
SVAR PÅ FRÅGOR FRÅN UPPDRAG GRANSKNING 

1. Christer Stenströms card has also been used fora purchase at Delsjö golfklubb, to an amount 
of 1185 kr. What is this charge for, and how come Arla paid for it? 

Svar: Detta var ett affä rsmöte som en av våra säljare hade med ägaren till en butik och en anställd i 
butiken. I samband med ötet s elad an ol och åt lunch på Delsjö GK. 

2. Arla has also been charged fora purchase of a gift card at Dormy golf worth 3000 kr -
- card). Who was this gift card given to? 

~ Svar: Detta var en present som en av våra mellanchefer gav till n medarbetare som fyllde 60. Det låg 
\.() i linje med Arla Sveriges dåvarande policy om en presentnivå om 5 procent av prisbasbeloppet 

exklusive moms. Denna policy har förändrats, även det som ett led av vårt eget utredningsarbete, 
och från och med januari 2016 ges inga presenter till anställda som fyller 50 eller 60 år. 

3. We have lots of, what seams like private purchases for company credit card, 
amongst others for purchases at Globen on weekends, online driving theory, grocery 
shopping/Systembolaget/hardware store in the community where he lives, airplane ticket to 
London for - different toy stores, purchase of sport channels, charges from 
a restaurant at a holiday resort in Turkey du ring vacation in July and multiple cash withdrawals 
practically every month etc. Why has Arla been charged for these expenses? 

According to- these purchases have been deducted from his salary. We would like to 
see specifications to clearify which expenses have been deducted and when. 
Ni informerade oss i fredags om att alla dessa privata inköp nu återbetalats till Arla. Vi vill veta 
när detta skedde samt se någon sorts verifikation på att detta i så fall skett. Ni kan naturligtvis 
dölja alla andra uppgifter som inte rör just detta och som finns på dokumentet och 
ni bedömer att vi inte bör ta del av. Vi kan också komma överens om att inte visa något av 
dokumentet utan bara berätta om det. 

Svar: Vi avser inte att kommentera enskilda medarbetares privata förehavanden. Vad jag kan säga är 
att privata inköp på företagskortet - vilket inte var förbjudet innan policyförändringen i maj 2015 och 
naturligtvis inget bra system - har så långt vi kan bedöma i vår kontrolluppföljning återbetalats till 
Arla genom avdrag från lönen i enlighet med den tidigare policyn. 

Eftersom ni i flera frågor efterfrågar dokument som sägs 11 bevisa11 vad vi säger i våra kommentarer till 
er, ger jag här ett generellt svar som gäller samtliga frågeställningar av det slaget: 

Vi komme r- ime att förse er med ytterl igarei ranalingar utöver aet stora utredningsmaterial so vi 
förstå att ni redan tlar tillgång trll . Detta av principiella skäl. Vi är ingen statlig myndighet, utan ett 
bondeägt kooperativ. Utredningen har, som vi påtalat vid ett flertal tillfällen, tillsatts på initiativ av vd 
Henri de Sauvage och varit välförankrad inom Arla Sverige. 

I underlagsmaterialet som vi har förstått att ni redan har tillgång till bör ni finna flera dokument som 
visar våra beslutsprocesser och de åtgärder som vi har vidtagit med anledning av de handlingar som 
ni berör i era frågor. Varje påstående om att vi inte skulle vilja rätta till de eventuella felaktigheter 
som framkommer i vårt eget utredningsarbete faller därför på sin egen orimlighet. 



4. In august 2014 Arla arranged a golf-event at~olf. This event cost over 116 000 
kr. Vem fick vad? Vem fick gol/greppen? Vi vill se de dokument som finns som styrker att de 
av Arias anställda som fått gol/utrustning också betalat för denna skattepliktiga förmån. 
Samma gäller självklart här som i all vad gäller vad som visas i reportaget. 

Du skriver att "Under tävlingen gavs priser för bland annat längsta utslag och bäst lag. 
Samtliga inköp var därmed relaterade till tävlingspriser. " Vad var då gol/greppen, som ju 
delades ut innan tävlingen? 

Svar: Totalt medverkade 26 personer på- golftävling 2014. Golfgreppen var en give away 
från Arla i samband med tävlingen. Värdet är lågt (154 kronor per person) och har erbjudits öppet till 
alla deltagare på tävlingen och utgör ingen otillbörlig förmån. 

5. You also had an event the same month and year at Sturup raceways and Ystad saltsjöbaden. 
Who was present at this event? What was the purpose of it? How does this event benefit your 

( owners? 
~ 

't:\ c"C 
''o/ ~ Svar: Detta var en intern konferens för några av våra säljare, som även innehöll "safety driving" för 
-:vJV' anställda som kör mycket bil i tjänsten. Vi har som målsättning inom Arla att öka säkerheten i 

trafiken och har därför återkommande körutbildningar för bland annat säljare och lastbilschaufförer. 

Därutöver har några av de medverkande även genomfört en "high speed"-körning. Denna kan inte 
motiveras utifrån att Arla ska ha en kostnadskultur där vi använder pengarna på bästa sätt. Detta var 
en av slutsatserna i vårt eget utredningsarbete. 

6. You had a banquet at Grand hotel in 2014 for 84 people. Why? Who was present? 

Svar: Tidigare hölls varje år ett jubileum för alla medarbetare, oavsett var de arbetar i 
organisationen, som varit anställda i 25 år. Detta jubileum brukade hållas på Grand Hotel. Som ett 
led i vårt interna utredningsarbete från 2014 har jubileet förändrats från och med i år och istället 
genomförs lokala arrangemang som är mer kostnadseffektiva, till exempel i form av luncher. 

7. Why does your representation more or less always take place in White Guide restaurants 
such as Pontus!, Riche, Upper House, Griffins etc? 

Svar: Vi har haft en kostnadskultur i vissa delar av verksamhet som inte kan motiveras utifrån att allt 
vi gör ska vara till nytta för Arla bönderna . ärtör ta ~tade Henri de Sauvage en kostnadsutreClning 
kor:t efte r: att han tillträdde..som vd 201 . Samtidigt är vi ett livsmedelsföretag som satsar mycket på 
matinspiration genom bland annat sponsorskap av tex Årets Kock och andra event . Det finns 
naturligtvis tillfällen då representation på den sortens restauranger som du nämner kan vara 
motiverat. Det viktiga är att vi har en hög kostnadsmedvetenhet i alla våra aktiviteter och i hela 
organisationen . 

8. In June 2014 there isa purchase of 49 gift cards to Systembolaget. To whom did you give 
them and why? 

Svar: Det va r en ommaq:~rese från en avdelningschef till medarbetarna som tack för att man 
lyckats bra mea sina affärsresultat under inledningen av 2014. Denna typ av presenter har stoppats 
som en följd av vårt eget utredningsarbete. 

9. In November 2013 had a cost of 2690 kron his company credit card from 
Laserdome in Skövde. Why was this cost paid for by Arla? 



Svar: Detta var en intern teambuildingaktivitet för en grupp medarbetare vid mejeriet i Götene 
samband med julmiddag senare samma dag. Även om man kan ifrågasätta lämpligheten att förlägga 
en kick-off till Laserdome ligger kostnaden inom ramen för vad som kan anses som acceptabelt för 
denna typ av interna aktiviteter. En ny policy inom området kommer att implementeras under första 
kvartalet 2016. 

10. How does the message that Arla hasa firm grip on the costs correspond with the fact that 

employees at the company have been using their company credit cards for private 
purchases? 

Svar: Det gör det inte och det är en av orsakerna till att Henri de Sauvage initierade ett omfattande 
utredningsarbete 2014 för att minska utgifterna och öka kostnadskontrollen . Under 
utredningsarbetet har det hittats en del saker som inte ligger i linje med den kostnadskultur vi vill 
ha.Vi har därför infört nya kontrollsystem samt genomfört förändringar av en lång rad rutiner och 
riktlinjer för att säkerställa bättre kontroll och användande av Arla böndernas pengar. Vi har även 
bokat in utbildningar för personalen för att säkerställa användandet av nya rutiner och policies. 
Därutöver har revisionsbyrån EV under hösten gemomfört en extern granskning i syfte att kontrollera 
efterlevnaden och implementeringen av de nya system, rutiner och riktlinjer som vi har infört under 
2015 . 

11. How well does the message that Arla is "pinching pennies" {vänder på varje krona) 
correspond with paying hundereds of thousands of kronor for multiple PR-events, events 
like Bocuse D'Or, Årets kock etc, and all the taxi travelling and representation at fine
dining restaurants? 

Svar: För att kunna skapa värde för Arlabönderna ingår det i Arias strategi att bygga relationer med 
kunder och partners via sponsring och marknadsföring. Överlag har Arla en bra företags- och 
kostnadskultur. Men inom vissa begränsade delar av verksamheten har kostnadskulturen inte varit 
acceptabel, precis som vi beskriver i vår kostnadsrapport. Det var anledningen till att Henri de 
Sauvage initierade en kostnadsutredning 2014. 

12. When we first contacted you, your response was to hire a law firm and start your own 
investigation into how we got this information. Please tell us how come? 

Svar: Vi kontaktade Setterwalls eftersom vi misstänkte att företagshemligheter olovligen hade 
spridits. Eftersom våra databaser innehåller personkänsliga uppgifter var det en skyldighet för oss att 
utreda den eventuella skadeverkan för företaget och för enskilda personer. 

ÖVRIGA FRÅGOR 

1. Generellt om att lämna ut "bevis". 

Svar: Eftersom ni i flera frågor efterfrågar dokument som sägs "bevisa" vad vi säger i våra 
kommentarer till er, ger jag här ett generellt svar som gäller samtliga frågeställningar av det slaget: 

Vi kommer inte att förse er med ytterligare handlingar utöver det stora utredningsmaterial som vi 
förstår att ni redan har tillgång till. Detta av principiella skäl. Vi är ingen statlig myndighet, utan ett 
bondeägt kooperativ. Utredningen har, som vi påtalat vid ett flertal tillfällen, tillsatts på initiativ av vd 
Henri de Sauvage och varit välförankrad inom Arla Sverige. 

I underlagsmaterialet som vi har förstått att ni redan har tillgång till bör ni finna flera dokument som 
visar våra beslutsprocesser och de åtgärder som vi har vidtagit med anledning av de handlingar som 



ni berör i era frågor. Varje påstående om att vi inte skulle vilja rätta till de eventuella felaktigheter 

som framkommer i vårt eget utredningsarbete faller därför på sin egen orimlighet. 

2. Dessutom behöver vi en svensk titel på Du skrev HR IT Partner senast 
och det klingar inte så svenskt så tacksam om ni kommer fram till vad titeln bör vara på 
svenska. 

Svar arbetar i en funktion som ansvarar för IT-relaterade projekt inom främst HR-
området .• har ingen officiell svensk titel. 

3. Kan du hjälpa oss med att reda ut vilka utredningar de Sauvage syftar på dels i vår intervju 
och dels i debattartikeln samt andra tidningsintervjuer, samt vilka utredningar det är du 
själv syftat på i vår mailkonversation. 

Jag har räknat till en utredning kring det ni kallar slöseri främst vad gäller utsvävande 
representation initierad och genomförd 2014 samt en liknande som initierades och 
genomfördes 2015.Dessutom ska alltså en utredning ha initierats och slutförts under 2015 
kring huruvida ni följt lagen gäller skattepliktiga förmåner och lagen kring givande och 
tagande av gåva. Slutligen ska en advokatbyrå utrett frågan kring hur vi har fått det 
material vi har. 

@ 
Är detta korrekt uppfattat eller har vi missförstått? 

Svar: Henri de Sauvage startade i början av 2014 med att genomföra ett sextiotal intervjuer med 
personal på olika nivåer och inom olika delar av verksamheten för att skapa sig en heltäckande bild 
av styrkorna och svagheterna inom Arla Sverige. Den inom delar av verksamheten bristfälliga 

kostnadskulturen var något som särskilt framkom under dessa intervjuer. Strax före sommaren 2014 
formades därför en grupp inom Arla Sverige med uppgift att se över samtliga rörliga kostnader. 
Under senhösten kompletterades utredningsgruppen med en extern konsult . 

Utredningsarbetet syftade till att sänka kostnadsmassan genom att bland annat analysera fakturor, 
användningen av företagskort, leasingavtal, representation, events, resor, konferenser m.m. Baserat 
på utredningsarbetet presenterades kontinuerligt förslag på kostnadsminskningar och nya skarpare 
rutiner, riktlinjer och policies som framför allt har implementerats under 2015 . 

Efter att vår egen utredning var klar fick EV i uppdrag att genomföra en extern granskning av 
utredningen för att dels undersöka hur väl vi lyckats med kostnadsbesparingarna, dels föreslå nya 

förbättringsåtgä rder. 

Setterwalls Advokatbyrå kom först att kontaktas i samband med att vi misstänkte att interna 
handlingar olovligen spridits till er på Uppdrag Granskning. Uppdraget var att utreda konsekvenserna 
av spridningen och föreslå eventuella åtgärder som Arla bör vidta för att skydda känsliga 
personuppgifter. 

Setterwalls har även granskat några av våra events som ni har haft frågor om . Inget har framkommit 
som ger skäl att misstänka att Arla inte har följt svensk mutlagstiftning. 

4. Jag undrar också över anti -mut policyn som du säger implementerades 2015. Vilket 
direktiv gällde innan dess? 

Svar: Utdrag ur Arla Foods Anti-Bribery policy (före 2015) : 



Arla Foods does not accept bribery: 

• We never, either directly or indirectly, accept bribes or other improper payments for the 
benefit of our business operations and/ar for financial gain. 

• We never offer or provide any gift or payment that constitutes, or could be interpreted as, a 
bribe. 

• We will immediately reject and report to management all demands, or offers of bribes. 






