigheter. 

Detta berodde, enligt Astrid, på att VD:n var relativt ny och därmed ännu inte känd 

bland danska politiker. Även avsaknaden av en kommunikationsgrupp på plats i 

Mellanöstern utgjorde en stor nackdel för företaget. 

De lärdomar avseende krishantering som Arla Foods har fått efter att ha genomgått 

denna kris kan omfattas i ett antal synpunkter. Den viktigaste är att lägga ett stort 

fokus på den interna kommunikationen samt på kommunikationen med 

intressenter och auktoriteter. Det anses även vara av stor vikt att krisgruppen hålls 

ständigt uppdaterad kring det som händer så att dessa i sin tur kan uppdatera 

                                                           
19

 Syftar på de högt uppsatta ledarna vars beslut kan påverka hela organisationen. 
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intressenterna, vilket bör ske genom att använda ambassadörer på plats som har 

tydlig insikt över situationen.  

Arla Foods har dessutom för närvarande byggt upp Issues management strukturer, 

något som företaget saknade tidigare. 

Det positiva som har framkommit ur denna kris är enligt Astrid att organisationen 

har fått bättre förståelse för termen globalisering och kommit till den insikten att 

Arla Foods inte är ett globalt företag utan kan sägas sträva mot att bli det. Och för att 

kunna bli det krävs att man förstår vad det innebär, vilket Arla Foods har insett. Det 

negativa, utöver de finansiella förlusterna är att Arla Foods förlorade en del av sina 

tidigare marknadsandelar i vissa regioner, och kan idag inte sägas ha riktigt uppnått 

en fullständig återhämtning än. 
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Kapitel 5. Analys 

I detta kapitel analyseras och tolkas resultatet från den genomförda undersökningen med 

hjälp av valda teorier och modeller. Därefter besvaras studiens underfrågeställningar. 

 

5.1 Bojkott 

De publicerade karikatyrerna och de efterföljande händelserna väckte de muslimska 

konsumenternas missnöje vilket riktades mot danska företag och i synnerhet Arla 

Foods. Den utlösande faktorn utgör agerande från både individer och myndigheter 

enligt Knudsens m.fl. (2008) teori. Det blev därmed lättare för bojkotten att utlösas 

eftersom starka känslor väcktes hos en stor grupp människor. 

Enligt Hirschmans teori (exit, voice, loyalty) har både kunder och konsumenter i det 

här fallet valt att göra en exit, vilket medförde att Arla Foods produkter plockades 

ner från butikshyllorna och försäljningen sjönk nästintill noll. Dock valde en del 

konsumenter att uttrycka sig genom voice genom att ta kontakt med företaget och 

meddela deras upprördhet över att Arla Foods stödde karikatyrpubliceringen vilket 

senare tvingade Arla Foods att agera för att försöka hitta en lösning till problemet.  

Friese (2000) hävdar att bojkotter i dagens samhälle är medieorienterade och riktar 

sig oftast mot stora internationella företag. Arla Foods krisen utgör ett typfall som 

styrker detta eftersom orsaken som utlöste bojkotten kan sägas vara allt annat än på 

grund av kvalité eller pris. Fenomenet stöds även av Lehtonens (2008) mening om 

konsumentaktivism då medieuppmärksamheten underlättade för konsumenterna i 

Mellanöstern att ge uttryck för sina åsikter. Effekterna av bojkotten gav Arla Foods 

många konsekvenser, förutom försäljningen, påverkades dessutom företagets rykte 

samt dess relation och kommunikationsförmåga till sina intressenter.  

Enligt Friedmans (1999) klassificering av konsumentbojkotter stod Arla Foods inför 

en allvarlig surrogate bojkott. På grund av dess nationella identitet blev företaget 

den främsta måltavlan för konsumenternas vrede över Jyllands-Posten och danska 

regeringens handlingar. Anledningen till att just Arla Foods blev det största offret 

för bojkotten berodde på varumärkets starka nationella association samt dess höga 

synlighet på marknaden. Arla Foods använde sig då av en taktik som innebar att 

företaget offentligt distanserade sig från incidenten, vilket senare visade sig vara 
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otillräckligt. Trots att andra danska företag valde att tillämpa andra strategier som 

forskaren Etterton (2006) presenterar, ansåg Arla Foods att företaget var så pass 

synligt för konsumenten att andra strategier inte hade varit lyckat.  

 

5.2 Krishantering 

 Hur såg Arla Foods krisberedskap och krishanteringsplan ut före krisen och hur 

ser det ut idag? 

5.2.1 Före (krisberedskap, krisplan, krisgrupp) 

 

Krisberedskap  

Denna del av Arla Foods krishantering anser vi vara den mest bristande delen. Detta 

beror på att Arla Foods krisförberedelse inför en kris på Mellanöstern var 

otillräcklig vilket karikatyrkrisen påvisade. Detta tror vi ha försenat upptäckten av 

företagets svagheter, vilket enligt Mitroff (2008) skulle ha minskat den skada som 

en kris kan leda till.  

 

Händelseförloppet av kontroversen började redan under september år 2006, dvs. 

fyra månader innan själva bojkotten utlöstes. Trots alla varningssignaler och den 

intensiva debatten som pågick både i Danmark och i Arla Foods största 

utomeuropeiska marknad tog företaget inga förberedande åtgärder eller planerade 

för ett worst case scenario. Vilket enligt Mitroff (2001) utgör den mest 

grundläggande delen i hans Best practice modell och är grundläggande att ha för att 

kunna förutspå hur olika kriser kan komma att påverka företaget. Dessutom 

saknade Arla Foods krishanteringsplan en issues management struktur, vilket enligt 

Regester & Larkin (2008) utgör en viktig del i den förebyggande fasen. Detta hade 

kunnat resultera i företagets tidiga upptäckt av krisen och därmed möjliggjort ett 

tidigt agerande innan debatten intensifierades. Sannerligen hade detta gett Arla 

Foods agerande ett effektivare resultat.  Arla Foods hade därutöver kunnat dra 

fördel av issues management till att undvika att behöva involveras i den religiös-

politiska diskussionen under all medieuppmärksamhet.  
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Krisgrupp 

Den bristande krisberedskapen resulterade i en sen upptäckt av bojkotten som 

medförde att företaget tvingades bilda sin krisgrupp under svåra förhållanden där 

allmänheten redan bildat starka åsikter kring debatten. Det är viktigt att 

krisgruppen besitter tillräckliga kunskaper som krävs för att hantera en kris 

(Mitroff 2005), vilket i Arla Foods fall är svårt att påstå.  

Krisgruppens beredskap kan sägas ha varit ganska begränsad med tanke på VD:ns 

korta erfarenhet av sin nya roll, vilket även medförde svårigheter för Arla Foods att 

upprätthålla goda kontakter till danska auktoriteter. VD:ns vädjan till den danska 

regeringen om att vidta åtgärder för att lugna situationen avslogs.  

Dessa kan nu i efterhand sägas ha kunnat ha en mycket stor möjlighet att påverka 

diskussionens utveckling. I och med att den danska ministern avvisade de elva 

ambassadörernas begäran om ett möte resulterade detta till att situationen 

eskalerades och debatten intensifierades ytterligare. Även om kommunikationen 

var krisgruppens största fokus i början var arbetet med denna del mestadels 

bristande. Framförallt berodde detta på avsaknaden av en kommunikationsgrupp i 

Mellanösternregionen men även en lämplig kommunikationsstrategi. Detta tyder på 

krisgruppens otillräckliga beredskap inför en sådan kris och på denna region. På 

grund av detta fick Arla Foods utstå stora konsekvenser och väldiga svårigheter att 

nå ut till de muslimska konsumenterna i Mellanöstern. Rekryteringen av 

krisgruppens medlemmar skedde på basis av deras kompetens. Dock bör gruppen 

ha inkluderat personer med bakgrund i och djup förståelse för det drabbade 

området, såsom forskaren Bergman (2004) föreslår. Dessa kan på så sätt identifiera 

de kulturella riskerna och utgöra ett förebyggande steg i krishanteringen.   

 

Krishanteringsplan   

Det är tydligt att bristerna som kunde påvisas i Arla Foods krisförberedelse berodde 

på en dålig struktur på krishanteringsplanen som saknade riktlinjer för hantering av 

kriser på internationella marknader. Även om en förberedelse av en liknande kris 

kanske ses som en överdriven försiktighetsåtgärd anser vi att i synnerhet stora, 

internationella företag bör överväga eventuella åtgärder och responsstrategier för 

att bemöta Surrogate bojkotter och konsumentnationalism som är vanligt 

förekommande fenomen i dagens samhälle.    
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5.2.2 Under - (kriskommunikation) 

 

Kommunikationen  

I de senare stadierna tvingades företaget att använda sig av externt stöd från 

kommunikationskonsulter i Mellanöstern för att kunna hantera sin kommunikation. 

Även om samarbetet med externa konsulter underlättade för Arla Foods, saknade 

dessa den inblick i företaget som en kommunikationsgrupp bör ha. Avsaknaden av 

en utarbetad kriskommunikationsstrategi på den marknad och vid en liknande kris 

medförde dessutom att Arla Foods använde kanaler som enbart förmedlade 

företagets budskap. Det innebär att företaget använde sig endast av ensidig 

kommunikation som inte beaktade konsumenternas uppfattningar eller följde upp 

dessa med en ömsesidig, direkt dialog.  

Kriskommunikationen under fallet med Arla Foods hade ofantligt många 

intressenter både på den inhemska marknaden och i Mellansöstern. Detta kräver en 

förståelse för en interkulturell dimension i kriskommunikationsarbetet. Till en 

början hade Arla Foods en otillräcklig förståelse för den internationella aspekten 

med tanke på försiktigheten i Arla Foods hantering av kommunikationen. Den 

kriskommunikationsstrategi som företaget anammade var till en början 

tystnadsstrategin, vilket berodde på att företaget var rädda för att dra mer 

uppmärksamhet till sig och dras in i debatten. Ganska snart insåg företaget att detta 

inte var effektivt och bytte därefter till lidande strategin, enligt Coombs teori (1995 

& 1999). Med tanke på den intensifierade debatten tvingades företaget senare att 

använda sig av distansstrategin för att försvaga företagets koppling till incidenten. 

Anledningen till strategibytena anser vi beror på att de först tillämpade strategierna 

inte uppnådde de mål som krishanteringen strävade efter och är delvis en följd av 

brist på kulturell förståelse samt kontroversens allt ökade komplexitet. 

Syftet med en kriskommunikation är enligt Fearn-Banks (1996) att skydda eller 

minimera de skador som företagets image utsätts för vilket Arla Foods inte lyckades 

hantera i början. Även detta anser vi ha sin grund i den bristande förberedelsen 

inför krisen samt avsaknaden av en etablerad kommunikationsavdelning i 

Mellanöstern. Detta försvårade i sin tur arbetet med att påverka allmänhetens 

uppfattning om företagets roll i krisen. 
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Vad gäller den interna kommunikationen underskattade Arla Foods denna del vilket 

Astrid medgav. Trots att Arla Foods hade en person i krisgruppen som hade ensamt 

ansvar för denna del, vilket krishanteringsteorin förespråkar, och arbetade nära 

med VD:n kan detta inte sägas vara tillräckligt med tanke på det stora antalet 

intressenter företaget har. Arla Foods gjorde misstaget att underskatta innebörden 

av en fungerande intern kommunikation där samtliga intressenter hålls ständigt 

uppdaterade om krisens utveckling.  Enligt Hickman och Crandall (1997) är det 

viktigt att jobba med hela företaget och inte bara delar av det, vilket vi anser att Arla 

Foods missade genom att inte lägga stor tonvikt på den interna kommunikationen. 

Det som dock var bra var att företaget hade en nyckelansvarig för denna del. 

 

Brist på kulturell förståelse 

Med stöd från Coombs (2009) kan vi se att den främsta anledningen bakom 

ineffektiviteten i Arla Foods kommunikationsmetoder berodde på den bristande 

förståelsen för kulturen samt religionens starka inflytande i Mellanöstern. Arla 

Foods saknade en djup insikt i mottagarens tolkning av företagets budskap i 

regionen. Vi anser även att annonseringen av regeringens pressmeddelande bidrog 

till att Arla Foods koppling till den danska identiteten förstärktes ytterligare. Det 

budskap som annonsen av pressmeddelandet sände motsatte sig den neutrala 

ställningen som företaget sökte uppnå och förmedla. Detta bidrog till att 

konsumenterna i Mellanöstern påmindes om den oönskade responsen som den 

danska regeringen hade gett avseende karikatyrpubliceringen. Arla Foods 

förmedlade i och med pressmeddelandets återpublicering att de ansåg regeringens 

respons vara tillräcklig, vilket även påvisar brister i Arla Foods bevakning av krisen 

och konsumenternas reaktion på regeringens uttalande. Detta är självfallet 

resultatet av att företaget saknade en krisövervakningsgrupp på plats i 

Mellanöstern. 

 

Ett så stort och internationellt företag som Arla Foods bör i enlighet med Coombs 

(2009) ha förståelse för de kulturella normerna på de marknader som denna 

opererar på. Detta bör ske för att hanteringen av kriskommunikationen inte ska leda 

till krisens intensifiering. Detta är väsentligt i och med att de kulturella 

värderingarna påverkar intressenternas perception. Den andra annonsen som Arla 
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Foods publicerade i de arabiska tidningarna i Mellanöstern ledde till negativa 

reaktioner på den inhemska marknaden vilket styrker Coombs teori. Komplexiteten 

i Arla Foods krishanteringsprocess berodde framförallt på bristen av den 

interkulturella aspekten, detta utgjorde dessutom orsaken bakom Arla Foods 

svårigheter att applicera lämpliga strategier.  

 

Det intressanta i det här fallet var att de negativa reaktionerna på den inhemska 

marknaden till följd av Arla Foods annons på arabiska gav upphov till att företagets 

ställning vändes till det positiva i Mellanöstern. Ju mer dansk kritik företaget fick 

desto större positiv publicitet fick företaget i den arabiska median. Detta tyder på att 

själva annonsen inte var tillräcklig för Arla Foods att påvisa sin ställning i 

kontroversen utan att det var den danska kritiken som utgjorde ett bevis på detta.  

 

5.2.3 Efter - (utvärdering, uppdatering av krishanteringen, lärdomar) 

 
Utvärdering och lärdomar 

Utvärderingen av krisen skedde framförallt på grund av att krisen medförde 

allvarliga konsekvenser för företaget. Det var viktigt för Arla Foods att undersöka 

hur ett företag i denna storlek och omfattning kunde hamna i en sådan situation. 

Utvärderingen påvisade framförallt ett stort förståelsegap mellan Danmark och 

Mellanöstern, det saknades en gemensam förståelse för respektive kultur och 

värderingar.  

 

Lärdomarna som företaget drog efter att ha genomgått denna kris påvisar brister i 

krishanteringen på ett allmänt sätt. Många av de aspekter som företaget anser sig ha 

fått bättre kunskaper om finns redan i befintliga krishanteringsteorier och best 

practice modeller. Det må vara självklart för oss att internationella företag är 

förberedda på att möta samt hantera interkulturella kriser som uppstår på andra 

marknader som de är etablerade på. Dock visar denna kris att Arla Foods inte hade 

tillräckliga kunskaper kring krishantering på internationell nivå samt interkulturell 

kommunikation, då de tenderade att utgå från sin Skandinaviska bakgrund i sin 

kommunikation.  
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Arla Foods medger att tonvikten skall ligga på en bra föreberedelse som en god 

åtgärd för att förebygga inträffandet av liknande kriser i framtiden, vilket enligt den 

traditionella krishanteringsforskningen utgör nyckeln bakom en effektiv 

krishantering.  

Den bristfälliga föreberedelsen som Arla Foods hade anser vi beror på företagets 

avsaknad av issues management struktur, något som hade hjälpt företaget att tidigt 

upptäcka samt hantera den intensifierade situationen. Vikten av denna struktur 

upptäcktes efter mötet med krisen vilket har medfört att företagets krishantering 

numera har issues management som en utgångspunkt.    

 

Uppdatering av krishanteringsplanen  

För att skapa underlag för det fortsatta förebyggandet i framtiden var det viktigt för 

Arla Foods att uppdatera sin krishanteringsplan, detta anses vara betydelsefullt av 

Skoglund & Olsson (1995). Uppdateringen av Arla Foods krishanteringsplan sker 

kontinuerligt då det uppkommer nya lärdomar. De uppdateringar som skedde i 

krishanteringsplanen var omfattande med tanke på att företaget tillförde 

förändringar i strukturen samt utformningen av krishanteringsplanen vad gäller 

relationer till auktoriteter samt den internationella dimensionen.  

 

Affärsrelationer  

Arla Foods relationer till kunder och konsumenter påverkades på grund av den 

kulturella och politiska debatten som pågick, vilket senare ledde till en exit.  Efter 

åtta veckors bojkott och flera förhandlingar med kunderna i Mellanöstern lyckades 

företaget att återkomma till marknaden. Anledningen bakom svårigheterna för Arla 

Foods att återuppta affärsrelationerna på just den Saudiska marknaden kan enligt 

oss bero på att religionen i det landet har ett mycket större inflytande i jämförelse 

med övriga länder i Mellanöstern. Med tanke på att landet utgör ett politiskt och 

religiöst centrum för den muslimska världen, och särskilt för Mellanösternregionen, 

måste reaktionen på de satiriska karikatyrerna vara mycket starkare eftersom 

landet utgör en förebild för muslimska länder i allmänhet. Även konkurrenterna kan 

ha haft en stor roll i att försvåra för Arla Foods att återfå sina marknadsandelar 

genom att anspela på sin respekt för religionen islam och dess profet.  
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5.3 Arla Foods åtgärder 

 Vilka strategier har Arla Foods använt sig av för att upphäva bojkotten mot 

dess varor i Mellanöstern? 

Med utgångspunkt i modellen som Knutsen m.fl. (2008) har utformat kan vi se att 

Arla Foods har använt sig av flera strategier för att hantera bojkotten. Arla Foods 

hemsida användes som en kanal för att avisa rykten inför intressenterna genom 

olika pressmeddelanden. Arla Foods använde i början av krisen en strategi som 

syftade till att skapa en dialog mellan parterna. Uppmanandet till dialogen lyckades 

inte, delvis på grund av att debatten redan flammats upp, men även på grund av att 

den danska regeringen redan avvisat de arabiska ambassadörernas förfrågan om ett 

möte. 

En annan strategi som användes som respons på bojkotten var att distansera sig 

från kontroversen vilket senare visade sig ha en liten effekt. Arla Foods försökte 

dessutom att söka hjälp från den danska regeringen i att lösa bojkotten men som 

dock avböjdes. Enligt vår mening avböjdes inte förfrågningarna om hjälp från 

regeringen enbart på grund av den svaga kontakten som VD:n hade till dem, utan 

det berodde även på att regeringen inte ville ta ställning i frågan, särskilt inte för 

Mellanösterns sida då det hade upphettat debatten i Danmark. Efter bojkottens slut 

bidrog Arla Foods till olika humanitära projekt för att bygga upp varumärket samt 

påverka konsumentens uppfattning om företaget så att denna blir mer positivt 

gentemot dess produkter. Ytterligare en åtgärd som företaget genomförde efter 

bojkottens slut, var att förbättra sin marketing mix20 genom att introducera nya 

produkter och erbjudanden samt förflytta sin Mellanösterngrupp närmare 

marknaden. Utöver dessa har Arla Foods använt sig av ytterligare en strategi som 

innebär ökad synlighet i regionen genom användning av framförallt aktiv 

marknadsföring. 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Produkt, pris, plats och påverkan. 
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5.4 Alternativ strategi 

 Hade Arla Foods kunnat använda en annan strategi i sin krishantering?  

- ”Least said, soonest mended”? 

 

Med tanke på situationens komplexa kontext är det svårt att avgöra huruvida Arla 

Foods strategival var lämpligast eller ej. Vad vi dock kan argumentera för är att Arla 

Foods valda strategier generellt sett inte uppnådde önskad effekt. Bristen på en 

kulturell och religiös förståelse utgör en tydlig faktor som ligger till grund för denna 

ineffektivitet.  

Vad som kan diskuteras är Arla Foods val att inte hålla sig undan såsom andra 

danska företag gjorde. Det är givetvis förståeligt att produkternas synlighet i Arla 

Foods fall tvingade företaget till en motsatts strategi. Men med utgångspunkt i 

Knights m.fl. (2007 & 2009) argument anser vi att tillämpningen av 

tystnadsstrategin genom hela krisen troligtvis hade minskat skadorna för Arla 

Foods samt förkortat bojkottperioden. Denna respons föreslås med utgångspunkt i 

kaosteorin. Karikatyrkrisen kan i enlighet med denna teori sägas vara en utveckling 

av komplexa, oförutsägbara och kaotiska händelser som ledde till organisationens 

oförmåga att kontrollera situationen. Av denna anledning kunde Arla Foods inte 

påverka utvecklingen av händelserna och istället vore det bättre om företaget 

undvek mediepublicitet och fokuserade på att enbart arbeta proaktivt med 

relationerna till kunder och övriga kanalmedlemmar. Detta hade samtidigt 

motarbetat och försvårat etableringen av andra konkurrenter på marknaden. 

Därutöver, med tanke på företagets långa närvaro på regionen och konsumenternas 

övertygelse om samt gillande av produkterna (baserat på de höga 

marknadsandelarna i regionen innan bojkotten) kunde Arla Foods förlita sig på att 

konsumenternas lojalitet skulle häva deras exit så snart intensiteten i debatten hade 

avtagit. 
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5.5 Bättre förberedelse 

 Borde Arla Foods ha haft en bättre förberedelse inför denna kris? 

“Given what is at stake for multinationals, it is rather surprising that many 

companies are ill-prepared to handle such crises.” 

                                                                                             Knudsen m.fl. 2008 

 

Arla Foods utgör ett mycket stort företag som har en lång erfarenhet av 

internationell verksamhet vilket enligt vår mening borde ha gett företaget bättre 

teoretiska såväl som praktiska kunskaper i krisförberedelse. Särskilt viktigt var det 

för Arla Foods att förbereda sig inför liknande kriser på marknaderna i Mellanöstern 

med tanke på att konsumentbojkott på grund av sociopolitiska orsaker utgör ett 

förekommande fenomen i detta område (Knudsen m.fl, 2008). Denna faktor anses 

vara mycket väsentlig att ta i beaktande. Astrid uppgav att företaget ansåg det vara 

osannolikt att Arla Foods skulle komma att påverkas av den alltväxande debatten. 

Det anses därför vara förvånansvärt att Arla Foods i samband med debattens 

utveckling inte utformade ett worst case scenario och förberedde sig inför det.  

 

En annan faktor som sannolikt hade hjälp Arla Foods i upptäckten av samt 

förberedelsen för krisen är issues management, som är ämnat att fungera som ett 

effektivt redskap till att förebygga inträffandet av kriser eller bromsa deras 

utveckling för att undvika allvarligare konsekvenser.  

Denna struktur skulle Arla Foods definitivt ha inkluderat i sin krisförberedelse 

mycket tidigare än nu. Vi anser att Arla Foods med hjälp av issues management 

strukturen kunde ha förutspått krisen mycket tidigare än vad de gjorde och därmed 

kunnat agera på ett bättre sätt.  Karikatyrkrisens ursprung kan med hjälp av 

presenterade tabell (se sid 26) tydligt visa att den debatt som pågick efter 

publiceringen av karikatyrerna var ett växande problem som krävde förebyggande 

åtgärder för företagen som opererar i denna omgivning. Debatten som pågick under 

fyra månader innan bojkotten slog till hade eskalerat och fått stor 

medieuppmärksamhet. Under denna tid tog Arla Foods inga beslut avseende 

agerande eller offentliga ställningstaganden. Något som vi anser hade kunnat stärka 

företagets ställning i förhållande till bojkotten. 
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Kapitel 6. Slutsats och Diskussion 

I detta avslutande kapitel besvaras huvudfrågeställningen. Därefter följs en 

diskussion kring Arla Foods krishantering i Mellanöstern. Avslutningsvis 

presenteras förslag på vidare forskning samt självkritik.  

 
6.1 Nyckelfaktorer 

Arla Foods försäljningssiffror i Mellanöstern var stabilt på väg uppåt fram till dess 

att företaget föll offer för en bojkott som det inte bar något ansvar för i dess upphov.   

Trots en 40 årig lång erfarenhet i Mellanöstern upptäckte Arla Foods dess bristande 

förståelse för denna marknad. Krisen förde med sig allvarliga konsekvenser för 

företaget, något som hade kunnat undvikas vid en bättre förberedelse. Vi finner 

företagets framgång att upphäva bojkotten och återfå sina marknadsandelar bero på 

framförallt externa faktorer men även på ett antal interna faktorer i Arla Foods 

krishantering. Med de externa faktorerna syftar vi på de religiösa ledarnas roll i att 

uppmana till upphävandet av bojkotten samt kritiken som riktades mot företaget på 

dansk marknad. De interna faktorerna syftar på företagets något sena förståelse för 

de interkulturella aspekterna i hanteringen av krisen på internationell marknad. Vi 

kan på ett generellt sätt säga att hanteringen, i alla fall till en början, utgjorde en 

form av trial and error, där Arla Foods provade sig fram till lämpliga strategier. 

Försöken till en neutral ställning samt återpubliceringen av regeringens 

pressmeddelande utgjorde enligt vår mening två stora misstag i företagets 

hantering. Däremot lyckades företaget uppnå ett effektivare resultat med hjälp av 

den andra annonsen som anspelade på dess förankring och långa erfarenhet i 

Mellanöstern men även förståelse för de muslimska konsumenternas starka 

reaktioner gentemot karikatyrerna. Samtidigt distanserade företaget sig från 

incidenten genom att uttryckta sitt ogillande av publiceringen. Kritiken som 

uppkom från Danmarks sida var avgörande för Arla Foods ställning i kontroversen 

enligt de muslimska konsumenternas uppfattning. Därförutom anser vi att Arla 

Foods aktiva deltagande i olika konferenser och mässor i regionen samt försök till 

att skapa en dialog mellan parterna påvisade för intressenterna i Mellanöstern 
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företagets goda avsikter samt starka vilja att lösa tvisten. Detta styrktes även med 

hjälp av stöd till humanitära projekt i området från Arla Foods sida.  

Dessa åtgärder bidrog till att återupprätthålla Arla Foods affärsrelationer till 

intressenterna i Mellanöstern. Det finns dock ytterligare faktorer som visat sig vara 

väsentliga för internationella företag att genomföra för att kunna underlätta 

hanteringen av affärsrelationerna i Mellanöstern men som Arla Foods saknade. 

Nedan sammanfattar vi de viktigaste faktorerna som krävs:  

 

 Issues management struktur i krisförberedelse och krishantering 

 Förståelse för kulturen, värderingarna och religionens inflytande 

 Lokalt etablerade kommunikationskanaler och kommunikationsgrupper 

 Ständigt upprätthållen och god bilateral dialog, i synnerhet med kunder 

 God kontakt till auktoriteter, både på den inhemska samt internationella 

marknaden 

 

6.2 Diskussion 

Fallet med Arla Foods utgör en kris med en unik sammansättning av multikulturella, 

politiska samt religiösa komplikationer, något som betonar dagens globaliserade 

värld. Dessa faktorer hade en direkt inverkan på krisens utveckling och var därmed 

viktiga aspekter att ta i beaktande i hanteringen av krisen. Arla Foods krishantering, 

i synnerhet före krisen, förbisåg dessa faktorer vilket ledde till svårigheter att uppnå 

effektiva krishanterings- samt kriskommunikationsstrategier. Detta visar även på 

att Arla Foods krishantering utgick från en traditionell syn på krishanteringen och 

som av denna anledning försummade den internationella dimensionen. Genom att 

tillägga de två stegen som Bergman (2004) föreslår kan internationella företag, 

såsom Arla Foods, anpassa respektive förbättra sin krishantering och framförallt 

kommunikation till att bemöta en sådan komplexitet.  

Även om den traditionella synen på krishanteringen och särskilt det förebyggande 

stadiet har fått allt hårdare kritik på sistone, anser vi att en bra förberedelse inför 

kriser kan, om inte hjälpa företaget att undvika krisen, underlätta hanteringen av 

denna. På så sätt hade Arla Foods kunnat ha bättre kontroll över situationen och 

haft möjlighet att i förväg planera lämpliga responsstrategier och anpassa dessa till 
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mottagaren. Det är därmed viktigt att företagen, särskilt de som opererar på den 

globala arenan, implementerar issues management strukturer i 

krishanteringsplanerna då det kan minska komplexiteten under hanteringen av en 

kris.  

Vad gäller kaosteorin och forskares argument för att denna ska utgöra ett bättre 

redskap att förstå och hantera komplexa kriser är vi något kritiska till dessa 

påståenden. Vi har i denna studie sökt analysera Arla Foods krishantering med hjälp 

av den traditionella synen på krishanteringen. Detta har i sin tur underlättat för oss 

upptäckten av bristerna i företaget arbete. Vi anser därmed att kaosteorin snarare 

bör användas som ett komplement till den traditionella synen som kan uppvisa 

bristerna på ett enklare sätt och öka förståelsen. Genom att enbart utgå från att 

världen är ickelinjär och att händelserna som uppstår är oförutsägbara blir det svårt 

för företagare att utveckla användbara riktlinjer för att hantera sådana kaotiska 

förhållanden. Resultatet blir att lärdomar från tidigare kriser kan anses vara 

obetydliga och inte kommer till användning eftersom man ser varje kris som helt 

unik och har ett eget liv.  

Samtidigt riktar vi å andra sidan kritik mot synsättet på best practice modellernas 

funktion då vi anser att den istället för att öppna vyerna för nya, kreativa och bättre 

lösningar låser fast dessa i ett begränsat område. Vårt förhållningssätt till denna 

modell, som vi har utformat efter genomförandet av denna undersökning är att den 

ska utgöra en riktlinje endast för hur de mest fundamentala delarna i 

krishanteringen bör utformas men att resterande aspekter bör utvecklas i enlighet 

med kristypen och situationen, såsom i fallet med Arla Foods. 

 

6.3   Avslutande reflektioner 

Under arbetet med denna studie har många frågor och funderingar dykt upp kring 

krisens uppkomst och dess utveckling samt bakomliggande orsaker. Även om vår 

fokus har legat på Arla Foods och dess hantering av krisen har vi inte kunnat undgå 

att förundras över det stora förståelsegapet mellan västvärlden i allmänhet och 

Mellanöstern. Uppkomsten av kontroversen och dess eskalering var baserad på 

förutfattade meningar av respektive part om den andra som dessutom inte var 

utformade på befogade grunder. Ett exempel är hur den muslimska världens 
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reaktion framhållits om att ha väckts enbart på grund av förbudet att porträttera 

profeten Muhammed inom islam. Det som inte framhålls är att dessa reaktioner 

snarare riktades framförallt mot den kränkande och fördomsfulla bilden som 

karikatyrerna förmedlade. Det faktum att det saknades en ömsesidig förståelse för 

respektive kultur och värderingar medförde dessutom att kommunikationen mellan 

dessa parter försummades. Vi anser därutöver att den danska regeringen hade en 

central roll i eskaleringen av debatten. Genom att avvisa de 11 muslimska 

ambassadörernas förfrågan om ett möte och utan att uppge några giltiga 

anledningar stängde man dörren för en dialog, vilket uppfattas som respektlös 

särskilt inom den arabiska kulturen.  

Trots att den danska ministern senare publicerade ett pressmeddelande som 

uppgav att den danska regeringen respekterade alla religioner och samtidigt 

refererade till yttrandefriheten i Danmark borde dessa uttalanden ha framförts vid 

möte med ambassadörerna.  

Det är även vikigt för oss att påpeka medias roll i det hela som istället för att 

underlätta för en dialog snarare intensifierade debatten, vilket är förståeligt 

eftersom de tjänar på att fortsätta skapa rubriker och hålla igång nyhetsflödet om 

något som fått uppmärksamhet från hela världen.  

Alla dessa faktorer bidrog tillsammans till att kontroversen växte sig alltstörre och 

resulterade i en omfattande bojkott av danska varor som kom att skaka om 

Danmarks ekonomi och Arla Foods tillvaro. 

 

6.4   Förslag på vidare forskning 

Under arbetet med datainsamlingen upptäckte vi något som ansågs vara mycket 

intressant och som vi önskar att vi hade tid att undersöka. Detta var att analysera 

varför Arla Foods hade svårigheter att återuppta affärsrelationerna på just den 

Saudiarabiska marknaden till skillnad från resterande länder i Mellanöstern. Astrid 

Gade Nielsen uppgav i intervjun att företaget än idag inte kände till orsakerna 

bakom detta. Det vore därmed intressant att utreda de bakomliggande orsakerna 

och samtidigt klarlägga butiksägarnas inställning och roll i bojkotten.  

Varför individer deltar i bojkott är ett område som har efterforskats i mycket liten 

utsträckning (Klein m.fl. 2004) och därför vore det intressant att undersöka krisen 
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ur de muslimska konsumenternas perspektiv och kartlägga motivationen bakom 

deras deltagande i bojkotten.   

Det bör därtill konstateras att media och de religiösa ledarna hade en stor roll i 

utvecklingen av krisen och utlösandet av bojkotten, vilka utgör två viktiga parter 

som bör undersökas för att öka förståelsen kring deras inverkan under liknande 

omständigheter i denna region. 

 

6.5   Självkritik 

Nu i efterhand anser vi att det har varit mycket lärorikt att undersöka Arla Foods 

fallet. Vi har dock i ett sent skede upptäckt att luckan i vårt forskningsområde inte är 

så stor som vi hade önskat. Detta beror på att vi i början avsåg att behandla Arla 

Foods affärsrelationer och hur företaget använde sig av dessa i sin krishantering. 

Vid den tidpunkten hade vi lagt ner mycket tid på att hitta tidigare forskning kring 

affärsrelationer och krishantering och då vi senare ändrade syftet var vi sena med 

att upptäcka forskningen kring Arla Foods krishantering. Därför har vi inte kunnat 

behandla en större lucka i förhållande till tidigare studier. Vi anser dock att vi har 

skiljt oss vad gäller val av teorier och utgångspunkt för studien. Resultatet som 

erläggs i denna studie stödjer detta.  
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Bilaga 1 Arla Foods Annons I Mellanöstern  

(arlafoods.se) 
 
Arla Foods tar avstånd från karikatyrerna 

Uttalande från Arla Foods: 

Vi i Arla Foods vill framföra vår synpunkt på de olyckliga händelser som tog sin början för 

två månader sedan. Vi vänder oss också till konferensen för internationellt stöd för 

profeten, som arrangeras i Bahrain den 22-23 mars 2006, för att förklara vår ståndpunkt. 

Arla Foods tar avstånd från Jyllands-Postens beslut att publicera karikatyrer på profeten 

Muhammed. Vi delar inte tidningens uppfattning om varför karikatyrerna skulle 

offentliggöras. 

Med en 40 år lång historia i Mellanöstern som en aktiv del av samhället förstår vi att ni har 

blivit kränkta av karikatyrerna. Vår närvaro i regionen har gett oss kunskap om er kultur, 

era värderingar och er religion, islam. Denna förståelse är förutsättningen för att vi under 

många år har kunnat erbjuda produkter av hög kvalitet och med den smak som ni 

efterfrågar. Vi har byggt upp varumärken som Lurpak, Puck, The Three Cows och Dano 

genom ert förtroende för våra produkter. Därför förstår och respekterar vi er reaktion efter 

publicerandet av karikatyrerna på Muhammed, som har resulterat i en bojkott av våra 

produkter. 

Vi vill också utnyttja tillfället till att ge viktiga upplysningar om vårt företag. Arla Foods är 

en verksamhet som ägs av danska och svenska mjölkbönder. Vår verksamhet i Mellanöstern 

har investerare och affärspartners från den arabiska världen. Arla Foods har cirka 1 000 

muslimer anställda i den arabiska världen samt fler än 250 muslimer i Europa. De har alla 

blivit kränkta av karikatyrerna. Arla Foods verksamhet i Mellanöstern har inte drabbas av 

egna utan av andras handlingar. 

Kära medborgare, de år vi har varit verksamma i er värld har vi lärt oss att rättfärdighet och 

tolerans är fundamentala värderingar i islam. Vi kommer att samarbeta med islamiska 

organisationer för att hitta en lösning på bojkotten av Arla Foods produkter. Vi ber er att ha 

detta i åtanke och att förhoppningsvis överväga ert ställningstagande när det gäller vårt 

företag. 

Nu vet ni mer om vem vi är, hur vi tänker och vad vi anser. Vi låter resten vara upp till er. 

Arla Foods 
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Bilaga 2 Taxonomi av Konsumentbojkott 

 

 
      

    ( Freidman, 1999).  Egen Konstruktion 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

Intervju (1) till Astrid Gade Nielsen 

 

1. Do you think that Arla was relatively early enough or late in discovering the 

crisis? 

2. What were the first actions/decisions that were undertaken by Arla when the 

company realized that a crisis was about to strike the company? 

3. Who and how many were included in the crisis group? When and how was the 

group arranged? 

4. What background/competence did they have? Do you believe they had the 

competence required for the mission?  

5. Did each group member have clearly defined field of responsibility?  

6. What main field was the group focusing on? 

7. How is Arla’s evaluation of the preparation of the crisis group to handle such 

crisis? 

8. Do you have any external collaborations or supports for the crisis group in 

managing the crisis? Were there any other crisis teams that also worked with the 

main crisis group during the cartoon crisis? 

9. How does the crisis group look like currently? Does it change? Do they go 

through any exercises related to crisis management? How do you recruit the 

members? 

10. Do you have a crisis management plan? What central parts can you divide Arlas 

crisis management plan into right now? 

11. Did the crisis management plan include a guide that was specifically designed to 

handle crisis in international markets? What about now? 

12. Did you discover any defects or problems in the crisis management plan when 

handling the cartoon crisis? What were they? 

13. Do you think that Arla's crisis preparedness was a good or bad condition/base for 

the work with the Middle East boycott? Why / why not? 

14. When did the recent changes to Arlas crisis management plan occur? What were 

they? How often do you update the plan? 

15. Is the crisis management plan documented? Who has access to it? Can we get 

access to it? Is the work with the Middle East boycott documented?  
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16. What policy do you have when regarding communication with the mass media 

and the stakeholders during a crisis? 

17. Under what guidelines did you handle the communication of the crisis on both the 

national and international market? Is it the same? 

18. What steps have been taken by Arla to control the situation during the crisis? 

(what methods were used) 

19. How well did the crisis surveillance work before and during the crisis? 

20. Did Arla make an evaluation or a prevision of the crisis management? 

21. What are the central lessons that Arla learnt after facing this crisis? What about 

regarding its business relations? 

22. What are the steps that have been taken to prevent a similar crisis from happening 

in the future? 

23. What kind of obstacles did Arla face when trying to rebuild or retain the business 

relations to its customers and consumers in the Middle East? 

24. What aspects or elements made it easier or helped retain the relations?  

25. Did the relationships and the collaborations to consumers change as a result of the 

boycott? Did it for example lead to changed agreements or contracts? 

26. Did Arla use any negotiations techniques to attract the customers to sell its 

products again, for example offering lower prices? 

27. What made it difficult for Arla to fully retain the relationships and take up earlier 

market share on the Saudi Arabian market? 

28. Some researchers have claimed that the boycott in the Middle East was carried out 

on the consumers terms since they removed all Arlas products from their shelves 

rather than letting the customers to decide whether they wanted to boycott the 

Danish products or not. What is your opinion regarding this issue?  

29. What was the priority of Arla during the crisis, was it the customers or the 

consumers?  

30. In your opinion, what were the central factors that helped Arla to achieve an 

effective crisis management? 

31. What were the consequences of this crisis besides the financial losses? Do you 

believe that Arla has now reached a full recovery? 

32. What were Arlas main priorities before, during and after the boycott? 

33. If Arla would face a similar crisis again, what are the main changes that Arla 

would make compared to the recent crisis management? 
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34. Unlike other Danish companies, Arla chose to be visible during the crisis rather 

than hide, what made Arla follow this strategy? 

35. What were the risks that Arla took when it took a position on the issue about the 

caricatures? On what bases was this decision made? 

36. Did you expect such a reaction from the Danish stakeholders? 

37. Did issues management have any role in Arlas crisis management before the 

crisis? How is it now? 

38. Generally, what was good respectively bad in Arlas crisis management of the 

boycott? 

39. Is there anything that still needs to be improved? 

40. Finally, would you like to add anything or comment on something? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

77 
 

Intervju (2) till Astrid Gade Nielsen 

 

1. Did the differences between the two cultures have any effects on Arla Foods crisis 

communication? 

2. How was the contact with the stakeholders handled? 

3. What kind of difficulties/obstacles did Arla Foods face in the communication to 

stakeholders, both the Danish and  the middle eastern? 

4. Do you believe that Arla Foods had a good understanding of the Middle Eastern 

culture? 

5. Do you believe that Arla Foods had a good understanding of  how to handle 

intercultural communication and cross-cultural marketing? 

6. What aspects have been important in the interaction of the business relationships 

during the crisis? 

7. Did the crisis management plan include a guide that was specifically designed to 

handle crisis on international markets before the boycott? What about now? 

8. Did Arla Foods use any negotiation techniques to attract the customers to sell its 

products again, for example offering lower prices?  

9. You said in the earlier interview, that there were things that Arla Foods did locally 

to prevent the crisis from spreading, what were they? 

10. You also mentioned the importance of focusing on the internal communication 

during a crisis, why is that? How did Arla Foods handle it? What does it include? 

 


