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Abstract 
This paper is about the conflict between the Middle East and the Western world after 

the Danish newspapers’ cartoon publications of the prophet Muhammed in October 

2005. The conflict resulted in massive reactions in the Middle East and the Danish-

Swedish dairy company Arla Foods, was boycotted during six months in 2006. The aim 

of this study is to describe how the biggest Swedish daily newspaper, Dagens Nyheter 

and three Saudiarabic newspapers Al-Hayat, Al-Watan and Shark Al-Awsat described  

“the Other” during the crisis in the year of 2006. Another aim is to describe how Arla 

Foods managed the consumer boycott. The ideas about “the Other” that were expressed 

in the media are seen as a discourse with the aim of maintaining and/or creating a “Us 

and Them viewpoint”. Earlier theoretical studies are being presented, not at least 

Foucault, Schutz and Baumans and Mays contribution to the “Us and Them viewpoint” 

and their sociological approach. The main questions in the paper are;  what ideas were 

expressed in the Saudiarabic newspapers against the Western world and the other way 

around; what ideas were expressed in the Swedish newspaper against the Middle East? 

The third question is; how Arla Foods handled the reactions in Saudi arabia due to the 

cartoon publications and how the company management reacted in order to reduce the 

damage of the consumer boycott ? The result of this study shows that an “Us-and Them 

viewpoint” exists in both the Saudiarabic and Swedish newspapers. Three themes can 

be outlined. First of all, the Swedish focus on freedom of speech and its lack of 

understanding on why the cartoons caused such massive reactions in the Middle East. 

Second, the massive criticism against the Western world for publishing the 

“islamphobic” cartoons and causing all the hatred. Third, the ideas of more calm and 

ressentment between the people, respecting Islam as a religion and freedom of speech at 

the same time. Arla Foods reacted to the crisis by applying risk management and also 

by dissociating itself from the publications by an information campaign that was 

published in 25 different Arabic newspapers.  Finally, the company made a reset of the 

communication strategy adopting a more global mindset although being a Scandinavian 

company.  
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1. Inledning 

I september 2005 publicerade den danska tidningen Jyllandsposten flera karikatyrbilder som 

avbildade profeten Muhammed som hund och gris. En annan bild föreställde profeten med en 

bomb i turbanen. Enligt islamologen Jan Hjärpe var de danska Muhammedkarikatyrerna bara 

en i raden av händelser som utmanade relationen mellan västvärlden och Mellanöstern, där 

karikatyrerna uppfattades som en antimuslimsk kampanj eftersom det inom islam är förbjudet 

att avbilda profeten.
1
 Reaktionerna var många världen över, inte minst bland människor med 

muslimsk bakgrund i Europa men även i Mellanöstern. Karikatyrerna upplevdes som 

islamofobiska i Mellanöstern medan Danmark vidhöll principen om yttrandefrihet och 

Jyllandsposten var oberoende från den danska staten. I januari 2006 blossade debatten upp på 

allvar och en bojkott bröt ut mot danska företag av invånare och stater i stora delar av 

Mellanöstern som en protest mot publiceringen. Bojkotten var stor nog att också orsaka en 

diplomatisk kris mellan Danmark och länder i Mellanöstern. Det som från början handlade 

om religion blev nu också politik. Det var första gången sedan 1970-talet som en större 

internationell handelsbojkott ägde rum, senast det skedde var när flertalet europeiska stater 

bojkottade sydafrikanska varor på grund av den sydafrikanska apartheidregimen. Det är sällan 

som invånare i en hel region mobiliserar sig kraftigt för en handelsbojkott mot ett lands varor 

eller stat. Det dansk-svenska företaget, Arla Foods, vars största exportmarknad ligger i 

Saudiarabien utsattes för en omfattande konsumentbojkott som en följd av krisen. 

Konsumentbojkotten mot Arla Foods varade i mer än ett halvår och medförde en förlust på 

490 miljoner kronor.2
 Temat i denna uppsats är konflikten mellan Mellanöstern och 

västvärlden med fallet om de danska Muhammedkarikatyrerna. Det handlar om hur 

allmänheten i Mellanöstern beskrev den ”andre”, västvärlden, och om hur västvärlden beskrev 

Mellanöstern utifrån de reaktioner som uppstod i samband med krisen. Fallet är intressant och 

dagsaktuellt med tanke på att krisen med karikatyrbilderna har blossat upp igen, fyra år efter 

att den bröt ut. Exempelvis publicerade den svenska konstnären Lars Vilks, liknande bilder på 

profeten Muhammed och blev därefter mordhotad och förföljd vilket präglat mediedebatten 

även under våren 2010. Muhammedkrisen har också en sociologisk dimension eftersom den 

                                                      
1 Hjärpe 2007, s.143. 

2 Pressmeddelande 2006-03-02.  

 



 

 5 

 

 

utgör ett exempel på en form av vi- och demkänsla, en intressant sociologisk fråga. Samtidigt 

är det få forskare som undersökt reaktionerna i Mellanöstern, de föreställningar och idéer som 

florerade mot väst i Mellanöstern under denna tidsperiod vilket gör att denna uppsats belyser 

en ny aspekt av Muhammedkrisen.  Studien utgörs av en diskursanalys av artiklar som 

publicerades i saudiarabisk press, det land där också konsumentbojkotten varade längst i 

jämförelse med andra islamska länder. Uppsatsen omfattar också en jämförande studie mellan 

den saudiarabiska pressen och den svenska dagstidningen Dagens Nyheter (DN) för att 

illustrera vi - och demkänslan. På så sätt undersöks inte bara Mellanösterns reaktioner i 

samband med krisen utan också svenska reaktioner på Muhammedkrisen . Den svenska 

diskursen är intressant att studera då konsumentbojkotten riktades mot ett delvis svenskt 

företag och kan sägas representera en del av västvärldens diskurs.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet är att beskriva hur DN och några saudiarabiska tidningar porträtterar den ”andre” 

under Muhammedkrisen och på så sätt upprätthåller eller skapar en gräns mellan ”vi och 

dem”. Därmed beskriver denna uppsats både hur ”vi”, västvärlden ser på ”den andre”, 

Mellanöstern, och tvärtom. Ett delsyfte är att beskriva och analysera hur företaget Arla Foods 

påverkades av och agerade mot den saudiska bojkotten av företagets varor. Studiens tid är 

avgränsad från januari till maj år 2006, vilket utgör den period där mediebevakningen om 

protesterna som var mest intensiv. Avgränsningen till saudiarabiska tidningar beror på att Arla 

Foods största exportmarknad ligger i Saudiarabien och det var land där konsumentbojkotten 

varade längst.
3
 Därmed får reaktionerna i Saudiarabien illustrera och representera de islamska 

reaktionerna i Mellanöstern.  Avgränsningen till DN baseras på att det är den största svenska 

dagstidningen och därmed kan sägas ge en representativ bild av den svenska diskursen. 

Visserligen kan också den danska diskursen studeras, dock anses den svenska diskursen kunna 

spegla västvärldens diskurs i större utsträckning. Danmark var t.ex. mitt i strålkastarljuset 

med tanke på att Muhammedkarikatyrerna publicerades i just en dansk tidning. I den danska 

diskursen kan det t.ex. finnas idéer som utrycker ett behov av att agera eller försvara sig mot 

Muhammedkrisen under den studerade tidsperioden. 

                                                      
3 Pressmeddelande, 2008-01-24. 
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Utifrån syftena och avgränsningen formuleras följande frågeställningar: 

 Vilka föreställningar och idéer uttrycktes i saudiarabiska tidningar mot västvärlden 

under Muhammedkrisen? Och tvärtom: vilka föreställningar och idéer uttrycktes i 

Dagens Nyheter mot Mellanöstern?   

 Hur hanterade Arla Food Saudiarabiens respons på Muhammedkarikatyrerna? Hur 

agerade man från ledningens sida i syfte att stävja konsumentbojkotten?  

Efter detta inledande avsnitt följer ett avsnitt om det metodologiska tillvägagångssättet. I 

avsnitt tre presenteras tidigare forskning och därefter utvecklas ett teoretiskt ramverk. I det 

fjärde avsnittet ges en presentation av fallet med Muhammedkarikatyrerna och Arla Foods. I 

det femte avsnittet analyseras det empiriska resultatet. I det sista och sjätte avsnittet, ges en 

slutdiskussion som också anknyter till vidare forskning. 

2. Metod och material 

I denna uppsats används diskursanalys, som är en kvalitativ metod, för att beskriva de idéer 

och föreställningar om den vi- och demkänsla som skapades under Saudiarabiens 

konsumentbojkott mot Arla Foods. Protesterna mot karikatyrerna med idéer, föreställningar 

och tankar mot västvärlden i saudiarabisk media samt västvärldens syn på krisen kan sägas 

utgöra ett exempel på en diskurs. Med diskurs avses den uppsättning utsagor som talas i ett 

specifikt socialt sammanhang. Diskursen innehåller regler som styr vad som kan sägas och 

inte sägas. Diskurser innehåller också maktaspekter.
4
 Med hjälp av diskursanalysen som 

metod blir det möjligt att ta fasta på vad som sades och av vem, mer konkret vilka idéer och 

föreställningar som förekom i debatten. Det handlar om att beskriva hur Saudiarabien såg på 

den ”andre” och hur västvärlden såg på sin ”andre”, Mellanöstern, genom språket.   

Materialet utgörs för det första av ett antal artiklar från tre stora saudiarabiska dagstidningar 

samt ett urval artiklar från DN. För det andra, utgörs materialet av en semistrukturerad 

intervju. Dessa utgör tillsammans min primära data. DN som Sveriges största dagstidning 

bedöms kunna spegla och representera den svenska diskursen på ett bra sätt. Samtidigt 

riktades också konsumentbojkotten mot ett dansk-svenskt företag och det finns därför en hög 

sannolikhet att DN publicerat en hel del artiklar om Muhammedkrisen. 

                                                      
4 Bergström och Boréus 2000, ss.16-19. 
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Urvalet består av de artiklar som innehåller en analys eller debatt kring krisen och som inte 

utgör nyhetsartiklar om händelseförloppet i världen eller danska politiska förhållanden. 

Urvalet är i mångt och mycket ledare och artiklar av DN:s skribenter och chefredaktör, 

debattörer och författare. Texterna har hittats i DN:s sökarkiv på Internet med hjälp av 

sökordet ”Muhammed”.  Det empiriska materialet består också av sekundärdata i form av 

böcker av författare som utgör tidigare forskning på området och Arla Foods 

pressmeddelanden från 2006 som beskriver fallets tidslopp. I redovisningen av den empiriska 

undersökningen används citat för att visa hur dessa idéer och föreställningar anknyter till det 

teoretiska ramverket. Jag har valt ett urval av artiklar och debattinlägg från de tre stora 

saudiska tidningarna; Al-Hayat, Shark Al-Awsat och Al-Watan.
5
 Artiklarna publicerades i Al-

Hayat från januari till februari, artiklarna från Shark Al-Awsat publicerades från februari till 

maj och artiklarna i Al-Watan från januari till april 2006. Kriteriet för valet av tidningar var 

främst att tidningen skulle ägas och produceras i Saudiarabien för att spegla den specifika 

kontexten. Det kan tilläggas här att tidningen Al-Watan omnämndes i Arlas pressmeddelande, 

varför denna har inkluderats. Artiklarna från Al-Watan är publicerade på arabiska, till skillnad 

från Shark Al-Awsat och Al-Hayat som är publicerade på engelska. Anledningen till varför jag 

valt att inhämta material från tre olika saudiarabiska tidningar är för att jämföra hur krisen 

beskrivs utifrån olika perspektiv. Genom att använda tre tidningar fås en fylligare bild av 

saudisk mediediskurs.  Under arbetet med att söka efter artiklar har samma sökord valts som i 

fallet med DN, det vill säga ”Muhammed”. Här tåls det att tänka på forskaren Scotts två 

bedömningskriterier när det gäller val av källhänvisning. Det första gäller autenciteten, det 

vill säga om artiklarna är äkta och inte från något ovisst ursprung. Internet som källa är 

föränderlig, men då de fyra tidningarna är etablerade tidningar och då artikelförfattare samt 

datum publiceras kan tillförlitligheten ses som godtagbar. Det andra kriteriet, gäller 

trovärdigheten, det vill säga om artiklarna är missvisande eller ger en felaktig beskrivning av 

verkligheten.
6
 I egenskap av forskare är det också svårt att veta detta i förväg eftersom 

tidningarna inte är kända för mig. Även om DN är den största svenska dagstidningen så kan 

det inte förutsättas att den helt speglar den diskurs som förelåg i Sverige vilket måste beaktas i 

min analys. Däremot kan jag urskilja dem idéer och analyser som uttrycktes i Sveriges största 

dagstidning vilket ändå är betydelsefullt i en jämförelse med saudiarabiska tidningar och i 

besvarandet av mina frågeställningar. När det gäller urvalet av intervjuperson så bör det vara 

                                                      
5 Det kan nämnas att tidningen Al-Watan också har en annan upplaga för övriga Mellanöstern, men 

artiklar som studeras här är endast från Saudiarabiens upplaga.  

6 Bryman 2002, kap. 1-2, 19. 
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någon som i egenskap av sin roll och position kan beskriva företaget Arla Foods hantering av 

konsumentbojkotten. Astrid Gade Nielsen var under krisen kommunikationschef för 

produktionen vid huvudkontoret i Århus, Danmark och har också tjänstgjort på företagets 

olika kontor i Mellanöstern. Intervjun med Astrid Gade Nielsen, gjordes av praktiska skäl per 

telefon då Nielsen är posterad vid huvudkontoret i Århus, Danmark.  Telefonintervjun har 

spelats in och var semistrukturerad vilket innebär att jag förberett bestämda frågor i förväg i 

ett mönster och i olika teman men med utvecklade följdfrågor utifrån respondentens svar.
7
 

Intervjun transkriberades kort efter att den genomfördes. Fördelen med detta är att 

respondenten ges möjlighet att prata fritt kring frågorna och där svaren kan bli mer 

uttömmande än med färdiga strukturerade frågor.  

3. Teori 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning. Först presenteras Schutz och Baumans och Mays 

resonemang kring vi - och demkänslan. Sedan presenteras Foucaults diskursteori, Bachrach 

och Baratz maktdimensioner och Hirshmans handlingsalternativ för tillträde till diskurs. 

Därefter utvecklas också begreppet ”omvänd maledicta” utifrån Whetcrofts teori. Dessa 

teorier utgör det analytiska ramverket. 

3.1 Tidigare forskning 

Det finns få studier som behandlar Muhammedkarikatyrerna. Tidigare forskning behandlar i 

stället allmänna resonemang om vi - och demkänslan, relationen mellan öst och väst, bilden 

av islam och sekularisering samt en diskussion kring islam som politik och 

religionsvetenskap. En uppmärksammad bok som behandlar förhållandet mellan västvärlden 

och Orienten är litteraturprofessorn Edward Saids bok Orientalism (1978).  Boken handlar om 

västvärldens syn på Orienten. Saids tes är att begreppet ”orientalism” utifrån Foucaults teori 

är en diskurs med föreställningar och idéer om Orienten som något främmande och 

underutvecklat. Vidare menar Said att ”orientalism” vilar på en geografisk uppdelning. I 

                                                      
7 Bryman 2002, kapitel 1-2 och 19. 
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världen finns två ojämlika krafter, ”Orienten” och ”Occidenten” (västvärlden). Uppdelningen 

har spridit sig till såväl ekonomiska, sociologiska, historiska som filosofiska texter. Inom 

denna diskurs ingår vissa intressen som har en vilja och avsikt att förstå och kontrollera det 

som är annorlunda. Vidare beskriver Said hur ”Orienten” alltid inneburit en fara och hot i 

västvärlden. Orienten har också varit ett område som är intressant för västvärlden på grund av 

strategisk och ekonomisk betydelse. I olika medier har det skapats föreställningar om 

Orienten vilka är generella med exotiska och mytiska inslag. En slutsats är att sättet att 

betrakta och uppfatta Orienten har också blivit ett sätt att uppfatta Mellanöstern.
8
  En annan 

studie om konflikten mellan öst och väst, återfinns i Andrew Whetcrofts bok, De otrogna, 

konflikten mellan kristendom och islam (2006). Islamologen Jan Hjärpe redogör i bokens 

förord för de centrala och viktigaste resonemangen. Boken har ett historiskt perspektiv där 

Whetcroft beskriver relationen mellan kristendom och islam från 1500-talet och framåt med 

kopplingar från modern tid. Det handlar om hur det alltid funnits skräckhistorier, stereotyper 

och berättelser om islam som en typ av psykologisk krigsföring från västvärldens sida. Mer 

konkret analyseras historieskrivningens funktioner och följder, alltså vilken funktion som alla 

stereotyper fyllde och dess konsekvenser. Whetcrofts utgångspunkt är att det inte föreligger 

någon kollision mellan olika civilisationer. På så sätt tar Whetcroft avstånd från statsvetaren 

Samuel P. Huntingtons bok The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order 

(1996). Whetcroft kritiserar tanken om att en händelse i det förflutna kan förklara vad som 

sker eller förväntas ske i nuet. Whetcroft understryker att det är propaganda att tala om en 

konflikt mellan två civilisationer och som hindrar samhället att se verkligheten bestående av 

människor som strävar efter mänskliga rättigheter. En annan intressant aspekt hos Whetcroft 

är att han har en fokus på att studera språket i de berättelser som studeras och utvecklas. Han 

beskriver hur väst alltid sett den ”andre” med skräck vilket återfinns i språkets strukturer och 

mekanismer. Whetcroft påpekar hur en annan form av kommunikation såsom bilder också 

överför missuppfattningar. Ett exempel presenteras med den amerikanske presidenten George 

W. Bushs tal efter den 11 september 2001, där Bush talade om ett ’korståg’, som gav 

provocerande och krigiska signaler.  En slutsats är att världen använder sig av en ny typ av 

språk efter den 11 september där visuella metaforer skapas i bildandet av och föreställningen 

om den ”andre”. Whetcroft menar därför att kunskaper, stereotyper och föreställningar om 

den ”andre” finns i konst, propagandaspråket, i skämtteckningar och i karikatyrer. Ytterligare 

ett exempel ur historien som tas upp är en berättelse om tryckpressen från Osmanska riket och 

                                                      
8 Said 1993, s. 14 och s. 28. 
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som visar hur väst skapade föreställningar om den ”andre” i öst. Det rådde föreställningar om 

att tryckpressen förbjöds i Osmanska riket på grund av rikets religiösa tro. Det fanns dock en 

naturlig orsak till varför man inte använde tryckpressen i riket. Språket, arabiskan, var kursivt 

med många prickar som inte var anpassad till tryckpressen. Under denna tid avbildades heller 

inte profeten utan han kvarstod som osynlig i konsten. Det fanns en avsaknad av bilder, 

porträtt eller karikatyrer i Osmanska riket. Whetcroft påpekar att inom islam är bilder något 

abstrakt och ogudaktigt. Ett centralt resonemang hos Whetcroft är att både kristna och 

muslimer i alla tider betraktat varandra med misstänksamhet. Han påpekar dock att 

västerlandet avskytt den andra med mer kraft och utbreddhet. Idag har dock Öst lärt sig att 

utnyttja tryckkonsten på samma sätt. Begreppet ”maledicta” (ung. verbal aggression) 

introduceras vilket enligt Whetcroft handlar om hur historisk kristendom förhåller sig till 

islam. Begreppet har konstruerats och moderniseras och utgör ”korstågets och ondskans 

språk”. Maledicta handlar om att förbanna och har ödesdigra konsekvenser. Det är 

ondskefulla tankar och yttranden som finns överallt men som inte kan begränsas eller 

censureras.
9
 I sin avslutning uppmuntrar Whetcroft till en ökad förståelse och lyssnad och 

talar om att man ska höra stereotyper och föreställningar, fragment av maledicta som verkar 

för oönskade generaliseringar utifrån ett större helhetsperspektiv. Sammanfattningsvis detta 

avsnitt presenterat tidigare studier om konflikten mellan öst och västvärlden med fokus på 

religion. Whetcrofts och Saids bidrag intressant eftersom båda författarna visar på hur språket 

haft en avgörande betydelse i konflikten mellan Mellanöstern och västvärlden. Resonemanget 

om att olika former av kommunikation speglar föreställningar och stereotyper om den ”andre” 

är aktuellt och relevant. Saids teori om ”orientalism” som diskurs påminner i mångt om 

mycket om de idéer och föreställningar som florerar om Mellanöstern i västvärlden än idag.  

3.2 Teoretiskt ramverk   

I detta avsnitt utvecklas en teoretisk analysram. Först presenteras teorier om vi- och 

demkänslan och maledicta. Sedan presenteras teorier om diskurser. Presentationen av 

diskursteorier består av Foucaults teori om utestängningsprocedurer och principer, Bachrach 

och Baratz teori om de två maktdimensionerna och Hirschmans handlingsalternativ om hur 

                                                      
9 Whetcroft 2006, ss.10-13, 17-18, 307-309 och 324. 
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man får tillträde till en diskurs. Slutligen ges en sammanfattning där de olika teorierna 

kopplas samman och en förklaring ges till hur dessa kan tillämpas i den empiriska analysen. 

3.2.1 Vi- och demkänslan 

Enligt Bauman och May är en central utgångspunkt i sociologin att försöka förstå människor i 

vår omvärld, deras drömmar, nöd och bekymmer, då vi är beroende av varandra. En ökad 

förståelse om vår omvärld resulterar också i att förstår oss själva i större utsträckning. Det 

som normalt tas för givet i samhället ifrågasätts i sociologin. Mer konkret innebär det att det 

välbekanta och självklara i stället främmandegörs. Genom sociologin upptäcker vi människor 

flera olika sätt att leva våra liv och inte ett enda sätt. Oanade möjligheter för människor att 

leva tillsammans skapas i samband med en djupare kunskap om samhället. Detta gör att vi blir 

mer vakna och toleranta inför mångfald. Den nya förståelsen kan underlätta vår 

kommunikation med ”andra” och leda till ökat samförstånd. Exempelvis skriver sociologerna 

att ”fruktan och fientlighet kan ersättas med tolerans”.
10

 Bauman och May hänvisar till den 

tyske sociologens Schutz resonemang som kan kopplas till vi- och  

demkänslan. Schutz menar att det sociala avståndet mellan människor ökar i omfattning när 

det sociala umgänget minskar i omfattning och intensitet. Resultatet blir att ”ju längre bort 

från oss själva som andra befinner sig, desto mer kategoriserande är vår medvetenhet om och 

våra reaktioner på dem” [...].
11

 Schutz menar då att vår kommunikation blir ensidig och 

ofullständig och myter om den andra skapas. Vidare förändras också vår förmåga att sätta oss 

in i en annan persons läge. När det gäller Baumans och Mays tes om vi- och demkänslan 

definierar de ”oss” som den grupp vi känner att vi tillhör och förstår medan den ”andra” är 

den vi inte kan eller vill tillhöra. De förklarar att bilden av den ”andra” är vag och svår att 

förstå. Därför blir den för oss också skrämmande. Samma föreställning om ”oss” har också de 

”andra”.12 Bauman och May har också ett teoretiskt resonemang om ”främlingar”. De menar 

att ”främlingar” kommer objudna till vårt sociala rum och söker en fast punkt där vi bor 

oavsett om vi önskar det eller inte. Vi har också svårt att förstå dem, mer konkret, ”de är så att 

säga varken nära eller fjärran, och vi vet inte riktigt vad vi kan förvänta oss av dem och av oss 

                                                      
10 Bauman och May 2001, s.24. 

11 Bauman och May 2001, s.46. 

12 Bauman och May  2001, ss.23-24 och 46-48. 
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själva”.
13

 En central slutsats hos sociologerna tycks vara att människan skapar fysiska och 

symboliska gränser mellan varandra.14 Det kan kopplas till Whetcroft som menar att olika 

former av kommunikation speglar föreställningar och stereotyper om den ”andra”. Enligt 

Whetcroft har till exempel väst alltid sett den ”andre” med skräck vilket återfinns i språkets 

strukturer och mekanismer. I beskrivningen av de föreställningar och idéer som kom till 

uttryck i diskursen kan det vara intressant att i analysen koppla till Whetcrofts resonemang 

om den särskilda ”maledictan”. Begreppet handlade om hur kristendomen förhåller sig till 

islam genom att tillämpa ett kraftigt språk där man förbannar Mellanöstern. Whetcroft 

beskriver exempelvis hur både kristna och muslimer i alla tider betraktat varandra med 

misstänksamhet och hur väst alltid avskytt den ”andre” med mer kraft och utbreddhet. Han 

talar om ”maledicta”, vilket handlar om hur historisk kristendom förhåller sig till islam genom 

ett kraftfullt språk.15  Eventuellt kan kraftiga yttranden i de saudiarabiska tidningarna mot 

västvärlden identifieras, uttryck om en avsky till den ”andre”, en omvänd maledicta. 

Sammanfattningsvis blir Schutz, Bauman och Mays resonemang om vi- och demkänslan 

intressanta att studera. Exempelvis kan det sociala avståndet mellan Saudiarabien och Sverige 

ha ökat i omfattning under krisen med tanke på de reaktioner som bröt ut utifrån Schutz tes. 

Det finns också en möjlighet att en förändrad förmåga att sätta oss in i den andra personens 

läge kan urskiljas i diskursen som förelåg i Mellanöstern och Sverige utifrån Schutz tes. 

Utifrån Bauman och May kan det möjligen också finnas resonemang om en oförståelse för de 

”andra” i diskursen och en ovisshet om de ”andras” förväntningar i de tre saudiarabiska 

tidningarna och DN. Bilden av den ”andra” kanske kan urskiljas som vag, svårt att förstå och i 

vissa fall skrämmande i diskursen. I den empiriska analysen blir det intressant att se om en 

omvänd maledicta, kan utrönas. Språket kan därmed synliggöra konflikten mellan 

Mellanöstern och västvärlden, temat för denna uppsats. 

3.2.2 Diskursanalysens teoretiska utgångspunkter 

Enligt forskarna Bergström och Boréus kan en diskurs ses som ”en viss typ av yttranden”.16
 

Olika sociala fenomen konstitueras och formas av språket och påverkar synen på vilka vi är 

                                                      
13 Bauman och May 2001, s.54 

14 Ibid. 

15 Whetcroft. 2006, s.341. 

16 Bergström och Boréus 2000, kapitel 6. 
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och vår syn på världen. Forskarna hävdar att diskursanalys som metod bör inbegripa vissa 

överväganden såsom om sociala fenomen bättre kan beskrivas och förstås genom att studera 

språket och om det föreligger ett intresse för makt. Ett positivt svar på sådana överväganden 

innebär att diskursanalys är ett användbart verktyg för det studerade fallet. Det är också en 

relevant metod för att studera spänningar, debatter och motsättningar. Artiklarna i olika 

saudiarabiska tidningar samt DN utgör ett exempel på en diskurs där vi- och demkänslan 

skapades och upprätthölls som en följd av Muhammedkarikatyrerna. Med hjälp av en 

diskursanalys kan därför idéer och föreställningar om vi- och demkänslan som kom till 

uttryck i Saudiarabien och väst urskiljas. Inom diskursen finns också en maktaspekt. 

Statsvetarna Bachrach och Baratz menar t.ex. att makt föreligger i bland annat två olika 

dimensioner/ansikten.  Makten blir synlig när folks åsikter uttrycker makt. Åsikterna gynnar 

folket vilket kommer till uttryck i politiska sammanhang genom texter, beslut eller 

debattinlägg. Det finns en opposition som tvingas att backa som ett resultat av att folkets 

åsikter uttrycker makt. Det finns också en andra maktdimension när vissa frågor inte kommer 

upp på dagordningen och inte blir föremål för beslut på grund av att vissa starka aktörer 

hindrar frågorna från att göra det. Resultatet blir att vissa intressen inte iakttas och andra 

uttalanden kommer inte upp.
17

 Protesterna mot Muhammedkarikatyrerna i diskursen kan 

förstås som en maktutövning i den första dimensionen. Protesterna uttryckte folks åsikter i 

artiklar och resulterade i en konsumentbojkott mot ett danskt-svenskt företag samt en politisk 

och diplomatisk kris. En annan maktaspekt inom diskursteorin beskrivs av Foucault. Han 

menar att diskursen försöker framstå som oskyldigt men har flera förbud. Förbudet grundar 

sig på utestängningsprocedurer, i samhället, det vill säga att man inte får yttra sig om alla, inte 

om vad som helst, av vem som helst och slutligen när som helst.  Det speglas av en vilja till 

sanning, diskursen upplevs som det sanna och utövar press och makt över andra diskurser. Det 

finns institutioner eller expertsystem i samhället som bidrar och upprätthåller 

maktutövningen. Det fungerar som så att vi medborgare har förtroende till dessa experter och 

inte alltid vill höra deras åsikter. Vidare skriver Foucault om hur en diskurs har vissa förbud 

och krav som man måste uppfylla för att verka inom den. Människor försöker därför anpassa 

sig efter diskursen och ser den som sanning, det är en ständigt sökande efter det rationella. 

Resultatet blir att andra alternativ stängs ute.18 Frågan om hur man förhåller/anpassar sig till 

en diskurs kan också kopplas till Hirschmans olika handlingsalternativ. Hirschman beskriver 

till exempel ett antal strategier/handlingsalternativ som kan användas för att förhålla sig en 

                                                      
17 Bachrach och Baratz 1962, s. 947-948 och 952, 

18 Foucault 1993, s.13-14. 
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diskurs och är nära kopplat till Foucaults tes om att människor försöker anpassa sig efter en 

diskurs. Hirschmans första handlingsalternativ ”exit” innebär att man i stället drar sig ur en 

diskurs. Det andra alternativet, ”voice” innebär en form av protest mot diskursen och det 

tredje alternativet ”loyalty”, innebär att man går in i rollen som diskursen utgör, accepterar 

den.
19

 Sammanfattningsvis kan Foucaults teori om utestängningsprocedurer och expertsystem 

appliceras i analysen. Det empiriska materialet kan t.ex. innehålla idéer i samhället om vad 

som är acceptabelt av aktörer i samhället som försöker upprätthålla diskursen och till och med 

verka för en vi - och demkänsla. Vissa aktörer kan också vilja framhäva en annan diskurs som 

upplevs som den sanna och därmed utöva påtryckningar på dem idéer som florerade i DN och 

de tre saudiarabiska tidningarna. Vidare kan Hirschmans handlingsalternativ kopplas till 

studiens andra frågeställning om hur Arla Foods hanterade krisen och hur ledningen agerade 

för att stävja bojkotten.  

4. Muhammedkarikatyrerna och 

Arla Foods 

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av företaget Arla Foods och en beskrivning av 

konsumentbojkottens händelseförlopp. Arla Foods är en kooperativ förening som ägs av 8500 

danska och svenska bönder. Idag utgör företaget Europas största mejeriföretag och har 1200 

medarbetare i Mellanöstern. Arlas ledning uppskattar att man haft affärsverksamhet i regionen 

under 40 år. År 2005 utgjorde försäljningen i Saudiarabien två tredjedelar av företagets 

omsättning i regionen. Under januari månad år 2006 sålde Arla nästan inga produkter i 

Mellanöstern till en följd av att kunderna avbokat sina beställningar.
20

 Samma månad fanns 

vissa förhoppningar från lednings sida. Men även i februari månad fortsatte bojkotten och 

situationen i Saudiarabien var oförändrad efter den danska statsministerns uttalande.21 I mars 

månad rapporterar företaget om förluster på drygt 490 miljoner kronor till en följd av 

uteblivna vinster i Mellanöstern. Den 7 mars beslutade företaget att sänka mjölkpriset till 

                                                      
19 Hirschman 1970, passim. 

20 Pressmeddelande 2006-01-31 och pressmeddelande 2006-03-02.   

21 Pressmeddelande 2006-02-01.  
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bönderna för att försöka stävja förlusterna till en viss grad.  Kort därefter, den 19 mars 2006 

genomförde företaget en annonskampanj som publicerades i 25 arabiska tidningar, i dessa 

betonas företagets fyrtioåriga historia i Mellanöstern och att man med detta lärt sig att 

rättfärdighet och tolerans är nära förknippat med islam. I slutet av mars månad samma år är 

vissa produkter av företaget tillbaka i butiker runtom Mellanöstern. Dock rapporterar 

företaget att endast mindre butiker i Saudiarabien har tagit tillbaka sina varor och att det 

fortfarande går trögt i Saudiarabien, till skillnad från Libanon där det fanns flest produkter. I 

början av april informerar företaget att man fått positiva besked av detaljhandeln i 

Saudiarabien att varorna ska komma tillbaka i större omfattning. Företaget fortsatte med 

annonskampanjer för att få konsumenterna att också välja deras produkter. Samtidigt 

beslutade Arla Foods att säga upp ett femtiotal medarbetare på ett av mejerierna i Danmark 

som producerar varor till Mellanöstern, detta till en följd av bojkotten och den långsamma 

återhämtningen. Vid den tidpunkten hade långt från många butiker som sålt produkterna innan 

återgått till att sälja Arlas produkter, vilket var fallet före bojkotten.22 Konsumentbojkotten 

fortsatte året ut men avtar långsamt och fortsätter in på 2007 samt 2008. I januari 2008 låg 

försäljningen i Saudiarabien på 83 % av tidigare volym.
23

  Sammanfattningsvis varade 

konsumentbojkotten mot Arla Foods i ungefär två år, men den mest intensiva pågick i sex 

månader under 2006. 

5. Analys av Muhammed-

diskursen 

I detta avsnitt redovisas det empiriska resultatet. Först ges en allmän beskrivning av diskursen 

som ägde rum med anledning av krisen i fyra tidningar. Syftet är att presentera de 

föreställningar och idéer som uttrycktes mot västvärlden i Al-Watan, Shark Al-Awsat och Al-

Hayat samt tvärtom de föreställningar och idéer som uttrycktes mot Mellanöstern i DN. Här 

                                                      
22 Pressmeddelande 2006-04-11.   

23 Pressmeddelanden 2006-01-24, 2006-01-31, 2006-02-01, 2006-03-02, 2006-03-07, 2006-03-19, 

2006-03-28, 2006-03-30, 2006-04-05, 2006-04-06, 2006-04-11, 2006-05-23 och 2008-01-24. 
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undersöks särskilt om vissa institutioner och aktörer försöker upprätthålla den diskurs 

(expertsystem) som förelåg och om utestängningsprocedurer kan härledas. För det andra, 

undersöks om en vi- och demkänsla kan urskiljas i diskursen under krisen, detta utifrån 

Schutz och Bauman och Mays teori. För det tredje studeras språket genom att försöka urskilja 

en ”omvänd maledicta”, ett kraftfullt språk gentemot västvärlden i de tre saudiarabiska 

tidningarna utifrån Whetcrofts teori.  För det fjärde ges en redovisning om hur Arla Foods 

hanterade Saudiarabiens respons på Muhammedkarikatyerna och hur man agerade från 

ledningens sida.  

5.1 Den mediala diskursen i Sverige och 

Saudiarabien 

I tidningsmaterialet kan flera allmänna idéer och föreställningar urskiljas. Först beskrivs 

diskursen i DN. I januari 2006 kommenterar DN:s kulturskribent Henrik Berggren danska 

Jyllandspostens ursäkt för publiceringen av Muhammedkarikatyrerna. Berggren skriver hur 

tidningens ursäkt ”bara blir en obehaglig bekräftelse på att fundamentalistiska hot mot 

individer, mot ekonomiska och politiska intressen – går hem”.
24

 Han menar att de senaste 

händelserna med flaggbränningar och mordhot i Mellanöstern har lönat sig med tanke på 

Jyllandspostens ursäkt. Berggren instämmer med den danska statsministerns uttalande att 

vägra att diskutera med kritikerna om vad som skrivs i danska tidningar. Berggren menar att 

det vore ”ett indirekt hot mot yttrandefriheten”. Vidare påpekar Berggren att diplomatiska 

förbindelser med företrädare från Mellanöstern möjliggör samtal med dem man inte är 

okontant med samtidigt som han påpekar att den danska regeringen bör ha agerat mer aktivt 

och inte kompromissat med sin grundläggande hållning. Han skriver t.ex. 

 [...] att angreppen på Jyllandsposten får inte leda till rädsla för att kritisera eller 

satirisera islam eller någon annan religion. Hur mycket det än hotas och viftas med 

vapen. Däremot har vi – i den bästa av upplysningstraditioner – ett ansvar för att 

inte lägga huvudet på hyllan. 25
  

Dessa idéer och föreställningar om att inte kompromissa om yttrandefriheten och att 

mordhoten lönat sig för de protesterande (tack vare tidningens ursäkt) kan sägas känneteckna 

                                                      
24 Berggren 2006-01-31. 

25 Ibid. 
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resonemanget om att man inte får tala om vad som helst, när som helst och med vem som 

helst. Därmed finns exempel på Foucaults utestängningsprocedurer. Att inte kompromissa om 

yttrandefriheten och att inte tala med företrädare från Mellanöstern under krisen utifrån 

Berggrens perspektiv kan vara ett exempel på utestängningsprocedurer.
26

 Vidare kan en ledare 

från januari i DN indirekt sägas försvara den danska tidningens publicering av 

Muhammedkarikatyerna med argumentet om yttrandefrihet samtidigt som den har ett 

påpekande om att karikatyrerna var kränkande. Försvarandet av yttrandefriheten innebär inte 

t.ex. ett försvarande av de kränkande karikatyrerna: 

Den som försvarar rätten att häda, försvarar inte hädelsen i sig. Eller i 

Jyllandspostens fall: teckningarna må vara både kränkande och illasinnade men 

tidningen var i sin fulla rätt att publicera dem utan att utsättas för hot. 
27

 

I en annan ledare i DN från februari 2006 påpekas att det krävs att ett öppet och demokratiskt 

samhälle gör skillnad på kvalitet och mindre konstnärliga saker. I ledaren påpekas att allt 

inom yttrandefriheten inte är moraliskt eller försvarsbart även om alla vinner på ett fritt 

tankeutbyte och pluralism i ett längre perspektiv. Återigen finns tydligt resonemang om 

bevarandet av yttrandefriheten trots den skada den kan utgöra.
28

 Författaren och journalisten 

Niklas Ekdal uttrycker en oro för att våld lönar sig när fundamentalister går med framgång 

och att hoten skrämmer den danska tidningen. Intressant är att Ekdal talar om att det finns ett 

hot om en kamp mellan civilisationer vilket kräver viss hjälp från Gud, hjälp som inte finns. 

Såhär lyder Ekdals uttalande: 

Inför hotet om en kamp mellan civilisationer ligger det nära till hands att åkalla det 

gamla spanska ordspråket: ”Må Gud ge mig en motståndare som förstår vad jag 

menar”. Eftersom Gud i det här fallet är kidnappad av andra intressen ska man nog 

inte vänta sig så mycket hjälp från det hållet. Och inte verkar hon bry sig heller.
29

 

En slutsats är att uttalandet om motståndare kan sägas förstärka en föreställning om att en 

kamp och att en konflikt råder utifrån Huntingtons tes, en kamp mellan civilisationer. Det 

finns dock en artikel av journalisten och författaren Göran Rosenberg som har en annan 

betoning på yttrandefriheten än föregående skribenter i tidningen. Rosenberg talar om 

yttrandefrihetens svaghet, det vill säga gränslösheten i yttrandefriheten vilken oavsiktligt kan 

såra och skada. Han exemplifierar med att om Jyllandsposten publicerat antisemitiska 

karikatyrer hade få accepterat argumentet att det går inom ramen för att testa yttrandefrihetens 

                                                      
26 Ibid.  

27 Ledare 2006-01-11.  

28 Ledare 2006-02-01. 

29 Ekdal 2006-02-05.   
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gränser. Vid det tillfället hade alla enligt Rosenberg förstått att allt som kan sägas inte bör 

sägas eftersom det kan få sårbara konsekvenser.
30

 Det kan upplevas vara en välavvägd analys 

av Rosenberg i tider av ett redan infekterat klimat mellan Mellanöstern och västvärlden, inte 

minst efter terroristattackerna den 11 september 2001. 

Diskursen i de saudiarabiska tidningarna ter sig på olika sätt. I tidningen Al-Hayat finns det 

riktas en kritik mot våldsamheterna av västerländska intressen och risken med 

generaliseringar samtidigt som man kritiserar publiceringen av Muhammedkarikatyerna. 

Nedan följer två exempel som talar om negativa föreställningar om muslimer och att danska 

medborgare inte kan hållas ansvariga för karikatyrerna:   

In a time when feelings toward Muslim communities in the West are negative and 

racial incidents against Muslims are common, the publication of such photos can be 

deemed inflammatory. [....] but because the timing (seven months after the London 

bombings). 

Denmark and the Danish people should not be held accountable for a decision of a 

newspaper publishing such a thing. Danish embassies and Consulates in the Middle 

East should not be torched to the ground; Danish people in the Middle East should 

not feel unsafe. 
31

 

Artikelförfattaren Hussein Abdel-Rahman skriver att våld inte är ett relevant svar trots de 

känslor som gror och att man inte kan skylla ett problem på ett helt land och dess 

befolkning.
32

 I en annan artikel är Abdel-Rahman mer politisk där han uppmanar muslimer att 

reagera mot kampanjen och att visa ”den sanna islam”, en religion av tolerans och som 

avvisar terrorism.
33

 Det kan delvis kopplas till Foucaults resonemang om ”viljan till sanning” 

som kännetecknas i Abdel-Rahmans resonemang om den sanna islam. Det finns en tro på ”en 

sann islam” som inte framställs i västvärlden. Det finns alltså en idé om att visa en annan 

faktisk och sann i diskurs som kan utöva press gentemot de våldsamma reaktioner som bröt ut 

diskurs i delar av Mellanöstern. I en annan artikel i Al-Hayat diskuterar Jihad el Khazen 

krisen och betecknar den som en svart lögn. Med ’svart lögn’ menar han att krisen med 

Muhammedkarikatyrerna inte handlar om en konflikt mellan yttrandefrihet eller pressfrihet. 

Detta då, yttrandefriheten inte omfattar förödmjukande av en profet, hans tro eller anhängare. 

El Khazen kan sägas använda begreppet 'svart lögn” eftersom att tron på att det är en konflikt 

                                                      
30 Rosenberg 2006-02-11.    

31 Abdel-Rahman 2006-02-08.  
32 Ibid.  
33 Abdel-Rahman, 2006-02-09.   
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mellan yttrandefrihet och pressfrihet resulterat i så enorma skador i Mellanöstern. El Khazen 

riktar en kritik mot europeiska regeringar vilka har andra lagar om diskriminering och hets 

mot folkgrupp men som endast omfattar rasism och inte religion. Vidare skriver El Khazen att 

liknande karikatyrer som i stället hade föreställt en judisk hade resulterat i en rättegång mot 

tidningen. Tesen ligger nära Rosenbergs resonemang om att liknande karikatyrbilder knappast 

hade kunnat ha riktats mot judendomen.
34

  

I en annan artikel i Al-Hayat uppmanar skribenten Jamil Ziabi de islamska regeringarna att 

försvara profeten Muhammed och att muslimska organisationer informerar samt förklarar 

allvaret med karikatyrerna och det växande hatet av muslimer i världen till de danska 

ambassaderna. Parallellt med detta uppmanas islamska regeringar att lugna ner situationen 

och visa på Islams tolerans. Tydligt är att Ziabi vill att konsumentbojkotten fortsätter tills en 

tydlig ursäkt kommer från den danska regeringen samt Jyllandsposten för att normalisera 

relationerna. Ziabi kan sägas utgöra ett exempel på en aktör som försöker upprätthålla 

diskursen då han uppmanar till fortsatt bojkott och försvarandet av islam utifrån Foucaults 

teori om expertsystem. Vidare är ett tydligt återkommande resonemang att karikatyrer av 

Moses eller Jesus inte hade tillåtits av omvärlden och än mindre av arabiska och muslimska 

länder.
35

  I den andra saudiarabiska tidningen som studeras, Shark-Al-Awsat, är tongångarna 

lite annorlunda än i Al-Hayat. I en artikel finns resonemang om att muslimer nästan agerar 

hypokritiskt när de drar alla danskar över en kam, det var precis vad som hände med världens 

muslimer efter 11 september 2001, man borde veta bättre. Skribenten Mona El Tahawy talar 

om att hoten mot danskar är en skam som måste fördömas av den muslimska världen: 

Us Muslims often call on the rest of the world to respect us and to understand the 

things that we hold scared. Are we prepared to offer that same respect in return and 

to open a dialogue with men and women of Denmark who are watching in horror as 

events unfold beyond their reach of control? 
36

 

Den 16 februari hänvisar skribenten Khalil i Shark-Al-Awsat till ett uttalande av en imam vid 

Al-Azhar universitet i Kairo som reagerat på publiceringen av Muhammedkarikatyerna som 

oklokt beteende.
37

 Imamen är en uppsatt religiös person i samhället som uttalar sig och 

uppmanar till lugn i artikeln. Han försöker påverka diskursen i annan riktning vilket också kan 

                                                      
34 El Khazen 2006-02-13.   
35 Ziabi 2006-02-22.  
36 El Tahawy 2006-02-14.  
37 Khalil 2006-02-16. 
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ses som en maktutövning om än positiv sådan. Det finns en idé om att publiceringen är 

felaktigt liksom att situationen som gått överstyr. Det kan sägas utgöra ett exempel på 

Foucaults expertsystem när en viktig aktör i samhället försöker upprätthålla diskursen. 

Samtidigt kan det också utgöra ett exempel på Foucaults utestängningsprocedur när imamen 

påpekar att publiceringen är felaktig och indirekt talar om vad som helst inte får sägas om 

profeten. Det kan också kopplas till Bachrach och Baratz andra maktdimension vilket innebär 

att vissa starka aktörer hindrar vissa frågor från att komma upp på dagordningen, en vidare 

diskussion om profeten uppmuntras inte. Intressant är att det också finns en inhemsk 

självkritisk idé som kommer fram i en av tidningen Shark-Al-Awsats artiklar av redaktören 

Tariq Alhomayed. Han talar om alla de möten och konferenser som arrangerats till syfte att 

försvara islam som religion under krisen. Samtidigt påpekas att det finns en avsaknad av 

konferenser eller åtgärder som talar om fattigdomen i de arabiska länderna och som tar itu 

med sociala problem, i stället för fokus på konsumentbojkotten. Alhomayed ställer sig frågan 

var konferensdeltagarna i Bahrain och tv-tittarna befinner sig när det handlar om att bekämpa 

fattigdom, sjukdomar och arbetslöshet i arabvärlden i stället för att attackera människor och 

uppmuntra förbud.
38

 Inslag av självkritik finns också i en artikel i Shark Al-Awsat av TV-

journalisten Diana Mukkaled. Hon kommenterar debatten om krav på yttrandefrihet i 

västvärlden samtidigt som hon ställer frågan om yttrandefrihet endast gäller i de fall där vi 

samtycker med andra. Detta med tanke på de senaste kritiska strömningarna mot islam i 

västvärlden. Mukkaled menar att det pågår en debatt om yttrandefrihetens begränsningar i 

Europa samtidigt som det arabiska samhället tittar på för att man ligger så mycket efter för att 

överhuvudtaget kunna ställa liknande frågor. Det är sannolikt att Mukkaled menar att det 

arabiska samhället inte är lika demokratiskt utvecklat vilket är förklaringen till att en debatt 

om yttrandefrihetens vara eller icke vara aldrig förekommer och det görs ett försök till 

uteslutning från dagordningen enligt Bachrach och Baratz andra maktdimension.
39

 En annan 

artikel av gästkolumnisten Hussein Shobokshi uppmanar till lugn och menar att 

våldsamheterna är oacceptabla. Dessutom påpekas att profeten själv aldrig tolererat en sådan 

våldsam kampanj mot ett oskyldigt folk, danskarna.
40

 Artiklarna i den tredje saudiarabiska 

tidningen, Al-Watan består till stor del av vanlig nyhetsrapportering med osignerade artiklar. I 
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39 Mukkaled 2006-03-14.   
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en artikel rapporteras att den amerikanska presidenten George W. Bush uttalat sig om krisen 

och påpekat att islam är en fredlig religion men att muslimer måste respektera andras 

värderingar. Vidare vädjar presidenten till att inte låta fundamentalister förstöra bilden av 

muslimer och att det behövs mer förståelse mellan den muslimska världen och väst. Det kan 

utgöra ett exempel på att det finns aktörer som förstärka diskursen även utanför Saudiarabien, 

såsom bland annat den amerikanska presidenten. Att uttrycka sig om ”den sanna islam” utgör 

också ett exempel på” viljan till sanning” i diskursen utifrån Foucaults teori. Indirekt finns här 

enligt tidningen en annan diskurs som skall upplevas som den sanna och som kan utöva press 

på den diskurs som råder.
 41

  Sammanfattningsvis kan en jämförelse mellan diskursen i DN 

och de tre saudiarabiska tidningarna sägas visa på spridda åsikter om krisen. I den svenska 

diskursen finns tydlig fokus på yttrandefrihet. Föreställningen om att visa solidaritet med 

Danmark och värna om demokrati och yttrandefrihet är tydlig. Det handlar om att försvara 

yttrandefriheten även om karikatyrerna i sig var kränkande.  När det gäller de idéer och 

föreställningar och idéer som florerade i de tre saudiarabiska tidningarna skiljer sig dessa åt 

mellan tidningarna. I Al-Hayat är diskursen mer politiserad, det riktas en skarp kritik mot 

publiceringen av Muhammedkarikatyrerna. I vissa fall uppmanas till att inte generalisera och 

tala om alla danskar som onda.  I tidningen Shark Al-Awsat har man en mer försiktig ton. Det 

finns inslag av självkritik där man påpekar att debatten gått överstyr. Fokus bör i stället ligga 

på sociala problem som finns i Mellanöstern. Även tidningen Al-Watans nyheter rapporterar 

om aktörer som uppmanar till lugn. Det finns också exempel på expertsystem utanför 

Saudiarabien, aktörer och institutioner, en högt uppsatt imam som upprätthåller debatten men 

i mer positiv riktning. I en viss begränsad utsträckning kan Foucaults utestängningsprocedurer 

urskiljas och även tesen om en strävan efter en vilja till sanning, en annan diskurs som kan 

utöva press på den diskurs som ägde rum.  

5.1.1 Vi- och demkänslan under Muhammedkrisen 

I detta avsnitt undersöks om den svenska och saudiarabiska diskursen kännetecknas av Schutz 

och Baumans och Mays resonemang om “vi och dem” och om “främlingar”. Bilden av ”den 

andra” kan sägas vara vag och svår att förstå medan vi utgör den grupp vi känner att vi tillhör 

och förstår. Möjligen kan det också finnas ensidig och ofullständig kommunikation mellan 

                                                      
41 Al-Watan 2006-05-09.   

 



 

 22 

 

 

Saudiarabien och västvärlden till en följd av ett ökat socialt avstånd under krisen. Det kan 

finnas en svårighet att sätta sig in i den andres situation. Ekdal skriver i DN om behovet av att 

visa solidaritet med Danmark vilket kan sägas utgöra ett exempel på en förstärkt vi- och 

demkänsla. En liknande tanke delas också av Berggren som påpekar att det krävs att EU visar 

solidaritet med Danmark.
42

 I Ekdals artikel är det tydligt att “vi” betonas, är den grupp som 

Sverige tillhör och den vi förstår. Han menar att Danmarks konflikt också är svenskarnas 

konflikt. Därför kan det tolkas som att det är just Danmark som vi skall visa vårt stöd med, 

föga överraskande då det är ett västerländskt och europeiskt land.  Ekdal skriver att det 

svenska utrikesdepartementet försökt förklara skillnaden mellan svenskar och danskar vilket 

enligt Ekdal är ”missriktat och osolidariskt” eftersom ”vi alla sitter i samma båt”. Vidare 

skriver han att ”Danmark måste ha Sveriges och EU:s stöd mot den mobb om intagit gatorna i 

Mellanöstern”.
43

  

I mars år 2006 publicerar DN en ledare som hänvisar till ett manifest av flera författare, bland 

annat Salman Rushdie.
44

 Deras slutsats om att grundläggande rättigheter inte kan förhandlas 

bort på grund av hänsyn till religion och kultur. Ledarartikeln i DN hänvisar till författarens 

tes om att Muhammedkrisen inte är en konflikt mellan olika civilisationer eller mellan öst och 

väst, utan i stället om en global konfrontation mellan demokrati och teokrati. Mer konkret 

handlar det om strävan efter en universell demokrati å ena sidan samt en motreaktion i form 

av religiös islamisk fundamentalism och å andra sidan. I DN-artikeln argumenteras för att ett 

sekulärt samhälle inte ska göra eftergifter. I en ledare DN från februari finns också exempel 

på en vi- och demkänsla där det påpekas att man inte bör diskutera yttrandefriheten med 

länder från ”främmande stater”. Indirekt speglas diskursen av att man tycker att företrädare 

från Mellanöstern är svåra att förstå och att en diskussion med dem om karikatyrerna är ett 

indirekt hot mot yttrandefriheten: 

                                                      
42 Berggren. 2006-01-31. 

43 Ekdal 2006-02-05.   

44 Salman Rushdie är en indisk-brittisk välkänd och prisbelönt författare som skrivit den uppmärksammade 

boken Satanverserna (1988). Boken handlar om islams historia och vars publicering resulterade i kraftiga 

reaktioner i Mellanöstern. Författaren utsattes för flera dödshot och den dåvarande iranska ledaren 

Ayatolla Khomeini en dödsdom mot författaren.  

Källa: http://www.contemporarywriters.com/authors/?p=auth87 
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Därför har heller inte den danska statsministerns Anders Fogh Rasmussens hållning 

varit orimlig. Att diskutera vad som skrivs i danska tidningar med företrädare för 

främmande stater är ett indirekt hot mot yttrandefriheten.
45

  

Intressant är att ordet ”främmande” kan sägas stärka vi- och demkänslan och kan kopplas till 

Bauman och Mays resonemang om ”främlingar”. De ”främmande” länderna i Mellanöstern  

ska man inte tala med kring ämnet, det skulle vara ett hot mot den danska yttrandefriheten. 

Utifrån Bauman och Mays tes kan de indirekt ses de här som svåra att förstå och man kan inte 

veta vad som förväntas av dem.
46

 Det kan också kopplas till Schutzs resonemang om att det är 

svårt att sätta sig in i den andres situation när det finns ett ökat socialt avstånd. Att ett sådant 

ökat avstånd råder mellan Danmark och Mellanöstern är ingen tvekan med tanke på de 

reaktioner som bröt ut och konsumentbojkotten.  Ett annat exempel på detta är Ekdals ledare 

som kan sägas öka det sociala avståndet. Vi blir mer kategoriserande mot den andra, såsom 

Schutz menar. Ekdal generaliserar till exempel när han beskriver att ledarna i Mellanöstern 

har ett behov av att skapa egna fiender för ett nationellt intresse. Ekdal har här en föreställning 

om att Mellanöstern är underutvecklat och korrupt: 

Flera av de regimer som gått i spetsen för protesterna har stora problem på hemma-

plan. De är korrupta och trängda, i ständigt behov av yttre fiender för att avleda 

befolkningens uppmärksamhet.
47

 

Citatet kan också kopplas till Edward Saids bidrag om västvärldens beskrivning av Orienten 

som underutvecklat. I DN återfinns också en osignerad ledarartikel där vi- och demkänslan i 

diskursen mellan Mellanöstern och västvärlden ifrågasätts. Det är främst en kritik mot 

Jyllandspostens chefredaktör Carsten Justes kommentar om att integration är ett omöjligt 

projekt och att Muhammedkrisen visar ”att det finns en klyfta mellan den västerländska 

människan och den muslimska världen som är större än Grand Canyon”.
48

 Justes uttalande 

kan sägas förstärka diskursen som ägde rum. Ledaren hänvisas till Juste som menar att 

skiljelinjen mellan troende muslimer och västs försvare av yttrandefrihet är en motsättning 

som alltid funnits, dels mellan Europa och kyrkan, vetenskapen och det sekulära samhället. I 

ledarartikeln skrivs det att rädsla uppstår ”när människor instinktivt börjar identifiera de 

andra, dem som de inte förstår sig på, inte kan lita på och helst skulle vilja slippa leva med”. 

Vidare skrivs det: ” däremot är det till vår egen gemenskap vi tyr oss när vi känner oss 
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46 Bauman och May 2001, s.54. 

47 Ekdal 2006-02-05.  
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säkra”.
49  

Ledarens resonemang ligger nära Bauman och Mays teori om främlingar. Det finns 

en rädsla för dem vi inte förstår oss på, främlingarna som kommer objudna till vårt sociala 

rum. Samtidigt är det på så sätt som det skapas och identifieras ett ”vi”, en egen gemenskap. I 

ledaren skrivs också att vi- och demkänslan alltid kommer att finnas när människor delar in 

varandra i ”vi och dem”. Det finns också en analys om varför känslan uppstår/uppstått. Det 

framgår att det var berättelser om de andra som upprätthöll misstron och fick hatet att blossa 

upp i flera sekler. Nya berättelser skapades när den tidigare misstron politiserades och 

användes som vapen av vissa aktörer för deras egen vinning. Utifrån Bauman och Mays 

resonemang ses ”dem” hos Jyllandspostens chefredaktör Carsten Juste som skrämmande och 

svåra att förstå. Hans uttalande kan sägas skapa en vi - och demkänsla. I samma ledare 

påpekas att situationen inte innebär ”en monolitisk sekulär västerländsk civilisation som står 

emot en enhetligt religiös islamisk värld”.
50

 Därmed finns ett positivt inslag där en eventuell 

konflikt mellan Mellanöstern och västvärlden tonas ner.  I en annan DN-artikel skriver 

professorn Masoud Kamali om hur islam och muslimer kännetecknas som Europas de 

”andra”:  

Korstågen mot muslimer tog aldrig slut, de ändrade bara karaktär. Muslimer har 

varit och är en av de mest och bäst definierade ”de andra” som i den europeiska 

orientalismens spår demoniseras och framställs som från ”väst” väsensskilda folk.
51

 

Det är tydligt i artikeln att vi-och demkänslan var aktuell under krisen enligt Kamali. Han 

menar t.ex. att publiceringen av Muhammedkarikatyerna kan ses som ett exempel på ett en 

europeisk intensifiering av ett ”symboliskt våld mot muslimer” och att Danmark länge fört en 

politik som fördjupat vi - och dem känslan, vilket Muhammedkarikatyrerna är ett exempel 

på.
52

 Vidare menar han att Jyllandsposten inte är en oskyldig försvarare av yttrandefriheten då 

tidningen haft en stark roll i den politik som förts genom åren. Kamali skriver också om 

mediernas bidragande roll till att förstärka vi- och demkänslan under protesterna mot 

Muhammedkarikatyrerna. Vidare hävdar han att medierna har en oförmåga att förstå 

orsakerna bakom protesterna, det vill säga protesten mot att demonisera muslimer och 

ständigt betrakta dem som ”de andra”.
53
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I den saudiarabiska tidningen Al-Hayat återfinns också exempel på en vi- och demkänsla. I en 

artikel av Jihad El Khazen från februari skrivs att man hoppas att våldsamheterna avtar 

eftersom detta enligt honom skadar muslimer mer än deras ”fiender”. 
54

 Det tycks låta som ett 

civilisationskrig råder, vilket förstärker och upprätthåller en vi- och demkänsla. Det finns ett 

två läger, muslimer och fiender. Utifrån Bauman och May, förstås de ”andra, som fienderna 

som man inte vill tillhöra. Samtidigt är bilden av de ”andra” vag eftersom de endast definieras 

som fiender och det är oklart vilka som avses. I en artikel i tidningen Shark Al-Awsat hänvisar 

skribenten Mona El Tahawy till ett brev från en 32 – årig dansk man som uttryckt en oro över 

krisen. Hans tankar har ett tydligt resonemang om en slags vi- och demkänsla utifrån 

Baumans och Mays resonemang om att man försöker förstå den ”andre” samtidigt som man 

försöker identifiera sig själv. Utifrån Schutz har också denna man fått en förändrad förmåga 

att sätta sig in i den andras situation. Mannen berättar i brevet hur han lärt sig mer om islam, 

danskar och kostnaden av yttrandefriheten och den politiska situationen i många arabländer 

men framförallt att mer om sig själv. I samma artikel hänvisar El Tahawy till en annan dansk 

som i sitt brev uttrycker på en dansk hemsida att han förstår reaktionerna som bröt ut och att 

det finns ett annat tolerant Danmark. Han påpekar att han inte bär ett ansvar för vad en 

privatägd dansk tidning väljer att publicera och att han starkt fördömer karikatyrerna som 

förödmjukade muslimer. Slutligen skriver han att förstår vikten av en ursäkt från tidningen.
55

 

Det kan också förstärka tesen om att en förståelse för den ”andre” också finns i diskursen. I en 

annan artikel i Shark Al-Awsat hänvisar den saudiska journalisten Mshari Al-Zaydi till ett citat 

av en shejk vars uttalande har en stark vi- och demkänsla. Uttalandet börjar med att shejken 

kritiserar en man med muslimsk bakgrund som tagit ställning för Danmarks fördel i lokala 

tidningar. Shejken talar om ”islams fiender” likt en krigisk situation.
 56

 De ”andra” har här fått 

karaktären som fiender vilket förstärker vi- och demkänslan och kan sägas upprätthålla 

diskursen. Al-Zaydi är kritisk till detta och vill i stället se mer lugn. Han menar att det finns 

aktörer i samhället som vill få debatten att eskalera ännu mer vilket han är emot. Liksom 

nämnt i tidigare avsnitt finns också artiklar i tidningen Al-Watan som i sin nyhetsrapportering 

visar att diskursen består av aktörer med auktoritet, expertsystem som kan sägas förstärka vi- 

och demkänslan och upprätthålla diskursen. Det kan också kopplas till Bachrach och Baratz 

första maktdimension där dessa aktörer genom sina debattinlägg kan uttrycker makt och där 
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en opposition tvingas backa. Sammanfattningsvis finns inslag av en vi- och demkänsla i den 

mediala diskursen. I DN finns en tillhörighet till Danmark, man talar om ”vi” och att 

solidaritet och stöd bör visas med Danmark. Det finns också i vissa fall en oförmåga att förstå 

den ”andra” från båda sidor. I en artikel talas det om ”främlingar” vilket kan kopplas till 

Baumans och Mays resonemang om främlingar. I Al-Hayat har artiklarna ett mer politiserat 

innehåll där man talar om muslimernas ”fiender”. En slutsats är att uppsatsen därmed har 

förstärkt Schutz samt Bauman och Mays resonemang om vi - och demkänslan samt Foucaults 

teori om expertsystem.  

5.1.2 Omvänd maledicta i Muhammedkrisen 

I teoriavsnittet modifierades Whetcrofts tes om ”maledictan”, det vill säga det kraftfyllda 

språk som västvärlden använt mot den muslimska världen i historien. Här undersöks om en 

”omvänd maledicta”, det vill säga kraftfulla yttringar mot västvärlden i form av en avsky kan 

urskiljas i de tre saudiarabiska tidningarna.  

I en artikel från Shark Al-Awsat av den saudiska journalisten Al-Zaydi finns ett exempel på en 

”omvänd maledicta”. Al-Zaydi hänvisar till en annan saudisk journalist som beskrivit en 

händelse vid en fredagsbön. Efter fredagsbönen hade en man tagit till orda och uttalat sig 

negativt om västvärlden. Mannen menade att karikatyrerna inte var något ovanligt 

förekommande hos ”fienden”, däribland ”judar” och ”korsfarare”. Därutöver kritiserade 

mannen saudiska medborgare som i lokala tidningar kritiserar islams principer och som också 

attackerar islamska organisationer.
57

Al-Zayadi kritiserar uttalandet och hävdar att det finns 

människor som försöker fördjupa krisen och förhindra varje försök till försoning. Han 

hänvisar också till en annan journalist som i en artikel uttalat sig kraftfullt. Journalisten ansåg 

att en ursäkt från Danmark inte var tillräcklig om den endast var ett resultat av de ekonomiska 

sanktionerna. I stället borde ursäkten grunda sig på skuldkänslor. Men det skulle inte räcka för 

att journalisten tillade därefter att muslimer inte kommer att bli tillfredsställande förrän 

”förövarna” försvinner.
 58

 Det är oklart om ”förövarna” inbegriper danskar eller 

västerlänningar i stort. I vilket fall som helst så handlar det om motståndare till islam och det 

är ett ganska kraftfullt språk eftersom man talar om dessa människors försvinnande. Ett annat 
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exempel på en “omvänd maledicta” kan härledas från en artikel i Al-Watan, det är en artikel 

som rapporterar om ett hotbrev av en okänd grupp mot moskén utanför Los Angeles, USA. I 

hotbrevet skriver en okänd grupp att man önskar döda muslimerna till en följd av krisen. Det 

är inte exempel på ett kraftfullt språk hos själva tidningen, utan i diskursen som förekom 

utanför Saudiarabien:  

[…] vi kommer att döda varje person av er tills ni försvinner, ni dödar vårt folk i ert 

land och vi kommer att döda er här. Det finns inte religionsfrihet hos er, så varför 

vill ni ha det här?
59

 (uppsatsförfattarens översättning) 

Exemplet är en i raden av de händelser som förekom under krisen som kan sägas vara 

hotande. Därutöver ägde ju bombattentat och kraftiga demonstrationer rum. I diskursen är det 

dock inte många artiklar som uttrycker ett sådant språk. Däremot hävdar journalisten Jihad El 

Khazen att den danska kulturredaktören delvis bär ansvaret för på de dödsfall som förekom 

under demonstrationerna runtom i världen. Vidare skriver El Khazen att den danska 

regeringen kan ställa Rose till svars för att hon orsakat skada till Danmarks rykte och 

utländska handel i fler än femtio länder.
60

 Det kan sägas är en grov anklagelse eller påpekande 

men är i sig inget kraftfullt språk mot just västvärlden utan Danmark liksom ovannämnda 

exempel. Slutligen finns ett annat exempel i Al-Hayat där journalisten Ziabi mot slutet av sin 

artikel menar att om västvärldens anklagelser mot araber och muslimer fortsätter så kommer 

också terroristattacker att fortsätta. Det är oklart om Ziabi har en hotfull ton eller om han 

endast förutspår ett scenario för vad som kan förvärra krisen. I korthet menar han att om 

situationen förvärras så räcker inte längre några ursäkter från varken den amerikanske 

presidenten Bush eller påven. I stället kommer hela världen att explodera och den muslimska 

ilskan blir en enda stor eld som konsumerar upp allt, inklusive människor. 
61

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns några få exempel på en så kallad 

“omvänd maledicta” i den mediala diskursen. Det har varit svårt att tyda om det kraftfulla 

yttrandet, verbala aggressionen är gentemot västvärlden. I vissa fall tycks det vara gentemot 

grupper av individer såsom t.ex. danskarna, “fienderna” eller “förövarna”. Det är inte helt 

tydligt att veta vem/vilka som ingår i grupperna ”fiender”,  ”förövare”, danskar, kristna eller 

västerlänningar.   
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5.2 Arla Foods hantering och agerande kring 

Muhammedkrisen 

I detta avsnitt presenteras och besvaras uppsatsens andra frågeställning som berör hur Arla 

Foods hanterade Saudiarabiens respons på Muhammedkarikatyerna och hur man agerade från 

ledningens sida i syfte att stävja bojkotten.
62

 Exempelvis kan Hirschmans handlingsalternativ 

urskiljas i företagets hantering av krisen. Därutöver kan företagets hantering av sin tillvaro 

också innebära att man har en förståelse för att företaget är beroende av andra utifrån 

Baumans och Mays sociologiska utgångspunkter. 

Arla Foods drabbades hårt när de danska karikatyrbilderna fick en stor massmedial 

uppmärksamhet. Det resulterade i att företaget utsattes för en konsumentbojkott av invånare i 

stora delar av Mellanöstern. Bakgrunden var att den danska tidningen Jyllandsposten, 

publicering ett antal bilder av profeten Muhammed i september 2005. Bilderna visade 

profeten med en bomb i turbanen och även som hund och gris. Enligt Islam är det inte tillåtet 

att avbilda profeten Muhammed. Avbildandet av profeten som en gris anses vara extra 

allvarligt eftersom det inom islam är det mest smutsiga djuret och vars kött inte är tillåtet att 

äta. Dessutom är hundar av låg rang och upplevs således som ett smutsigt djur.
63

 

Astrid Gade Nielsen är kommunikationschef på Arla Foods huvudkontor i Århus, Danmark 

och beskriver hur företaget fick nyheten att Saudiarabien skulle bojkotta danska produkter. 

Det var VD:n Finn Hansen Tuborg, stationerad vid kontoret i Saudiarabien som fick höra 

talas om nyheten i samband med en fredagsbön i Mecka, Saudiarabien: 

Vår VD, Tuborg hade då varit i Saudiarabien i 4 år och han kände exakt, under 

fredagsbönen i Mecka att man uppmanat till en bojkott av danska produkter. Om han 

inte hade känt till de saudiarabiska förhållandena så kanske han tänkt att det inte 

blir så omfattande, men han visste med detsamma att det var det och reagerade. 

Han visste att det skulle bli stort och svårt.
64

 

Konsumentbojkotten bröt alltså ut i samband med en fredagsbön i januari 2006 och då fick 

Arlas ledning kännedom om bojkotten. Gade Nielsen beskriver hur ledningen hanterade 

bojkotten under de sex månader som den pågick. Inledningsvis handlade det om att hantera 

bojkotten som en kris. Den ekonomiska förlusten skulle reduceras med hjälp av en sänkning 
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av mjölkpriset och nedläggning av produktionsanläggningar. Rent konkret handlade det om 

att först och främst hantera de praktiska problem som uppstod, såsom att ta hand om de 

produkter som kom tillbaka i retur och även att försöka påverka media för att reducera krisen. 

Därefter beslutade företaget att man ville vara kvar i Mellanöstern mot bakgrund av att man 

har en 40-årig lång historia i regionen. Företaget trodde på en framtid där och ville därför 

agera mer proaktivt genom att arbeta fram en strategi för hur en återhämtning skulle se ut. Det 

var en stor kris för företaget eftersom att dess produkter togs bort i 52 000 butiker i 

Mellanöstern och medförde en ekonomisk förlust på 500 miljoner danska kronor under 

krisen.
65

 Gade Nielsen påpekar att det handlade om att vara väldigt tydlig från början och 

bemöta krisen på det sätt som det påverkade företagets verksamhet. Det mer proaktiva 

agerande bestod i att försöka vinna tillbaka förtroendet hos konsumenterna i en återhämtning. 

Detta efter en mängd mejl och sms från konsumenter som berättade att man kände sig otrygg 

med att köpa danska produkter och att man förknippade dem med Muhammedkarikatyrerna. 

Arlas har som uppdrag att ”Arla skall instruera och göra det tryggt för konsumenter att köpa 

Arlas produkter”.
66

 Företaget försökte använda uppdraget genom att publicera en 

annonskampanj i mars i 25 olika saudiarabiska tidningarna där man tog ställning mot 

Muhammedkarikatyerna. Gade Nielsen beskriver hur viktigt det var att vinna tillbaka det 

danska förtroendet hos konsumenterna och därmed göra en återhämtning på marknaden. 

Exempelvis ägde en religionspolitisk debatt ägde rum och konsumenterna hade blivit en del 

av den varför det var viktigt för företaget att ta avstånd:  

[…] därför sa vi att nej, vi tror inte att man ska smutskasta en religion på det sättet 

och att vi har en miljard muslimska konsumenter. Annonsen kom in. Det betyder inte 

att vi inte tror på 'freedom of speech', men att man ska hantera 'freedom of speech' 

med respekt för andra.  

I annonsen underströk representanter för Arla Foods att det inte är företagets handlingar som 

ligger till grund för krisen och ber konsumenterna att överväga bojkotten mot företaget. 

Tydligt var dock att annonskampanjen fick negativ respons i Danmark vilket var en besvärlig 

situation för företaget. Samtidigt fick Arla positiv respons på kampanjen i Mellanöstern. Vid 

frågan om annonskampanjen blev lyckad svarar Gade Nielsen att man lyckades med vad man 

ville ha sagt men att det fortfarande finns spänningar i olika områden i Saudiarabien där det 

fortfarande inte går att sälja danska produkter. Den ännu tröga försäljningen beror på att 

bojkotten ursprungligen kom från Saudiarabien enligt Gade Nielsen. Därför håller 
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konsumenterna kanske fast vid den mer på vissa ställen. Ett annat skäl som Gade Nielsen tar 

upp är att det finns konkurrenter på marknaden som försöker kommunicera ut att man inte ska 

köpa danska produkter. Dessa vinner plats i butikshyllorna och då blir det svårare för Arla att 

komma tillbaka. Företaget har återhämtat sig helt i de andra länderna i Mellanöstern men inte 

i Saudiarabien. Där är Arla fortfarande inte tillbaka på samma försäljningsnivå som man var 

år 2005.
67

 Utifrån Hirschmans olika handlingsalternativ om hur man får tillträde till en diskurs 

kan Arla Foods sägas ha använt sig av ”voice”. Arlas hantering av diskursen, alla de idéer och 

föreställningar som florerade i mediedebatten, genom krishantering och annonskampanj kan 

sägas utgöra ett exempel på en protest.  Det handlade om att protestera mot en diskurs som 

ägde rum. Eventuellt kan det tolkas som att företaget kan ha använt sig av ”loyalty”, det vill 

säga att man accepterat diskursen. Detta eftersom man beaktat alla de idéer och 

föreställningar som florerade i Saudiarabien mot publiceringen av Muhammedkarikatyrerna 

och delvis accepterat dem genom att ta avstånd från karikatyrerna. Det är sannolikt en analys 

som DN:s Niklas Ekdal hade gjort eftersom att han skrev att Jyllandspostens slutliga ursäkt 

spelade extremisterna i händerna. Analysen visar dock att Arla Foods fick tillträde genom 

diskursen genom att ta hänsyn till Saudiarabiens reaktioner, beakta dem och därefter 

protestera mot dem genom att ta avstånd från Muhammedkarikatyerna. På så sätt fick Arla 

tillträde till diskursen och kunde påverka den. Det är svårt att påstå att företaget skulle ha 

accepterat diskursen som uppstod eftersom att den ekonomiska förlusten krävde någon form 

av agerande. Annonskampanjen var ett proaktivt sätt från ledningens sida att försöka stävja 

konsumentbojkotten, protestera mot diskursen, ta avstånd från Muhammedkarikatyrerna och 

vinna tillbaka förtroendet hos konsumenterna. Trots den negativa responsen i Danmark 

menade Arla Foods dock att yttrandefrihet måste råda med respekt för andra religioner. 

Därmed fick Arla Foods tillträde till diskursen genom sin annonskampanj. På kort sikt var det 

en lyckad kampanj där företagets budskap var tydligt och starkt även om försäljningen inte 

helt gick tillbaka till den nivå företaget var vid år 2005.
68

 Enligt Gade Nielsen var en positiv 

lärdom att Arla Foods förstod det egna företaget och att företaget bör tänka utifrån ett mer 

globalt kommunikationssätt.  Visserligen är företaget skandinaviskt men dess expansion i 

Saudiarabien innebär också att det är ett globalt företag som måste agera därefter. Vidare 

handlade det också om att försöka förstå den andra kulturen samtidigt som man förstod sig 

själv bättre, Gade Nielsen förtydligar: 
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Det var väldigt synd att det kom så fort, men man kan säga att det var en god näring 

för alla oss till att förstå ett nytt globalt ”mindset”. Att försöka förstå den andra 

kulturen men även kulturen inom Arla Foods och att man fick en annan syn på 

Skandinavien. 
69

 

Beskrivningen visar att företagets hantering av sin omvärld också fungerade som ett slags 

sociologiskt tänkande utifrån Baumans och Mays teori. Det är tydligt att företaget genom sin 

hantering och agerande ökade förståelsen för sin omvärld samtidigt som man också 

identifierade sig själv på ett annat sätt. Utifrån Bauman och May handlade det om att förstå 

det som var ett stort bekymmer i företagets omvärld, Muhammedkarikatyrerna. Företaget 

insåg vikten av att ha ett globalt tänkande och att tillmötesgå andra kulturer. Enligt Gade 

Nielsen insåg man att man var ett skandinaviskt företag med ambitioner att bli ett globalt 

företag. Man var tvungen att fundera på vad som ingick i att vara ett ”globalt företag”, t.ex. 

scenariot att bli inblandad i en politisk miljö och diskussion. Vidare var det enligt Gade 

Nielsen viktigt att inse att Arla Foods hade konsumenter och kunder med annan syn på 

Muhammedkarikatyerna vilket var viktigt att tillgodose i sin kommunikation. Enligt 

kommunikationschefen fick Arla Foods också en annan syn på Skandinavien
70

. Det kan 

förklaras med att responsen på annonskampanjen i Danmark var negativ på grund av en 

bristande förståelse för att Muhammedkarikatyrernas skada i Mellanöstern. Vidare menar 

Gade Nielsen att det finns en okunskap i västvärlden om Saudiarabien. Många danskar har 

ingen relation till landet och har aldrig varit där. Gade Nielsen menar också att okunskapen 

mellan västvärlden och Mellanöstern finns kvar än idag även om det finns en större förståelse. 

När det gäller Arla Foods fortsatta arbete i Saudiarabien har företaget också förändrat sin 

organisation till en följd av krisen. Förutom att man tvingades lägga ner produktion så har 

man också flyttat ledningens kontor till Dubai för att vara närmare den arabiska marknaden 

och arbeta effektivt vid fler reaktioner. Det kan också kopplas till ett sätt till att ha tillträde till 

en ny eventuell liknande diskurs. I dag ingår det i företagets kommunikationsstrategi att 

hantera olika situationer där kulturskillnader också uppmärksammas.
71

  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Arla Foods hanterade Saudiarabiens respons på 

Muhammedkarikatyerna genom att först behandla de praktiska problem som uppstod (den 

ekonomiska förlusten och returen av osålda varor). I nästa steg handlade det om att vinna 

tillbaka förtroendet hos konsumenterna för att stävja bojkotten mer proaktivt. Detta genom en 
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annonskampanj i 25 arabiska tidningar där man tog avstånd från Muhammedkarikatyrerna och 

kan sägas ha använt sig av ett sociologiskt tänkande, om än omedvetet.  

6. Slutdiskussion 

I den här uppsatsen har den mediala diskursen i DN och tre saudiarabiska tidningar samt Arla 

Foods hantering av den konsumentbojkott under krisen med Muhammedkarikatyrerna 2006 

undersökts. Resultatet visar att den mediala diskursen innehåller tydliga idéer och 

föreställningar om yttrandefriheten i DN. Argumentet om att individer inte får kompromissa 

med yttrandefriheten och tala om den med vem som helst, här: med företrädare från 

Mellanöstern utgör ett exempel på Foucaults utestängningsprocedurer. Det kan noteras att 

utestängningsprocedurer endast kunnat urskiljas i begränsad utsträckning men däremot kan en 

”vilja till sanning” utifrån Foucault tes urskiljas. Hos flera artikelförfattare i de saudiarabiska 

tidningarna finns en uppmaning till lugn och där man i stället vill framhäva den ”sanna 

islam”, som en reaktion mot den diskurs som florerade. Det är den islam som inte står för 

våldet vilket utbröt under krisen, utan tolerans. Ett sökande efter någonting annat än det som 

florerade i debatten, lugn och tolerans. Vidare har Foucaults teori om expertsystem kunnat 

urskiljas. I den mediala diskursen finns aktörer i både Saudiarabien och Sverige som försöker 

upprätthålla diskursen genom att förstärka vi- och demkänslan men också aktörer som vill 

tona ner den och uppmana till lugn. I DN talas det om ”främmande stater” och det finns en 

oförmåga att förstå den ”andra”. I de saudiarabiska tidningarna talas det i en liten utsträckning 

om ”fiender”, det tycks finnas två läger, muslimer och ”fiender”. Bauman och Mays teori om 

främlingar har därmed kunnat urskiljas i viss omfattning. Samtidigt finns också positiva 

inslag där vissa artikelförfattare försöker förstå den ”andre” och ändra sitt förhållningssätt 

utifrån Schutz tes.  Ett exempel på det är en korrespondens mellan danska medborgare och en 

artikelförfattare i tidningen Shark Awsat. Ett kraftfullt språk från Saudiarabiens sida gentemot 

västvärlden har utifrån Whetcrofts tes varit begränsad i diskursen. De få inslag som urskiljts 

är i första hand hänvisningar till andra aktörer av artikelförfattarna som använder sig av ett 

kraftfullt språk utanför Saudiarabien. Det är referat om andra personer som uttrycker ett 

kraftfullt språk mot Danmark och inte västvärlden i sin helhet. Även om undersökningens 

syfte inte var att studera en ”maledicta” i DN gentemot Mellanöstern så kan det konstateras att 
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få använda citat visar sådana inslag. Whetcrofts tes om en ”maledicta” får därmed inte stöd i 

denna uppsats. I efterhand kan det dock diskuteras huruvida tesen om den ”omvända 

maledictan” varit svår att tillämpa i undersökningen. En nackdel är att begreppet varit svårt att 

definiera, vad är ett kraftfullt språk och var går gränsen? En operationalisering av begreppet i 

metodavsnittet i form av olika teman (t.ex. hot, avsky eller svordomar) hade underlättat 

analysen. Diskursanalys som verktyg har varit en behjälplig metod att undersöka konflikten 

mellan västvärlden och Mellanöstern särskilt med stöd av Foucaults teori. Exempelvis har 

maktaspekten varit närvarande. Uppsatsens bidrag är att den förstärkt tesen om det finns 

aktörer och institutioner i samhället som försöker upprätthålla en diskurs. Makten har också 

varit synlig utifrån Bachrach och Baratz första maktdimension. Folkets åsikter uttryckte makt 

i debattartiklar, gynnade folket och där en opposition tvingades att backa (Jyllandsposten). 

Men det har också funnits självkritiska inslag i tidningen Shark Al-Awsat där redaktören 

ställer frågan om varför inte andra frågor såsom sociala problem diskuteras i Saudiarabien i 

stället för Muhammedkrisen. Det kan förklaras med Bachrach och Baratz andra 

maktdimension vilket innebär att det finns starka aktörer som hindrar att vissa frågor kommer 

upp på dagordningen. I stället riktas allt fokus gentemot krisen och diskursen upprätthålls. 

När det gäller Arla Foods hantering av krisen, råder ingen tvekan om att företaget påverkades 

hårt av krisen ekonomiskt och gör det än idag. Fyra år efter krisen har man fortfarande inte 

lyckats uppnå samma försäljningsnivå som före krisen. Krisen orsakade också förändringar i 

organisationen, med nedläggning av mejerier i Danmark och Saudiarabien. VD:ns kontor har 

placerades i Dubai för att bevaka marknaden i Mellanöstern i större utsträckning än tidigare. 

Krishantering tillämpades i första hand och därefter försökte man agera mer proaktivt för att 

stävja krisen. I en annonskampanj i flera arabiska tidningar tog man avstånd från 

Muhammedkarikatyerna. Uppsatsens resultat visar därmed att Hirschmans handlingsalternativ 

”voice” tillämpades av Arla Foods. Det kan dock diskuteras huruvida Hirschmans 

handlingsalternativ varit svåra att tillämpa. Gränsen mellan de olika handlingsalternativen är 

svaga. Exempelvis kan det tolkas som att företaget använt sig av ”loyalty”. Är t.ex. ett 

avståndstagande från Muhammedkarikatyrerna också ett accepterande av diskursen i 

Saudiarabien? Detta kan tolkas som att företaget protesterade mot diskursen genom sin 

annonskampanj. Budskapet var tydligt, ett avståndstagande från Muhammedkarikatyrerna 

med en uppmaning om respekt för religionen. Vidare insåg ledningen under krisen att man var 

ett skandinaviskt företag men att ett globalt tankesätt krävdes. Det handlade om att definiera 

sig själv samtidigt som man försökte förstå sin omvärld. Utifrån Bauman och Mays 

resonemang om sociologins centrala utgångspunkter kan det sägas som att företaget använde 
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ett sociologiskt tankesätt. Krisen påverkade och strukturerade om Arla Foods. På så sätt kom 

också något positivt med krisen. Uppsatsens andra bidrag är därmed att den visat på hur ett 

företag under sin värsta kris någonsin använt ett sociologiskt tänkande som en del i sin 

krishantering. Även fast försäljningen inte är på samma nivå som före krisen har företagets 

annonskampanj fått positiva reaktioner i Saudiarabien. En ny kommunikation resulterade kan 

därmed sägas ha ökat ett visst samförstånd mellan Arla Foods och dess konsumenter avseende 

Muhammedkrisen. Utifrån Schutz teori kan företaget också sägas ha förändrat sin förmåga att 

förstå sin ”andre” , paradoxalt nog tack vare krisen. Det visar att företagets hantering av sin 

tillvaro och interaktion med sin omvärld gett nya erfarenheter och positiva lärdomar. Schutz 

tes om att ju längre bort från oss själva som de andra befinner sig desto mer kategoriserande 

blir vi har därmed förstärkts. Det kan också förklara varför Arla Foods med en fyrtioårig lång 

historia i Saudiarabien flyttade delar av ledningen till grannlandet Dubai under krisen. Syftet 

kan sägas vara självklart, det handlade om att vara närmare regionen för att förstå den ”andre” 

bättre. Ett tredje bidrag har varit uppsatsens beskrivning av hur man porträtterar den ”andre” i 

modern tid. Intressant är att Sveriges största dagstidning delvis bidrog till en vi- och 

demkänsla under krisen. Slående är att en skribent i Sveriges största dagstidning talar om att 

en kamp mellan civilisationer ligger nära utifrån Huntingtons tes. Uppsatsen visar att medias 

roll har varit en bidragande faktor till vi- och demkänslan, vilket stärker den tes som professor 

Kamali höll i DN. Frågan är vad uppsatsens resultat säger om verkligheten? Hur skulle 

diskursen mellan västvärlden och Mellanöstern se ut idag fyra år efter Muhammedkrisen? Har 

till exempel diskursen förändrats i en mer positiv eller negativ riktning? Kan en ökad 

förståelse för Mellanöstern urskiljas i västvärldens diskurs och tvärtom? En jämförande studie 

mellan diskursen år 2006 och 2010 skulle kunna besvara dessa frågeställningar. 
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Bilaga 1: intervjumall inför telefonintervju den 

med Astrid Gade Nielsen, kommunikationschef vid 

Arla Foods, 16 juni 2010 
 
Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat på Arla Foods och hur länge har du arbetat som 

kommunikationschef? Hur kommer det sig att du sökte det jobbet? Vilken utbildning har du?  

Hur mycket kände du till om de kulturella skillnaderna mellan Norden och 

Saudiarabien/Mellanöstern innan bojkotten startade?  

Var du t.ex. medveten innan om att det enligt islam är förbjudet att avbilda profeten 

Muhammed?  

Har Arla Foods någon utarbetad strategi för att förstå och hantera kulturskillnader?  

Utbildas Arla Foods ledning och ansvarig personal runt om i världen om hur de ska bemöta 

kulturkrockar? Har man t.ex. en slags handlingsplan?  

Reaktioner och åtgärder på konsumentbojkotten  

Har Arla Foods upplevt någon konsumentbojkott tidigare? 

Vad var orsaken till den här bojkotten, tror du att den också berodde på kulturella skillnader? 

Kan du beskriva vad som skedde på ledningsnivå när konsumentbojkotten bröt ut i januari 

2006? Vad var det första man gjorde, en första reaktion?  

Kan du beskriva processen, alltså hur ledningen hanterade konsumentbojkotten under de 6 

månaderna den pågick, i syfte att få ett stopp på det?  

Jag ser det som att ni delade upp era handlingar i två delar, t.ex. en kampanj mot själva 

konsumentbojkotten och en annan där ni tog avstånd från Muhammedkarikatyerna? Stämmer 

det? Var det på så sätt ni bemötte bojkotten/krisen?  

Kan du berätta om annonskampanjen som Arla Foods gjorde den 19 mars 2006 i 25 arabiska 

tidningar? Hur valde ni ut vilka tidningar Arla Foods skulle annonsera i? Vem utformade 

annonsen? Hur såg Arla Foods annons ut i saudiarabiska tidningar (skulle du kunna mejla 

dem till mig?) ?  

Vilken respons fick Arla Foods på annonsen i Saudiarabien? Var kampanjen lyckad utifrån 

Arla Foods perspektiv?  

 

Frågor om bojkotten och åtgärder i Saudiarabien 

Varför tror du att det gick så trögt med försäljningen i just Saudiarabien. Hur kommer det sig 

tror du att Saudiarabien var det land där konsumentbojkotten slog hårdast mot företaget?  
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Hur är situationen idag i just Saudiarabien? Har Arla Foods försäljning återhämtat sig? (Finn 

Hansen uttryckte t.ex. att försäljningen där inte är helt tillbaka i en norsk tidning detta år).  

Kan man säga att ert företag valde att i huvudsak bemöta den bild av Västvärlden som 

presenterades i saudiarabiska tidningar genom sin annonskampanj? Hur hanterade Arla Foods 

den saudiarabiska kritiken mot Västvärlden?  

Hur skulle du beskriva företagets hantering av konsumentbojkotten, sin omvärld? Var det ett 

sätt att också försöka förstå sin omvärld på ett nyare sätt? Hantera den samtidigt som företaget 

försöker identifiera sig själv?  

Handlade det om att försöka förstå Mellanöstern från Arlas sida samtidigt som man 

identifierade sig själv?  

Vad tror du att bojkotten berodde på? Varför uppstod den? 

Kan den ha berott på okunskap om den andra sidans värderingar och kultur? Kan det vara så 

att bojkotten uppstod på grund av bristande kunskap och/eller förståelse i Mellanöstern för 

Västvärldens syn på krisen?   

Kan det vara så att bojkotten uppstod på grund av Västvärldens bristande förståelse och/eller 

kunskap om betydelsen av förbudet att avbilda Muhammed?   

Upplevde du att det fanns en okunskap om västvärlden som pågick i Mellanöstern och särskilt 

Saudiarabien? Kan du ge exempel?  

Fanns det också enligt dig en bristande förståelse eller okunskap i västvärlden om 

Mellanöstern? Om ja, upplever du att den okunskapen om västvärlden och Mellanöstern finns 

kvar även nu några år efter konsumentbojkotten?  

 

Reflektioner 

Vad lärde sig Arla Foods av konsumentbojkotten?  

Har bojkotten påverkat företagets agerande i andra länder i Mellanöstern? I övriga världen?  

Har Arla Foods organisation påverkats av bojkotten? 

Har Arla Foods ledning och medarbetarna fått utbildning eller information om 

kulturskillnader? Finns det en ökad förståelse för kulturskillnaderna? 

Har företaget utarbetat någon plan inför eventuellt liknande kriser på grund av kulturkrockar? 

Exempelvis tagit fram rutiner för att hindra att något liknande uppstår igen?  

Finns det något som Arla Foods kunde ha gjort annorlunda i samband med 

Muhammedkarikatyrerna så att bojkotten inte hade blivit så omfattande? Ni kunde kanske ha 

använt andra strategier, tänka på något för att undvika?  

 


