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 1 Executive Summary

Using a theoretical framework of David M. Boje's theory of narratives and Majken M. Schultz' and Mary Jo Hatch's theory of organisational identity and branding, this thesis investigates existing narratives in the communication about Arla and what they mean for the construction of Arla's identity and Arla’s new brand strategy, in which “naturalness” is the brand driver.My interest in Arla is sparked by the paradox of Arla being a company that on the one hand moves from one crisis to another and is often the subject of harsh criticism, and on the other hand, being one of the biggest dairy companies in the world, is a remarkable success. This paradox seems to suggest that Arla has an image problem but could be even more successful if that problem was successfully addressed. A better image would also help bolster Arla against future competitors in a Danish market that is already becoming increasingly competitive.The analysis is divided into two parts. The first part identifies four main narratives in the communication about Arla: The Cooperative Narrative, Arla as a Monopoly, Arla as an 

Innovator and Arla as a Crook. The analysis finds that there are tensions within Arla and between the narratives about Arla, which cause oppositely oriented expectations, leaving Arla unable to fulfill one expectation without disappointing the other. The second part of the analysis finds that Arla's organisational identity holds internal tensions similar to those expressed in the external narratives, which pulls Arla in different directions. The analysis also finds that through the communication of Arla’s stakeholders as well as through Arla’s own strategic communication, both external and within the organisation, Arla is primarily is constructed as an industrial enterprise. The thesis concludes that Arla’s current brand strategy, which employs “naturalness” as the brand driver, corresponds poorly with how Arla is actually perceived by its own - 4 -



Executive Summary
organisation and its stakeholders and consumers. And furthermore, that a brand strategy linked to the narrative Arla as an Innovator would be more credible, because the 
Arla as an Innovator narrative corresponds well with Arla's existing identity as an industrial enterprise.
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 2 Introduktion

 2.1 Indledning

Arla er en virksomhed der vandrer fra krise til krise. Stærkest i erindringen for de fleste står karikaturkrisen, der førte til forbruger-boykot af Arlas produkter i Mellemøsten, og senere voldsom kritik i Danmark, da det på mange danskere, virkede som om Arla forsøgte at sige undskyld på Danmarks vegne (Arla 2009).Kritikken har både været fra politisk hold og forbruger hold, og Arla har skullet, og skal fortsat, forholde sig til både politisk kritik, retssager og et dårligt image blandt danske forbrugere.Grundet Arlas markedsledende status, er ikke ualmindeligt at høre folk sige, at de bevidst undgår Arlas produkter når de handler ind, som f.eks. i internetdebatten på Nordjyske Stiftstidende efter Arlas overtagelse af Hirtshals Mejeri, hvor Lunte Nielsen skriver ”Der kommer aldrig mælk osv. på bordet fra Arla her i huset, håber mange vil  

boykotte dem.” (Nordjyske Stiftstidende 2009 a). På det populære netværks site Facebook, blev der da endda oprettet gruppen For folk der er imod fusion af Arla og  

Hirtshals Andelsmejeri!! Gruppen har i skrivende stund, og længe efter at fusionen er en realitet, 4.115 medlemmer (Facebook 2009). Umiddelbart tegner det jo ikke godt for en virksomhed, der lever af forbrugerne.Men, og det er et stort men, for siden andelsbevægelsens start i 1882 har Arla, der i en forstand i hvert fald, kan spore sine rødder tilbage dertil (Arla 2010 og Vardemuseum 2009), vokset sig til en af verdens største mejerivirksomheder med en årlig omsætning på ca. 47 milliarder kroner, hvor af de 60% er fra andre markeder end det dansk/svenske (Arla 2009: 2). Arla er med andre ord også en dundrende succes.
- 6 -
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Dette forhold; at Arla på den ene side ofte er kriseramt og udskældt, og på den anden side er en stor succes, gør Arla til en intuitiv interessant virksomhed at se beskæftige sig med. - Men udover det intuitivt interessante ved Arla, så peger ovenstående forhold på, at Arla har et imageproblem, som hvis det kunne tackles, eller i det mindste forstås, formodentlig kunne gøre Arla endnu mere succesfuld end Arla i forvejen er.Arla har tilsyneladende også været klar over at den haltede med deres image, for i 2007 indledte Arla et samarbejde med kommunikationsbureauet Kunde og Co. med henblik på at få udarbejdet en ny brandstrategi og ”skabe ét globalt brand” (Kunde og Co. 2009). Lanceringen af en ny hjemmeside med ”spektakulære og informative film” i november 2008, sammen med lanceringen af et nyt logo, var blandt de første skud på stammen (Kunde og Co. 2009). Som det er tilfældet nu, har Arla mange product brands, men med den nye brandstrategi er det intentionen, at ”Arla Foods’ Corporate Brand fremover bliver  

driver” idet man vil ”bevæge sig bort fra dagens situation, hvor Arla Foods sender flere  

hundrede product brands på markedet uden, at det skaber nogen værdi for Arla Foods’  

brand” (Kunde og Co. 2009).For at komme lidt nærmere problemstillingen, er det derfor nødvendigt at uddybe Arlas nye brandstrategi.
 2.1.1 Arla Foods' nye brandstrategiPå Arlas hjemmeside omkring brandstrategi skriver de :”Arla skal både være et  

virksomhedsbrand og et brand på tværs af produktkategorierne. Vi vil have ét globalt  

Arla® brand inden for alle produktkategorier og på alle markeder – også  

hjemmemarkederne. Arla brandet skal dække alle de produkter, der ikke er Lurpak®,  

Castello® eller private label.” (Arlas hjemmeside 2010b). Kunde & Co stiller deres opgave op således: ”Opgave: At skabe ét globalt brand; Løsning: Udvikling af ny corporate identity og nyt koncept; Resultat: Et totalt fundament for det nye Arla Foods brand” (Kunde & Co 2009).
- 7 -
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Udgangspunktet i Kunde & Cos brandstrategi for Arla er, at Arla er en fragmenteret virksomhed, der gennem mange nationale og internationale virksomhedsovertagelser, har overtaget eksisterende brands og product brands. Det har derfor handlet om, at finde stærke værdier, der kunne gå på tværs af produktområder.På baggrund af arbejde med tendensbureauer og efter en kvantitativ undersøgelse blandt 3.700 forbrugere i syv lande, kom man frem til, at forbrugere havde præference for ”naturlige fødevarer”. Undersøgelsen viste at der inden for friske mejeriprodukter på den ene side og smør og ost på den anden, var brand drivers, der var unikke for hver kategori.Man har derfor valgt naturlighed som brand driver. På baggrund af brand driveren har man ”defineret en målsætning – det som skal være Arla Foods’ sag: “At gøre naturlige  

produkter tilgængelige for alle”. Denne sag er omsat i Arla Foods’ nye Corporate Concept og  

løfte til forbrugere og ansatte: “Closer to Nature” (“Tættere på naturen”)” (Kunde & Co 2009).Man har formuleret det som et løfte overfor forbruger og ansatte. På den ene side Arla lover forbrugerne naturlige produkter, og samtidig lover Arla også ”at virksomheden 

tager et ansvar for og hensyn til naturen, når den producerer og distribuerer sine varer, og  

som samfundsansvarlig virksomhed”(Kunde & Co 2009).Endeligt, har man valgt at lave et nyt logo. Dels skal det nye logo markere, at de tidligere to virksomheder MD Foods og Arla nu er én, og dels skal det signalere naturlighed (Kunde & Co 2009).
 2.2 Problemstilling

Arlas historie, har i høj grad været historien om et selskab, der har vokset sig større og større, for til sidst at have overtaget eller udkonkurreret så godt som alle konkurrenter på det danske marked; i Danmark senest med fusionen mellem MD Foods og Kløver Mælk i 1999. På den måde har Arla også levet op til et af den moderne danske 
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andelsbevægelses credoer; ”Al dansk mælk i en junge” (Bigum 2007: 76).Der er er heller ingen tvivl om, at Arla er en meget stærk aktør på det danske marked - at langt den meste danske mælk efterhånden er i Arlas junge - og fortsat længe vil være det. Men Arla er ikke længere uden konkurrence, for Arla oplever også en stigende konkurrence fra mindre økologiske mejerier, som f.eks. Naturmælk og Thise, der begge er andelsmejerier ligesom Arla selv.Denne nye konkurrence skal ses i sammenhæng med en tid, hvor der er stigende fokus på økologi, bæredygtighed, global opvarmning og corporate social responsibility, hvorfor det er nærliggende at forestille sig, at Arla i fremtiden kunne tabe markedsandele til disse mejerier, da de i højere grand end Arla, må formodes at kunne virke i overensstemmelse med ovenstående tendenser i samfundet.Det forekommer derfor nødvendigt, at Arla nyes brandstrategi bliver en succes, i hvert fald i nogen grad, for at kunne forbedre sit image blandt befolkningen, og fortsat have en stærk position på det danske marked.
Et brand kan ses som summen af de fortællinger, der eksisterer om det. Altså at brandet for tilskrevet mening gennem fortællingerne om brandet. Arla har traditionelt knyttet deres brand og deres identitet til en fortælling om andelsbevægelsen. Det ses blandt andet hvis man kaster et blik på Arlas reklamer og på indpakningen af deres produkter. Feks. Arla Harmonie, bruger Arla ofte tegninger af sortbrogede kør, og lignende romantisk landbo symbolik. På deres hjemmeside føres historien tilbage til Hedding Andelsmejeri i 1882 (Arla 2010 a), og der står videre i Årsrapporten fra 2007, at Arla og MD-Foods, selskaberne bag det moderne Arla Foods [...] bygger på andelstanken, som går  

mere end 100 år tilbage. Dengang gik bønderne sammen for at kunne producere og sælge  

mejeriprodukter på den bedste måde. Det udgangspunkt gælder stadig, selv om Arla Foods  

nu er et globalt selskab." (Arla 2007: 3).Den nye brandstrategi, som man f.eks. kan se komme til udtryk på hjemmesiden hvor - 9 -
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administrerende direktør Peder Tuborgh skriver, ”Vi ønsker at skabe naturlige,  

mælkebaserede fødevarer, som skaber velvære, inspiration og tryghed”, kan derfor også ses et forsøg til at knytte ny meningen til brandet Arla gennem begrebet naturlighed og løftet om at være tættere på naturen. Et af de kritiske punkter for Arla bliver derfor så, om de den nye brandstrategi formår at knytte ny mening til Arlas brand, og dermed Arla, gennem den nye fortælling om Arla, der, som Kunde og Co. er inde på, skal gøre op med Arla som industrivirksomhed.Succesen for Arlas nye brandstrategi skal derfor være tofold. På den ene side afhænger succesen af, om forbrugerne og Arlas interessenter er i stand til at forkaste deres hidtidige skepsis overfor Arla, og i stedet accepterer Arlas nye fortælling om naturlighed og tæthed på naturen, og på den anden siden om Arla, i tråd med opgaven fra Kunde & Co, er i stand til at skabe en ny identitet.Inden det er muligt at begrunde problemformuleringen og give et svar på problemstillingen, vil det være nødvendigt at beskrive dels det empiriske felt, som specialet ligger indenfor, for at kunne beskrive hvilke videnshuller som specialet søger at fylde, og dels beskrive hvilke teoretiske tilgange, som kunne være relevante at bruge til at besvare problemformuleringen.
 2.3 Forskningsoversigt

 2.3.1 Det empiriske felt.Branding af mejeriprodukter er ikke et felt, der eksisterer megen forskning på. En oversigt udelukkende over forskningen på det felt, kan således hurtigt overstås. Jeg har derfor valgt at udvide det empiriske felt, til også at indeholde branding af fødevarer og undersøgelser af markedsføringsstrategier for andelsselskaber.Derudover kan det også påstås, at en forskningsoversigt, der snævert beskæftiger sig med branding af mejeriprodukter, ikke reelt indfanger feltet i hvilket branding af Arla er, 
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idet Arla som andelsselskab, måske har særlige udfordringer i sin branding, og oversigten over det empiriske felt, nødvendigvis må udvides.Hollandske Edwin Nijssen og Hans Van Trijp har i 1998 på baggrund af det hollandske marked, lavet kvantitativ undersøgelse af branding af ferskvarer, som kød, grøntsager og ost (Nijssen og Van Trijp 1998: 228).Nijssen og Van Trijp undersøgte seks parametre; produkt kvalitet, reklame udgift, hvornår produktet kom på markedet, produktets form, kontrol over forsyningskæden og holdbarhed, og så på parameterenes indflydelse på forbrugerkendskabet til et brand, og betydningen af hver af parameterene for afkastet på produktet.Nijssen og Van Trijp, konkluderer, at et højt forbrugerkendskab kan betale sig når det kommer til ferskvarer, dog med ost som undtagelse, hvor der ikke lod til at være nogen positiv sammenhæng mellem forbrugerkendskabet til brandet og leverandørerens profitmargen (Nijssen og Van Trijp 1998: 237).I forbindelse med Arla, virker forbrugerkendskab til brandet ikke som det rigtige parameter at måle succesen af Arlas brand på. Forbrugerkendskabet til Arla og brandet Arla må formodes i forvejen at være rigtigt højt. Samtidig er Arla stadig suverænt markedsledende.En undersøgelse af forbrugerkendskabet til brandet Arla, og herunder hvordan det kan forbedres lader derfor ikke til at kunne give bud på, hvad der kan adressere Arlas image problemer. Endeligt kan man forestille sig, at en undersøgelse af forbrugerkendskabet til brandet Arla, som den Nijssen og Trijp har lavet, blot ville bekræfte at brandet Arla har et højt forbrugerkendskab, og derved ingen problemer. Derudover er det interessant at bemærke at netop ost, et mejeriprodukt, ifølge undersøgelsen ikke lod til at være sensitivt overfor forbrugerkendskab i forhold til leverandørens profitmargen.
Paperet Innovations in Co-operative Marketing and Communications fra 2006 har en 
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anden tilgang og ser ikke på markedsføringen af et produkt. Her beskæftiger forfatteren Leslie Brown sig med hvordan andelsselskaber kan bruge 'the co-operative difference', deres særegenhed som andelsskaber, i forbindelse med kommunikation, markedsføring og ledelse af virksomheden.På baggrund bl.a. en engelsk kommissionsrapport, og flere forfattere, der har beskæftiget sig med andelsselskaber, identificerer Brown andelsværdierne som tillid, en unik ejerskabsstruktur, en forbundethed til lokalsamfundet (egen oversættelse til dansk fra ”community rootedness”) (Brown 2006: 3), en social dimension og distribution af profit (Brown 2006: 4).Dette betyder ifølge Brown, at andelsselskaber derfor kan bruge dette til at positionere sig som et moralsk alternativ til større virksomheder, der opfører sig grådigt i forbrugernes øjne (Brown 2006: 4). Samtidig vil de have en mulighed for i fremtiden, at være særlig gode til at skabe loyalitet og give mening gennem værdier (Brown 2006: 4-5).Brugen af andelsværdierne betyder dog også, at andelsselskaber er sårbare overfor anklager for inkonsistents og mangel på integritet, hvorfor ”co-operatives need to make  

sure that the messages they are communicating, whether directly or indirectly, are  

consistent and fit with the co-operative’s claims about itself ” (Brown 2006: 8).Det dette skal gøres ved at involvere medarbejdere og stakeholders endnu mere i selskabet, og kommunikere overfor medarbejderene at selskabet bidrager positivt til samfundet (Brown 2006: 13). Brown skriver, at for at dette kan gøres med succes ”co-

operatives need to be very clear about what they are, and what they are trying to  

accomplish” (Brown 2006: 13).Brown konkluderer således at andelsskaber bør bruge andelsværdierne som kerneværdi i virksomhedensdriften, og sørge for at kommunikere deres særegenhed og særlige bidrag aktivt i deres markedsføring (Brown 2006: 13-14).
Browns model, som den bliver præsenteret i paperet, kan derfor nogen grad siges at 

- 12 -



Introduktion
adressere Arlas imageproblemer. Ifølge Brown skulle Arla i langt højere grad bruge det at det er et andelsselskab aktivt i deres kommunikation og markedsføring, end det er tilfældet med deres nye brandstrategi. Derudover skulle Arla også handle mere forsigtigt overfor små mejerier og konkurrenter, da det gør dem sårbare overfor kritik af inkonsistents. - En kritisk man nogen grad kan sige, at de netop har været udsat for. I den forstand forudser Brown kritikken af Arla.Ikke desto mindre vil Browns model ikke kunne bruges overfor Arla. For det første er det nærliggende at påstå, at fordi kritikken af Arlas adfærd har været meget voldsom et betydeligt antal gange, så vil Arla aldrig, uden at kunne blive anklaget for inkonsistents via fortidens synder, med nogen synderlig troværdighed, bruge andelsprincipper som social fairness og samfundssind, som beskrevet af Brown.For det andet, har Arla tidligere i høj grad brugt deres status som andelsselskab, og dermed andelsfortællingen, i deres markedsføring, og med ringe succes. For det tredje så forekommer det, at de andelsselskaber som Brown har i tankerne, er betydeligt mindre end Arla, og at Browns ideer måske er mere nærliggende at bruge for mindre andelsmejerier som Naturmælk og Thise.
Den foregående beskrivelse af empirien på feltet viser således, at der er et betydeligt videnshul. Det har endda ikke være muligt at finde materiale om danske undersøgelser indenfor feltet. Således eksisterer der kun i meget ringe grad empirisk litteratur, der er i stand til adressere Arlas udfordring og min problemstilling.For at kunne adressere Arlas udfordring og begrunde min problemformulering, er det således nødvendigt, at kaste et blik på de forskellige teoretiske tilgange, der kan belyse problemstillingen og adressere Arlas udfordringer.
 2.3.2 Det teoretiske feltI dette afsnit, vil jeg se på hvilke teoretiske tilgange til branding, der kunne bruges til at besvare problemstillingen. Tilgangene til branding er mange, og det er muligt at inddele 
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og kategorisere tilgangende på talrige måder. I dette speciale tager jeg udgangspunkt kategorierne som beskrevet af Douglas B. Holt (Holt 2004) og den senere Heding m.fl. (Heding m.fl. 2009)Douglas Holt inddeler brandtilgange i fire overordnede tematiske grupper, hvor Heding m.fl. opererer med en inddeling på hele syv grupper. I dette speciale har jeg valgt at beskrive tre overordnede tilgange. Mind-Share-tilgangen, den kulturelle tilgang og Identitetstilgangen.
 2.3.2.1 Mind-Share brandingEn grundlæggende antagelse i Mind-Share-tilgangen er, at forbrugerens bevidsthed er en knap ressource om hvilken der er konkurrence. For at et brand skal få succes, skal brandet kommunikere fordele og eje et enkelt afgrænset område i forbrugerens bevidsthed associeret til disse fordele (Holt 2004: 15). For markedsføringsfolk, handler det om at få knyttet en række fordele, både abstrakte og håndgribelige, til brandet, og at disse fordele i markedsføringen af brandet, konsistent og vedvarende bliver gentaget. Hensigten er, at få brands til i forbrugerens bevidsthed, at blive knyttet til et særlig produkt- eller brandkategori, (Holt 2004: 16), således at hver gang en forbruger tænker på en produktkategori, så associeres produktkategorien med et bestemt brand.Som eksempel kunne man nævne Apples iPod. Siden dens lancering i 2001, er den blevet en kolossal succes med en markedsandel i 2006 på det amerikanske marked på 75,6 % (Komputer for alle 2006). Selv med giganter som Sony og Microsoft som konkurrencer, er Apples iPod suverænt det mest succesfulde MP3-afspiller. I et Mind-Share-perspektiv, er iPods succes, en konsekvens af, at Apple har formålet at knytte iPod'en og dens oplevede fordele, dens essens, til den produktkategorien MP3-afspillere. Når forbrugere tænker på at købe en MP-afspiller, er det således typisk en iPod de tænker først på.Hvis Mind-Share-tilgangen skulle appliceres på Arla og bruges i forbindelse med Arlas nye brandstrategi, så kunne en strategi være, at branddriveren naturlighed skulle knyttes 
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til Arlas brand gennem konstante gentagelser af Arlas produkters naturlighed gennem kommunikationen om produkterne.En kritik af Mind-Share-tilgangen generelt, og ikke kun i relation til Arla, kunne derfor være, at den opererer ud fra en forståelse af, at brandingen af et produkt foregår i et vakuum, adskilt fra omgivelserne og forbrugerne, og ikke tager hensyn til interessenter og forbrugeres eksisterende syn på brandet. Det er nærliggende at forestille sig, at Arla, som det også bliver nævnt af Kunde & Co, allerede i forbrugernes øjne associeres med industriproduktion. Forbrugerne har altså, hvad angår Arla, allerede et syn på Arla, som Arla skal ændre, inden de kan knytte positive egenskaber til Arlas brand. Den essens af positive egenskaber som et brand ifølge Mind-Share tilgange skal kommunikere, kan således ikke gives af markedsførerne med forbrugerne som passive modtagere.Den situation som Arla befinder sig i, med en stor markedsandel, relativ forretningsmæssig succes på den ene side, og hyppig massiv kritik på den anden side, er heller ikke en situation som Mind-Share-tilgangen, er i stand til at forklare. Som jeg beskriver det ovenfor i indledningen, er en del af kritikken som Arla har været udsat for, netop en kritik af Arla for at være et monopol, altså at mange mennesker simpelthen har den opfattelse, at Arla i produktkategorierne mælk og mejeriprodukter, er det primære brand. Det kan derfor tænkes at når forbrugere tænker på produktkategorierne mælk og mejeriprodukter og knytter disse til Arla, når det er bevidst i hvert fald, så resulterer det ikke i køb, men i stedet irritation og kritik.
 2.3.2.2 Kulturel brandingKulturel branding er en af de nyeste tilgange til branding. Douglas B. Holt, som jeg bruger i dette kapitel, er tilgangens hovedfortalere. Den kulturelle tilgang ser på hvordan kulturelle strømninger kan bruges til at bygge såkaldt ikoniske brands (Heding m.fl. 2009: 208), som f.eks. Coca-Cola og Starbucks. Derudover beskæftiger tilgangen sig også med brands og brandingens indflydelse på markedet og global kultur (Heding m.fl. 2009: 208). - 15 -
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Denne dialektiske forståelse af branding, er et kerne-karakteristika indenfor den kulturelle tilgang, og tilgangen er forbundet med anti-brand-bevægelsen (Heding m.fl. 2009 :208).For at brands skal blive ikoniske, skal de adressere konflikter og spændinger i samfundet ved at fremføre myter, der adresserer disse konflikter.Som brandet over tid fremfører myten, begynder forbrugere at knytte myten til brandet i en sådan grad, at de ser myten som indlejret i produktet, der er knyttet til brandet. Produktet bliver således virkeliggørelsen af myten (Holt i Heding m.fl. 2009: 237-238). Det betyder, at når forbrugere bruger produktet, så føler de, at de tager del i myten og de bruger derved brandet til at skabe deres egen identitet og knytte sig emotionelt til brandet (Holt i Heding m.fl. 2009 :238).Som eksempel på den kulturelle tilgangs forståelse af brands, kan man se f.eks. igen se på Apple. Apple er på den ene side en forretningsmæssig succes med skarer af meget loyale tilhængere, der sværger til Apples produkter. Apple kan ses som modkultur-brandet, der udfordrer Microsofts dominans, og når man forbruger Apples produkter, tager man del i kampen mod Microsoft og viser sin individualitet og særegenhed. Apple, og Apple logoet, det hvide æble, er blevet en kulturel markør og et ikonisk brand, og iPoden og iPhonens hvide øretelefoner, kan man se verden over dingle fra folks ører.Men på den anden side er Apple også ofte udsat for betydelig og voksende kritik. Mange kritiserer Apple for emsig kopibeskyttelse af musik købt i Apples online musik butik, der gør det meget svært at bruge musikken på andre musikafspillere end Apples egne iPods. Samtidig er der en stigende kritik af, at Apple er for kontrollerende og stavnsbindende overfor deres kunder (BBC 2007). Hvor de hvide øretelefoner viser at man bruger et Apple produkt, signalerer samtidig også, i manges øjne, ensartethed og kulturel ensretning. Modkultur-brandet er selv blev genstand for angreb af modkulturen.Hvad angår Arla, er den kulturelle tilgang til branding tilsyneladende interessant, da Arla netop, som jeg beskriver i introduktionen, er en virksomhed, der på den ene side er en 
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forretningsmæssig succes, og på den anden side ofte er meget udskældt for dens forretningsmetoder. Spændingsfeltet mellem succes og kritik, er således til stede.Ifølge den kulturelle tilgang, vil Arla skulle, for at få succes med sin nye brandstrategi, adressere kulturelle konflikter i samfundet, ved at fremføre myter, der adresserer de konflikter. Kort sagt. Den kulturelle tilgang, kunne derfor virke oplagt som en stærk optik til at forstå Arlas problemer og udfordringer. Holt gennemgår i sin bog How Brands  

Become Icons (Holt 2004) en række brands som Coca-Cola (Holt 2004 20-28: ), Snapple (Holt 2004: 28-35) og Corona (Holt 2004: 17-20) for hvilke det er lykkedes (på det amerikanske marked) at opnå ikonisk status. Holts metode i afsnittene, at at beskrive hvorledes traditionelle brandtilgange har forsøgt at forklare succesen, men misforstår kausaliteten. Holts centrale pointe er, at brandsene adresserede kulturelle spændinger i samfundet, og derved blev ikoniske. Men deri ligger måske også en del af problemet. For alle eksemplerne er retrospektive. De beskriver, at de lykkedes og hvorfor, men ikke 
hvordan det i fremtiden kan lykkedes for andre brands. Holt skriver i indledningen at ”Iconic brands are thus the hodgepodge1 result of the cultural intuition of commercial  

artists who have ”sneaked” in cultural content to strategies that asked them simply to  

deliver on benfits in a creative, entertaining and memorable manner” (Holt 2004: xii). Med kritiske briller, er det altså held og intuition, der er bag de ikoniske brands. Hvad angår Arla kan vi desværre ikke gå tilbage og se hvorfor Arla fik ikon-status, da det netop ikke er tilfældet.Holt kritiserer også Mind-Share-tilgangen for er være løsrevet fra tid og sted, fra den kulturelle kontekst på et givent tidspunkt (Holt i Heding m.fl 2009: 238-239), en kritik jeg mener er berettiget jf. mine indvendinger til Mind-Share ovenfor. Men omvendt kan den kulturelle tilgang kritiseres for ikke at tage højde for, at brandet ikke nødvendigvis kan løsrives fra virksomheden. Ifølge den kulturelle tilgang, vil Arla, kunne brande sig på en specifik måde ved at være medfortællere af en mytefortælling (Holt 2004: 155-156), uden at tage hensyn til det eksisterende syn på Arla blandt forbrugere og interessenter, 
1 Ruskumsnusk i Gyldendals røde ordbøger (Axelsen 1979: 234).- 17 -
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og den betydning dette måtte have for synet på Arlas brand. Den kulturelle tilgang, tager derfor ikke højde for eventuelle sammenhænge mellem en virksomhed, dens brand som det allerede bliver oplevet, interessenter, forbrugere og identitet. Arlas image-problem, altså forholdet mellem forbrugere, interessenter, Arla og Arlas brand, er således ikke et problem, der kan analyseres og forstås med den optik som den kulturelle tilgang tilbyder. Det er derfor nødvendigt at se på endnu en tilgang til branding.
 2.3.2.3 IdentitetstilgangenIdentitetstilgangen har modsat til Mind-Share, en helhedsorienteret tilgang, hvor deres søges at skabe sammenhæng mellem en virksomheds visuelle udtryk og dens identitet som den kommer til udtryk i virksomhedens adfærd. Man antager at forbrugere tilskriver identitetskarakteristika til virksomheder, og at forbrugere former deres indtryk af en virksomhed som følge af den samlede oplevelse af virksomheden (Heding m.fl. 2009: 49). Når en virksomhed brander, betragter man indenfor identitetstilgangen ikke virksomheden adskilt fra dens produkter, men noget der involverer alle dele af organisationen og dens aktiviteter, og det er derfor ikke nok at brande produkterne, men hele virksomheden. Identitetstilgangen til branding, er således en corporate branding tilgang (Heding m.fl. 2009: 51) modsat en product branding tilgang.For at et brand at være stærkt, skal det ifølge Mary Jo Hatch og Majken Schultz, der to af identitetstilgangens fremmeste fortalere, være sammenhæng imellem ”strategic vision”, det man søger at fremstå som, organisationens kultur og interessenters syn på brandet og virksomheden (vision, culture, image) (Hatch i Heding 2009: 78).Som den kulturelle tilgang havde fokus på kultur, har identitetstilgangen fokus på organisationers identitet. Identitet kan udtrykkes visuelt gennem logoer, reklamedesign, grafisk kommunikation osv., og en måde at opnå sammenhæng på, er at sørge for at disse kommunikerer samme identitet (Heding m.fl. 2009: 57). Den visuelle identitet kan imidlertid ikke stå alene, og bør være indlejret i organisationens adfærd, og dermed afspejle organisationens kultur. Forbundet til organisationens identitet, er - 18 -
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organisationens image. Ideen er interessenter og forbrugere skal modtage et ensartet image af organisationen. Imaget er et sammensurium af eksplicite og implicite signaler sendt af virksomheden, og fra det sammensurium af signaler, sammenstykker modtagerne virksomhedens image. En virksomheds image er således ikke det som virksomheden selv synes den udtrykker, men det som dens modtager synes (Heding 2009: 59). Ifølge ovennævnte Hatch og Schultz (Hatch & Schultz 2008), er en organisations identitet konstrueret igennem en samtale mellem organisationens ”os” og ”vi”, hvor ”os” er interessenters billede af organisationen som et slags spejl, hvori organisationen ser sig selv reflekteret og ”vi” er virksomhedens kultur. Samtalen består derfor i, at organisationens medlemmer, organisationens kultur i et gensidigt forhold, lytter og reagerer på organisationens interessenter (Hatch & Schultz 2008: 49-50). Virksomhedens image og dens identitet, kan således også siges, at være socialt konstrueretHvis vi bruger identitetstilgangen til at se på eksemplet Apple igen, kan Apples succes, og brandets troværdighed ses, som en konsekvens af, at man har formået af kommunikere ensartet på alle leder af organisation, eksternt som internt, og implicit som eksplicit. Apples visuelle identitet er f.eks. altid præget af en stram enkelhed og gennem-designede produkter. Dette er tilfældet hvad enten man sidder med deres nyeste computer, eller den æske som et stykke tilbehør blev leveret i. Som sammenligning kunne man nævne min HP bærbare, som har et lækkert, Apple-agtigt, design, men hvor kassen den kom i var kedelig og uinspireret og strømforsyningen grå-stort standard mod Apples små hvide strømforsyninger.Samtidig lader det også til at Apple har en stærk organisationskultur med medstifteren og den administrerende direktør Steve Jobs som en central figur, og virksomheden Apple og Apple-brandet fik da også igen succes, da Steve Jobs vendte tilbage i slutningen af 90erne, efter en årrække at have forladt Apple (Hatch og Schultz 2009: 95). Mange af Apples brugere, betragter også Apples PCere som overlegne (Hatch & Schultz 2009: 156), og er derfor ifølge indentitetstilgangen med til at forme Apples medarbejderes syn 
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på Apple i positiv retning.Man udgangspunkt i identitetstilgangen, kan man derfor argumentere for, at Apple succes, i høj grad skyldes at man har været i stand til at skabe stærkt brand med sammenhæng mellem vision, culture og image.
På baggrund af foregående gennemgang af det teoretiske felt, finder jeg det mest nærliggende at gøre brug af identitetstilgangen til branding. Identitetstilgangen giver modsat Mind-Share-tilgangen og den kulturelle tilgang, en mulighed for at analysere forholdet mellem en organisations identitet, dens interessenter og forbrugere.Identitetstilgangen, vil derfor give værktøjer til at se på, hvordan Arlas identitet, er påvirket af Arlas interessenter og forbrugere, og hvorledes dette spiller ind på Arlas brand, og derved også muliggøre et bud på Arlas nye brandstrategis succesmuligheder.Efter at have gennemgået det empiriske og teoretiske felt, er jeg således blevet i stand til at lave en problemformulering.
 2.4 Problemformulering

 2.4.1 ArbejdsspørgsmålProblemformuleringen består af to spørgsmål. Disse to spørgsmål, vil fungere som arbejdsspørgsmål i specialet, og danne grundlag for analysens struktur.1. Hvilke fortællinger eksisterer der om Arla?2. Hvad betyder fortællingerne for Arlas identitet, og dermed Arlas brand?
- 20 -
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 2.5 Afgrænsning

Selvom jeg indledningsvis nævner karikaturkrisen som en af Arlas kriser, så begrænser jeg mig i specialet til at se på Arlas kommunikation i Danmark og kommunikation om Arla i Danmark, da det primært er det, der som dansker, er genstanden for min undren.Dernæst begrænser jeg mig også til at se på Arlas nyere kommunikation. Specifikt er jeg i mine artikelsøgninger, gået tilbage til 2003.For at kunne komme med en mere præcis karateristik af fortællingen om andelsbevælgelsen, har dog brugt litteratur helt tilbage fra 1907 og frem til i dag.
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 3 Analysestrategi

I specialet har jeg valgt at bruge en socialkonstruktivistisk videnskabsteoretisk tilgang til at behandle min problemformulering. De grundlæggende videnskabsteoretiske antagelser denne tilgang bygger på, betyder, for mit speciales vedkommende i hvert fald, at specialets opbygning er mindre traditionel. Specialet har ikke et kapitel for henholdsvis teori, metode og empiri med vandtætte skodder imellem hvert kapitel, og jeg bruger ikke bruger teorier og metode i traditionel forstand, men har i stedet udarbejdet en analysestrategi til at behandle min problemformulering.
I dette kapitel vil jeg i første omgang komme med en kort introduktion til socialkonstruktivismen, dernæst vil jeg forklare hvad jeg mener med analysestrategi i afsnit 3.2 , og endeligt vil jeg forklare hvad min analysestrategi konkret går ud på i afsnit  3.3 , herunder beskrive de forskellige teoretiske begreber jeg vil gøre brug af i analysen.
 3.1 Om videnskabsteori

Mit videnskabsteoretiske ståsted i dette speciale, er socialkonstruktivisme. Udgangspunktet for en socialkonstruktivistisk forståelse af verden er, at virkeligheden er socialt konstrueret (Andersen m.fl. 2005: 16). Det betyder ikke at jeg personligt, eller mange andre konstruktivister for den sags skyld, ikke anerkender verdens fysiske eksistens. I stedet kan man tale om en anden erkendelsesfilosofisk forståelse; at nok eksisterer der en fysisk verden med fysiske objekter vi kan tage og føle på, men vores viden om den fysiske verden er hindret og bundet af den sociale virkelighed, af den måde 

vi erkender verden og virkeligheden. (Andersen m.fl. 2005: 18-19).Den sociale virkelighed etableres i socialkonstruktivismen som relationen mellem objekt og subjekt, hvor objekt er fysiske genstande og subjekt er tanker og bevidsthed. Et 
- 22 -



Analysestrategi
objekts og subjekts mening, er resultatet af en relation, og ikke af objektet og subjektet i  

sig selv. I Socialkonstruktivistiske analysestrategier beskrives det således: ”Socialkonstruktivismens udgangspunkt er altså, at relationer ikke blot er en tilbygning til  

i sig selv eksisterende objekter og subjekter, men derimod grundlaget for en anden orden af  

virkelighed, inden for hvilken objekter og subjekter opnår og tilskrives mening.” (Andersen m.fl. 2005:18).Det betyder, at modsat en klassisk logisk-empirisk indgangsvinkel, i hvilken man forsøger at søge ind til en forståelse af den fysiske verden, er det er inden for socialkonstruktivismen, den mening, der bliver tillagt relationen mellem subjekt og objekt, den sociale virkelighed, man har som genstand (Andersen 2005: 18-19).
Den socialkonstruktivistiske tilgang betyder også, at modsat en logisk-empirisk videnskabsforståelse, der er essentialistisk, er socialkonstruktivismen anti-essentialistisk. (Andersen m.fl. 2005: 16) For at tage et eksempel på essentialisme, er en af pointerne, meget kort fortalt, i Building the Brand-Driven Business af Scott M. Davis og Michael Dunn, at der skal være overensstemmelse mellem det virksomheden er, og dens brand, for at brandet er troværdigt (Davis & Dunn: 2002)2. Her er virksomhedens identitet, det virksomheden er, forstået som dens objektive essens, dens DNA. En anti-essentialistisk måde at forstå en virksomheds identitet på, kunne eksempelvis være identitet forstået som konstrueret af den måde virksomhedens medarbejdere og virksomhedens kunder kommunikerer om virksomheden på. Altså virksomhedens identitet som den opstår i kommunikationen om den. En socialkonstruktivistisk og anti-essentialistisk analyse af virksomhedens identitet, er således ikke en analyse af identitet som virksomhedens objektive identitet, det er ikke muligt i socialkonstruktivistisk optik, men kunne i stedet være en analyse af hvordan virksomhedens identitet konstrueres kommunikativt.
2 Davis & Dunn bliver her kun brugt som eksempel. Teoretisk kommer de ikke til at spille nogen rolle for min analyse eller resten af specialet på nogen måde.- 23 -
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 3.2 Hvad er analysestrategi?

Som nævnt i dette kapitels indledning, bruger jeg i dette speciale ikke teori og metode i klassisk forstand, men konstruerer i stedet en analysestrategi. Jeg vil i dette afsnit, derfor beskrive hvad jeg forstår ved analysestrategi.Min forståelse af analysestrategi, tager, udover den undervisning i analysestrategi jeg har modtaget på min kandidatuddannelse, udgangspunkt i to bøger: Diskursive  

analysestrategier – til iagttagelse af meningsdannelse af Niels Åkerstrøm Andersen (Andersen 1999), og Socialkonstruktivistiske analysestrategier af Niels Åkerstrøm Andersen m.fl. (Andersen m.fl. 2005).I Socialkonstruktivistiske analysestrategier beskrives analysestrategi ganske kort således: ”Analysestrategi er vores navn for den praksis, der består i at skabe det videnskabelige blik,  

så det sociales konstruktion bliver iagttagelig.” (Andersen m.fl. 2005: 12) Niels Åkerstrøm Andersen beskriver det videre: ”Analysestrategi er er ikke metoderegler, men en strategi  

for, hvordan man som epistemolog vil konstruere andres (organisationer eller systemers)  

iagttagelser som objekt for egne iagttagelser m.h.p. at beskrive, hvorfra de selv beskriver.” (Andersen 1999: 14)
 3.2.1 Om teori, empiri og genstandDen socialkonstruktivistiske og analysestrategiske tilgange betyder også, at man arbejder epistemologisk, altså om hvordan man observerer verden, hvordan man erkender den. Det betyder at ontologien så er sige er tom (Andersen 1999: 14), forstået på den måde, at analyse genstanden er uden indhold, den er først noget, når den bliver erkendt på en bestemt måde. Derfor er der også misvisende i analysestrategi at tale om genstand i traditionel metode forstand, hvor man fra starten har en analysérbar genstand. Med den epistemologiske tilgang er det perspektivet, det blik man antager, der konstruerer det iagttagede (Andersen 1999: 14). Genstand som begreb, giver derfor heller ikke samme mening med denne tilgang, som i en traditionel metode tilgang. I 
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stedet har man at gøre med et punkt for iagttagelse; et iagttagelsespunkt.Den analysestrategiske tilgange og den socialkonstruktivistiske tilgang giver således også anledning til en særlig teoriforståelse. De teorier, eller rettere teoretiske tilgange, jeg gør brug af i specialet skal ikke forstås som bud på hvordan mit iagttagelsespunkt tager sig ud objektivt på baggrund af hvilke jeg kan opstille testbare hypoteser, men teorierne derimod skal forstås som optikker til at konstruere mit iagttagelsespunkt med. Sagt på en anden måde, kan teorien betragtes som et værktøj til at få orden på virkelighedens kompleksitet, således at virkeligheden bliver mere håndtérbar som punkt for iagttagelse. Valget af analysebærende begreber, er altså en måde at konditionere mit blik på det jeg vil analysere. Man kan sammenligne forholdet mellem teori og empiri med muligheden for at sætte forskellige filtre på et kamera, hvor hver teori repræsenterer et filter. Hvert filter fremhæver nogle bestemte farver, og får samtidig andre farver til at træde i baggrunden. Det man tager et billede af, ens iagttagelsespunkt, bliver således konstrueret forskelligt, alt efter hvilket filter man har på. Vælger man at tage et filter på, der fremhæver farven gul, betyder det ikke at verden bliver gul, men blot at verden gennem det filter får fremhævet de gule nuancer, samtidig med at andre farver træder i baggrunden. På samme måde kan en teori betragtes som et beskrivelsessystem, der beskriver ens iagttagelsespunkt på en bestemt måde.Denne teoriforståelse betyder altså, at man ved at vælge at bruge en bestemt teori, konstruerer ens iagttagelsespunkt. I dette speciale konstruerer jeg mit iagttagelsespunkt som fortællinger om virksomheden Arla, ved at bruge teorier, der beskæftiger sig med fortællinger i og om virksomheder og organisationer. Dette kommer jeg tilbage til i afsnit3.3.1 .På samme måde som teori bliver forstået på en særlig måde med en socialkonstruktivistisk og analysestrategisk tilgang, så er det også tilfældet med empiri. Jeg kan ikke påstå, og samtidig arbejde socialkonstruktivistisk, at min empiri er en 
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objektiv afspejling af virkeligheden, og at jeg blot skal bruge teori til at forstå og fortolke den. Empiri er i den socialkonstruktivistiske forståelse ikke uafhængig af mig som beskuer og teorierne gennem hvilke jeg ser på min valgte empiri. Empirien bliver således konstrueret på en bestemt måde, gennem de teoretiske tilgange, jeg vælger at bruge til at analysere min empiri (Andersen m.fl. 2005: 12). En del af formålet med dette kapitel, er således også at vise præcis hvordan jeg konstruerer min empiri og iagttagelsespunkt. Det betyder så også, at når jeg iagttager mit empiriske materiale ved hjælp af begrebet fortælling, så bliver det konstrueret som værende fortællinger, jeg kan iagttage.Min opgave med dette analysestrategi afsnit er altså to fold: For det første skal jeg konstruere mit iagttagelsespunkt, således at jeg kan iagttage det, og dernæst skal jeg opstille et teoretisk begrebsapparat, der stiller mig i stand til at iagttage og analysere mit iagttagelsespunkt..Niels Åkerstrøm Andersen beskriver forskellen mellem metode og analysestrategi i nedenstående tabel.
Metode AnalysestrategiIagttagelser af et objekt Iagttagelse af iagttagelser som iagttagelserDet gælder om at producere sand viden om en given genstand Det gælder om at problematisere selvfølgeligheder, om at deontologisereHvilke procedureregler skal anvendes for frembringelse af videnskabelig erkendelse? Ved hjælp hvilke af analysestrategier kan vi opnå en erkendelse, der er kritisk anderledes end den allerede givne meningsfuldhed?

Tabel 1:Metode vs. Analysestrategi (Andersen 1999: 14)

Konstruktionen af ens iagttagelsespunkt gennem et særligt teoretisk blik, skal ikke forstås som en måde at snyde sig til en særlig forståelse, altså at jeg konstruerer mit iagttagelsespunkt til at fremstå på en måde, som hjælper mig med at støtte en eventuel tese, men som: 
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• ordning verden, således at mit iagttagelsespunkt træder frem 
• bevidstgørelse omkring, at min konstruktion af iagttagelsespunkt, er en blandt mange mulige konstruktioner og 
• endeligt, forhåbentlig, giver andre en mulighed for at se, og derved vurdere validiteten af, hvordan jeg konstruerer mit iagttagelsespunkt og kommer frem til min analyse og konklusion.

 3.3 Analysestrategien

I de følgende afsnit vil jeg præsentere selve min analysestrategi, herunder de teoretiske begreber, som jeg vil gøre brug af i analysen, og som jeg bruger til at konstruere iagttagelsespunktet for min analyse.I analysen vil jeg gøre brug af begreber, som tager udgangspunkt i to forskellige teorier om om sammenhængen mellem kommunikation og organisation. Fælles for begge teorier er et fokus på det kommunikatives betydning for organisationen.For at få et overblik over kommunikation, der der kan iagttages om Arla, bruger jeg begrebet fortælling, primært som det bliver beskrevet af David M. Boje. Dernæst for at kunne give et bud på kommunikationens, eller fortællingernes, betydning for Arlas identitet, bruger jeg dele af Mary Jo Hatch og Majken Schultz teori om sammenhængen mellem brand og identitet-
 3.3.1 'Fortælling' som analysebærende begrebEt centralt analysebærende begreb i analysen bliver begrebet fortælling. Inden jeg fortsætter med at beskrive David M. Bojes tilgang til fortællinger, vil jeg kort redegøre for begrebet fortælling som jeg gør brug af det.Min iagttagelsespunkt i specialet bliver ikke Arla, men fortællinger om Arla, både af Arla selv og omverden.
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David M. Boje, der er 'professor of management' ved New Mexico State University og i det meste af sin professionelle karriere har beskæftiget sig med fortællinger og organisationsteori forskningsmæssigt (Boje 2009), definerer fortælling ganske kort som ”[...] an oral or written performance involving two og more people interpreting past or  

anticipated experience” (Boje 1995: 1000). I organisationer har fortællinger samme rolle som præcedens har en retssal, de danner forståelse blandt interessenter i tvetydige situationer (Boje 1991: 106). I Bojes forståelse er fortællinger således ikke kun kommunikative værktøjer eller abstrakte størrelser; fortællinger, skriver Boje, er dele af organisationens erfaring, der bliver udbredt i små stykker fortælling, der fremover vil danne grundlag for fremtidige antagelser, og derved også for beslutninger og handlinger (Boje 1991: 106).Anne Reff Pedersen skriver i Socialkonstruktivistiske analysestrategier om fortællingens funktion der kan forstås som værende ”at finde en intentionel del, der enten afviger eller  

skaber en forståelse ud fra et kanonisk kulturelt mønster” hvorved ”vi […] anvender  

fortællinger til at forklare både det normale og det afvigende i samfundet for at bringe det  

tilbage til det traditionelle sociale kulturelle samfundsforestillinger” (Andersen m.fl. 2005: 239). Anne Reff Pedersen kalder denne forståelse for den meningsskabende fortælling, idet fortællerens mening om og forståelse af generelle kulturelle normalitetsbegreber kommer til udtryk gennem fortællingen. - F.eks. ved undvigemanøvrer eller konformitet (Andersen m.fl. 2005: 238). På samme måde som hos Boje, kan fortællinger altså her forstås som styrende for hvordan en given situation kan forstås og tolkes af interessenter, og derved også ende med at have en betydning for beslutning og handling i en organisation.
 3.3.2 Premoderne, moderne og postmoderne rammerDavid M. Boje har en fortællingsforståelse der er polyfonisk, flerstemmig, i den forstand at han opererer ud fra en forståelse af, at en organisation kan indeholde flere fortællinger end blot én herskende fortælling.- 28 -
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Boje arbejder i artiklen Stories of the Storytelling Organization – A Postmodern Analysis of  

Disney as Tamara – Land med tre fortællingsrammer for fortællingerne i Disney. Den 

premoderne, den moderne og den postmoderne ramme. (Boje 1995: 1001) For god ordens skyld bør jeg nævne, at Boje kalder fortællingsrammerne for diskurser. Jeg synes dog at begrebet diskurs kan ligge farligt tæt op af begrebet fortælling, så for at undgå unødig forvirring, bl.a. hos mig selv, tillader jeg mig at bruge ordet fortællingsramme i stedet.
Boje ser to perspektiver for at analysere fortællinger i forhold til de tre fortællingsrammer: Et perspektiv, hvor man forstår fortællingsrammer som være kronologisk placeret i forhold til hinanden, hvor den premoderne fortællingsramme bliver erstattet af en moderne fortællingsramme, der endeligt blive erstattet af en postmoderne fortællingsramme (Boje 1995:14). Boje vælger i stedet et perspektiv hvor han antager at fortællingsrammerne eksisterer simultant i en konstant konkurrence mellem hinanden for herredømmet og derved retten til at sætte rammen for den herskende fortælling (Boje 1995: 1001-1002). Konkurrencen mellem fortællingsrammerne foregår på en sådan måde at ”[…] words like diversity, voice, and  

empowerment are borrowed from discourse and the redefined to fit the status quo” (Boje 1995: 1002), altså at rammerne ”låner” begreber fra hinanden i deres indbyrdes kamp.
Den premoderne fortællingsramme indeholder fortællinger der ser tilbage på pre-industrielle samfund, der er repræsentere en mere enkel og traditionel livsstil, hvor familie og sammenhold havde stor betydning. Det kan være feudale samfund, men også nomadiske samfund som amerikanske indianere. Den premoderne fortællingsramme forsvarer traditionelle håndværksmæssige dyder som en moralsk modsætning til industrialisering og laissez- faire kapitalisme (Boje 1995: 1002). In sin analyse af Disney som fortællende organisation, viser Boje hvordan en bærende fortælling om Disneys 
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historie, er en fortælling hvor Walt Disney vises som en kreativ kraft og faderfigur i familien der udgør Disney selskabet, selvom selskabet tidligt var præget af konflikt. Hos animatorerne bliver fortællingen sat ind i en anden premoderne ramme, med modstand på Walt Disneys industrialisering af animationsprocessen, som tidligere havde været organiseret mere håndværksmæssigt med mestre og lærlinge (Boje 1995: 1011 – 1012). Det bemærkelsesværdige her er, at den premoderne ramme kan fungere som ramme for aktører, der ellers står i et modsætningsforhold til hinanden; både Walt Disney og animatorer refererede i deres fortællinger til den premoderne ramme, men brugte den vidt forskelligt.
Den moderne ramme bliver af Boje beskrevet som værende i konstant konflikt med den premoderne ramme. Inden for den moderne ramme, fortælles om dyderne ved industrialisering og 'tayloristisk' rationalisering af produktionsprocesser. Rationaliseringen begrænser sig dog ikke kun til det industrielle, men også politik og embedsførelse, hvor f.eks. Max Weber står som fortaler for et rationelt embedsapparat, der sammen med demokrati ses som værende moralsk overlegent til de premoderne patriarkalske og feudale samfund. (Boje 1995: 1003-1004). I den moderne fortællingsramme, er det premoderne samfunds subjektivisme og vildskab, tøjlet med store rationelle planer for samfundet (Boje 1995: 1003).Den moderne ramme kommer ifølge Boje til bl.a. til udtryk i Disney, når Walt Disney i den officielle fortælling om Disney, bliver beskrevet som animationens Henry Ford for hans 'taylorisering' af animationsprocessen (Boje 1995: 1012).
Den postmoderne ramme er den af de tre rammer, der umiddelbart er sværest at beskrive og forstå. Postmoderne teorier søger at sætte spørgsmålstegn ved de, typisk moderne, etablerede fortællinger ved f.eks. at vise, at der kan fortælles alternative fortællinger til de etablerede fortællinger. Andre postmoderne fortællinger søger at 
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fremme lighed, økologi og vil i nogle tilfælde endda, i sin skepsis overfor det moderne, betragte de premoderne samfund som overlegne (Boje 1996: 1004). Den postmoderne fortælling er således kritisk overfor den moderne fortælling, der bliver opfattet som upersonlig, og sætter mekaniske og funktionalistiske hensyn overfor menneskelige hensyn (Boje 1995: 1004).Endelig kan en postmoderne ramme også ses om en 'hypervirkelighed'; en simulation af virkeligheden oven på virkeligheden, hvor en forvrænget udgave af virkligheden bliver varegjort og solgt som virkelighed. Eller som et forsøg på at give den moderne tayloristiske virkelighed et andet og mere menneskeligt ansigt, ved at låne ord og begreber fra den premoderne ramme (Boje 1995: 1005). Hypervirkeligheden karakterises bl.a. ved at fortællingen, karaktererne, manuskriptet til fortællingen, flyder sammen med virkeligheden. Dette ses f.eks. i Disney Land, hvor besøgende relaterer til Mickey Mouse, som var han en virkelig person (Boje 1995: 1017).
 3.3.3 VKI-Modellen og OrganisationsidentitetSom det fremgår af min problemformulering, er min interesse i dette speciale til dels sammenhængen mellem kommunikation og identitet. Som supplement, har jeg derfor valgt at gøre brug af dele af Mary Jo Hatch og Majken Schultz teori om konsistents i kommunikation og branding. Hatch og Schultz beskæftiger sig med branding som 
corporate branding, det vil sige branding forstået som branding af hele virksomheden, enten som branding af virksomheden eller branding af virksomheden som paraply brand og ikke branding af individuelle produkter (Hatch & Schultz 2008: 7-9)
Teorien er ikke eksplicit socialkonstruktivistisk, men Hatch & Schultz' forståelse, som jeg beskriver nedenfor i afsnit 3.3.3.1 , af virksomheder og organisationers identitet og branding er kommunikativ og latent socialkonstruktivistisk, hvorfor teorien er i overensstemmelse med min socialkonstruktivistiske tilgang. Dette vil fremgå tydeligere 
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efter en beskrivelse af teorien.Kernen i Hatch & Shultz' teori er Hatch & Schultz er Vision-Culture-Image Alignment modellen (herefter VKI-modellen), men for at forstå den, er det nødvendigt at forstå hvordan en organisations identitet opstår i Hatch & Schultz optikken.
 3.3.3.1 OrganisationsidentitetIfølge er Hatch & Shultz er en virksomheds identitet skabt igennem en samtale mellem virksomhedens ”os”og ”vi”.Enhver virksomhed vil forsøge at lære hvad dens kunder, forbrugere og interessenter synes om den gennem informationerne den får fra sælgere, forbrugerundersøgelser, markedsundersøgelser, presseklip, osv. Samtidig forsøger virksomheden at kommunikere det ønskede billede af virksomheden gennem reklamer, kommunikation (forstået som bevidst virksomhedskommunikation), via salg osv.Interessenternes, herunder kunder og forbrugeres, billede af virksomheden bliver hos Hatch & Schultz et spejl igennem hvilket virksomhedens ser sig selv. Dette er virksomhedens ”os” (Hatch & Schultz 2008: 49-50).Virksomhedens kultur er dens ”vi”. Ifølge Hatch & Schultz blive mening skabt socialt, blandt virksomhedens medarbejdere. Nok er virksomheden en fragmenteret størrelse med en masse individuelle medarbejdere med hver deres syn på virksomheden, men gennem en den kulturelle fortolkningskontekst som virksomhedens kultur stiller til rådighed, bliver der skabt fælles mening. Endvidere skaber kulturen i virksomheden meget af det symbolske materiale, gennem hvilket virksomheden giver udtryk for sit brand (Hatch & Schultz 2008: 50). Med få terminologiske ændringer kunne man med Bojes termer sige, at fortællinger (i organisationen), er det som Hatch & Schultz kalder den kulturelle fortolkningskontekst, idet fortolkningskonteksten på samme måde som fortællinger, skaber meningen som organisationen forstås ud fra (Boje 1991: 106).Virksomhedens identitet opstår altså i en samtale mellem virksomhedens kultur, det virksomhedens medarbejdere synes den er, og interessenters syn på virksomheden. 
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Virksomheden kommunikerer om sig selv, dette påvirker interessenternes syn på virksomheden, som igen påvirker virksomhedens syn på sig selv. Hatch & Schultz har illustreret samtalen via nedenstående figur.

Hos Hatch & Schultz, udgør virksomhedens identitet således ikke en essens, en særlig DNA, men er derimod kommunikativt opstået i interessenternes kommunikation om virksomheden, og medarbejdernes syn på virksomheden. Virksomhedens identitet er i denne forståelse med andre ord socialt konstrueret.
 3.3.3.2 VKI-ModellenI Vision-Culture-Image Alignment modellen, udvider Hatch & Schultz virksomhedens identitet til at bestå af summen af Vision, Culture og Images. Hatch & Schultz skriver at ”The combination of vision, culture, and images represents in one way or another  

everything the organization is, says, and does.” Og ”[…] the greater the coherence of vision,  

culture, and images, the stronger the brand [...]” .Hatch & Shultz grundlæggende pointe i VKI-modellen er, at altså at et stærkt brand kræver samklang mellem de Vision, Culture (herefter 'Kultur') og Images, jo stærkere samklang, jo stærke brand (Hatch & Schultz 2008: 11).
Vision er virksomhedens tops vision for hvad virksomheden gerne vil være, hvad virksomheden skal opnå (Hatch & Schultz 2008: 231), og som den vision kommer til udtryk i symboler og kommunikation (Hatch & Schultz 2001:1054). Arlas nye 
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brandstrategi, er således et eksplicit udtryk for Vision. Grundet mine analysemetode som den fremgår ovenfor, vil Vision dog ikke kun begrænse dig til den bevidste kommunikation. Vision vil også finde kommunikation, fortællinger, som virksomheden fortæller ubevidst som en del af deres bevidste kommunikation (Hatch & Schultz 2008: 231).
Kultur er virksomhedens interne værdier, arv og antagelser. Kultur kan ses som medarbejdernes syn på virksomheden, forstået som medarbejdernes kommunikation om virksomheden. Igen vil min analysemetode betyde, at jeg ikke blot ser på hvad medarbejderne bevidst kommunikerer, men også ser hvilke fortællinger, de bevidst eller ubevidst knytter deres kommunikation an til (Hatch & Schultz 2008: 231).
Images er virksomhedens interessenters syn på virksomheden, forstået som den måde de kommunikerer om virksomheden (Hatch & Schultz 2008: 231). Som det var tilfældet med de to første kategorier, begrænser jeg mig heller ikke her, til hvad der bevidst kommunikeres, fortælles, om Arla, men også ubevidste anknytninger.Et problem med manglende samklang, kan f.eks. være, at en virksomhedsledelses vision for virksomheden ikke er i overensstemmelse med medarbejdernes og interessenternes forståelse af virksomheden, hvorved beslutninger om virksomhedens fremtid kan være i konflikt med interessenters og medarbejders ønsker for virksomheden. Hatch & Schultz bruger British Airways (BA) som eksempel, hvor ledelsen ønskede at modernisere virksomhedens brand ved bl.a. at ændre en række af symbolerne for BA i deres markedsføring. Dette blev imidlertid mødt af stærk kritik fra både interessenter og politikere og medarbejdere, som stadig opfattede BA som en konservativ, britisk, virksomhed (Hatch & Shultz 2001: 1056-1057). Der var altså ikke samklang. Et andet problem med manglende samklang i en virksomhed, er Ifølge Hatch & Schultz, at medarbejdere, forskellige steder i virksomheden trækker brandingen af virksomheden i hver sin retning (Hatch & Schultz 2008: 77). F.eks. at HR afdelingen, der har med virksomhedskulturen at gøre, søger at fremme én form for kultur i virksomheden, mens kommunikatørerne og marketingfolkene søger at fremme et billede af en virksomhed - 34 -
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med én anden kultur, alt i mens afdelingen med ansvar for opkøb af andre virksomheder, opkøber virksomheder uden skelen til hvordan virksomheden bliver kommunikeret om af virksomheden selv og dens interessenter (Hatch & Schultz 2008: 77). Med andre ord, for at bruge terminologien fra Boje, kan samklangs problemer i Hatch & Shultz VCI optik, skyldes at de forskellige fortællinger, der fortælles om virksomheden i virksomheden og af dens interessenter, trække virksomheden i forskellige retninger. Hatch & Shultz forståelse, kan således også ses i forlængelse af Bojes og Anne Reff Pedersens forståelse af fortællinger som ramme-sættende for forståelser, beslutninger og handlinger i organisationer (Boje 1991: 106), (Andersen m.fl. 2005: 238).
 3.3.4 AktantmodellenSom supplement til Boje og Hatch & Schultz, har jeg valgt at gøre brug af Aktantmodellen for at give analysen af fortællingerne om Arla, yderligere struktur.Aktantmodellen er bygget over klassiske eventyrs struktur, der er en struktur der kan findes overalt i Vestens fortællingstradition, både fra klassiske eventyr til Hollywood blockbustere (Fog m.fl. 2004: 37).
En fortælling tager typisk udgangspunkt i en helt som forfølger et mål. For at nå sit mål har helten brug for hjælpere, det kan være heltens personlige egenskaber, personer og værktøjer, især fordi, der er modstandere der modarbejder helten, og søger at forhindre ham i at nå sit mål. Giveren er, f.eks, kongen i eventyret, der giver helten prinsessen og det halve kongerige, når helten har nået målet. Endeligt, er der modtageren(ne), der er den eller dem, der nyder godt af, at helten når sit mål (Fog m.fl. 2004: 37).
 3.3.5 TekstanalysenI forbindelse med læsningen af de tekster jeg har udvalgt, har jeg behov for at nogle - 35 -
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guidelines for at kunne hjælpe mig med at bestemme, hvornår jeg har med en fortælling at gøre. David M. Boje opstiller 8 guidelines for den dekonstruktivistiske analyse af fortællinger.Jeg vil ikke lave en decideret dekonstruktion af fortællingerne, og nøjes derfor med kun at bruge en enkelt af Bojes guidelines. Min brug af guidelinen skal ikke forstås som en teoretisk forståelse, men mere som et værktøj for mig til at ordne teksterne og udpege fortællingerne. Endvidere gør jeg mig nogle antagelser på forhånd, der overflødiggør brugen af flere af de udeladte guidelines. Jeg antager f.eks. på forhånd allerede i min problemformulering, at der er flere fortællinger og fortællere i spil om Arla, hvorfor det forekommer overflødigt, specifikt at lede efter 'rebelske stemmer', som en af guidelines'ene tilråder. Guidelinen jeg bruger:
Forskelle. Udpeg en liste af bipolare termer, forskelle, der optræder i teksterne. F.eks. mand/kvinde, god/ond, central/marginal. 
 3.3.6 Kritik af teoretisk tilgangNår man arbejder med Hatch & Schultz, sidder man tilbage med en fornemmelse af at virksomhedens brand, selvom de ikke anbefaler det eksplicit, at virksomheden skal ses igennem brandets optik; at brandet skal være et styringsværktøj for hele organisationen.Selvom jeg har argumenteret for, at Hatch & Schultz teori, er socialkonstruktivistisk, og at organisationers identitet ifølge Hatch & Schultz, bliver social konstrueret, så har teorien dog et normativt sigte, i forbindelse med at kunne sige noget om et brands troværdighed. Imidlertid tillader mit socialkonstruktivistiske udgangspunkt mig ikke, at kunne drage normative konklusioner på baggrund af Hatch & Schultz teori. Derudover kan man argumentere det for, at Hatch & Schultz forståelse for en organisations identitets, på trods af, at den er sociale konstrueret i deres forståelse, alligevel har et skær af essentialisme over sig, at en organisation på en eller anden måde, kan finde ind til en slags organisations DNA.
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Det jeg i stedet kan, er at bruge teorien til at skabe et overblik over kommunikation om Arla i den teoretiske kontekst som Hatch & Schultz tilbyder, og altså hvordan Arla konstrueres i kommunikation i den teoretiske kontekst jeg bruger, hvorved det blot er en af mange måder, hvorpå Arla kunne tænkes at konstrueres.
Hvad angår Boje, kan man også indvende at en tilgang som Bojes, f.eks dekonstruktion, i en grad er videnskabelig uhæderlig, da det er meget svært at forestille sig at man ikke kan finde forskellige fortællinger; at der altid er en anden side af fortællingen, der fremstiller organisations hykleri og at man derfor altid implicit antager hykleri, at hykleriet er latent og at analysens ubønhørlige formål er at afsløre hykleriet som man med garanti finder. Dernæst virker dekonstruktionen naturligt radikal, den kan ikke undgå at kritisere. Kritikken, hvis man ikke er varsom, kan derfor godt, virke som politisk kritik forklædt som videnskabelig analyse. Det er selvsagt ikke mit sigte.Omvendt giver Bojes model for premoderne, moderne og postmoderne kategorier af fortællinger, mig en frugtbar model, for at vise nogle af de spændinger og forventnings-krydspres, en virksomheds og organisation kan være udsat for, som jeg ikke havde kunne se uden Bojes begreber, og uden at komme i nærheden af at tage normativ stilling til fortællingerne i sig selv.
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 4 Analyse

Analysen er som nævnt i problemformuleringen, en analyse af Arlas identitet og dermed brand gennem en analyse af fortællingerne om Arla; altså Arlas identitet, som den konstrueres i fortællingerne om Arla.Med udgangspunkt i arbejdsspørgsmålene fra problemformuleringen, er analysen delt op i to dele: Analyse del 1. Fortællinger om Arla, og Analyse del 2. Arlas identitet og brand.I afsnit t 4.1, Analyse del 1, vil jeg på baggrund af arbejdsspørgsmål 1, 
Hvilke fortællinger eksisterer der om Arla?analysere fortællingerne om Arla. Til analysen vil jeg primært gøre brug af begreberne fra Boje og den indsamlede empiri.Og endeligt vil i jeg i afsnit 4.2, Analyse del 2, lave en samlende analyse af Arlas identitet og brand med udgangspunkt i analyseresultaterne fra første del og arbejdsspørgsmål 2,
Hvad betyder fortællingerne for Arlas identitet, og dermed Arlas brand?Den samlende analyse vil primært gøre brug af begreberne fra Hatch & Schultz, men også supplere med begreber fra Boje.

 4.1 Analyse del 1. Fortællinger om Arla

Min primære kilde til fortællinger om Arla, har været avisartikler i perioden januar 2003 til maj 2008. Perioden er afgrænset på baggrund af, at Arla i den periode gennemgik fem store kriser, der fik meget spalteplads i aviserne i Danmark: Et sagsanlæg fra Hirtshals Mejeri om overtrædelse af konkurrencelovgivningen førte til voldsom kritik af Arla som monopol, Medlemsflugt som følge af stigende fødevarepriser, men lave afregningspriser 
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til andelshaverne, Karikaturkrisen hvor Arla oplevede totalt forbrugerboykot i Mellemøsten, samt kritik i Danmark fra politikere og forbrugere for håndteringen af boykotten, Forfejlet fusion med hollandske Campina, hvor kritikken for hvorfor fusion fejlede, primært tilfaldt Arla og endelig ”Mælkepulverskandalen” hvor en samarbejdspartner i Kina havde produceret mælkepulver kontamineret med det giftige stof melamin. Endvidere har jeg suppleret med forskellige publikationer fra Arla, få hjemmesider og enkelte publikationer, der går længere tilbage en ovenstående periode. Sidstnævnte er medbragt i tilfælde, hvor jeg har vurderet at det var nødvendigt for at øge forståelsen.På baggrund af ovennævnte materiale, har jeg identificeret fire primære fortællinger om Arla. De fire fortællinger har jeg valgt at kalde: Andelsfortællingen, Innovatørfortællingen, 
Monopolfortællingen og Skurkefortællingen.Man kan sagtens identificere flere fortællinger om Arla, men jeg har valgt de fire, der er mest fremtrædende og optræder hyppigst. Af andre, mere sekundære, fortællinger jeg har identificeret, men vælger ikke at bruge, er Krisefortællingen og Etikfortællingen. I Krisefortællingen optræder Arla som et selskab i konstant krise, der taber markedsandele, hele tiden er udsat for kritik og som et selskab, der ikke kan finde ud af at begå sig i verden.I Etikfortællingen optræder Arla som et moralsk selskab, der skaber sunde produkter, er demokratisk drevet og handler moralsk.Bemærkningsvis bør det nævnes, at de fire fortællinger kan godt have overlappende temaer. F.eks. indgår Arla som monopol som tema i fortællingen Skurkefortællingen, men temaet bliver underordnet i forholdet til den overordnede fortælling af Arla som skurk.
 4.1.1 AndelsfortællingenFortællingen om Arla som andelsselskab og fortællingen om andelsbevægelsen er tæt - 39 -
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knyttet. Min indledende pointe er derfor, at selvom jeg har fortællingen om Arla som andelsselskab, den jeg her kalder Andelsfortællingen, som iagttagelsespunkt, så knytter den fortælling an til den mere overordnede fortælling om andelsbevægelsen, på en sådan måde, at det praktisk er meget svært at adskille fortællingen om Arla som andelsselsab fra fortællingen om andelsbevægelsen, idet fortællingen om Arla som andelsselskab, altid knytter sig til forståelser fra fortællingen om andelsbevægelsen.Dette ses f.eks. når Ritt Bjerregaard i 2004 kritiserer Arla for at være monopol, og derfor ønsker strammet lovgivning. Hun skriver at ”Andelstanken, som den danske  

sammenslutning af mejerier stammer fra, bunder i solidaritet. For det første skriver hun om Arla som andelsselskab, og er således med til at reproducere fortællingen om Arla som andelsselskab, men samtidig når Ritt Bjerregaard her skriver om Arla som andelsselskab, så henviser hun ikke blot til ejerskabsformen, men knytter implicit an til en fortælling om andelsbevægelsen, bl.a. ved brug af ordet 'andelstanken', hvor andelsbevægelsen ses som bundet på solidaritet, og bruger denne fortælling som udgangspunkt for at kritisere Arla for at være det modsatte, altså usolidariske, og dermed i konflikt med ”andelstanken” og Arlas grundlag (Bjerregaard i Jyllandsposten 2004). Med andre ord, er fortællingen om Arla som andelsselskab en delfortælling af fortællingen om andelsbevægelsen, da fortællingen om Arla som andelsselskab, er med til at reproducere Andelsfortællingen.En analyse af fortællingen om Arla som andelsselskab, kan således ikke stå alene, men må nødvendigvis også være en analyse af fortællingen om andelsbevægelsen. Dette afsnit vil således både være en analyse af fortællingen om andelsbevægelsen, og en analyse af fortællingen om Arla som andelsselskab.
I Innovationsrådets rapport fra 2004 af Jørgen Mads Clausen, Den danske strategi,  

Danmarks Muligheder i det globale vidensamfund, beskrives andelsbevægelsen som en unik dansk institution bygget på ”socialt fairness” og som et modsvar til billigt 
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amerikansk korn og stordrift fra den nye”økonomiske stormagt” USA. Andelsbevægelsens produktionsmodel, præsenteres som ”samdrift” i modsætning til den amerikanske ”stordrift” (Clausen 2004: 22). Med udgangspunkt i Boje etableres der således flere forskelle: Dansk sættes over for globalt, stor sættes op mod lille, og hos Clausen bliver det til et billede på Danmark og USA, hvor USA bliver beskrevet som en ny økonomisk stormagt i modsætning til Danmarks lidenhed, samarbejde sættes op mod stordrift i forskellen samdrift/stordrift og endeligt med formuleringen om ”socialt fairness”, forskellen social/asocial, hvor den danske model fremstår som den sociale, og den amerikanske som den asociale.I denne beskrivelse bliver andelsbevægelsen altså ikke kun beskrevet som unik, dansk, den bliver også beskrevet som en mere social model end den amerikanske. Den er med andre ord den sociale, og implicit og moralske, dimension ved andelsbevægelsen, der i Innovationsrådets rapport, bliver beskrevet som en af styrkerne ved den.Søger man en mindre og mere formel beskrivelse af andelsbevægelsen, er Den Store Danske Encyklopædi et godt bud. Her står der om andelsbevægelsen at ”En forståelse af  

andelsbevægelsen kan således ikke alene baseres på særegne juridiske og økonomisk-

organisatoriske træk, men må tillige omfatte det historisk betingede kulturelle og sociale  

fællesskab, der har rødder i landbosamfundets struktur og værdier fra slutningen af 1800-

tallet. I den almindelige bevidsthed står andelsbevægelsen som en særegen dansk  

økonomisk-demokratisk tradition, som tillægges betydning for fremkomsten af det  

moderne Danmark” (Den store Danske 2010a). Det fremhæves altså, at andelsbevægelsen, ikke kun er en særlig økonomisk, organisatorisk og juridisk størrelse, men også har rødder i nogle særlige landboværdier og en speciel dansk økonomisk-demokratisk tradition. 
I Bojes forståelse, knytter Ritt Bjerregaard og Mads Clausen således an til en premoderne fortællingsramme. Andelsbevægelsen ses som en mere social og moralsk bæredygtig 
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produktionsform. Mads Clausen knytter i sin beskrivelse af den amerikanske stordrift an til den moderne fortællingsramme, hvor rationalitet og effektivitet, når det kommer til produktion, får forrang overfor andre hensyn, som f.eks. de sociale.På Arlas hjemmeside under Historien fra 1881-1999, bliver læseren ført tilbage til det første andelsmejeri i Sverige fra 1881 og det første i Danmark i Hjedding fra 1882. Mejeriet i Sverige hedder endda Arla Mejeriforening (Arla 2010). I Arlas årsrapport fra 2007 beskrives det, at for over 100 år tilbage, gik bønderne sammen om at ”producere og  

sælge mejeriprodukter på den bedste måde”. Dels etablerer Arla andelsbevægelsens start som en del af Arlas fortælling om sig selv, og knytter sig derved til fortællingen om andelsbevægelsen. Dels fremhæves metoden frem for resultatet når det drejer sig om salget. Man skal altså ikke sælge mest muligt, til dyrest mulige pris, men derimod på den bedste måde. Andre hensyn end de økonomisk rationelle får i dette citat altså forrang, hvorfor Arla her placerer sig i den premoderne fortællingsramme.En lignende forståelse af andelsbevægelsen i Andelsbevægelsen inden for landbruget af A. Axelsen Drejer3, hvor han beskriver hvorledes folkehøjskolerne har været af stor betydning for andelsbevægelsen idet der på folkehøjskolerne for ”Bondeungdommen” skabtes ”Sans og interesse for et Arbejde uden for Hjemmets snævre Kreds” og dermed også ofte ”Evner og Impulser til Deltagelse i saadanne Foretagender” og beskriver videre at den ”almindelige Indstilling paa Fællesskab, der måske som en Overlevering fra  

tidligere Tider, da Bondebruget udøvedes under Fællesskabets former, prægede og siden  

har præget den danske Landbefolkning”. Drejer beskriver her altså forhold i Danmark, der har været gunstige for opbygningen af andelsbevægelsen; dels højskolebevægelsen, der har dannet og uddannet den danske bondeungdom til at kunne tage del i andelsbevægelsen, og dels en dybereliggende tradition i det danske landbrug for fællesskab og samarbejde. Man får nærmest indtrykket af, at Drejer henviser til en dansk ur-tradition for samarbejde og fællesskab, der rækker tilbage til landbrugets start i Danmark. Udsagnet får derved næsten et metafysisk, religiøst præg. Endvidere bliver 
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andelsbevægelsen gjort til noget helt unikt dansk, på en måde, så man nærmest får indtrykket, at det ikke kunne gøres efter andre steder.En anden konsekvens af den danske tradition for samarbejde som Drejer beskriver, er muligheden for øget fremskridt. Ikke blot på den måde, at samarbejde i sig selv, kan kan give stordrifts- eller synergifordele, men at samarbejde modsat konkurrence forhindrer ”Hemmelighedskræmmeri”, der i andre erhverv end landbruget ”har staaet som en  

Hindring for Gennemførelsen af Fremskridt for alle Erhvervets Udøvere og for dette som  

Helhed” (Drejer 1938: 6-8).Drejer opererer således også med flere modsætninger i Bojes terminologi: For det første etableres en modsætning mellem det danske og det udenlandske, ved at andelsbevægelsen bliver beskrevet som at have særligt gode kår i Danmark, således at kårene næsten bliver til forudsætninger. Dernæst sættes samarbejde op imod konkurrence.Med sin beskrivelse af den danske tradition for samarbejde som nærmest en urtilstand i dansk landbrug, knytter Drejer solidt an til den premoderne fortællingsramme, hvor der netop betones traditionelle samarbejds- og produktionsformer og harmoni, modsat de moderne industrielle og konkurrenceprægede produktionsformer, der er præget af disharmoni. Andelsbevægelsen etableres således hos Drejer, også som en moralsk god produktions- og samarbejdsform i modsætning til konkurrence prægede produktionsformer, et træk der knytter Drejers forståelse til den premoderne fortællingsramme (Boje 1995: 1002).En lignende modsætning finder vi hos H. Hertel i Andelsbevægelsen i Danmark fra 1917. Her skriver han, at ”Andelsbevægelsens enestående trivsel hos os [bunder] for en væsentlig  

del i vores national karakter. [...] Det jævne åbne sletteland, der er Danmark, skov, mark og  

hede , alt jævnt og ligeud, har givet danskeren den ham medfødte ligevægt og jævnhed i  

sind og tanke, og han blusser ikke op i begejstring med hurtig følgende afkøling, men han  

en praktisk sans for livets realiteter, og han holder fast ved, hvad der engang var hans  
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interesse. Den planmæssige fælles ordning af arbejdet mod et fælles mål ligger godt for  

Danskeren med hans fællesskabsfølelse og demokratiske tanketang” (Hertel i Mordhorst 2005:61).Andelsbevægelsen i Danmark, har altså særligt gode vilkår på grund af den danske nationalkarakter, der bl.a. er formet af det danske landskab, og som har givet danskeren demokratisk tankegang og følelse for fællesskab.Dette sætter Hertel i modsætning til englænderen, der ”allerede på grund af, at han er  

øbo,[har] en udpræget individuel følelse og en stærk personlighedsbevidsthed, han er sig  

selv nok, det fremmede interesserer ham kun lidet, kun langsomt og under passiv modstand  

vinder det nye indpas i hans organisationsformer og i hans arbejde” (Hertel i Mordhorst 2005: 61).Således etablerer Hertel modsætningen om fællesskab kontra individualisme, hvor andelsbevægelsen er udtryk for fællesskab, og englænderen er individualisten, der har nok i sig selv. Andelsbevægelsen i Hertels optik, fremstår her nærmest som konsekvensen af en dans ur-tradition, og sammenholdt med betoningen af den nationale karakter og fællesskabet, placerer Hertel derfor også sin fortælling om andelsbevægelsen i den premoderne fortællingsramme.
En nyere udtryk for den demokratiske tradition i andelsbevægelsen, finder man i et læserbrev til De Bergske Blade, hvor Ingrid og Mads Agerholm, leverandører til Arla, skriver at ”Arla er et andelsselskab, som er bygget op på fuldt demokratisk vis. F.eks. har  

Arlas leverandører (andelshavere) netop haft generalforsamling i de lokale kredse. Her  

blev der valgt medlemmer til at repræsentere andelshaverne i regionsbestyrelsen. To af de  

lokale repræsentanter går direkte videre til repræsentantskabet. Ud af repræsentantskabet  

vælges bestyrelsen. Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed. Ingrid og Mads Agerholm, knytter således Arla an til fortællingen om Arla som andelsselskab, hvor det være et andelsselskab, betyder at selskabet drives efter nogle - 44 -
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unikke værdier, som de også skriver nedenfor. ”Den demokratiske opbygning er ganske  

unik og bør respekteres af lovgiverne, som bør have øje for hvilken verden , vi arbejder i, og  

ikke spænde ben for selskabernes mulighed for at klare sig i den stadig hårdere  

konkurrence!” (Agerholm 2004).Men ikke nok med at værdierne er unikke, betyder det også at selskabet, ifølge de to forfattere have en særstatus i samfundet, og underforstået, ikke bør være underlagt så hård lovgivning.
I artiklen Hverdagens problemer bag aflyst bryllup om Arlas fejlslagne fusion med det hollandske andelsselskab Campina, beskrives en intern ideologisk strid i Arla om indførslen af medlemsbeviser. I repræsentantskabet er (i april 2006) en stor del af medlemmerne ”indædte modstandere af tanken, der betegnes ungdomsfjendsk og et brud  

på de grundlæggende andelsprincipper. Forklaringen er, at en mælkeproducent af dansk  

gennemsnitsstørrelse ville være nødt til at betale 550.000 kr. for at købe så mange  

leveringsbeviser, at han kunne levere al sin mælk til Arla . Tilhængerne af systemet  

argumenterer med, at det kun er en rimelig betaling for en indgangsbillet til alle de  

værdier, der ligger i selskabet. Samtidig kan medlemsbeviserne få landmændene til virkelig  

at føle sig som medejere af selskabet” (Attrup 2005).Både modstandere og tilhængere af medlemsbeviser argumenterer fra samme idé, at deres synspunkt er mest i overensstemmelse med andelsprincipperne. Modstanderne udfra en idé om solidaritet og tilhængerne ud fra en idé om medejerskab. Man kunne måske indvende, at argumenterne fra begge positioner og tilslutningen til andelsprincipperne blot er spil for galleriet i et forsøg på at give deres argumenter en moralsk pondus ved at henvise til andelsprincipperne og selskabets værdier, men selvom det skulle være tilfældet, så knytter både modstandere og tilhængere an til fortællingen om Arla som andelsselskab og andelsfortællingen, og er således også med til at reproducere den.
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I Bojes terminologi etableres modsætningerne solidaritet kontra usolidarisk og medejerskab kontra eksklusion. Samtidig, idet man kan fortolke argumenternes henvisning til andelsprincipper som spil for galleriet, knyttes der måske an til både den premoderne og moderne fortællingsramme. Den premoderne fortællingsramme, hvor fællesskab og solidaritet betones, knyttes der tydeligst an til i forbindelse med ”ungdomsfjendske” og det således implicit usolidariske i medlemsbeviser.
I anden artikel i Jyllands Posten finder man resultatet af en lignende debat i Arla refereret. Debatten gik på om afregningsprisen for mælk skulle reguleres i forhold til mængden af mælk indleveret til Arla, eller om afregningsprisen forsat skulle være ens for for alle. Dette første ville betyde, at store mælkeproducenter ville få en højere afregningspris end små. Journalisten Lars Attrup skriver ”Mejerikoncernens  

repræsentantskab har diskuteret forslaget de seneste dage og valgt at fastholde det  

solidariske princip om ens mælkepris til alle andelshavere” og reproducerer således ikke kun andelsfortællingen og knytter Arla til den, men antager at princippet om ens mælkepris til alle, vitterligt er det mest solidariske og dermed mest retfærdige, selvom man godt kunne argumentere for at stormdriftsfordelene som de store mælkeproducenter betyder for Arla, idet de betyder færre kørsler med tankbil, rent faktisk kommer alle andelshavere til gode, hvorfor afregningsprisen også bør afspejle dette.Bestyrelsesformanden i Arla, Knud Erik Jensen udtaler uddybende at disse ”grundlæggende principper om solidaritet betyder meget for vores selskab. Ens mælkepris  

til store og små producenter viser, at der er gensidig respekt og sammenhold i ejerkredsen” (Attrup 2006) og reproducerer derved også andelsfortællingen og fortællingen om Arla som andelsselskab. Især er det bemærkelsesværdigt, principperne betyder så meget for selskabet, at de bliver betydende for selskabets beslutninger. Man kan derfor sige, at fortællingen om Arla som andelsselskab ikke kun eksisterer som fortælling i metafysisk forstand uden reel betydning for virksomheden, men at fortællingen rent faktisk har - 46 -
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betydning for den måde virksomheden fungerer på.Endeligt kan debatten også ses som en konflikt mellem den premoderne og moderne fortællingsramme, hvor det vindende argument om solidaritet knytter sig til den premoderne fortællingsramme, og argumentet for differentieret afregningspris knytter sig til den moderne fortællingsramme, selvom det også i en grad kan ses som knyttende sig an til andelsfortællingen. Dette betyder altså, at der i Arlas interne fortælling om sig selv som andelsselskab, sideløbende, i en grad i hvert fald, eksisterer en konflikt mellem den premoderne og moderne fortællingsramme.Den moderne fortællingsramme kommer også til udtryk i Arlas corporate social responsibility rapport fra 2007, Vores Ansvar, hvor der skrives at ”Arlas mål er fortsat at  

fremme andelshavernes langsigtede økonomiske interesser og at opbygge markeder for  

den mælk, de leverer” (Arla 2009b: 9). Man knytter fortsat an til fortællingen om andelsbevægelsen, men i stedet for at knytte an til moralladede begreber som solidaritet og fællesskab, der knytter til den premoderne fortællingsramme, knytter citatet an til en økonomisk logik. Arlas formål som andelsselskab, er således ikke at bidrage til bondestandens åndelige udvikling, men at skabe økonomisk gevinst for andelshaverne.Forskellen, der etableres er gevinst/tab, og den økonomiske gevinst forrang over for andre hensyn. Hvis man i citatet erstatter ordet 'andelshaver' med 'aktionær', skifter citatet ikke nævneværdigt karakter. Andelstanken, beskriver i dette citat, således intet andet end en ejerskabsform. Det betyder at der, som vi så det ovenfor, ikke knyttes an til den premoderne fortællingsramme, men i stedet knyttes an til den moderne fortællingsramme. Andelsbevægelsen har ikke nogle højere moralske eller sociale mål, men er udelukkende en økonomisk foranstaltning.Præcis samme synspunkt finder man hos Anders Nielsen, der var en ”betydelig drivkraft i grundlæggelsen af andelsbevægelsen i Danmark i dens nuværende udformning” (Den Store Danske 2010b), og som i 1910 skrev at ”Under danske forhold, kan man fastslå, at  

andelsbevægelsen er en ren og skær økonomisk sag, der alene måles og bedømmes efter  
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den pekuniære gevinst den bringer alle deltagere” (Nielsen 1910: 14). Andelsbevægelsen er hos Anders Nielsen altså en økonomisk foranstaltning, men ikke nok med det, så er det også den økonomiske gevinst som andelsbevægelsen er i stand til at producere, der skal være det eneste mål for dens succes. Efter Anders Nielsens mening, som den fremstår i ovenstående citat, er det således ikke hensyn til solidaritet, fællesskab eller lignende, der er andelsbevægelsens formål. Forskellen Anders Nielsen etablerer er gevinst/tab, og han placerer solidt sin version af fortællingen om andelsbevægelsen i den premoderne fortællingsramme, hvor f.eks. rationelle økonomiske vurderinger betones.Anders Nielsens viser derved også at konflikten mellem den premoderne og moderne fortællingsramme i fortællingen om andelsbevægelsen, har eksisteret meget tidligt i andelsbevægelsens historie.
Interessant nok knytter Hertel, som der er citeret ovenfor, også an til den moderne fortællingsramme. I Andelsbevægelsen i Danmark fra 1917, citere Hertel en forstander Niels Pedersen for en udtalelse om andelsbevægelsen og dens store succes: ”Der har  

rejst sig en Bølge ved Vesterhavet, og den lader sig ikke standse, men vil overskylle det  

ganske land” (Pedersen i Hertel 1917: 132). Årsagen til andelsbevægelsens store vokseværk, altså at bønderne sluttede sig til bevægelsen, ”var først og fremmest de  

økonomiske Forhold”, som tvang ”Landmændene til at se sig om efter nye Indtægtskilder,  

og blandt disse laa Smørproduktionen vel nok nærmest” (Hertel 1917: 132).Andelsbevægelsen succes beskrives her således af Hertel til at være begrundet i økonomiske forhold, og det er ikke tanker om solidaritet og fællesskab, der har fået de danske landmænd til at slutte sig til andelsbevægelsen, men derimod rationelle økonomiske betragtninger.Hertel skriver videre at bonden i Danmark ”har en medfødt praktisk økonomisk Sans for,  

hvad der betaler sig. Den forstod snart, at Andelsmælkerierne kunde bringe den Fordele, at  
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der var Penge at tjene ved store, veldrevne Centrifugemælkerier, som den selv ejede” (Hertel 1917: 133). Ved de tidligere fællesmejerier, der ikke var fællesejede, havde de leverende landmænd ikke økonomisk interesse i mejeriet, om man lukkede ifølge Hertel derfor øjnene hvis det ikke blev drevet ”som det burde” (Hertel 1917: 133). Hertel citerer Bernhard Bøggild, der forklarer at, ”da baade Peder og Povel kom til selv at eje Mælkeriet,  

saa skulde Peder nok holde Øje med Povel og hans Køer og hans Mælkespand” (Bøggild i Hertel: 1917: 133).Det er såledeles den premoderne fortællingsramme, som Hertel her knytter an til. Hertel beskriver, at andelsbevægelsens ejerskabsform er fordelagtige ud fra rationelle betragtninger, da den gør den enkelte landmand gensidig afhængig af sine medandelshaveres produktion. Andelsbevægelsen succes bliver ikke begrundet i den demokratiske form, eller den danske landbefolknings tradition for fællesskab, men simpelthen i dens mere rationelle ejerskabsform. Der er derfor igen også forskellen gevinst kontra tab, der etableres.
A. Axelsen Drejer, indleder i Andelsbevægelsen inden for landbruget, som der tidligere er henvist til i nærværende afsnit, med at ”paapege den historiske Baggrund og de øvrige  

Forudsætninger, som har været til Stede” for at andelsbevægelsen kunne opstå og få sin form (Drejer 1938: 3). Han beskriver hvorledes at ”Nye oversøiske eller andre  

fjerntliggende Produktionslande dukkede op som Konkurrenter i Forsyningen af de store  

Landbrugsprodukter”.F.eks. brugte det første fragtskib, der sejlede over Atlanterhavet 26 dage på det i 1819, hvor fragtskibene i 1870erne ikke være længere end 6-7 dage om samme sejllads. Følgelig af bl.a. af dette, faldt prisen på korn betydeligt, og det var en konkurrence Danmark blev ramt meget hårdt af (Drejer 1938: 4). Prisfaldet på korn, betød omvendt at animalske produkter, blev mere interessante at producere (Hertel 1917: 109) Ifølge Drejer og Hertel bliver andelsbevægelsen således skabt om et modsvar til denne 
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konkurrence, og landbrugets (for den tids) moderne driftsformer ”fandt deres udviking  

gennem Andelsforetagender” (Drejer 1938: 5). Om dette skriver Hertel at ”Overgangen til  

en udvidet dyrisk produktion [skabte] Betingelserne for Andelsbevægelsens Frembrud og  

Vækst paa Omraader, der tidligere havde savnet forudsætning for den”, og først ”nu blev  

det muligt at grundlægge en Landbrugsindustri, ved hvilken en stor Mængde Mennesker  

efterhaanden skulde finde Livets Ophold; Andelsmælkerier, Andelsslagterier; Indkøbs- og  

Slagsforening osv” (Hertel 1917: 111).Endeligt, skriver Hertel, ”indvirkede Systemforandringen paa Landmandens Dygtighed,  

den udvidede hans horisont og skærpede hans Intelligens. Den Langsomhed og Træghed,  

den konservative Fastholden ved overleverede Former, som tidligere karakteriserede  

Landmanden, forsvandt mere og mere” (Hertel 1917: 111)Som starten på andelsbevægelsen som Drejer og Hertel her beskriver den, bliver andelsbevægelsen altså beskrevet som et rationelt økonomisk modsvar til konkurrence fra udlandet. Hertel og Drejer knytter igen derfor an til den moderne fortællingsramme. Endnu mere interessant, er måske beskrivelsen af konsekvenserne af de nye produktionsformer som kommer til udtryk i andelsselskaberne: Ikke nok med, at der bliver skabt fremskridt og vækst, i sig selv begreber, der knytter sig til den moderne fortællingsramme, så bliver systemforandringerne og andelsbevægelsens fremkomst tillagt nærmest revolutionære konsekvenser for landmanden, som bliver til et nyt og forbedret menneske, der gør op med det nedarvede, konservative og traditionelle. Den gamle landmand er træg og langsom, hvor den nye landmand er skarp og intelligent (Hertel 1917: 111).Fortællingen om andelsbevægelsen i denne her form, er altså ikke fortælling om en bevægelse, der bygger på dansk landbrugs urtradition for fællesskab, men derimod en bevægelse, der progressiv i sit væsen, og forkaster det gamle til fordel for det nye og forbedrede.Der etableres modsætningen fremskridt kontra tradition, hvor andelsbevægelsen 
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repræsenterer fremskridt. Fortællingen i denne her form, knytter sig således an til en nærmest romantisk forståelse af det moderne, og kan næsten ses som en arketype i Bojes moderne fortællingsramme.Det er samtidig værd at bemærke, at i fortællingen om den tidlige tidlige danske andelsbevægelse, som vi ser den beskrevet både hos Clausen, Drejer og Hertel, opereres der med modsætningen lille/stor, hvor Danmark og andelsbevægelsen er repræsenteret ved 'lille'. I fortællingen om Arla som andelsselskab, som Ritt Bjerregaard reproducerer den, opererer hun også med forskellen stor/lille. Imidlertid placerer hun ikke Arla sammen med lille, men i stedet sammen med stor. Dette er interessant i forhold til den forskel de to andelshavere Mads og Ingrid Agergram etablerer. I deres reproduktion af fortællingen om Arla som andelsselskab og fortællingen om andelsbevægelsen, indtager Arla næsten samme rolle, som den andelsbevægelsen bliver tilskrevet hos Clausen, Drejer og Hertel: Hos Agerholm placeres Arla også på siden stor i forskellen lille/stor, men i deres forståelse, er Arlas størrelse en forudsætning for, at Arla kan klare sig i den internationale konkurrence.
Fortællingen om Arla som andelsselskab og fortællingen om andelsbevægelsen, er således en fortællingen præget af modsætninger og konflikter. Men for Arla betyder det ikke, at Arla altid står på samme side i modsætningerne og konflikterne; tværtimod skifter Arla ofte side.En måde vi ser det på, at i fortællingen om andelsbevægelsen og fortællingen om Arla som andelsselskab, eksisterer den moderne og premoderne fortællingsramme, således sideløbende med hinanden. Fortællingen om andelsbevægelsen har fra sin start og frem til nu, således hele tiden indeholdt en konflikt mellem disse to fortællingsrammer, der hver har konkurreret om at være den definerende fortælling om andelsbevægelsen og derved også fortællingen om Arla som andelsselskab.
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De forventninger, der er blevet skabt til Arla gennem fortællingen om Arla som andelsselskab, er derfor modsatrettede, endda i nogle tilfælde diametrale modsætninger. Arlas ejerskabsform, bliver ofte beskrevet som solidarisk, og dette sætter, som i citatet med Ritt Bjerregaard, en forventning til Arla om også at agere solidarisk, også over for andre selskaber. Samtidig beskriver Arla selv sit formål som værende, at skabe mest mulig udbytte til andelshaverne. Dette betyder rent praktisk, at hvis Arla står en i en situation, hvor det har mulighed for at presse en konkurrent, til fordel for sine egne andelshavere, ville Arla ikke kunne gøre dette uden at skuffe forventningen om solidaritet. Hvis Arla omvendt, af hensyn til forventningen om solidaritet vælger ikke at presse konkurrenten, skuffer det forventningen om at stille sine andelshavere bedst muligt.Hvis fortællingen om andelsbevægelsen ses igennem aktantmodellen, vil vi få et et skærpet billede af hvilke modsætninger der eksisterer.I den premoderne fortællingsramme giver det en rolle fordelingen hvor modstanderen er konkurrence, dels den internationale og dels den nationale, der skaber inferiøre produkter. Andelsbevægelsen er helten, der imidlertid trodser dropper konkurrencen med støtte fra hjælperne, solidaritet, fællesskab og demokrati, og sørger derved for at modtageren, den danske forbruger, får målet bedre produkter. Andelsbevægelsen bliver således også giveren.En udfyldt aktantmodel af den premoderne fortællingsramme, vil derfor fremstå således:
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Hvis vi i stedet kaster blikket på den moderne fortællings ramme ser rollefordelingen noget anderledes ud. Modstanderen er igen konkurrence, både den internationale nationale og nationale konkurrence. Den nationale konkurrence forhindrer udvikling, og den internationale konkurrence, tvinger med sine billige produkter , næsten det danske landbrug i knæ. Andelsbevægelsen opstår således som helten, og med støtte fra 
hjælperne, fællesskab, rationalitet, og interessant nok, international konkurrence, der landmændene til at arbejde på en mere rational måde, formår helten andelsbevægelsen, at sikre målet, både overlevelse, fremskridt og bedre produkter, til modtagerne, forbrugerne og det danske landbrug.Andelsfortællingen i den moderne fortællingsramme, kommer derfor til at således ud:
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Figur 2:Andelsfortællingen i den premoderne fortællingsramme (Egen tilvirkning)
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 4.1.2 MonopolfortællingenMonopolfortællingen er en af de aller stærkeste fortællinger om Arla, hvis ikke den stærkeste.Fortællingen er så stærk, at selv Arla er med til at reproducere fortællingen, selvom de er modstanderen i fortællingen. I CSR rapporten Vores Ansvar fra 2008, står der f.eks. at ”For at forhindre at vi misbruger vores position som en stærk aktør på visse markeder, har  

vi udviklet et program for fair konkurrence, Competition Compliance Programme. Det skal  

sikre, at vi følger konkurrencelovgivningen i de lande, hvor vi driver forretning ”(Arla 2009b: 7). Arla udtrykker således selv en frygt for, at de misbruger deres position som stærk aktør. Men ikke nok med, at de at reproducerer Monopolfortællingen, så etablerer de også modsætningen lille kontra stor, hvor Arla er placerer sig selv på siden med stor. Man kunne kalde modsætningen lille kontra stor, som vi også så i afsnit 4.1.1 om andelsfortællingen, for David og Goliat modsætningen.
- 54 -

Figur 3: Andelsfortællingen i den moderne fortællingsramme (Egen tilvirkning)
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David og Goliath modsætningen, hvor Arla er Goliath og forbrugerne og de små mejerier er David, er en af de tydeligste modsætninger i Monopolfortællingen, og således en modsætning der ofte bliver etableret. I fortællingen er det dog sjældent at David formår at vinde over Goliat.I Monopolfortællingen, er det heller ikke et spørgsmål om, at Arla er ved at blive et monopol, men blot nu er markedsledende, eller som Arla skriver, ”en stærk aktør på visse  

markeder” (Arla 2009b: 7), nej, i Monopolfortællingen ér Arla allerede et monopol.Dette ses bl.a. f.eks. i en note i Berlingske Tidende fra Ritzau med titlen Aldi bryder  

monopol på mælk, og videre i noten står der at ”Supermarkedskæden Aldi forsøger at  

bryde det monopol, som det dansk-svenske Arla Foods mejeri har haft på varemærker  

inden for konsummælk. De seneste par dage har Aldi lanceret mælkemærket ”Mælkebøtte”,  

der dækker over frisk sød-, let- og skummetmælk samt fløde” (Ritzau 2003).Ritt Bjerregaard udtaler også at hun ”mener, at ARLA 's monopol er blevet for stort, og vi  

er nødt til politisk at finde ud af at begrænse det”. I samme artikel hvor Bjerregaard er interviewet skriver journalisten, at Socialdemokraterne har arbejdet på en ændring af konkurrencelovgivningen, ”så man kan sikre, at det ikke er muligt for et stort firma at  

underbyde mindre firmaer, som Hirtshals Andelsmejeri har anklaget ARLA for” (Fyens Stiftstidende 2003). På trods af, at journalisten sidst i citatet skriver, at det indtil videre blot er en anklage fra Hirtshals Mejeri, så er det alligevel en sætning der er med til at reproducere monopolfortællingen og placerer Hirtshals Andelsmejeri som den lille David i modsætningen lille/stor. Samtidig er det også interessant at bemærke, at selvom der i talt om lovgivning, så handler ovenstående citater ikke om manglende konkurrence i økonomisk forstand, men er i stedet udtryk for en moralsk kritik af Arla. I Monopolfortællingen er det altså ikke alene et spørgsmål om, at få et marked med mere konkurrence, det er også et spørgsmål om, at Arla som stor virksomhed, skal opføre sig ordentligt; at Arla i kraft af sin størrelse, har et særligt ansvar.
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En af de begivenheder, der har været med til at forstærke Monopolfortællingen, er en sag, hvor Arla blev anklaget, og sidenhen dømt, for at overtræde konkurrencelovgivningen ved at bruge ulovlige metoder til at få Metro til at opgive Hirtshals Andelsmejeri som kunde.Selvom der ”blot” er tale overtrædelse af lovgivningen, og at Arla kunne bedømmes udelukkende udfra økonomiske og juridiske hensyn, så er det ikke Arlas overtrædelse af lovgivningen, der bliver anfægtet, men simpelthen, at Arla handler moralsk upassende for så stor en virksomhed.Dette ses f.eks. her hvor en butikschef til en avisartikel udtaler at ”Det er noget svineri at  

udnytte sin magt til at holde andre ude” og at det derfor ”gælder om at støtte de små” (Ulla Nørby 2005).Butikschefen henviser således ikke til, at Arla overtræder lovgivningen, men i stedet til at Arla udnytter sin magt forkert. Modsætningen der etableres er igen David mod Goliat modsætningen med Arla som Goliat.Den moralsk funderede kritik af af Arla som monopol, bliver ikke kun gengivet i de skrevne medier, men også på Arlas hjemmeside, hvor de selv har lagt plads til den. Tim Petersen fra Valby skriver: ”Kære Arla . Endnu engang udnytter I jeres markedsdominans  

til at forsøge at slagte små mejerier, som på ingen måde kan udgøre en trussel for Jeres  

forretning. Skam Jer !!!”, og Jan Knus fra Valby skriver at ”Et stigende antal forbrugere  

gider ikke mere Arlas forbryderiske og monopoludnyttende praksis over for f.eks. små  

mejerier, senest i Hirtshals , hvor Arlas kapitalstærke muskler og kontante penge skulle  

holde Hirtshals -mejeriet væk fra Metro-kæden. Det er rene mafia-metoder!”(Michael Schrøder 2005)Den moralsk funderede kritik af Arla i Monopolfortællingen, er udtrykt i et generelt ønske om ”fairness” og den kan ses som overlappende med eller trækkende på Andelsfortællingen, da den knytter sig til en forventning om hvordan Arla som - 56 -
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andelsselskab bør agere.Den moralsk funderede kritik af Arla, og modsætningen lille/stor med Arla som stor og f.eks. Hirtshals Andelsmejeri som lille, er samtidig fortællingen, om de små håndværksbaserede virksomheder mod det store kapitalistiske monopol, og der bliver således også etableret modsætningen håndværk/industri, med Arla som industri. Denne del af Monopolfortællingen ses f.eks. i artiklen Mejeristen, hvor mejeristen Karl Simonsen fra det lille Osted Mejeri interviewes. I artiklen hedder det bl.a. at mejeristen har to formål. Et fagligt og principielt: ”Det principielle kan med anstand hævdes til at være en  

slags frihedskamp for det selvstændige initiativ mod en besættelsesmagt af  

stordriftsfundamentalister.” Og det faglige for ”Jeg ville ingen berettigelse ha', hvis ikke mit  

produkt var bedre. Det handler om at lave så rent et produkt som muligt i stedet for det dér  

skrammelmælk. (Mads Kastrup 2005)”I denne del af Monopolfortællingen, er Osted Mejeris kamp mod Arla, interessant nok meget lig den kamp, som i Andelsfortællingen var kampen mellem danske bønder og udenlandsk stordrift. Den driftige danske bonde som igennem andelsbevægelsen trodsede stordriftsbønderne fra udlandet, er i Monopolfortællingen blot erstattet af den lille mejerist, der ved hjælp af sine overlegne produkter og håndværkssans, trodser stordrifts-mejeriet Arla.I artiklen hedder det også at ”Osted Mejeri synes at have etableret sig som en  

virkeliggørelse af dansk nationalkarakter. Som var det en mejeriproducenternes Lille Klaus  

over for den stupide og selvretfærdige Store Klaus” (Mads Kastrup 2005). Osted Mejeri og dets kamp mod Arla er i Monopolfortællingen således ikke kun en kamp om markedsandele. Det er en kamp der er større og stikker dybere end almindelig konkurrence mellem virksomheder, da den simpelthen, som den fremstår i artiklen, er virkeliggørelsen af dansk nationalkarakter. Værdierne der knyttes til er således værdierne fra den premoderne fortællingsramme, og Karl Simonsen fra Osted er Lille Klaus, der med sin kløgt og snilde, formår at trumfte Store Klaus. Men konflikten mellem den premoderne og moderne fortællingsramme, ses måske tydeligts i Karls Simonsens - 57 -
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holdning til Arla, hvor hvor Arla betragtes som ”indbegrebet af et moderne fordærv i  

fremskridtets navn” (Mads Kastrup 2005). Her er det håndværksmesteren der udtaler sig. Han er forsvareren af de traditionelle, premoderne, håndværksmæssige, og Arla er industrivirksomheden, der på fremskridtets alter har ofret håndværket og selvstændigheden, og er blevet korrupt og fordærvet.
I Monopolfortællingen, er det ikke kun de små mejerier der skal reddes, og kritikken af Arla er ikke kun moralsk funderet. I Monopolfortællingen er den frie konkurrence, under hvilken forbrugere har et valg, og hvor prisen på mælk ikke kun blive dikteret af én aktør, også truet af Arla. Monopolfortællingen er derfor også fortællingen om Arlas kamp mod den frie konkurrence. Denne reproduktion af fortællingen ses bl.a. hos Bendt Bendtsen, der udtaler ” jeg kan ikke lide monopoler, og der skal være konkurrence, hvis markedet skal  

virke. Både forbrugerne og erhvervslivet har gavn af, at der er en sund konkurrence på  

markedet. Konkurrenceloven skal op til revision til næste folketingssamling, og så må vi se,  

om der er noget, som skal ændres” (Fyens Stiftstidende 2003).Modsætningen konkurrence kontra monopol, er således også en af de bærende modsætninger, sammen med lille/stor modsætningen, i Monopolfortællingen. Konkurrence/monopol modsætningen og Bendt Bendtsens knytter herved an til en art Weberiansk embedmandsforståelse, hvor rationalitet og oplysning, skal ligge til grund for politikeres adfærd og lovgivning (Boje 1995: 1003-1004). Monopolfortællingen knytter således også an til i den moderne fortællingsramme. Monopol kontra konkurrence-kritikken af Arla i Monopolfortællingen, kan med andre ord ses som en kritik af Arla for at forbryde sig på forbryde sig på samfundets rationelle strukturer.Samme holdning, ser man genfortalt i en ledende artikel fra Politiken, hvor Hirtshals Andelsmejeris sag mod Arla omtales. Her der det igen den frie konkurrence der skal reddes: ”For den frie konkurrences skyld er det imidlertid vigtigt, at der bliver rejst en  

principiel sag mod en monopolvirksomhed, især når det gælder selskaber, som har fået lov  
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til at fylde meget i landskabet” (Politiken 2005). Men det er heller ikke kun konkurrence/monopol modsætningen, der etableres, for det fortsættes videre at ”Påstanden har været, at størrelse giver lavere omkostninger til glæde for forbrugerne,  

men det omvendte har været tilfældet. Flere undersøgelser har vist, at danske forbrugere  

har betalt overpriser” (Politiken 2005).Argumentationen i Politikens ledende artikel, er således baseret på økonomiske argumenter. Konkurrencelovgivningen skal ikke ændres for at undgå at de store tryner de små, men ændres for at forbedre og redde den frie konkurrence.
Manglende eller svært valg for forbrugerne er også et af temaerne i Monopolfortællingen. Det er f.eks. ikke nok, at butikker fører andre mælkeproducenter end Arla, det er også vigtigt at der fremgår tydeligt på Arla produkterne, at de rent faktisk kommer fra Arla. Dette tema ses tydeligt i artiklen Vi snydes til at købe Arla, hvor alene overskriften mere end antyder, at det er fordækt, at der er ikke er tydeligt Arla logo på mælkekartonerne. Samme tema uddybes i artiklens indledende tekst, hvor det forklares at det ”vælter frem med nye mælkekartoner og mejeriprodukter i  

supermarkedernes kølediske: Mejse, Kløverblomst, Kløver og Danmælk er bare nogle af  

dem. Men det er ikke fordi, der pludselig er kommet et væld af nye små og uafhængige  

mejerier ind på markedet. De fleste kartoner rummer blot Arla -produkter i forklædning” (Stine Malte 2005). I Monopolfortællingen, er der således ikke plads til en product branding strategi, selvom man kan selvfølgelig indvende, at der er rent faktisk allerede ér tale om corporate branding når det kommer til Arla; forbrugerne har bare valgt strategien, ikke Arla. Det er ikke desto mindre en del af fortællingen, der reproduceres både af myndigheder og forbruger. I ovennævnte artikel udtaler en Else Danielsen, som B.T. har interviewet i en Nettobutik, at hun ”køber aldrig Arla” og hun ”vil simpelthen ikke  

støtte dem”. Hun har imidlertid placeret en Danmælk, et Arla produkt i sin indkøbskurv, hvad hun, da hun finder ud af at det er et Arla produkt, ”har det dårligt med, man kan jo  

overhovedet ikke se det” (Stine Malte 2005). Mejeriet Øllingegaard klagede da også i 2003 
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til Forbrugerombudsmanden, som i et brev til Arla bedte om, ”at markedsføringen bliver  

ændret. Når Arla står bag produkterne, skal navnet 'Arla Foods' fremgå på en klar og  

tydelig måde” (Fyens Stiftstidende 2003b).
Monopolfortællingen knytter således an til både den premoderne og moderne fortællingsramme. På den ene side er kritikken af Arla en kritik af, at Arla opfører sig som et stort industrimonopol, hvis produkter og adfærd er adskilt fra de håndværksmæssige traditioner i mejerifaget, og således knyttet til den premoderne fortællingsramme. På den anden side, er fri konkurrence og et velfungerende marked for mejeriprodukter også et af målene i Monopolfortællingen, idealer, der er opsat ud fra et økonomisk rationalt perspektiv, hvorved Monopolfortællingen også knytter an til den moderne fortællingsramme.Men hvor der i Andelsfortællingen var konflikt mellem målene i den premoderne og moderne fortællingsramme, så er målene i Monopolfortællingen ikke i konflikt med hinanden.
I rollefordelingen i Monopolfortællingen indtager Arla den meget klare rolle som 
Modstanderen, der med både ulovlige og usympatiske metoder holder supermarkedernes kølemontre fri for konkurrenter, og samtidig undertrykker små mejerier. Helten er de små mejerier, der modigt kæmper imod Arlas overvældende styrke. Hjælp får de små mejerier fra myndighederne, der ved hjælp af lovgivning sætter hindringer for Arlas udnyttelse og sin monopolstatus, og forbrugerne der kræver mælk fra andre mejerier. Dermed formår de små mejerier, trods de overvældende odds, at nå 
Målet, konkurrence til Arla og valgfrihed for forbrugerne, der derved bliver 
Modtagerne.Monopolfortællingen kommer derfor til at se således ud:
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 4.1.3 InnovatørfortællingenInnovatørfortællingen er fortællingen om Arla som teknologiledende selskab, fortællingen om Arla som innovatør. Den er ikke så stærk som Andels- og :onopolfortællingerne, men den er ikke desto mindre en fortælling som træder tydeligt frem, da den, idet det den sætter Arla i et positivt lys, er i skarp kontrast til Andelsfortællingen, Monopolfortællingen og Skurkefortælling.
Innovatørfortællingen har sin begyndelse i 1878 længe inden Arla, hvor opfindelsen af den den kontinuerlige mælkecentrifuge, gjorde at man på trods af dårlige vejle, der tidligere havde gjort det meget svært at skille mælken fra fløde, nu kunne skille mælken fra fløden. Samtidig var den relativ billig, og det kunne derfor betale sig at samle mælken fra små gårde med små besætninger af køer. Men betydningen var større end som så, for - 61 -

Figur 4:Monopolfortællingen (Egen tilvirkning)
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det var en opfindelse, der skabte grundlaget for den danske smøreksport (Mordhorst 2005: 59). En stor gårdmandsstand betød, at spredningen af kapital således også var stor, så der der derfor ikketilstrækkelig med kapital til at investere i produktionsapparatet (Mordhorst 2005: 59).Et kerne element i Innovatørfortællingen er industrialiseringen af landbruget som i modsætning til Monopolfortællingen og den premoderne del af Andelsfortællingen, forstår industri, stordrift og effektivitet, som noget positivt, da det er størrelsen af selskabet, der i fortællingens logik, muliggør investering i ny teknologi forskning i nye produkter og produktionsmetoder.Dette ses tydeligt i følgende citat hvor Niels Krause Kjær skriver: ”Jeg har stor respekt for  

Arla . Som et af Europas store mejerier er koncernen af stor værdi for os alle, [...] For hvad  

er der galt i at være en topmoderne koncern i europæisk format? Hvad er der galt i at være  

en industrivirksomhed, der er innovativ og ivrig efter at blive endnu større? Og hvad er der  

galt i at have et supermoderne og højintensivt landbrug, hvor mælkekvoter, millioner af  

kroner og den nyeste teknologi afgør, hvem der lever, og hvem der ikke lever?” (Niels Krause Kjær 2005).Krause Kjær ser her altså en sammenhæng mellem det at være en moderne innovativ virksomhed med det at være en stor virksomhed. I Krause Kjærs forståelse af Arla, er Arla ikke et mejeri, men simpelthen en ”industrivirksomhed”(Niels Krause Kjær 2005). Han opererer således med nogle forskelle, hvor det at være stor, får implicit forrang i forhold til lille: Stor i modsætning til lille, moderne i modsætning til gammeldags, og innovation i modsætning til stilstand.Endeligt er det interessant at bemærke, at en del af Innovatørfortællingen, også handler om størrelse og stordrift, som en nødvendig og positiv konsekvens af international og national konkurrence, som det også ses af citatet ovenfor. Dermed knytter Innovatørfortællingen an til den del af Andelsfortællingen, der var i den moderne fortællingsramme, hvor andelsbevægelsen blev set som et modsvar til og en konsekvens 
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af international konkurrence.
Dette ser man f.eks. i en anmeldelse af en biografi om gårdejeren Knud Friis i Politiken fra 2006, hvor det hedder at ”Knud Friis erkendte, før de fleste, at det var uholdbart med  

ét mejeri i hvert sogn. Fra etableringen af det første danske andelsmejeri i Hjedding i 1882  

til toppunktet i 1945 var der opstået 1.650 mejerier. Bag det store tal lå dog den realitet, at  

mejerierne var små og ineffektive - i virkeligheden skyldtes det store antal, at  

landmændene fragtede mælkejungerne på hestevogne, og at der derfor var en grænse for  

afstandene imellem mejerierne”. Og Knud Friis var således ”en af hovedkræfterne bag den  

moderniseringsproces, som med start i 1960'erne flyttede dansk landbrug fra en  

stillestående småbondeidyl til en effektiv og teknologiseret industri” (Stig Ørskov 2006). I Innovatørfortællingen som den her kommer til udtryk, knyttes der solidt an til den moderne fortællingsramme. Det beskrives hvordan landbruget tidligere var præget af ineffektive landbrug og teknologier, og industrialiseringen af landbruget sættes i et positivt lys. Småbondeidyl bliver i Innovatørfortællingen betragtet ikke betragtet som noget positivt eller som et udtryk for en særlig dansk selvstændighed, men som et billede på noget tilbagestående.
Et andet sted, hvor man ser Innovatørfortællingen er i Arlas Mælk og Meninger, hvor det fremgår, at Arla i samarbejde med NASA på Arlas særlige Foodturum, har udviklet produkter til NASAs astronauter. Det drejer sig om produkter som langtidsholdbar yoghurt, særlige chokoladekugler hvis indehold svarer til mælks indehold af proteiner, mineraler og vitaminer (Arla 2007b 12). Arla knytter således her an til den moderne fortællingsramme, og bliver kommunikeret om, som en moderne og innoverende virksomhed, der bruger sin størrelse og teknologiske dygtighed til at lave produkter til selveste NASA.
Et andet sted hvor Innovatørfortællingen blive reproduceret er i billedemateriale fra 
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Arla. I Årsrapporten fra 2007, bliver Nr. Vium Mejeri nævnt og afbilledet i forbindelse med mejeriets 100 års fødselsdag.

For mennesker, og det er vel efterhånden et flertal af danskere, ligner mejeriet ikke et traditionelt billede af hvordan et mejeri ser ud. Hvis man skal tolke billedet negativt, kunne det ligne et pænt olieraffinaderi, og hvis man skulle tolke det positivt, med Innovatørfortællingens logik, ligner mejeriet et fremtidslaboratorium, hvor man meget vel kunne være beskæftiget med at lave mad til astronauter og ikke blot guloste, som er det mejeriet laver (Arla 2007: 20). Med billeder som det her, knytter Arla således også an til Innovatørfortællingen og den moderne fortællingsramme. Et mejeri som Nr. Vium ser hypermoderne ud og meget effektivt, og associerer til mange af dyderne i den moderne fortællingsramme. Arla bliver i denne kontekst, således også kommunikeret om som en innoverende virksomhed.
Innovatørfortællingen er ikke kun en fejring af innovation og teknologi, men den er også et opgør med, hvad der i Innovatørfortællingens logik, er landboromantik. Dettes ses tydeligt i artiklen Arla handler med mælk – ikke med romantik af Thomas Hundsbæk. 
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Artikeloverskriften alene emmer af rationalisme og en forståelse der knytter sig tæt til den moderne fortællingsramme. Arla beskrives ikke som et mejeri, der producerer mælk i pagt med naturen og håndværksmæssige traditioner, men som en virksomhed, der 
handler med mælk; for handle, det er nu engang hvad virksomheder gør (Thomas Hundsbæk 2003).Artiklen fortsætter videre med ”Der var dejligt på landet dengang i 1960'erne. Syntes i  

hvert fald dem, der ikke boede der. […] Hvis man boede der, var det måske lidt sværere at se  

al idyllen. Og det er en af de vigtigste grunde til at al dansk mælk i dag kommer fra  

monopolet Arla. Der var simpelthen ikke penge nok i alle de små mejerier. (Thomas Hundsbæk 2003). Artiklen beskriver, at mange af de små lokale mejerier, var i så hård konkurrence med hinanden, at de tjente mindre og mindre og afkastet til bønderne som ejede dem, blev ligeledes mindre og mindre. Artiklen knytter på den ene side an til Andelsfortællingen, da den beskriver Arlas vej til at bliver Europas største mejeri ved opkøb og fusioner, og knytter på den anden side an til Innovatørfortællingen ved dens sprog- og billedebrug, hvor MDs og senere Arlas voksen, implicit beskrives som en, nødvendighed og en mere økonomisk rationel måde at drive mejeridrift på. Dermed knyttes der igen, også an til den moderne fortællingsramme.Innovatørfortællingen handler derfor også om, at det danske landbrug og de danske mejerier er blevet reddet fra fattigdom og teknologisk tilbageståenhed, og er således også et opgør med den premoderne fortællingsrammes forståelse af landbruget, som man ser den komme til udtryk i Andelsfortællingen. I Innovatørfortællingen er landbrug og produktion af mejeriprodukter en forretning som en hver anden. Man kan derfor sige, at Innovatørfortællingen på den ene side, forsøger at gøre op med en myte om et landbrug, der er tæt på naturen, men på den anden side selv forsøger at reproducere en fortælling, skabe en myte, om den nødvendige stordrift og Arla som moderne og innoverende virksomhed. Derfor, som den moderne fortællingsramme i Andelsfortællingen, fortalte om Andelsbevægelsen som den selvstændige danske landmands redning, fortæller - 65 -
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Innovatørfortællingen om Arlas redning af de danske mejerier gennem stordrift, industri og teknologisk innovation. En del af Innovatørfortællingen kommunikerer således ikke kun om Arla som innoverende mejerivirksomhed, men om Arla som ”blot” innoverende virksomhed. På samme måde som en del af Innovatørfortællingen handler om at af-romantisere datidens landbrug og mejeridrift, handler den også om ”af -mejerigøre” Arla.
Rollefordelingen for Innovatørfortællingen fordeler sig således at Modstanderen er teknologisk tilbageståenhed og stilstand, der fastholder landbruget og mejerier i samme teknologier, og hindrer fremskridt og bedre produkter. For en gangs skyld, er Helten Arla, der med hjælp fra Hjælperne, innovation, teknologi og forskning formår at nå 
Målet, og skabe bedre og sundere produkter, samt og flere muligheder, bl.a. i form af øget kendskab til ældres behov, til gavn for Modtagerne, forbrugerne og samfundet.
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Figur 5:Innovatørfortællingen (Egen tilvirkning)
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 4.1.4 SkurkefortællingenEn anden fremtrædende fortælling om Arla, er fortællingen om Arla som skurk, som jeg da også har valgt at kalde for Skurkefortællingen. Skurkefortællingen er beslægtet med Monopolfortællingen, men hvor Arla i Monopolfortællingen kun bliver kommunikeret om som onde på grund af Arlas monopollignende status, bliver Arla i Skurkefortællingen kommunikeret om som en skurk på grund af flere forhold. Monopolfortællingen kan man sige, indgår som del i Skurkefortællingen.Kernetemaet i Skurkefortællingen er således Arla som skurk. Dette ses f.eks. i nedenstående læserbrev bragt i Jyllands-Posten. ”MÆLKEN blev sur i min mund i dag, da  

jeg måtte læse (JP 20/3) om Arlas undsigelse af grundlæggende demokratiske værdier i  

skamløs leflen for mellemøstlige tyrannier. I et - formentlig håbløst - forsøg på at genvinde  

det tabte, undser man sig ikke for i store annoncer at forstå og respektere flag- og  

ambassadeafbrændere og at prise disses retfærdighed og tolerance som vi har været vidne  

til på tv-skærmen over de sidste uger!” (David Reetz 2006). Læserbrevs skribenten ser Arlas motiver som værende økonomiske, og således slette. Dette er et tema, der går igen i Skurkefortællingen, altså at Arla udelukkende handler ud fra økonomiske hensyn, og ikke tager hensyn moral og værdier. Arla er Skurkefortællingen kynisk og tramper på idealer og værdier, og det er således forskellen kynisk/idealistisk, der etableres i Skurkefortællingen.Dette ses også i nedenstående læserbrev hvor skribenten skriver indleder med at henvise til at den for Arla ”endnu engang er gået i den forkerte retning” og fortsætter ”Det  

er ikke overraskende, at Arlas ledelse lader økonomiske motiver og overvejelser veje  

tungere end hensynet til ytringsfriheden og det samfundssystem, hvor Arla oprindeligt har  

sine rødder” (Kai Knudsen 2006). Skribenter kritiserer således ikke kun, at Arla udelukkende handler efter økonomiske motiver, men skriver også, at det er ”endnu 

engang” og altså er noget, Arla gør igen og igen. Skribenten Kai Knudsen er således med til at reproducere en fortælling om et Arla, der gentagende gange opfører sig som skurk. 
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Idet der kritiseres for at handle efter økonomiske rationaler, knytter fortællingen derved an til den premoderne fortællingsramme, hvor værdier og tradition betones over økonomisk rationalitet (Boje 1995: 1002). Kritikken af Arla er hermed ikke kun en kritik af Arlas økonomiske rationalisme, det er også en kritik af, at Arla forbryder sig mod danske traditioner og værdier, som f.eks. ytringsfrihed. Dette er et synspunkt, som f.eks. Venstres Jens Rohde forfægter i sin kritik af Arla: ”Det er en - kraftig og alvorlig  

gradbøjning af vores ytringsfrihed. Jeg synes, at hvis man værdsætter vore værdier og ser  

dem som et godt grundlag at drive virksomhed på, burde man også stå vagt om de værdier” (Anne Mette Svane 2006). Jens Rohde knytter hermed også an til den premoderne fortællingsramme, idet han, som det fremstår i ovennævnte citat, mener at værdier vejer tungere end økonomiske hensyn. Endnu engang etableres forskellen kynisme/idealisme, men Arla på side med kynisme.
I Andelsfortællingen, så vi hvordan Arla knyttede an til netop en fortælling om andelsbevægelsen, hvor andelsbevægelsen, når den blev kommunikeret om i den premoderne fortællingsramme, på sin vis kunne ses som legemliggørelsen af nogle særligt danske urværdier om solidaritet og selvstændighed. I fortællingen om Arla som skurk, er det Arla ikke forsvareren af danske værdier, som jeg også skriver oven for, men derimod den som som angriber de danske værdier.For Arla i Skurkefortællingens logik, er det således nærmest et valg mellem at gøre det økonomiske rationelle og kyniske, og på den anden side, gøre det rigtige, for i Skurkefortællingens premoderne logik, vejer sædvane, idealer  og kultur tungest. Et udtryk for dette, kan ses i et læserbrev bragt i Fyens Stiftstidende. ”Dansk Industri, Arla  

og flere kloge mennesker var straks med på at sælge ud af de idealer, som vore forfædre  

har arbejdet så hårdt for siden tidernes begyndelse” (Niels Larsen 2006). De danske værdier er i skurkefortællingen, således ældgamle, og det er disse værdier og idealer, 
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som Arla, som selskabet reproduceres i Skurkefortællingen, forbryder sig imod.
Samme tema om valg mellem skurken Arla og Arlas konkurrenter, ses i Katrine Winkel Holms læserbrev i Jyllands-Posten, hvor Arlas danske konkurrenter, bliver italesat som helte, der ikke har givet efter for pres mod ytringsfriheden.” Imens må vi, der sætter pris på at leve i den frie del af verden, glæde os over, at vi på trods  

af Arlas forsøg på monopolisering stadig har et frit mejerivalg: Thise, Hirtshals og St.  

Clemens er nogle af navnene på de mejerier, der ikke har kastet sig i støvet for  

islamisternes diktatur. Og når det oven i købet viser sig, at deres varer er mindst lige så  

gode som Arlas, ja, så gør det egentligt valget meget nemt. Og behageligt” (Katrine Winkel Holm 2006).Katrine Winkel Holm kritiserer nedenfor også Arla for at vægte økonomiske rationaler tungest, og henvender sig i et pudsigt tilfælde nærmest til Anders Nielsen, som fremhævede pekuniære hensyn som alene at være gældende. Spændingen mellem den moderne fortællingsrammes del af Andelsfortællingen og Skurkefortællings tilknytning til den premoderne fortællingsramme, kommer her tydeligt til udtryk: ”I sine annoncer  

har Arla hyldet de islamiske diktaturstaters tolerance, og som tak for lovprisningen er  

saudierne igen begyndt at drikke Arla. Der er sikkert pekuniære triumfer for Arla at fejre i  

dette ufrie hjørne af verden” (Katrine Winkel Holm 2006).Endnu engang bliver forskellen kynisme/idealisme etableret, og forskellen helt/skurk etableres også, med Arla som skurk og Arlas små konkurrenter som heltene.Men det er ikke kun blandt politikere og forbrugere, Arlas interessenter, det er også blandt Arlas medarbejdere, at fortællingen om Arla som skurk bliver reproduceret. Det kan man se af en artikel fra Politiken, hvor man har været til et møde mellem ledelse og medarbejdere. Ledelsen har f.eks. spurgt ”Hvorfor bliver vi opfattet som en virksomhed,  

der tramper på omverden?” Hvor til nogle medarbejdere svarer ” Det er vel fordi, vi har  

gjort det. Altså trampet på de små” (Frank Hvilsom 2005).- 69 -
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Som det ligger navnet på Skurkefortællingen om Arla, er Modstanderen Arla, der forbryyder sig mod Målet, bevarelsen af de danske værdier. Helten i fortællingen er de små mejerier, konkurrenterne til Arla. Hjælperne er Danskerne, der hjælper til med at forsvare de danske værdier ved at vælge produkter fra Arlas konkurrenter. Modtagerne er Danmark, da danske værdier, der bliver bevaret, og danskerne selv, der kan fortsætte med at leve i et frit land.

 4.2 Analyse del 2. Arlas identitet og brandstrategien

Analyse del 1 er en analyse af de mest fremtrædende fortællinger, der eksisterer om Arla, og det er en analyse, der i sig selv, har vist interessante spændinger i fortællingerne og dermed kommunikation om Arla. Analysen har imidlertid ikke været i stand til at kaste et lys på sammenhængen mellem fortællingerne, altså kommunikationen om Arla, i relation til Arlas identitet og dermed Arlas brand. Analyse del 1, er derfor ikke - 70 -

Figur 6: Skurkefortællingen (Egen tilvirkning)
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tilstrækkelig til at besvare problemformuleringen.Hvis vi skal forstå fortællingerne i relation til Arlas brand, kan Analyse del 1 således ikke stå af alene. Formålet med Analyse del 2, er derfor med baggrund i begreberne fra Hatch & Schultz, at analysere hvorledes Arlas identitet og dermed brand, bliver konstrueret i kommunikation, fortællingerne, om Arla.Hatch og Schultz begrebsapparat, opererer med flere kategorier af fortællere om en virksomhed eller organisation. Fortællerne kan placeres inden for kategorierne Vision, Kultur og Image. For at skabe et overblik over fortællerne og hvorledes de placerer sig inden for kategorierne, har jeg indsat dem i nedenstående tabel.
Kategori FortællereVision ArlaKunde & CoKultur MedarbejdereAndelshavereImage MyndighederMeningsdannerePolitikereAndelshavereForbrugereKonkurrenter

Tabel 2: VKI-modellen og fortællere. (Egen tilvirkning)

Indledningsvist i Analyse del 2, vil jeg se på hvordan fortællingerne, placerer sig indenfor kategorierne, Vision, Kultur og Image.
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 4.2.1 VisionArlas strategiske vision, det som Arla ønsker at fremstå som (Hatch & Schulz 2008: 231) kommer til udtryk i kategorien Vision. Formålet med dette afsnit er således på baggrund af fortællingerne i Analyse del 1, at se på hvordan Arla i sin kommunikation om sig selv, konstrueres inden for kategorien Vision.Ifølge brandstrategien fra Kunde & Co, skal branddriveren være naturlighed (Kunde & Co 2009). Som vi så det i forbindelse med Andelsfortællingen, kan Arlas nye brandstrategi med branddriveren naturlighed, tættest knyttes til Andelsfortællingen i kommunikationen om Arla. I forbindelse med Bojes begrebsapparat, kan Arlas Vision om naturlighed, også ses som et forsøg på at ”snylte” på den premoderne fortællingsramme symboler og begreber, og bliver i i Bojes terminologi således en 'hypervirkelighed', altså et forsøg på at simulerer en ny virkelighed oven på den eksisterende, kedelige, industrielle virkelighed (Boje 1995: 1005).
CSR-rapporten fra 2008 indeholder et interview med Andrea Jønsson, der arbejder som Research Scientist i Arlas Innovation Centre. Interviewets emne er Andrea Jønnssons forskning i hvordan man kan erstatte kunstige stoffer i Arlas produkter, med naturlige stoffer, for at komme ”tættere på naturen” (Arla 2009b: 16-17). Interviewet er således et udtryk en reproduktion af fortællingen om naturlighed som Arla søger at kommunikere i forbindelse med sin nye brand strategi. Det viser således også, i dette tilfælde, en overensstemmelse mellem Vision og Kultur (Hatch & Schultz 2008: 72).Imidlertid er interviewet ikke kun kommunikation om Arla som et selskab, der er tæt på naturen, men det er også kommunikation om Arla som et innoverende selskab. En engelsk titel som Research Scientist giver associationer til seriøs forskning og hvide kitler, og centrets navn Innovation Centre knytter an til lignende associationer. I forbindelse med interviewet beskrives det i rapporten, at ”Forskning og  
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produktudvikling foregår på tre store Innovation Centres i Danmark og Sverige og på to  

mindre centre i Storbritannien og Finland” (Arla 2009b: 17). Arla knytter således også her an til Innovatørfortællingen og kommunikerer om sig selv som en innoverende virksomhed, hvorved Arla knytter Innovatørfortællingen til deres Vision.Innovatørfortællingens anknytning i Vision, ses igen i artiklen En rumejse i Innovation fra Arla-tidsskriftet Mælk og Meninger. Her har man interviewet Innovationschef Carsten Hallund Slot, der samtidig er leder af Arlas Foodturum og projektleder på rumprogrammet Lacmos (Arla 2007b: 12), hvor man har udviklet mælkeprodukter til NASA, der skal bruges af NASAs astronauter i rummet. Mælkeprodukterne er en langtidsholdbar yoghurt, chokoladekugler, hvis indehold svarer til mælks indehold af proteiner, vitaminer og mineraler, og en pulverdrik (Arla 2007b 12). Samarbejdet med NASA, får et science fiction romantisk skær, og Arla fremstår som mere end et almindeligt mejeri. Arla knytter i Vision, her således også an til Innovatørfortællingen, hvorved Arla i kommunikation om sig selv, konstrueres som en innoverende virksomhed. Endeligt, som jeg har været inde på i starten af dette afsnit, kommunikerer Arla også om sig selv som andelsselskab, omend i mere begrænset grad. Idet Arla ér et andelsskab, i hvert fald når det kommet til ejerskabsformen, så er det selvfølgelig svært at undlade at kommunikere om sig selv som andelsselskab forbindelse med produktionen af Årsrapporter og lignende materiale.
 4.2.2 KulturArlas interne kultur, medarbejdernes syn på Arla kommer til udtryk i kategorien Kultur (Hatch & Schulz 2008: 231). Dette afsnit skal således se på, på baggrund af Analyse del 1, hvordan Arla konstrueres inden for kategorien Kultur.Kultur er en del af VKI modellen, som jeg kun i ringe grad har haft adgang til, og det er således også den største svaghed ved min empiri-indsamling. I forbindelse med Analyse del 1, mener jeg dog, at have fået tilstrækkelig adgang til Kultur, altså Arlas organisations 
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kultur, til at kommune sige noget meningsfuld om dennes kommunikation om Arla.
Arla er, som det fremgår i Analyse del 1, tæt knyttet til fortællingen om andelsbevægelsen, og bliver løbende italesat som et andelsselskab, bl.a. af andelshavere. Det interessante med andelshaverne, er at de indtager indtager to roller i forbindelse med Arla. På den ene side er de en del af organisationen, og er således med til at kommunikere Arlas kultur. På den anden siden er de også leverandører til Arla, og derved interessenter, der har et forhold til hvordan Arla agerer som virksomhed og som deres kunde, og kommunikerer derved også om Arla som interessenter under kategorien Image. Sagt på en anden måde, indtager andelshaverne, alt efter deres rolle i en given situation, både en ekstern og intern position i forhold til Arla, og veksler således mellem at være i kategorien Image og i kategorien Kultur.Videre hvad angår Andelsfortællingen, så afspejler den grundet dens tilknytning til Arla en del af Arlas arv, og som som vi så det i Analyse del 1, bliver den af andelshaverne knyttet til Arla og Arlas kultur.Det interessante med Andelsfortællingen er, at den skaber forskellige forventninger til, hvordan Arla skal agere som selskab. Arlas andelshavere vil have interesse i, at Arla gør mest muligt for at erobre markedsandele og presse konkurrenter, som i Danmark typisk vil være små mejerier. Som en del af Arlas kultur, vil der altså være en forventning om, at Arla gør hvad der er bedst for andelshaverne.Derudover, er rationelle økonomiske hensyn, og så et af grundtemaerne i Andelsfortællingen, som vi f.eks. kan se af Anders Nielsens citat i afsnit 4.1.1 ovenfor, hvor han giver udtryk for at et andelsselskabs formål ene og alene er, at tilgodese andelshavernes økonomiske interesser (Nielsen 1910: 14).Imidlertid er solidaritet, som det kan ses af Andelsfortællingen, og også et af de bærende temaer. Hvis Arla forfølger en konkurrencepræget strategi, kan Arla samtidig blive beskyldt for at handle usolidarisk, og forbryde sig mod sine egne principper, selvom det - 74 -
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også er den del af Arla og andelsprincipperne, at varetage andelshavernes interesser bedst muligt.Det betyder, som jeg også nævner i slutningen af afsnit 4.1.1 om Andelsfortællingen, at de forventninger der skabes til Arla som selskab, simpelthen er modsatrettede, og at Arla i situationer, kan risikerer at skulle skuffe en forventning, for at leve op til at anden, og omvendt. Sagt på en anden måde betyder forventningerne, at Arla trækkes i forskellige retninger. Med den optik, som Hatch & Schultz tilbyder, betyder, at der er en indre modsætning i Arlas kultur.Hvis vi igen skal bruge Boje og Hatch og Schultz i kombination, kan Boje være med til at forklare, hvad det er der sker, når en virksomheds kultur, bliver kommunikeret om på måder, der peger i forskellige retninger. Fortællinger er i Bojes forståelse, med til at danne grundlag for fremtidige antagelser, og således også for fremtidige beslutninger og handlinger (Boje 1991: 106). Det betyder, at fortællingerne simpelthen repræsenterer forskellige strategier, internt i Arla, der er med til forme grundlagt for Arlas fremtidige handlinger, som så derfor kan risikere at blive modsatrettede.
Hvad angår Innovatørfortællingen, så er det en fortælling, der også er til stede i kategorien Kultur. Som vi så det i Analyse del 1, afsnit 4.2.2, så kommunikerer Arlas medarbejdere også om Arla som en innovativ virksomhed, hvorved Arla i kommunikationen også bliver konstrueret som sådan. Dette ses f.eks. i citatet fra to leverandører, der skriver eksplicit, at Arla er det mejeri, der bruger flest penge på innovation både absolut og relativt i forhold til sin størrelse. ”Det er blevet hævdet, at  

flere små mejerier ville øge innovationen( produktudviklingen). I Arla anvendes der 260  

mio. kr.. om året på den front. Det svarer til ca. fire øre pr. liter mælk, selskabet modtager.  

Der sendes årligt 50 nye produkter på markedet. Der er ikke nogen af de andre selskaber i  

branchen, som tilnærmelsesvis satser tilsvarende, heller ikke når der reguleres for  

størrelsen”(Agerholm 2004).
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Innovationsfortællingens i kategorien Kultur, ses også i artiklen i CSR-Rapporten fra 2008 med Andrea Jønsson, der forsker i Arlas Innovation Centre (Arla 2009b: 16-17), og interviewet i Mælk og Meninger med Innovationschefen Carsten Hallund Slot, der har været med til at udvikle produkter til NASAs astronauter (Arla 2007b 12), som nævnt ovenfor under kategorien Vision.
 4.2.3 ImageKategorien Image er Arlas interessenters kommunikation om, Arla (Hatch & Schulz 2008: 231). Hensigten med dette afsnit, er derfor, at se på hvordan Arla konstrueres i Arlas interessenters kommunikation om Arla.Som vi kan se af både Andelsfortællingen, Skurkefortællingen og Monopolfortællingen, er Arla et selskab med et blakket image. Dette afspejles også i kategorien Image, hvor Alle fire fortællinger som Arla knytter sig til, herunder de tre, hvori Arla kommunikeres kritisk om.
En af de fortællinger, der er allermest fremtrædende i kommunikationen om Arla i kategorien Image, er fortællingen om Arla som monopol, Monopolfortællingen. Ligesom det er tilfældet med Andelsfortællingen, så knytter Monopolfortællingen an til både den moderne og premoderne fortællingsramme. Monopolfortællingen når den knytter an til den premoderne fortællingsramme, bruger en symbolik og konnotationer, som minder om den vi så i Andelsfortællingen. Der betones dyder som selvstændighed og håndværk, og de små i Monopolfortællingen er ikke små selvstændige landmænd, der er presset i konkurrencen med udenlandske storbønder, men i stedet små selvstændige mejerier, der oplever unfair konkurrence fra industrimonopolet Arla. Det er f.eks. dette der ses i interviewet med mejeristen fra Osted i afsnit 4.1.2. I kommunikationen om Arla i Monopolfortællingen i den premoderne fortællingsramme i kategorien Image, konstrueres Arla således også som en usympatisk industrivirksomhed, der er ude på at 
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tryne sine konkurrenter og snyde sine kunder. Monopolfortællingen når den knytter an til den moderne fortællingsramme, opererer med andre kritik punkter af Arla. I den moderne fortællingsramme under Monopolfortællingen er det ikke så meget det lille selvstændige mejeri, der skal skal beskyttes mod Arla, men derimod den frie konkurrence til forbrugernes fordel. Dette aspekt af Monopolfortællingen ses i nedenstående citat af daværende erhvervsminister Bendt Bendtsen der i forbindelse med den massive kritik af Arlas fremfærd over for Hirtshals Andelsmejeri udtaler, at han ”ikke [kan] lide monopoler, og der skal være  

konkurrence, hvis markedet skal virke. Både forbrugerne og erhvervslivet har gavn af, at  

der er en sund konkurrence på markedet. Konkurrenceloven skal op til revision til næste  

folketingssamling, og så må vi se, om der er noget, som skal ændres” (Fyens Stiftstidende 2003).Blandt andre interessenter, f.eks. forbrugere kommunikeres der også om Arla som giganten, der tryner den lille, og her knyttes der an til den premoderne fortællingsramme. Dette ses f.eks. i nedenstående fra et interview med en butikchef, der udtaler om Arla at ”Det er noget svineri at udnytte sin magt til at holde andre ude” hvorfor man bør” støtte de små” (Ulla Nørby 2005), og derfor undlade at købe Arla produkter.I Monopolfortællingen under kategorien Image, kommunikeres, der således om Arla som industrimonopol, hvorved Arla i kommunikationen bl.a. kommer til at fremstå som sådan.Arlas håndtering af forbrugerboycotten i Mellemøsten, gav anledning til voldsom kritik af Arla. Det er i høj grad den kritik, dog ikke udelukkende, som der blev kommunikeret i Skurkefortællingen. I Skurkefortællingen, er det centrale tema, at Arla i sin håndtering af forbrugerboycotten i Mellemøsten var med til at nedbryde danske værdier og sædvane af hensyn til deres profit. Et eksempel på dette ses her, hvor en Hans Mathiasen skriver. ”HVOR ER DET ynkeligt og nedslående at se/høre/læse, at store dele af dansk erhvervsliv,  

Arla, B&O, Grundfos og Dansk industri med Hans Skov Christensen i spidsen er parat til  
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sælge ud af det ypperligste, vi har i den vestlige verden: ytringsfriheden. 

Parate til at give køb på den for lidt profit og omsætning” (Hans Mathiasen 2006). Citatet viser det centrale tema i Skurkefortællingen, som nævnt ovenfor, men viser samtidig også, at Skurkefortælling ved at lægge vægt på traditioner og idealer som det primære frem for økonomiske hensyn, knytter an til den premoderne fortællingsramme.
Innovatørfortællingen bliver også genfortalt i Image i Samvirkes artikel, Arla undersøger  

mælks indflydelse på aldring, hvor det beskrives at Arla på baggrund af de erfaringer de har fået fra deres samarbejde med NASA, er begyndt at undersøge hvad mælkens bestanddele betyder for menneskers aldring. I artiklen her bliver, der således knyttet an til Innovatørfortællingen og Arla konstrueres i kommunikation her, som en innoverende virksomhed.En mere moderat anknytning i Image til Innovatørfortællingen, så vi i eksemplet med Niels Krause Kjær, hvor Niels Krause Kjær i en aviskommentar til Arlas markedsføring kritiser Arla for bruge Morten-Korch-idyl når det ikke er nødvendigt, idet Arla i stedet burde være stolte af at være en teknologisk og erhvervsmæssig succes, som i dag formår at producere langt mere effektivt end tidligere (Niels Krause Kjær 2005). Som meningsdanner og interessent, er Krause Kjær med til at kommunikere om Arla som innoverende virksomhed. Det er også interessant at Krause Kjær knytter an en del af andelsbevægelsen i den premoderne fortællingsramme, og forkaster denne som irrelevant for det moderne Arla. Måden Arla bliver kommunikeret om i Krause Kjærs kommunikation, er således solidt knyttet til den moderne fortællingsramme.Altså konstrueres Arla også som industrivirksomhed i Innovatørfortællingen under kategorien Image, men hvor det i Monopolfortællingen, især i den del, der knyttede an til den premoderne fortællingsramme, blev betragtet som et negativ, bliver det i Innovatørfortællingen begtragtet som noget positivt.
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 4.2.4 Arlas identitet og brandI de ovenstående skal har jeg set på hvordan Arla kommunikeres om, og derved konstrueres på baggrund af fortællingerne fra Analyse del 1, i relation til kategorierne, Vision, Kultur og Image.På denne baggrund, vil jeg i dette afsnit set på, hvad disse forskellige konstruktioner betyder for konstruktion Arlas identitet og Arlas brand.Ifølge Hatch & Schultz, betyder en stærk sammenhæng mellem de tre kategorier,Vision, Kultur og Image, et stærkt sammenhængende brand (Hatch & Schultz 2008: 11).I forlængelse af Tabel 2 ovenfor, har jeg indsat de forskellige konstruktioner af Arla i kategorierne Vision, Kultur og Image.
Kategori Fortællere Arla som selskabVision • Arla

• Kunde & Co • Naturligt selskab (brand driver)
• Andelsselskab
• Innoverende selskab
• MonopolKultur • Medarbejdere

• Andelshavere • Andelsselskab – premoderne
• Andelsselskab – moderne
• Innoverende selskab.Image • Myndigheder

• Meningsdannere
• Politikere
• Andelshavere
• Forbrugere
• Konkurrenter

• Skurkeselskab
• Monopol
• Innoverende selskab
• Arla som andelsskab -negativt.

Tabel 3: VKI-modelle, Fortællere og Arla som selskab (Egen tilvirkning)

Foregående inddeling af kommunikationen om Arla i kategorierne Vision, Kultur og Image, viser at, som man også kan se af Tabel 3, at der bliver kommunikeret om Arla på 
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vidt forskellige måder, og de disse måder i flere tilfælde skaber meget forskellige forventninger til hvordan Arla agerer som organisation.
Det vi kan se er, at Arlas primære strategiske vision, Arla som naturligt selskab, kun er repræsenteret i Vision, og ikke er det i Kultur og Image. Det betyder, at det kun er Arla, der kommunikerer om sig selv, som naturligt selskab, og ikke dets medarbejdere og interessenter. Den konstruktion som Arla forsøger at gøre til den fremtrædende blandt Arlas interessenter, er således ikke, endnu i hvert fald, den mest fremtrædende.
Arla som andelsselskab, der er beslægtet med Arla som naturligt selskab, er repræsenteret både i Vision og Kultur og kun i ringe grad i Image. Idet Arla som andelsselskab, er repræsenteret i alle tre kategorier,. Det dog bør bemærkes, at i det omfang, at Arla bliver kommunikeret om som andelsselskab i  Image, så er det typisk i negativ forstand, som en løftestang for kritik af Arla. Andelsfortællingen virker derfor ikke som en frugtbar fortælling at knytte Arlas brand til.Arlas Vision, Arla som naturligt selskab, der i en grad knytter sig til Andelsfortællingen, er ikke tilstede i Image, hvorfor man kan være skeptisk overfor, hvor succesfuld en fortælling, eller branddriver, det kan blive. Derudover er den kritik vi se af Arla i Image i forbindelse med Arla som andelsselskab, en kritik, der knytter sig til den premoderne fortællingsramme, på samme måde som Arla som naturligt selskab, knytter sig til den moderne fortællingsramme. Arla kan derfor forekomme sårbar for kritik, når den bruger naturlighed som branddriver, idet det ikke er en fortælling, der repræsenteres i Kultur og Image i nævneværdig grad. Arla som monopol er en konstruktion af Arla som selskab, der går igen i alle tre kategorier. I Vision er det kun i meget ringe grad, at Arla kommunikerer om sig som monopol. Det er klart, at det er ikke er et billede af Arla, som Arla finder positivt. Blandt medarbejdere i Vision ses kommunikation om Arla i nogen grad, men det er aller mest i - 80 -
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Image, at Arla som monopol er repræsenteret, hvor det til gengæld så også er i rigt mål. Monopolfortællingen knytter både an til den premoderne og moderne fortællingsramme, hvor kritikken af Arla i høj grad knyttes til den premoderne fortællingsramme. Fortællingen om Arla om Ara som monopol, er idet, den er repræsenteret så stærkt i alle tre kategorier, således også, hvis man skal måde på den med Hatch & Schultz briller en rigtig stærk fortælling, der er svær for Arla at slippe fra. Centralt i Monopolfortællingen og kommunikation om Arla er som monopol, er Arla som industrivirksomhed. Dette tema går igen, både i den premoderne og moderne fortællingsrammers anknytning til monopolfortællingen.
Endeligt er der Arla som innoverende virksomhed, Innovationsfortællingen. Dette er en fortælling, der går igen i alle tre kategorier. Modsat de tre andre fortællinger, er Arla som innoverende virksomhed udelukkende positiv. Den knytter an til den moderne fortællingsramme ligesom Monopol- og Andelsfortællingerne, og Arla bliver kommunikeret om som industrivirksomhed. Men hvor det i Skurkefortællingen og Monopolfortællingen bliver betragtet som et negativ, er det i Innovationsfortællingen udelukkende positivt, at Arla her bliver kommunikeret om som industrivirksomhed.Det betyder altså, at for det første så får fortællingen om Arla som innoverende virksomhed styrke, idet den er repræsenteret i alle de tre kategorier (Hatch & Schultz 2008: 11). For det andet, så er er Arla som industrivirksomhed, også meget repræsenteret i kommunikation om Arla, så meget, at man kan sige, at Arla som industrivirksomhed, eller Industrifortællingen, er en fortælling, der går på tværs af de fire fortællinger. For det tredje, så betyder dette, at Arla i summen af kategorierne Vision, Kultur og Image, i høj grad bliver konstrueret som industrivirksomhed, og at Arla som industrivirksomhed, derved er det tætteste man med Hatch & Shultz' begrebapparat kan komme på en identitet for Arla.Så ukontroversielt som dette måtte være, så er Arlas brand, således tæt forbundet til 
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konstruktionen af Arla som industrivirksomhed. I Hatch & Schultz terminologi, er der således lang vej til at få samklang mellem Arlas vision om at bliver opfattet som en virksomhed, der er tæt på naturen.Hvis Arla skulle knytte an til en af de fire fortællingerne i sin kommunikation og i sit forsøg på at brande sig, ville det derfor virke mest nærliggende at vælge 
Innovatørfortællingen, idet den knytter an til Arla som industrivirksomhed, men i positiv forstand, som et af dens primære temaer. Den kommunikation som Arla i så fald ville forsøge at kommunikere i sin strategiske Vision, ville således i højere grad, være i overensstemmelse men den måde Arla bliver konstrueret som i Kultur og Image.Brand driveren naturlighed, kan, for at bruge Bojes terminologi, således også forstås som Arlas forsøg på at skabe en 'hypervirkelighed' for at 'dække over' deres, i hvert fald i kommunikationen, moderne og industrielle produktionsmetoder, og Arla vil med brandriveren naturlighed vil fortsat være sårbare over for kritik. 
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 5 Konklusion

Når man arbejder konstruktivistisk som jeg har forsøgt, så er der grænser for, hvor meget man kan konkludere. Ens analyse er mest af alt en ordning af iagttagelser i en bestemt teoretisk optik. Det man derfor kan tilbyde, er ikke så meget en konklusion med klare anbefalinger, eller en dybere indsigt i verden som den er, som det et tilbud om viden. Mit tilbud om viden er, at af de fire primære fortællinger, der eksisterer om Arla, er Innovatørfortællingen den der lader til at være mest oplagt at knytte sig til i brandingen af Arla.
Arlas nye fortælling om naturlighed og tættere på naturen ligger meget tæt op af Arlas tidligere anknytning til en fortælling om andelsbevægelsen. Så tæt at det i praksis er svært at se dem som forskellige. Hvis man ser på fortællingerne igennem Bojes rammer, knytter de begge an til den premoderne ramme, og længslen efter mere traditionelle og bæredygtige produktionsformer.Bojes rammer viser også en interessant spænding i Andelsfortællingen, idet Andelsfortællingen både betoner solidaritet, bæredygtighed og produktionsmetode over profit, og knytter sig til den premoderne fortællingsramme, men samtidig også oprindeligt betonede det økonomisk fordelagtige i at danske landmænd gik sammen for at stå bedre i den internationale konkurrence. Således indeholder Andelsfortællingen også elementer af økonomisk rationalitet, som derved knytter an til den moderne fortællingsramme.Siden starten af andelsbevægelsen, har den således hele tiden indeholdt en spænding mellem to forståelser af andelsbevægelsen, som har set ud til at forplante sig til Arla, hvor man i sine handle måder har knyttet sig til økonomiske rationaler, men i sin kommunikation, har knyttet sig til en premoderne fortællingsramme. Denne spændingen - 83 -
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ser Arlas brandstrategi med naturlighed som brandriver, ud til at fortsætte med at understøtte.
Men andelsfortællingens spænding er ikke dens eneste interessante egenskab. Den postmoderne fortællingsramme, kan således også ses som en såkaldt 'hypervirkelighed', hvor man i en moderne fortælling knytter and til premoderne fortællinger og forestillinger, for så at sige at snylte på de antagelser, der knytter sig til den premoderne fortællingsramme. Andelsfortællingen har fra start af, altså hele tiden knyttet an til både den premoderne, moderne og postmoderne fortællingsramme, og branddriveren naturlighed, kan således også forstås som Arlas forsøg på at skabe en 'hypervirkelighed' for at 'dække over' deres moderne industrielle produktionsmetoder.
En af fortællingerne om Arla, er Arla som Innovatør. Fortællingen placerer sig den moderne fortællingsramme, ligesom fortællingen Arla som monopol, men hvor ”det moderne” i Arla som monopol, er en negativ fortælling, der beskriver Arla som skurk, er ”det moderne” i Arla som moderne virksomhed en fortælling der beskriver de positive egenskaber ved Arla. Fortællingen Arla som Innovatør fortælles både af Arla selv, interessenter og forbrugere. Interessant nok, er den på mange måde meget forskellig fra Andelsfortællingen, da den betoner moderne produktionsformer og industri i modsætning til Andelsfortællingen. Det virker derfor oplagt, at Arla i højere grad i deres kommunikation og markedsføring i særdeleshed knytter an Innovatørfortællingen, da den betoner noget som i Arla i kommunikation om Arla kan, og som er positivt, samtidig med, at det også virker troværdigt, i det fortællingen bliver fortalt både af interessenter, forbruger og Arla selv.
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 6 Perspektivering

I perspektiveringen vil jeg se på nogle af de perspektiver, som specialet og min konklusion åbner op for.Hvis man med udgangspunkt i min konklusion bruger et Mind-Share-perspektiv til at se på Arlas brand-strategi, kan den umiddelbart også være med til understøtte konklusionen. Arla har i kraft af sin størrelse, økonomiske ressourcer til sin rådighed, som langt overstiger dets danske konkurrenter, som f.eks. Osted, Thise og Naturmælk. Dette betyder at Arla kan investere betydeligt mere kapital i forskning og den nyeste teknologi end sine konkurrenter. Ved fortsat at knytte sig til Andelsfortællingen med 'Tættere på Naturen' spiller Arla bolden ind på deres konkurrenters banehalvdel. De små Andelsmejerier kan med en højere grad af troværdighed end Arla, knytte an til en Andelsfortællingen og en fortælling om naturlighed end Arla kan.Det virker derfor oplagt i et Mind-Share-perspektiv, at Arla i stedet i sin markedsføring knytter an til Innovatørfortællingen, hvorved bolden for deres markedsføring igen, spilles ind på deres egen banehalvdel.Derudover kan man sige, at Naturmælk, Thise og Øllingegaard alle ifølge Mind-Share- tilgangen konkurrer om den den samme position på markedet for mejeriprodukter i Danmark. De er alle små økologiske producenter, der markedsfører sig selv som naturlige kvalitetsprodukter. Det er svært at se hvad deres forskellighed er, hvilken merværdi det ene mejeri giver frem for det andet. Deres forskellighed består tilsyneladende ikke så meget i forskellige oplevede egenskaber, men blot i forskellig emballage.Arlas nye brandstrategi om naturlighed positionerer Arla samme sted som Naturmælk, Thise og Øllingegaard.
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En brand strategi, der i stedet knytter sig til Innovatørfortællingen og bruger Arlas forskellig fra de små mejerier, kan være med til at positionere Arla et andet sted, end konkurrenterne.Det virker i hvert fald påfaldende, at en mejeriproducent, der er så forskellig fra sine danske konkurrenter, ikke forsøger at differentiere sig mere, og bruge nogle af sine særegenheder.
I mine læsninger af de mange artikler, som jeg bruger til at uddrage fortællingerne fra, slog det mig flere gange, at Arla i deres svar på kritik, grundlæggende ikke forstod kritikken, og derfor heller ikke var i stand til at adressere den effektivt. Et andet perspektiv man kunne tage på Arlas imageproblemer, kunne derfor være Arlas evne til at håndtere og adressere kritik i forbindelse med kriser.Et et eksempel er krisen, der opstod i forbindelse med Hirtshals-sagen. Hvis man ser på kritikken, som man også kan læse af Monopolfortællingen ovenfor, er den i høj grad moralsk funderet. Når Arla, hvad jeg ikke har set på i dette speciale, svarede på kritikken i medierne, var det, at de skam have overholdt lovgivningen, og at der underforstået derfor ikke var noget at komme efter. Dette tyder for mig at se på, at de simpelthen ikke forstod kritikken.En teoretiker, der kan forklare dette forhold, er den tyske sociolog Niklas Luhmann. Ifølge hans teori, meget kort, er samfundet opdelt i kommunikativt differentierede i funktionssystemer, der hver især forstår omverden i forhold til selv. To eksempler på sådanne funktionssystemer, kan være et juridiske funktionssystem og et moralsk funktionssystem. Det juridiske funktionssystem forstår således verden ud fra sin egen logik udtrykt i forskellen ret/uret, og det moralske funktionssystem forstår verden ud fra sin egen logik udtrykt i forskellen rigtigt/forkert.Når Arla ikke forstår den moralsk funderede kritik af dem, som vi så det i Monopolfortællingen, så vil Luhmanns optik, kunne forklare det med, at det er fordi, at - 86 -
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kommunikationen foregår i de to forskellige funktionssystemer, som hver især forstår omverden, i forhold til sig selv. Arla forstår altså kommunikation i forhold til det juridiske funktionssystem, og kritikerne kommunikerer selv i det moralske funktionssystem, og forstår derfor også Arlas kommunikation i det moralske funktionssystems logik. Var Arla ikke blevet dømt i Hirtshals-sagen, ville Arla ud fra det juridiske funktionssystem havde fået ret, men i det moralske funktionssystemt, ville de i forhold til kritikerne, være lige vidt. En undersøgelse af Arlas håndtering af kriser i et Luhmanniansk perspektiv, kunne derfor været brugbart til at kaste lys på Arlas kommunikationsproblemer og ultimativt imageproblemer.
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