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Sammanfattning 
 

Corporate Social Responsibility har blivit en allt viktigare del i företags 

framtidsstrategier. Framförallt riktar sig strategierna bakåt i ett företags 

produktionskedja, med miljökrav och arbetsvillkor som främsta fokusområden. Det är 

sällan som företagen tittar på vad som händer efter produkten är såld. Hur påverkas 

samhället av produkten som företaget säljer? Alkoholen har blivit ett naturligt inslag i 

det moderna samhället. Det råder dock ingen tvivel om att alkoholen har skadliga 

påverkningar både på samhälls- och individnivå. Hur använder alkoholföretag sitt CSR-

arbete för att ta ansvar för den påverkan som deras varor orsakar efter försäljning? 

Denna rapport kommer att diskutera dilemmat med att ha en kontroversiell produkt och 

förhållandet mellan ekonomiskt och socialt ansvar. Förutom detta kommer rapporten 

även ta upp hur ansvaret är fördelat mellan företagen och staten.  

  

Från intervjuer som utförts med två av de största alkoholleverantörerna i Sverige, samt 

en nykterhetsförening, har en övergripande uppfattning bildats om hur de olika 

intressenterna samverkar, tar ansvar och har för åsikter om hur dagens utformning av 

alkoholpolitiken fungerar. För att nå en slutsats undersöktes hur väl dessa funderingar 

och åsikter överensstämde med de tankar och teorier som redan finns på området.  En 

stor del av teorin handlar om huruvida det är företagens eller statens ansvar att ta ansvar 

för produkten. Med hjälp av dessa diskuterades också frågeställningen; Är det lönsamt 

för företagen att att arbeta för ett måttfullt drickande? 

 

Idag sträcker sig företagens CSR-arbete till att sponsra organisationer  och utbildning 

som relaterar till alkoholfrågan. Staten  kontrollerar tillgången via Systembolaget och 

reglerar marknadsföringen via lagstiftning. Detta påtvingar en begränsning för 

företagen, som med ett aktivt CSR-arbete vill ta ansvar men inte ges några egentliga 

möjligheter. Företagen arbetar dels med CSR för att ta sitt etiska och filantropiska 

ansvar, dels för att det stärker varumärket och det kan bidra till ekonomisk lönsamhet 

över tid. 



 

 

Abstract 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) is a term that lately has been playing an 

important role in alcohol companies’ strategies for the future. The main focus for these 

strategies lies with the company’s production chain and targets among other things 

environmental standards and working conditions. Companies seldom look to the impact 

that their manufactured products actually make. How will the society be affected by 

their products? As of today, alcoholic beverages have become a natural part of the 

society. However, there is no doubt that alcoholic beverages affect both individuals and 

the society itself in a harmful way. How does the alcohol industry use their CSR-

policies to take responsibility for the impact their products make? This report will 

discuss the dilemma with having a controversial product as well as the relationship 

between economic and social responsibilities. This report will also discuss how the 

responsibility is divided between the government and the alcohol companies. 

 

To get an overall picture of how the alcohol politics works today, which responsibilities 

the alcohol industry shoulders, and how the industry and its stakeholders co-operate, 

interviews with two providers of alcoholic beverages and one temperance movement 

were conducted. To reach a conclusion, results from the interviews were compared with 

thoughts and theories that exist on the subject. A large part of the theories discusses 

whether the responsibility to make sure that the product is used in a responsible way, 

belongs to the industry or the government. On this basis, the issue if it is profitable for 

the industry to encourage responsible drinking was addressed. 

 

Today the industries mainly work with CSR through sponsoring and education that 

relate to the problems with alcohol consumption. The government controls the supply of 

alcohol through Systembolaget, while commercials and promotion of the product is 

controlled by laws and regulations. This limits the industry’s possibilities to actually 

take responsibility. The industry works with CSR to take their ethical and philanthropic 

responsibility, but also to promote their brand while at the same time contribute to the 

profitability of the industry. 
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1 Inledning 
 

Nubbe till midsommar, champagne till nyår. Alkohol har under årens lopp blivit en 

självklar del av samhället. Idag skulle ett förbud mot alkohol orsaka folkstorm, men så 

har det inte alltid varit. I Sverige har alkohol länge varit en omdiskuterad produkt och 

ett försök att förbjuda konsumtion av alkohol genomfördes vid en folkomröstning 1922. 

Förslaget röstades dock ned med knapp majoritet (1). Idag dricker en genomsnittlig 

svensk 9,2 liter ren alkohol per år (2). Det råder dock ingen tvivel om att alkohol är en 

kontroversiell produkt med skadliga effekter både på individ- och samhällsnivå. Varje 

år kostar alkoholen samhället 66 miljarder kronor (3), 330 300 personer lider av ett 

alkoholberoende (4) samtidigt levererar företag som Spendrups stora vinster varje år (5). 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) har de senaste åren växt fram till ett vanligt 

begrepp inom företagsekonomin. CSR delas vanligen in i tre delar; det ekonomiska, det 

miljömässiga och det sociala ansvarstagandet (6). Gemensamt för dessa områden är att 

de tittar bakåt i kedjan. Fokus ligger på under vilka förhållanden produkten har 

tillverkats. Företagen måste också titta framåt i kedjan, på vad som händer med 

konsumenten efter det att de har brukat produkten. Detta synsätt skapar en del 

funderingar och tveksamheter. Är alkoholindustrin intresserade av frågan? Hur viktigt 

är CSR för industrins tillväxt och överlevnad? Hur är ansvaret fördelat mellan stat och 

företag?  

 

Införselkvoterna av alkohol avskaffades 2004, efter denna liberalisering av 

alkoholmarknaden har alkoholkonsumtionen i Sverige minskat (7). Är detta effekten av 

att företagen har fått möjligheten att ta ett allt större ansvar? I den här rapporten 

undersöks hur företag arbetar med dilemmat där produkten de gör sin förtjänst på har 

skadliga verkningar. I Tabell 1 nedan visas utvecklingen av den totala 

alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder under perioden 1996–2010. 
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Tabell 1. Alkoholkonsumtionens olika delmängder i Sverige under olika år 2000-2010, i antal liter ren 

[100 procent] alkohol per invånare 15 år och äldre (8) 

 
 

 

2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet är att undersöka hur alkoholleverantörer arbetar med CSR för att legitimera sin 

produkt och hur andra intressenter uppfattar deras arbete. I rapporten kommer följande 

frågor att diskuteras: 
 Vad gör företagen för att ta ansvar för sin produkt efter försäljning? 

 Hur är ansvaret för produkten fördelat mellan stat och företag? 

 Är det lönsamt för alkoholleverantörer att förespråka ett ansvarsfullt drickande? 

Vidare skall teorier och modeller för CSR studeras och kopplas till resultaten. 

 

2.1 Avgränsningar 
 

Undersökningen involverar endast alkoholhaltiga drycker med en procenthalt på över 

3,5 %. Vidare har hänsyn endast tagits till företag verkande i Sverige. Konsumenter och 

sjukvård representeras ej i den här rapporten. 

 

2.2 Källkritik 
 

Intervjuer har utförts med två av de största alkoholleverantörerna i Sverige, samt en 

nykterhetsförening. Utifrån detta har generaliseringar skett. Siffror på kostnader för 

samhället varierar kraftigt beroende på vad undersökningarna räknar in i kostnaderna. 

Även statistik för konsumtion per person och år skiljer något i rapporten beroende på 

var uppgifterna är hämtade samt vilken minimiålder som avses. 
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3 Metod 
 

För att få en insikt i ämnet CSR och samtidigt en teoretisk grund att stå på, har en 

litteraturstudie genomförts. Studiens fokus har legat på de olika teorier och synsätt som 

finns inom CSR, alkoholens påverkan på samhället samt företags möjligheter att 

påverka med hjälp av CSR-arbete. Detta har skett till största del genom böcker samt 

företags hemsidor och hållbarhetsredovisningar. För att styrka vissa teoretiska begrepp 

som litteraturen har tagit upp har även vetenskapliga artiklar varit till stor hjälp. 

Tidningsartiklar har varit till stor hjälp för att hitta aktuella händelser.  

För att kunna besvara frågeställningarna gjordes en kvalitativ studie i form av tre 

intervjuer med intressenter som har olika förhållningssätt till alkohol. Som representant 

för alkoholindustrin valdes Spendrups som har kommit långt med sitt CSR-arbete. Då 

Spendrups tillhör de absolut största största i branschen, så är det tänkbart att andra 

aktörer ser upp till, och försöker efterfölja Spendrups. Detta gör att undersökningen blir 

allmän och bör täcka stora delar av alkoholindustrin. För att få en mer direkt kontakt till 

stat och konsument intervjuades Systembolaget. Nykterhetsföreningen IOGT-NTO 

intervjuades för att få en kritisk syn på ämnet.  

 

Syftet med dessa intervjuer var att försöka få en helhetsbild över alkoholbranschen och 

dess CSR-arbete. Intervjuerna var cirka 60 minuter långa och frågor var förberedda på 

förhand. Systembolaget föredrog att få se frågorna innan intervjun. Frågorna fungerade 

som en grund för intervjun men följdes inte minutiöst utan de intervjuade fick tala fritt 

relaterat till ämnet. Detta för att skapa en naturlig dialog i intervjuerna. De intervjuade 

har sedan fått godkänna de citat som används i rapporten. Intervjuunderlaget återfinns i 

Bilaga 1. En diskussion förekommer senare i rapporten där intervjuerna och den 

insamlade teorin ligger som grund, och utefter detta har slutsatser dragits. 

 

4 Teori 
 

Redan i mitten på 1900-talet myntades begreppet Corporate Social Responsibility 

(CSR) och har de senaste åren blivit ett allt vanligare begrepp. Begreppet CSR är 

svårdefinierat och har nästan lika många definitioner som utövare. 

Europakommissionen definierar CSR som ”ansvaret hos företagen för deras påverkan 

på samhället” (9).  

 

4.1 Företagens ansvar 
 

Men vad är egentligen ett företags ansvar? Den framstående ekonomen Milton 

Friedman skrev 1970 att ett företag tar sitt ansvar genom att producera varor och tjänster 

som efterfrågas samt att tillhandahålla arbetstillfällen (10). Friedman hävdade att 

samhällsnyttan var som störst när företagets vinst maximerades. Förespråkare av CSR 

hävdar istället att företag måste ta ett socialt ansvar för att bli en attraktiv arbetsplats 

och över lång tid bli lönsamt (11).  

Ofta hävdas att företagens ansvar kan delas upp i fyra sektorer. Det ekonomiska, lagliga, 

etiska samt filantropiska ansvaret (12). I Figur 1 nedan är Carrolls pyramid 

åskådliggjord.  
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Figur 1: Carrolls pyramid där de fyra nivåerna ekonomiskt, laglig, etiskt samt filantropiskt ansvar är 

åskådliggjort. 

 

Det mest grundläggande ansvaret ett företag har är att vara lönsamt. Företaget skall ta 

sitt ekonomiska ansvar, men samtidigt hålla sig inom lagens ramar. Ekonomiskt och 

lagligt ansvar innehåller etiska normer som rättvisa och hederlighet. Etiskt ansvar för ett 

företag innehåller de standarder, normer och förväntningar som konsumenter, anställda 

och ägare har på företaget. Förändringar i etik och moral är ofta de som driver på 

förändringar av lagen och regleringar. Filantropiskt ansvar innebär att företagen ska 

vara goda medborgare och hjälpa samhället med till exempel donationer eller låna ut 

sina lokaler. Filantropiskt ansvar anses vara frivilligt (12).  

Att kraven på att företagen måste ta ansvar har utan tvivel ökat. Av de 250 största 

bolagen i världen hållbarhetsredovisar idag 95 % (13).  

 

I England har en statlig undersökning visat att samarbetet mellan företag, stat och 

intresseorganisationer är en viktig faktor för att minska alkoholmissbruket (14). I 

undersökningen presenteras åsikten att alkoholindustrin har ett socialt ansvar att främja 

och uppmuntra korrekt användning av produkten. Fördelar som företagen kan dra av 

detta är ett förbättrat rykte, ökad konkurrenskraft och stärkt riskhantering. 

Undersökningen presenterar också ett program med åtgärder företagen kan ta till för att 

öka sitt sociala ansvar. Utvalda punkter presenteras nedan: 

 Inte producera oansvarigt – till exempel produkter riktade mot minderåriga eller 

produkter som uppmanar att dricka mer än de rekommenderade gränserna. 

 Placera meddelanden på produkterna som uppmanar till måttligt drickande 

tillsammans med innehållsförteckning. 
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Undersökningen lämnar också ett förslag om en donation till en oberoende fond som 

ska användas till att: 

 Finansiera samfund och projekt på nationell nivå med uppdrag att motverka 

alkoholrelaterade skador. Till exempel finansiera projekt som försöker skapa 

alternativa aktiviteter för unga människor, informera och hjälpa till att 

åstadkomma en kulturförändring för att hantera konsekvenserna av missbruk. 

 Fonden ska ha en oberoende styrelse där industri, regering och 

intresseorganisationer ska vara representerade. Styrelsen utvärderar de anbud om 

finansiering i enlighet med överenskomna kriterier.  

 Anbuden finansieras enligt överenskommelse mellan industrin och regeringen. 

 

Sponsring 

Sponsring är ett kommersiellt avtal mellan två parter där ena parten betalar för den 

andra partens association, detta delas vanligen in under associationsmarknadsföring 

(15). Sponsring nyttjas vanligen av företag för att påverka sin varumärkesimage och för 

att nå ut till sin målgrupp (16). Till skillnad från välgörenhet och donationer innehåller 

sponsring krav på motprestation (15). Idag har sponsring blivit en naturlig del av CSR-

verksamheten, dels genom att generera ett stärkt varumärke, dels genom att företag 

sponsrar till exempel utbildningar för att sedan kunna anställa kompetent personal (17).  

Alkoholindustrin är inget undantag från detta, Spendrups har till exempel sponsoravtal 

med Fryshuset (18) och Svenska Fotbollsförbundet (19). Alkoholindustrins engagemang 

inom idrotten är vanligt (20) men det tas dock inte emot med öppna armar av alla parter. 

Kritiker hävdar att konsumtionen av alkohol ökar i samband med att industrin sponsrar 

idrottsengagemang (21). Det argumenteras därför för att förbjuda alkoholföretag från att 

sponsra fotbollen i Sverige, då alkohol är den huvudsakliga faktorn till våldsincidenter 

(22). I Sverige är marknadsföringen och sponsringen för alkoholindustrin redan strikt 

reglerad, trots detta har konsumtionen ökat stadigt i samband med idrott, detta pekar på 

att det är andra faktorer, än reklam, som bidrar till ett allt mer frekvent drickande (20). 

Alkoholindustrin sponsrar även i många fall alkoholforskningen. Frågetecken har höjts 

kring vilka framsteg som utförs av forskningen och kritiker hävdar att forskningen i 

många fall är inriktad på ämnen som inte är skadliga för företagen (23).  

 

4.2 Statens ansvar 
 

En vanlig åsikt är att det är statens uppgift att upprätta lagar och regleringar som tvingar 

företagen att ta ansvar. Medelårskonsumtionen 2005 var per person i Sverige och 

Finland, där staten tagit ett ansvar och inrättat ett alkoholmonopol, 10,3 liter alkohol i 

Sverige respektive 12,52 liter alkohol i Finland. I grannländerna Danmark och Polen där 

ett alkoholmonopol inte finns var medelårskonsumtionen per person 13,37 liter 

respektive 13,25 liter alkohol (24). Att konsumtionen skiljer sig mellan länderna kan 

bero på traditioner och kulturella skillnader eller på att monopolet har en positiv 

inverkan på måttfull alkoholkonsumtion. 

Möjliga strategier och interventioner för staten att reducera alkoholrelaterade 

skadeverkningar kan enligt John Orley, konsult åt International Centre of Alcohol 

Policies, sammanfattas i följande fyra punkter:  
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Kontroll över tillgång 

Detta innefattar till exempel priskontroll (25), som genom reglering av alkoholskatter 

och priser är den absolut vanligaste strategin. Det finns olika läger vad det gäller nivån 

på alkoholskatten i Sverige idag. Alkoholindustrin vill sänka skatten, för att få bukt med 

illegal handel (26), medan nykterhetsföreningar vill höja skatten för att minska 

konsumtionen (27). Ett försök med sänkt skatt gjordes i Finland 2004 för att motverka 

storskalig införsel av alkohol från Baltikum. Dock sågs en alarmerande ökning av 

alkoholrelaterade skador och de har stegvis tvingats höja skatten igen för att vända 

utvecklingen (28). Den fysiska åtkomsten till alkohol kan också regleras genom 

restriktioner för öppethållande (25), totala eller partiella förbud, samt reglering av 

antalet, placeringen och typen av affärslokaler (29). Erfarenheten har visat att extrema 

restriktioner för alkoholtillgängligheten kan sänka konsumtionen och minska 

alkoholproblemen. Dock har den typen av restriktioner ofta gett negativa effekter i form 

av ett ökat antal våldsbrott och annan kriminalitet som sätts i samband med den illegala 

marknaden. Dessa effekter kan komma att överväga de goda effekterna av 

restriktionerna  (29). Under denna kategori faller även förebyggande åtgärder mot 

högriskmiljöer, till exempel serveringar med alkoholrättigheter, vilket är ett alternativ 

eller ett komplement till de mer allmänt riktade åtgärder som prissättning och 

individuella metoder. Dessa förebyggande åtgärder inbegriper till exempel utfärdande, 

eller indragande av utskänkningstillstånd som regleras av lokala myndigheter, 

öppettider och kontroll av antalet personer i lokalen (29). 

 

Förebyggande åtgärder mot oacceptabelt beteende i samband med alkohol 

Detta innefattar straff, förebyggande och rehabilitering mot rattfylla (29), 

förargelseväckande beteende och våldsbrott i samband med alkohol med mera (25). 

 

Reglera marknadsföringen av alkohol 

Det är troligt att hur en vara presenteras i reklam och annonser, påverkar kunderna hur 

den konsumeras. Till exempel kan vissa typer av annonsering uppmana folk att dricka 

mycket på kort tid (25). På senare år har annonseringen av alkohol ökat kraftigt. I dag 

investeras runt 700 miljoner kronor årligen på reklam riktad till svenskar i Sverige, att 

jämföra med åtta miljoner kronor år 2000 (28). Detta är ett stort problem eftersom 

undersökningar visar att barn och unga som exponeras för alkoholreklam får en lägre 

alkoholdebutålder, dricker mer och har en högre risk för senare alkoholproblem (28). 

 

Utbildning för att uppmuntra till ansvarsfullt drickande 

Den här typen av utbildningar brukar syfta till att ge kunskap om alkohol och riskerna 

att dricka, förändra befintligt dryckesbeteende (29), motstå social press och grupptryck 

samt att lära sig att säga nej till alkohol (30). Alkoholindustrin har blivit en betydande 

bidragsgivare till många utbildningsprogram. Detta har möjliggjorts då 

utbildningsprogrammen sällan har en helnykter inriktning, utan att den syftar till att 

minimera skadorna istället för att förhindra all konsumtion (25). Ett exempel på detta är 

”Prata om alkohol” som enligt deras hemsida är ett forskningsbaserat 

utbildningsmaterial för hälsofrämjande värdegrund i skolan. Detta paket drivs sedan 

starten 2006 av utbildningsföretaget Kunskapskraft & Media med medel från 

branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier 

(31). Forskning inom området visar dock att informationsinsatser av den här typen har  
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liten effekt när det gäller att förändra ungdomars beteenden. Kritiker menar att 

satsningen bara är ett sätt för alkoholindustrin att skaffa sig ett socialt alibi (32).  
 

5 Empiri 
 

5.1 Introduktion 
 

Spendrups är en Sveriges största alkoholproducenter och levererar alkohol till framför 

allt Systembolaget och krogbranschen. Spendrups vision är att vara branschens bästa 

bolag, som skapar mervärden för kunden och dryckesupplevelser i världsklass för 

konsumenten. Omsättningen 2010 uppgick till 3,1 miljarder SEK (5). På Spendrups 

intervjuades CSR-ansvarige Claes Åkesson med 16 års erfarenhet i branschen. Claes 

Åkesson är utbildad civilekonom och har arbetat med liknande arbetsuppgifter hos 

bland annat Arla Foods och Vin & Sprit AB. 

Systembolaget är statligt ägt och innehar monopol på all detaljförsäljning av alkohol 

inom Sverige. Staten har vissa avkastningskrav på Systembolaget men framförallt har 

Systembolaget ett alkoholpolitiskt uppdrag, där bolaget “ska vara ett effektivt verktyg 

och bidra till att minska alkoholens skadeverkningar i samhället” (33). Omsättningen 

uppgick 2010 till över 24 miljarder SEK (34). CSR-ansvarige Lena Rogeman 

intervjuades, som är utbildad civilingenjör i kemi och har en gedigen bakgrund med 

liknande uppdrag hos Naturvårdsverket och Svanen. 

IOGT-NTO är en ideell organisation som strävar efter att minska konsumtionen av 

alkohol i samhället. Generalsekreterare Peter Moilanen intervjuades, som har arbetat 

inom organisationen sedan 2003, bland annat med lobbying kring alkoholpolitik i 

Bryssel. Som generalsekreterare är han högste tjänsteman i organisationen.  

IOGT-NTO har över 32 000 medlemmar och arbetar främst med att skapa opinion 

genom utbildning av medlemmar och allmänheten om alkoholens risker. Omsättningen 

för organisationen uppgick under 2010 till 80 miljoner SEK (35).  

 

5.2 Vad gör företagen för att ta ansvar? 
 

Företagsansvar 

Peter Moilanen tillfrågades om han tyckte att en alkoholleverantörs ansvar är att 

producera en kvalitetssäker produkt under hållbara former eller om de även har ett 

ansvar efter att produkten sålts? “Det andra alternativet borde gälla, vi vill helst inte att 

de ska sälja alls, men om de nu ska sälja är det klart att de ska ta ansvar. Men samtidigt 

är det inte bara deras ansvar, politikerna har också ett ansvar, att sätta gränserna. 

Företagen säljer för att tjäna pengar. Det är bättre att de tar ansvar än att de inte tar 

ansvar” säger han. 

Spendrups tar sitt ansvar genom att sponsra olika aktiviteter. Detta sker oftast genom att 

produkter skänks till olika evenemang. Ekonomiskt stöd är inte lika vanligt, men i 

dagsläget sker det till Fryshuset och Ung Företagsamhet som prispengar. Spendrups 

sponsrar även lite forskningsprojekt på Handelshögskolan berättar Claes Åkesson. 

Spendrups har försökt begränsa sig så att sponsorverksamheten har en tydlig inriktning. 

De försöker fokusera på aktiviteter, projekt och stöd kring sådant som rör ungdomar. 

“Det handlar om att hitta bra samarbetspartners som kan göra detta. Så inleddes det 

här arbetet med Fryshuset.” säger Claes Åkesson. På liknande sätt stödjer 

Systembolaget forskning kring alkohol. Systembolaget har även tagit initiativet att 
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införa alkoholfritt i sitt sortimentet. Förutom att Systembolaget är noga med de 

grundläggande kraven på åldersgräns, att kunden är nykter, samt att ingen misstanke om 

langning föreligger, har de utfört flera lyckade kampanjer likt “Spola kröken” på 70-

talet berättar Lena Rogeman. 

Årskonsumtionen av alkohol nådde 2004 rekordhöga 10,5 liter ren alkohol per svensk 

över 16 år (36). Detta var anledningen till att ett fristående dotterbolag till 

Systembolaget, IQ-initiativet AB, startades. IOGT-NTO har ett närmare samarbete med 

IQ-initiativet. Där finns inte samma koppling till försäljning av alkohol och IOGT-NTO 

känner sig närmare dem än Systembolaget. Det är kanske därför Systembolaget har valt 

att bilda IQ-initiativet som ett eget bolag spekulerar Peter Moilanen. Dock skulle ändå 

IOGT-NTO kunna tänka sig att samarbeta med Systembolaget. “Systembolaget har ett 

tydligt uppdrag, de ska sälja produkten för att någon ska göra det, men så har de 

monopol och tar hänsyn. De ska inte göra vinst.” motiverar han. 
Peter Moilanen har noterat att företagen nuförtiden försöker ta ett större ansvar; det 

produceras alkoholfria alternativ och stort fokus ligger på alkohol och ungdomar. Han 

upplever även att alkoholindustrin är mer positiva till alkoholmonopolet i dagsläget. 

Detta bekräftas av Claes Åkesson: “Vi vill ju hellre att det säljs under ordnade former 

på Systembolaget där det också är ålderskontroll”. Peter Moilanen upplever dock att 

det i vissa fall är mycket snack och lite verkstad. “Alkoholleverantörerna har mycket 

retorik om att de vill göra gott, till exempel tycker de att gränshandel är problematiskt. 

Men om de vill få ett stopp för gränshandeln, varför slutar de då inte skeppa varor till 

gränshandeln?”. Peter Moilanen ser även möjligheten för företag att ta ansvar genom 

att göra kampanjer, men IOGT-NTO är emot det eftersom att de tycker det är 

skenheligt. ”Ni förstår dilemmat här!” skrattar han. Tydligare symboler och 

varningstexter är något Peter Moilanen efterfrågar och dessutom påpekar han att bag in 

box-vin ”inte är den mest lysande idén”. Han förklarar vidare att det trots allt även vilar 

ett ansvar på konsumenterna då de efterfrågar bland annat just bag in box-vin. 

 

Trovärdighet 

Claes Åkesson säger att han tror att det mer handlar om att säga nej. Det kan till 

exempel vara olika tillställningar med fri öl i baren. “Våra produkter ska inte vara med 

där helt enkelt, med ungdomsfylleri och sexism“. Han berättar vidare att det är svårt att 

göra mer än att stödja andra som har uppgiften att ge möjligheter, till exempel 

Fryshuset. I en sådan sponsringssituation är det viktigt att det är någonting företaget tror 

på, så att det ger trovärdighet, annars blir det lätt bara ett spel för gallerierna säger han. 

Claes Åkesson säger vidare att de som bara gör detta för att komma i bra dager och inte 

har något konkret att komma med, kommer förr eller senare att avslöja sig då 

öppenheten och transparensen är så stor i Sverige. Han berättar vidare att om ett företag 

är aggressivt med sitt CSR-arbete ökar risken för granskning, vilket kan ha en negativ 

inverkan på trovärdigheten. Peter Moilanen är inne lite på samma spår och berättar att 

han tycker det varierar mellan bolag om deras CSR-arbete är trovärdigt. “Det går inte 

att börja med vänsterhanden, man måste göra det som känns naturligt. Det tar lång tid 

att bygga upp. Vissa lyckas bra andra gör det inte” säger han. 
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5.3 Förhållande mellan stat och företag 
 

Statlig inblandning 

Lena Rogeman betonade i intervjun att hela Systembolagets uppdrag egentligen är ett 

CSR-uppdrag på statligt initiativ. Systembolaget existerar av alkoholpolitiska skäl för 

att på ett ansvarsfullt sätt motverka alkoholens skadliga verkningar i samhället. Det 

alkoholpolitiska uppdraget är kärnan i verksamheten och avkastningskravet kommer i 

andra hand. 

 

När Claes Åkesson jobbade på Arla så upplevde han ett oerhört mycket större 

engagemang än i alkoholbranschen, dels från kunderna och dels när det gällde 

kravställandet på sättet att arbeta. Jämförelsevis var engagemanget betydligt svagare på 

Vin & Sprit. Detta berodde på att de nästan bara hade en dominerande kund, 

Systembolaget, och att Vin & Sprit var statligt. Enligt bestämmelser från regering och 

riksdag hade Vin & Sprit inget alkoholpolitiskt uppdrag, utan denna uppgift låg på 

Systembolaget. Med andra ord fanns det inget incitament för Vin & Sprit att göra 

särskilt mycket mot Systembolagets konsumentgrupp säger Claes Åkesson. Dock menar 

han att han tror att det är viktigare med ett aktivt CSR-arbete för ett företag med 

kontroversiella produkter. 

Lena Rogeman på Systembolaget tror att det för att CSR-arbetet skall fungera effektivt 

måste finnas ett väl utvecklat samarbete mellan olika intressenter, till exempel företag, 

ägare, stat och intresseorganisationer. Samtliga parter behövs det vill säga staten måste 

vara tydlig i att ställa krav (lagar) företag ska arbeta proaktivt och 

intresseorganisationernas roll är mycket viktig för att driva på arbetet. Hon tror dock att 

förväntningarna på ett statligt bolag är högre och att det är viktigt att ett statligt bolag 

går i bräschen för CSR-arbetet. 

 

Peter Moilanen menar att det snarare är staten som ska upprätta ett regelverk som 

företagen ska hålla sig inom, än att företagen tar eget ansvar, även om han själv tycker 

att svaret låter konstigt. “Fine, om de vill tjäna pengar på alkohol, så är det ju upp till 

andra att sätta gränserna, politiker till exempel” säger han.  

 

Dialog 

Claes Åkesson tycker det är svårt att ha en dialog om alkohol med intresseföreningar 

och organisationer som är negativ inställda till alkohol då de ofta har som utgångspunkt 

för sin verksamhet att Sverige skall vara alkoholfritt. “Det skulle innebära att företag 

som Vin & Sprit inte skulle få finnas, så det går ju inte att prata om det här med dem 

då”. Han menar att de accepterar att det ska finnas alkohol i Sverige, men deras vision 

är ett alkoholfritt samhälle. ”De anser förmodligen att det är orealistiskt, men ändå vill 

de hålla de nere på en så bra nivå som möjligt, en icke skadlig konsumtionsnivå. Där 

skiljer vi oss inte åt överhuvudtaget. Det tycker vi också, men metoden för att nå dit gör 

vi olika analyser kring” berättar Claes Åkesson. Enligt Peter Moilanen ligger IOGT-

NTO och alkoholföretagen så långt ifrån varandra att det inte finns möjligheter till 

ytterligare dialog. “Alkoholindustrin går bort” säger han. Peter Moilanens bild är att 

företagen gärna vill, och skulle kunna tjäna, på att ha en dialog med IOGT-NTO. 

”Alkoholindustrin vet att de är bad guys, så de slåss med näbbar och klor för att vara 

med i finrum, att forma politiken. Det är deras högsta dröm” säger han. Han tror att 

alkoholindustrin försöker skaffa sig en legitimitet att verka i många politiska 
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sammanhang genom att alliera sig med goda ideella organisationer. ”Ett samarbete med 

ideella organisationer som jobbar i alkoholfrågan vore kanon för företagen, då kan de 

gå till folkhälsoministern och säga att de ska vara med i diskussionen, ‘vi jobbar ju till 

och med IOGT-NTO’ ”.  

 

5.4 Lönsamhet för företagen 
 

Det finns ett begrepp som heter ”Going Concern”, berättar Claes Åkesson, som innebär 

att man utgår från en visuell bild av att företaget alltid kommer att finnas. När han 

började med CSR så slog det honom att ekonomiskt, socialt och ekologiskt uthållig 

verksamhet rimmar bra med Going Concern. “Du kan inte vara going concern om du 

missköter det. Du kan överleva ett tag kanske, du kan kanske till och med göra 

kortsiktiga vinster av det, men det är inte going concern. Förr eller senare avslöjas du 

om du inte har en schysst miljöpolitik, eller om du har sociala lik i garderoben eller 

missköter dig och får negativ kritik, eller hamnar i blåsväder och hela tiden måste gå ut 

med brandkårsutryckningar och reparera istället för att vara proaktiv. Going concern 

bygger på att proaktivitet, att ligga steget före”. 

 

Lönsamhet att propagera mot drickande 

Claes Åkesson berättar att av den totala alkoholkonsumtionen står personer med 

alkoholmissbruk för en försvinnande liten del. Om alla drack ett glas vin till lunch varje 

dag istället för annan dryck, så skulle den totala omsättningen öka mer än om 

storkonsumenterna skulle dricka ännu mer. Det efterföljande scenariot skulle även 

skada branschens rykte; det är inte önskvärt att få en produkt förknippat med någonting 

negativt. 

 

Sammanfattning av intervjuerna i tabellform återfinns i Bilaga 2. 

  

6 Diskussion och analys 
 

Trots att syftet med alkohol är att vara en god dryck som ger en njutningsupplevelse, så 

orsakar överdriven konsumtion skador på både individ och samhälle. Därför måste 

alkoholpolitiken utformas på ett sätt så att dessa skador minimeras. Frågan som ställs är 

då vem som ska ta ansvar för detta? Är det konsumenterna som har ansvar för sitt eget 

drickande? Är det alkoholproducenternas ansvar eftersom det är de som tillverkar dessa 

produkter? Den empiriska undersökningen visar att alkoholindustrin arbetar aktivt med 

CSR för att på ett ansvarsfullt vis försöka ta ansvar för sin produkt. Detta upplever såväl 

producenter, inköpare samt tillfrågad nykterhetsförening. Industrin arbetar framför allt 

proaktivt genom att sponsra och stödja organisationer som arbetar för att hjälpa 

ungdomar att hitta alternativa aktiviteter istället för att dricka alkohol.  

Alkoholindustrins trovärdighet ökar då de försiktigt marknadsför de initiativ man tar. 

Om alkoholindustrin enbart skulle vilja nyttja CSR som ett socialt alibi för att öka 

förtjänsterna borde de på ett tydligare sätt vilja visa för allmänheten vilka initiativ som 

tas. Dock finns det en oro inom alkoholindustrin att marknadsföra sitt CSR-arbete 

alltför aggressivt på grund av rädsla för granskning då det finns tveksamheter inom alla 

bolag. Håller företagen marknadsföringen av CSR passiv för att de vill ge ett trovärdigt 

intryck eller på grund av oro för att bli granskade?  
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Att alkoholindustrin tar ansvar överensstämmer med Carrolls pyramid om ett etiskt och 

filantropiskt ansvar. I kombination med  teorierna om att sponsring stärker ett företags 

varumärke kan det därför argumenteras för att alkoholindustrins CSR-arbete är 

värdeskapande. Alkoholindustrin har lanserat utbildningsprogram för att uppmuntra till 

ett ansvarsfullt drickande i enlighet med Orleys förslag. Detta är dock något som möts 

av kritik i den empiriska studien; IOGT-NTO anser att det är skenheligt av industrin att 

uppmuntra till ett ansvarsfullt drickande. Det är anmärkningsvärt att IOGT-NTO har en 

negativ inställning till alkoholindustrins initiativ. För att uppnå visionen om ett 

alkoholfritt Sverige borde alla initiativ uppmuntras. Det är förståeligt att IOGT-NTO är 

rädda för att ett samarbete skulle innebära att de blir industrins sociala alibi men då man 

är den minsta intressenten som dessutom strävar efter att göra den största förändringen 

så är ett samarbete med industrin nödvändigt. 

I Sverige ligger en stor del av ansvaret på staten genom att de med lagar och regleringar 

styr tillgängligheten av alkohol. Dels genom alkoholmonopolet, men även öppettider på 

uteställen, åldersgränser, utskänkningstillstånd med mera. På ett sätt kan detta ses som 

ett problem då möjligheterna för företagen att ta ansvar begränsas kraftigt. Som tidigare 

nämnt i rapporten ligger det i företagens intresse att göra så stor vinst som möjligt. 

Ponera att statens regleringar skulle lätta, hur skulle detta påverka?  

Den empiriska undersökningen visar att statens inflytande upplevs som positivt från 

såväl stat, privata företag samt nykterhetsföreningar. Stöd för statens inflytande ges 

också från WHOs rapport, där alkoholkonsumtionen är högre i länder utan 

alkoholmonopol. Systembolagets starka roll medför att alkoholindustrin egentligen bara 

levererar produkter till en kund. Systembolaget har dessutom samma villkor för alla 

företag, därmed undviks en konkurrenssituation som skulle kunna medföra att företagen 

får sänka priset på sina produkter. Är det möjligt att alkoholindustrin är positiva till 

Systembolagets existens främst ur bekvämlighets- och lönsamhetssynpunkt snarare än 

ur ett CSR- och alkoholpolitiskt perspektiv? 

Samarbetet mellan intressenter presenteras i teorin som en viktig aspekt till ett lyckat 

CSR-arbete. Detta visar sig stämma till viss del; mellan företagen och staten 

(Systembolaget) finns en god dialog och ett gott samarbete, detsamma gäller mellan 

nykterhetsföreningar och staten. Däremot finns det ingen dialog mellan alkoholföretag 

och nykterhetsföreningar. Deras synsätt är alltför olikt. Företagen öppnar till och från 

för ett samarbete men från IOGT-NTO är svaret glasklart, ett samarbete kan inte 

utformas under några omständigheter.  

Det är viktigt att hitta en balans mellan alkoholindustrin, staten, konsumenterna, 

sjukvård och nykterhetsföreningar då det samhällsnyttiga gemensamma målet måste 

vara att minimera alkoholskadorna. Här ställs dock frågan, är detta det enda målet som 

är värt att uppnå, eller är andra mål minst lika viktiga? Samhället ska kanske samtidigt 

sträva efter att minska den totala konsumtionen, eller uppmuntra till måttligt drickande, 

eller att skydda unga som har en tendens att hamna fel senare i livet på grund av 

alkohol? Hur ska dessa frågor balanseras? Undersökningen från England som 

presenterades i teoriavsnittet visar att en oberoende fond kan vara ett sätt för företagen 

att ta ansvar. Syftet med denna oberoende fond skulle vara att finansiera samfund och 

projekt på nationell nivå med uppdrag att motverka alkoholrelaterade skador. Till 

exempel finansiera projekt som försöker skapa alternativa aktiviteter för unga 

människor, informera och hjälpa till att åstadkomma en kulturförändring för att hantera 

konsekvenserna av missbruk. På detta sätt skapas en inblandning av alla intressenter 

mot ett gemensamt mål, ansvarsfullt drickande.    
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7 Slutsatser 
 

Slutsatsen av detta arbete presenteras nedan i punktform.  

 

 Vad gör företagen idag? Företagen jobbar idag aktivt med framförallt sponsring 

och utbildning i alkoholfrågan.  

 

 Förbättringar. En dialog måste skapas mellan alla inblandade intressenter. En 

oberoende fond med representanter från alla intressenter upplevs vara en bra 

metod. Där riskerar inte nykterhetsföreningen att bli företagens sociala alibi då 

alla arbetar mot samma mål med samma metod.  

 

 Trovärdighet. Företagens CSR-arbete upplevs som trovärdigt. Företagen 

försöker inte utnyttja CSR för att skapa kortsiktiga vinster utan arbetar i ett 

långsiktigt perspektiv. De är medvetna om problemen som finns med produkten.  

 

 Marknadsföring. Företagen har svårt att veta i vilken mån de kan marknadsföra 

sitt CSR-arbete för att stärka varumärket. de ska upplevas som trovärdiga, men 

samtidigt inte provocera fram en granskning.  

 

 Fördelning av ansvar. I Sverige har staten tagit på sig det huvudsakliga ansvaret. 

Statens inverkan är bra men samtidigt måste det skapas utrymme för företagen 

att ta ansvar. Idag befinner sig företagen i en situation där de vill ta ansvar men 

inte har några egentliga möjligheter till detta. Företagen träffar aldrig 

slutkonsumenten och kan egentligen bara påverka genom kampanjer och reklam. 

 

 Lönsamhet. Det är lönsamt för företagen att arbeta aktivt med att försöka ta 

ansvar för sin produkt. Varumärket stärks och man skapar legitimitet för 

existensen av produkten. Det statliga ansvaret innebär att de inte behöver lägga 

samma summor på CSR och alkoholpolitik. 

 

 Balansproblem. Målet är att minska alkoholskadorna i samhället, men var ska 

resurserna satsas? Detta bör ske främst genom samarbete, att verka proaktivt och 

förändra attityden bland unga kring alkohol och på lång sikt kommer detta 

innebära att antalet alkoholskador minskar i samhället. På vägen kommer delmål 

uppnås, som sänkning av totala konsumtionen, en större medvetenhet kring 

måttligt drickande samt att minska ungdomsalkoholismen. 
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9 Bilaga 1 
Underlaget för de intervjuer som utförts återfinns nedan. Underlaget har inte följts till 

punkt och pricka men har fungerat som en grund. 

 

Spendrups 

Intervju med Claes Åkesson, CSR-ansvarig. 

 Hur länge har du arbetat med CSR-relaterade frågor? 

 CSR är ett ganska vitt begrepp utan egentlig definition, hur skulle du definiera 

CSR? 

 Hur många arbetar med CSR-frågor hos er? 

 Är du den första som arbetar med CSR frågor på Spendrups? Tycker du att dina 

arbetssysslor har förändrats under din karriär?  

 Hur arbetar ni med CSR? Hur ligger er prioritet i CSR-frågorna? Vad fokuseras 

det mest, respektive minst på? 

 Hur mäter ni effekterna av ert CSR-arbete?  

 Ger utmärkelser som 2011s mest hållbara bryggeri någon synbar positiv effekt?  

 Hur mäter ni kostnaderna av ert CSR-arbete? 

 Eftersom Spendrups är helt familjeägt, jämfört med börsnoterade bolag, hur 

påverkar detta? Vad skiljer ert CSR arbete från andra företag i er bransch t ex 

Carlsberg? 

 Hur har vikt och definitioner av CSR förändrats? Har fokus ändrats under årens 

lopp? 

 Upplever du, som har en inblick i branschen, en allmän förändrad attityd kring 

CSR från konsumenter, aktieägare och andra intressenter? 

 Tror du att det är viktigare med aktivt CSR-arbete för ett företag med 

kontroversiella produkter? 

 Generellt sätt verkar de flesta definiera CSR som rent miljöarbete. Vad tror du 

detta beror på? Kan detta bero på att just miljö är en fokuspunkt hos många 

konsumenter?  

 Anpassar ni er CSR-policy för att använda den som konkurrensmedel? Om ja, 

hur känner ni efter vad konsumenterna efterfrågar? 

 Om du tittar generellt tror du att företagen har en CSR-avdelning utav rena 

företagsekonomiska anledningar eller p ga skyldigheter? 

 Vad anser du är era skyldigheter mot konsumenterna? Är det enbart att leverera 

en produkt av god kvalitet eller innefattar det också att produkten nyttjas på ett 

ansvarsfullt sätt? 

 Eftersom CSR, i viss mån åtminstone, nyttjas för att stärka företag ekonomiskt 

genom att öka attraktionskraften till varumärket, hur gör man för att sprida sitt 

CSR-tänk till kunderna? 

 Hur kan ni påverka att produkten nyttjas på ett ansvarsfullt sätt? Följer ni endast 

rådande lagstiftning? 

 Kan ni göra mer än bara uppmana till måttfullt bruk av alkohol, vilket i sin tur 

kan leda till försämrade resultat för er? Var ligger gränsen mellan att uppmana 

folk att dricka alkohol och att uppmana folk att dricka med måtta? 

 Anser du att ert ansvar ökar proportionellt motföretagets framgång? Ett företag 

som har 99 % av marknaden, har de också 99 % av ansvaret? 
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 Hur tas er ekologiska öl och alkoholfria öl emot av marknaden? Är detta främst 

för att bredda ert sortiment och attrahera nya kunder eller för att uppmuntra folk 

att välja ett hälsosammare alternativ? 

 Ingår det i er CSR-politik att försöka hjälpa de som inte klarar att dricka med 

måtta och behöver vård?  

 Vilka typer av finansiellt stöd och sponsringsåtaganden sysslar Spendrups med 

just nu? 

 Spendrups har som mål att “främja en sund alkoholkultur, bland annat genom att 

stödja initiativ som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar.” Vilka 

aktörer är detta i dagsläget? 

 Hur mycket pengar satsas årligen i sponsringsverksamheten? 

 Hur går en sponsringsprocess oftast till? Blir ni uppsökta av företag, eller letar ni 

efter initiativ som passar er profil? 

 Har Spendrups en strategi för hur detta arbete ska kunna förbättras ytterligare? 

 Har ni samarbetat med några tidigare som ni inte gör nu längre? Varför? 

 Har ni försökt samarbeta med någon som inte velat samarbeta med er? 

 Är ni med i någon CSR-organisation, likt CSR-Sweden? Om inte, varför?  

 Har ni noterat något motstånd från CSR-förespråkare på grund av era produkter? 

 Samarbetar ni med någon anti-alkoholförening som till exempel IOGT-NTO? 

Vad innebär detta samarbete? Kommer dessa med krav som ni känner att ni inte 

kan uppfylla? I så fall vad? 

 Hur är er relation till Systembolaget? Samarbetar ni i CSR-frågor? 

 Hur anser ni att ansvaret mot konsumenter mellan er och Systembolaget 

förhåller sig? Har de större ansvar då de är mer direkt i kontakt med 

konsumenterna? Ni producerar efter vad de efterfrågar? 

 Har ni något samarbete med forskare och sjukvård för att utveckla era kunskaper 

kring alkohol? Ev. bedriver egen forskning på området. 

 Har ni någon gång avstått en affär av CSR-mässiga skäl? Hur har aktieägare 

reagerat på ev. uteblivna kortsiktiga intäkter? Har de långsiktiga intäkterna 

överstigit de kortsiktiga som ni avstått från? 

 Ett sätt att minska alkoholkonsumtion är via prisreglering. Har ni detta i åtanke 

när pris på varorna sätts? 

 Hur tror du att framtiden för CSR ser ut? Kommer företag i framtiden i allt 

högre grad nyttja CSR som ett konkurrensmedel? 

 

IOGT-NTO 

Intervju med Peter Moilanen, generalsekreterare. 

 Hur länge har du jobbat på IOGT-NTO? 

 Har du haft liknande arbeten tidigare? Vilka? 

 Hur kom du in på det här spåret? 

 Hur uppfattar du CSR? 

 Hur arbetar IOGT-NTO med CSR-frågor?  

 Vilka är IOGT-NTOs kärnfrågor? Hur ska detta uppnås? 

 Vilka typer av projekt bedriver ni just nu? 

 Vilka typer av företag vill ni ha samarbete med? 

 Vilka företag samarbetar ni med just nu? 
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 Vad innebär dessa samarbeten? Hur ser dessa samarbeten ut? Är det i form av 

donationer, eller är det ett större engagemang? 

 Sker det även ett utbyte intresseorganisationer emellan? Händer det att ni 

samarbetar för att få större genomslagskraft i diskussioner med företag? 

 Hur påbörjas ett samarbete? Söker ni oftast upp företag eller blir ni uppsökta? 

 Har du märkt någon skillnad på fördelningen på senare tid? Är företagen numera 

mer intresserade av att samarbete med er? 

 Vad vinner alkoholproducerande företag på att samarbeta med er, när era synsätt 

skiljer sig så kraftigt? 

 Finns det en konkurrenssituation mot andra intresseorganisationer vad det gäller 

företags uppmärksamhet? 

 Har ni samarbetat med nåt företag men avslutat samarbetet på grund av 

skiljaktigheter? 

 Är det några företag som velat samarbeta med er, som ni tackat nej till?

 Varför? 

 Upplever ni ett större engagemang från företag med produkter som relaterar till 

ert fokusområde än övriga företag? 

 Hur ser ert samarbete med Systembolaget ut? Hur mycket kan ni påverka? 

 Var kommer era intäkter ifrån? Är ni beroende av sponsring från företag? 

 Hur mycket kan ni påverka företags beslut? Vad har ni för kommunikation? 

 Hur ställer ni er till höjd alkoholskatt?  

 Anser ni att företagens ansvar är slutar när varan är levererad, eller sträcker sig 

ansvaret ända tills varan är konsumerad? Upplever du att företagen har samma 

syn? 

 Anser ni att det är statens ansvar att upprätta ett regelverk som företagen kan 

följa, eller ligger det på företagen att ta ansvar för sina produkter?  

 Hur kan företagen ta ansvar? 

 Tror du att konsumenter attraheras mer utav företag med ett välutvecklat CSR-

arbete?  

 Upplever du företagens CSR-arbete som trovärdigt eller bara ett sätt att kunna 

öka sina inkomster på? 

 Hur tycker du att företag ska kunna kommunicera sitt CSR-arbete på ett bättre 

sätt till konsumenterna? 

 Skulle ni kunna rekommendera ett alkoholproducerande företag framför andra 

om de hade ett bra CSR-arbete? 

 Skulle ni kunna tänka er att ha er logotyp på någon produkt som tillverkas en 

alkoholproducent, tex Spendrups? Hur skulle detta påverka er trovärdighet? 

 Var finns det störst utrymme för förbättring i företags CSR-arbete? 

 

Systembolaget 

Intervju med Lena Rogeman, CSR-ansvarig. 

 Hur länge har du arbetat med CSR-frågor? 

 Hur kom du in på det spåret?  

 Har du haft liknande arbeten innan? 

 Är du den första som arbetar med CSR frågor på Systembolaget? Tycker du att 

dina arbetssysslor har förändrats under din karriär?  

 Hur många arbetar med CSR-frågor hos er? 
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 CSR är ett ganska vitt begrepp utan egentlig definition, hur skulle du definiera 

CSR? 

 Vad var det som initierade Systembolagets CSR-arbete? 

 Hur ser Systembolagets vision om alkohol i Sverige ut? Hur kan man genom ett 

aktivt CSR-arbete komma dit? 

 Hur har ert samarbete med andra nordiska monopol påverkat er CSR-politik? 

 Sedan 2001 har stödet för er verksamhet ökat från 49 % till 66 % under 2010. 

Beror detta på en uttalad kampanj eller vad tror du är anledning till det ökade 

stödet? Går detta eventuellt att härleda till IQ-kampanjen? 

 Tror du att Systembolagets CSR-arbete inverkat på hur svenska folket 

konsumerar alkohol idag, eller är det till största andelen andra faktorer? I så fall, 

vilka? 

 CSR har fått en allt större uppmärksamhet i massmedia de senaste åren, hur 

mycket upplever du att konsumenterna faktiskt känner till om ert CSR-arbete? 

 För några år sen var det en stor mutskandal bland Systembolagets butikschefer. 

Har detta påverkat CSR-arbetet genom att större fokus initialt har lagts på 

korruption? 

 I ansvarsredovisningen 2010 kan man utläsa att ni delar in intressenter i 

samhälle, kunder, medarbetare, leverantörer och ägare. Vilken av dessa 

intressenter kräver störst CSR-engagemang från er sida i dagsläget? Vilket 

område är det som är viktigast för den intressenten? 

Vilken intressent har ni kommit längst med, dvs minst arbete kvar med? 

 Hur upplever du att företagens inställning till ert ökade CSR-arbete är? Är det 

någon skillnad mellan svenska och internationella företag att efterfölja era krav 

på CSR-arbete? 

 Hur kontrollerar ni att företagen uppfyller era krav? Skiljer sig kontrollen mellan 

svenska och internationella företag? 

 Systembolaget säljer utan vinstintresse men måste enligt ägardirektiv kunna 

uppvisa en avkastning på 4 % över den genomsnittliga 10 åriga 

statsobligationsräntan. Leder detta till att ni blir mer aggressiva i er försäljning 

för att uppfylla avkastningsmålet eller väger det alkoholpolitiska uppdraget 

över? 

 I dagsläget finns det ett Systembolag i nästan varje kommun. 64 st utav dessa 

presenterade ett negativt resultat 2010 enligt ansvarsredovisningen. Finns det 

verkligen grund för att ha en butik i nästan varje butik? Finns det risk för att ni 

blir för serviceinriktade vilket går ut över er lönsamhet? 

 Hur upplever du CSR-engagemanget mellan ett familjeägt företag som till 

exempel Spendrups jämfört med ett börsnoterat som Carlsberg? Har ett statligt 

ägt företag benägenhet att ta mer ansvar, då de inte utsetts för samma 

konkurrenssituation?  

 Är det viktigare att ni som statlig representant gentemot privata företag går i 

bräschen för CSR-arbete? 

 “Vin och Sprit AB är ett helt kommersiellt bolag, det alkoholpolitiska uppdraget 

har Systembolaget, inga incitament för Vin och Sprit att göra särskilt mycket” – 

Sagt av en tidigare medarbetare på Vin & Sprit AB, då bolaget fortfarande var i 

statlig ägo.  

Tror du att alla producenter resonerar på ett liknande sätt? 
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 Tar ni beslut i samrådighet med producenterna eller får de rätta sig efter era 

krav? 

 Vilka krav ställer ni på producenterna? Ställer ni några krav om att 

producenterna aktivt skall stödja organisationer som arbetar med 

alkoholrelaterade frågor? 

 Tycker du att även konsumenterna har ett ansvar att ställa krav på 

producenterna? 

 Ställer leverantörerna några CSR-relaterade krav på er? 

 Är mindre aktörer, nöjda med att finnas i ert sortiment, mer benägna att uppfylla 

era krav än stora jättar som inte är lika beroende av er? 

 Tycker du att det är statens uppgift att skapa ett regelverk som tvingar företag att 

ha ett utförligt CSR-arbete, eller ligger det på företagen och deras ansvar 

gentemot samhället och sina konsumenter? 

 Kritiker till CSR menar att när det gäller företag med kontroversiella varor (BP, 

McDonalds) så använder de detta som ett PR-trick för att leda bort allmänhetens 

uppmärksamhet från deras kärnverksamhet. Hur väl applicerbart är denna kritik 

på Systembolaget? 

 Är CSR extra viktigt när det gäller kontroversiella produkter? 

 Upplever du att miljöfrågor får för stor uppmärksamhet i CSR-sammanhang? 

Borde större fokus läggas på riskerna med vissa produkter? 

 Hur ser ni på att bidra med ekonomiskt stöd till hem för missbruksavvänjning 

som alkoholföretag? Att tillhandahålla en vara samtidigt som vinsten av den 

varan används till att betala skadorna? Hur skulle företaget image påverkas i 

detta fall? Är det bättre att göra det anonymt? 

 Hur mycket samarbetar ni med nykterhetsorganisationer som till exempel IOGT-

NTO? 

Tycker dessa att ni gör ett bra jobb enligt regeringens direktiv, eller tycker de att 

ni borde göra mer? I sådana fall, inom vilka områden och hur? 

 Hur tror du CSR kommer utvecklas i framtiden? 
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10 Bilaga 2 
 

Sammanfattning av intervjuerna som hittas i kapitel 5. 

 
Tabell 2: Sammanfattning av intervjuerna 

 Företagsansvar 

Spendrups Sponsring av aktiviteter för ungdomar och forskningsprojekt. 

Systembolaget Stödjer forskning om alkohol, tagit initiativ till att införa alkoholfritt i 

sitt sortiment, åldersgräns i butikerna, krav på nykterhet, ingen 

försäljning vid misstanke om langning, flera olika kampanjer, IQ-

initiativet. 

IOGT-NTO Vill ha tydligare symboler och varningstexter. Efterfrågar bättre 

förpackningar än Bag In Box. Upplever det som att företagen försöker 

ta ett större ansvar; det produceras alkoholfria alternativ och stort fokus 

ligger på alkohol och ungdomar. 

 Trovärdighet 

Spendrups Tycker det är viktigt att satsa på sånt som känns relevant för företaget, 

till exempel ungdomar. Marknadsför sitt CSR i liten skala. 

Systembolaget Har tydliga ägardirektiv att agera ansvarsfullt. Har startat ett fristående 

bolag, IQ-initiativet, som inte är lika relaterat till försäljningen av 

alkohol.  

IOGT-NTO Anser att trovärdigheten varierar mellan bolag. 

 Statlig inblandning 

Spendrups Tycker det är bra med Systembolaget, där produkten säljs under 

ordnade former med ålderskontroll. 

Systembolaget Systembolaget är ett CSR-uppdrag på statligt initiativ. Systembolaget 

existerar av alkoholpolitiska skäl för att på ett ansvarsfullt sätt 

motverka alkoholens skadliga verkningar i samhället 

IOGT-NTO Tycker att staten skall upprätta ett regelverk som företagen ska hålla 

sig inom. 

 Dialog 

Spendrups Svårt med dialog. Menar att nykterhetsföreningar som IOGT-NTO vill 

stänga alla bryggerier. 

Systembolaget Har dialog med både alkoholbranschen och nykterhetsföreningar. 

IOGT-NTO Omöjligt att föra dialog med alkoholbranschen. Ser eventuell dialog 

som ett sätt för industrin att komma in i finrum. 

 Lönsamhet 

Spendrups Drar parallell med Going Concern, att företaget har visionen om att de 

alltid skall finnas, och lägger upp strategi efter det. Detta innebär att 

beslut måste vara långsiktigt hållbara. Ett exempel ges på att måttligt 

drickande som både lönsamt och hållbart. 

Systembolaget Ej diskuterat 

IOGT-NTO Ser en lönsamhet för alkoholbranschen om de skulle samarbeta med 

nykterhetsföreningar, men är negativ till möjligt samarbete. 

 

 


