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Sammanfattning 

Den här rapporten söker svar på; ”Tar ölproducenter i Sverige sitt ansvar vid 

marknadsföring av sina produkter, med avseende på konsumentens ålder och 

produktens negativa effekter?” Intervjuer med Sveriges två största ölproducenter; 

Carlsberg och Spendrups, samt en genomgång av relevant litteratur ligger till grund för 

analysen i denna rapport. Resultatet tyder på att de största ölproducenterna i många 

avseenden är duktiga på att ta ansvar, men att det finns en hel del att göra när det gäller 

både sociala medier och tv-reklam. Här nås nämligen både ungdomar och minderåriga 

allt för lätt av alkoholrelaterad reklam. Facebook är fyllt av alkoholrelaterade sidor utan 

tydliga åldersrestriktioner, och företagen undviker de svenska lagarna som förbjuder 

alkoholreklam i tv genom att sända från utlandet. 
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Abstract 

This report seeks to answer the question; “Do beer producers in Sweden take their 

responsibility when marketing their products, considering the age of the consumer and 

the negative effects of the product?” Interviews with the two largest beer producers in 

Sweden, Carlsberg and Spendrups, together with a collection of relevant literature, are 

the foundation of the analysis in this report. The result indicates that the largest beer 

producers, in many ways, take their responsibility; however there are things to improve 

regarding both social media and TV commercials. Minors are exposed to alcohol-related 

advertising way too easily in these environments. Facebook is filled with alcohol-

related pages that lack a clear age restriction, and the companies avoid the Swedish laws 

regarding alcohol commercials on TV by broadcasting from other countries.     
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ölet är den äldsta av alla alkoholdrycker och kan med säkerhet påvisas till 4000 år före 

Kristus
1
. Under medeltiden var ölet en så viktig del av kulturen att den var en godkänd 

valuta för att betala skatter, skulder och ges som donation till kyrkan
2
. Det var runt år 

600 efter Kristus i Europa som klostermunkar kom på konsten med att ha humle i öl och 

öl så som vi känner till det började växa fram.
1
 Humlet gav ölet en mera balanserad 

smak och en konserverande effekt vilket tillät att öl kunde lagras i tunnor och 

transporteras längre sträckor, till skillnad från vatten som blir dåligt efter ett par dagar i 

slutet tillstånd.  Det är därmed inte konstigt att vår långa historia med öl gjort att öl i alla 

dess former blivit den tredje mest populära dryckerna i världen efter vatten och te.
2
 Öl 

kan ha hälsosamma effekter i måttlig mängd, dock har forskningen påvisat att alkohol, 

vilket är en viktig smakbärare i öl, visat sig vara skadlig för människan i större mängd. 

Hjärnan är mycket känsligare för få stora intag alkohol än för regelbundna små intag. 

Det är därför det är viktigt med ett måttfullt drickande.
3
  

Alkohol i samband med trafik är dock livsfarligt. År 2009 hade 25 procent av de 

omkomna förarna i trafiken alkohol i blodet över gränsen för rattfylleri.
4
 Var tredje 

rattfyllerist är mellan 18 och 24 år.
5 Alkoholen är även en bidragande effekt till 

fattigdom och misär.
6
 Därför är det viktigt att rätt budskap ges vid försäljning av 

alkohol så att konsumenten är uppmärksam på följderna vid osunt drickande samt att 

inte ölproducenterna riktar in sin reklam mot en publik som är för mottagliga och där 

alkoholen kan ge ödesdigra konsekvenser. Den här synen på att marknadsföra en 

kontroversiell produkt med hänsyn till mottagaren kallas för ansvarsfull 

marknadsföring. Denna uppsats försöker utreda vad som menas med ansvarsfull 

marknadsföring för ölproducenter i Sverige, och om de tar sitt ansvar. 

1.2 Frågeställning och avgränsningar 

Vid formuleringen av frågeställningen så stod det klart att den skulle innefatta 

ansvarsfull marknadsföring, men för att frågeställningen inte skulle bli alltför 

omfattande var vi tvungna att gör en del avgränsningar.  

För det första så valde vi att endast koncentrera oss på ölmarknaden i Sverige, vilket 

begränsar alkoholfrågan avsevärt, och då specifikt på Spendrups och Carlsberg som är 

störst i branschen.  

                                                 

1
 www.systembolaget.se 

2
  Garret Oliver, The Oxford companion to beer 

3
 www.iq.se 

4
 www.publikationswebbutik.vv.se 

5
 www.trafikverket.se 

6
 www.bistand.iogt.se 
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Fokus skulle ligga på hur man marknadsför en produkt som har en känd skadeverkan 

vid fel mängder. Minskad konsumtion borde ju leda till mindre vinst för dessa företag, 

hur går detta ihop? 

Det står även i alkohollagen, kap. 7 § 1 (se bilaga B), att marknadsföring inte får rikta 

sig till, eller skildra, personer under 25 år. Det som vi fann intressant i detta var hur man 

egentligen riktar reklam till personer över 25 år. Hur utformas reklamen så att den inte 

tilltalar de som t.ex. är 24 år?  

Efter att ha tagit hänsyn till dessa avgränsningar blev den slutgiltiga frågeställningen; 

Tar ölproducenter i Sverige sitt ansvar vid marknadsföring av sina produkter, med 

avseende på konsumentens ålder och produktens negativa effekter? 

1.3 Metod 

För att samla in den information vi behövde för att skapa denna rapport använde vi oss 

av två typer av källor. Den ena bestod av intervjuer med Sveriges två största 

ölproducenter; Carlsberg och Spendrups. Enbart dessa intervjuer skulle inte räcka för att 

skapa ett hållbart underlag, varför en genomgång av relevant litteratur genomfördes.  

Litteraturstudie 

Syftet med litteraturstudien är att skapa en teoretisk grund för frågeställningen för att 

kunna reflektera analysen av de empiriska data som samlats in. Litteraturstudien består 

av vetenskapliga böcker och artiklar. Litteraturen samlades in främst vid en 

artikelsökning på KTHs bibliotek, då användes sökord som: beer beverages, health 

issue, responsible, marketing, commercial, advertisement. Information har även 

insamlats under projektets gång från aktuella företag och organisationers hemsidor.   

Empiri 

Empiriska data samlades in i form av två olika intervjuer på Carlsberg och Spendrups. 

De intervjuade hade ansvarsområden inom företagets CSR-arbete eller marknadsföring 

av ölprodukter. Syftet med intervjuerna var att få en djupare förståelse för vilka frågor 

som ölproducenter arbetar med och hur de går tillväga för att marknadsföringen av 

deras produkter skall ske på ett ansvarsfullt sett. Carlsberg och Spendrups är ledande 

aktörer som tillsammans täcker in större delen av den svenska marknaden. 

Samma frågor ställdes till både Carlsberg och Spendrups, vilket underlättar jämförelsen 

av de båda företagens olika strategier. Frågorna som användes återfinns under Bilaga A. 
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2. Teorier kring CSR och marknadsföring 

Det finns i synnerhet fyra sociala krafter som gett implikationer för marknadsföringen. 

Dessa krafter är; förändringar i den demografiska populationsprofilen, kulturella 

skillnader i och mellan nationer, socialt ansvar och marknadsföringsetik, och influenser 

av konsumentrörelser.
7
  

2.1 Bakgrund CSR 

Företag har ett ansvar gentemot samhället som går längre än deras rättsliga skyldigheter, 

men det är företagets uppgift att inse hur långt deras ansvar går. Enligt författarna till 

”Foundation of Marketing” innebär Corporate social responsibility att en organisation 

skall ta ansvar för hur deras handling kan påverka den fysiska miljön och dess 

population som den verkar inom. Marknadschefer behöver inse att deras organisation är 

en del av ett större samhälle och att de har ansvar för hur deras handlingar påverkar 

detta samhälle.
7
 

Nuförtiden är CSR inte längre ett alternativ att ha i åtanke utan en central del för 

företags strategier som blir noga granskat av påtryckningsgrupper, aktieägare och 

institutionella investerare, där en del sköter etiska investeringsfonder. Företag är idag 

mera medvetna om behovet att kommunicera deras CSR-arbete. De förväntas alltmer 

kunna anpassa sig till klimatförändringar, etniska skillnader, social rättvisa och 

mänskliga rättigheter i en värld som karakteriseras alltmer av öppenhet och explicita 

värden.
 8

  

Resultatet av denna utveckling har blivit en tillväxt i social reporting och cause-related 

marketing. Social reporting är när företagen genomför en oberoende revision av deras 

CSR arbete. Cause-related marketing är en kommersiell aktivitet där företag och 

välgörenhetsorganisationer skapar ett partnerskap med varandra för att marknadsföra en 

bild, produkt eller service för gemensam nytta. Cause-related marketing fungerar väl då 

företaget och välgörenhetsorganisationen har en liknande målgrupp.
8
 

2.2 Marknadsföringsetik  

Etik är huvudprincipen och värdena som styr en individs eller grupps handlingar. De 

involverar värden om vad som är rätt och fel att utföra. Det kan vara en skillnad mellan 

lag och etik i marknadsföringsbeslut. Etik avser personlig moral och värderingar, medan 

lagen reflekterar samhällets principer och standarder som är verkställbara i rätten.
9
 Inte 

alla oetiska metoder är illegala. Till exempel så är det inte olagligt att inkludera genetisk 

modifierbara ingredienser i produkter som säljs i mataffärer; dock tycker en del 

organisationer att det är oetiskt att sälja genmodifierade produkter när deras effekt på 

hälsan inte blivit vetenskapligt bevisat
10

.  

                                                 
7
 Foundation of marketing s. 35 

8
 Foundation of marketing s. 35-36 

9
 Foundation of marketing s. 36-37 

10
 Foundation of marketing s. 37 
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Figur 1 - CSR Pyramiden
12 

Många etiska dilemman kan härledas till en konflikt mellan att maximera vinsten och 

företagens anseende. Exempelvis kan användandet av barnarbete sänka produktens 

tillverkningskostnad, men ändå väljer företag som Reebok att ta avstånd från barnarbete 

och ställa krav på tillverkarna, därför att en god marknadsetik för ett företag kan öka 

konsumenternas tillit till varumärket och därmed stärka det.
11

     

2.3 CSR pyramiden 

En teori om CSR är den så kallade CSR pyramiden. CSR pyramiden säger att det finns 

fyra områden som täcker in hela begreppet CSR. Dessa är ekonomiskt ansvar, lagligt 

ansvar, etiskt ansvar och filantropiskt ansvar.  

De här områdena är beroende av varandra och säger att det ekonomiska ansvaret är hela 

fundamentet för att de resterande områdena skall kunna bli uppfyllda.  

 

 

 

Ekonomiskt ansvar – Var lönsam 

Historiskt skapades företag och organisationer med det primära målet att göra vinst. 

Vinsten var grunden för entreprenörskap. Företaget ansågs som en ekonomisk enhet i 

samhället vars uppgift var att skapa produkter som konsumenterna ville ha och sälja 

dem med maximalt möjliga vinst.
12

  

                                                 
11

 Foundation of marketing s. 37 

12
 Archie B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders 
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Lagligt ansvar – Följ lagen 

Samhället vill inte att företagen enbart skall verka enligt vinstmotivet. Företag förväntas 

även följa de lagar och förordningar som gäller i de områden som de verkar och gör 

affärer.
13

 

Etiskt ansvar – Var schysst 

Ekonomisk- och lagligt ansvar antar de etiska normerna av hederlighet och rättvisa. 

Etiskt ansvar går ett steg längre och innefattar de aktiviteter och verksamheter som är 

förväntade eller förbjudna för samhällets medborgare även fast de inte är mot lagen. 

Etiskt ansvar ger uttryck åt de krav och förväntningar som konsumenter, anställda och 

intressenter anser är rätt och moraliskt.
13

 

Filantropiskt ansvar – Var en god samhällsmedborgare 

Filantropiskt ansvar omfattar de åtgärder från företagets sida som är ett svar på 

samhällets förväntningar att företag skall vara goda samhällsmedborgare. Det innebär 

att aktivt delta i handlingar eller program som arbetar med att främja människors välfärd 

och levnadsvillkor. Det företaget kan göra för att vara en god samhällsmedborgare är att 

ge ekonomiska resurser och sin tid och kompetens, detta kan utspegla sig i form av 

bidrag till mat, konst, utbildning eller gemenskap.
13

 

“Most companies feel compelled to give to charity. Few have figured out how to do it 

well.”
13

 

Det finns två underförstådda antaganden om filantropi. Det första är att sociala och 

ekonomiska mål är olika och skiljer sig åt.  Ett företags sociala spenderande minskar det 

ekonomiska resultatet. Det andra är att när företag använder sig av välgörenhet så ger 

inte det någon bättre fördel för välgörenhetsorganisationen eller samhället än vad 

individuella donatorer gör. Dessa antaganden är sanna då företagens ansträngningar är 

ofokuserade och uppdelade, vilket är det vanligaste fallet.  Men det finns ett mer 

strategiskt sätt att använda sig av filantropi.     

”Philanthropy can often be the most cost-effective way for a company to improve its 

competitive context, enabling companies to leverage the efforts and infrastructure of 

nonprofits and other institutions.”
13

 

Företag kan använda sina ansträngningar i välgörenhet till att öka deras konkurrens och 

på så vis förbättra miljön de verkar inom. Detta görs genom att rikta in sin välgörenhet 

på ett område som är kopplat till företagets verksamhet. Det skulle exempelvis inte vara 

vettigt för ett datorföretag att spendera pengar på att bygga hus för de hemlösa då det 

inte är kopplat till företagets kunskapsområde.
 13

  

“[i]n the long run…social and economic goals are not inherently conflicting but 

integrally connected”
13

 

 

 

                                                 
13

 Michael E. Porter & Mark R. Kramer, The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy 
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Att öka ett samhälles utbildningsnivå brukar anses som en social fråga, men 

lokalarbetarnas utbildningsnivå påverkar väsentligt företagets potentiella 

konkurrensfördelar. Ju mer samhällsförbättring som kan relateras till företagets 

utveckling, desto mer ekonomiska fördelar kan utvinnas.
 14 

 

 

 

 

2.4 Moralisk ledning 

”Social responsibility can only become reality if more managers become moral instead 

of amoral or immoral.”
15

 

Det finns tre olika ledningstyper ett företag kan anta i kontakt med intressenter och 

dessa baseras på omoralisk, amoralisk och moralisk ledningstyp.
 15

 

Omoralisk ledning 

Kännetecknas av de chefer vars beslut, åtgärder och beteende tyder på ett aktivt 

motstånd mot vad som anses rätt eller etiskt. Omoraliska chefer bryr sig enbart om deras 

egna och organisationens lönsamhet och framgång.
 15

 

Amoralisk ledning 

De chefer som varken är omoraliska eller moraliska kallas amoraliska. De är inte 

känsliga för det faktum att deras dagliga beslut kan ha skadliga effekter på andra. Dessa 

chefer saknar etisk uppfattning och medvetenhet.
15

  

Exempel på oavsiktligt amoralisk problematik är att sprit-, öl- och cigarettindustrin inte 

räknade med att deras produkt skulle skapa allvarliga moraliska problem: alkoholism, 

död på grund av rattonykterhet, lungcancer, försämrad hälsa och passiv rökning som 

kränker de i ens omgivning.
 15

 

                                                 
14

 Philip L. Cochran, The evolution of corporate social responsibility 

15
 Archie B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders 

Figur 2 - Filantropiskt värde (The Competitive Advantage 

of Corporate Philanthropy) 
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Moralisk ledning  

Etiska normer och goda standarder för rätt beteende följs. Moraliska chefer följer inte 

bara goda normer på yrkesmässigt uppförande, de exemplifierar också ledarskap vid 

etiska problem.
16

 

2.5 United Nations Global Compact 

Förenta Nationerna startade år 2007 ett globalt initiativ vars uppdrag är att få företag 

världen över att jobba efter tio viktiga principer. Dessa tio principer är uppdelade i 

följande fyra områden; mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-korruption. 

Målet är att med företagens hjälp säkerställa en hållbar utveckling för marknader och 

teknologier som i sin tur bidrar till bättre samhällen och ekonomier på ett globalt plan.
17

  

Då företag möter allt större utmaningar både socialt, ekonomiskt och politiskt sett, så 

inser fler och fler företag att det är viktigt att samarbeta på många olika plan. Över 8700 

företag och aktieägare från 130 olika länder är redan involverade i Global Compact, 

vilket gör det till det största frivilliga initiativet för samhällsansvar i världen.
18

 

De 10 principerna 

1. ”Företag bör stödja och respektera upprätthållandet av internationellt satta 

mänskliga rättigheter; och 

2. Se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.” 

3. ”Företag bör upprätthålla föreningsfrihet och faktiskt erkännande av rätten till 

kollektiva förhandlingar.” 

4. ”Eliminera alla former av påtvingat och ofrivilligt arbete.” 

5. ”Faktiskt avskaffande av barnarbete.” 

6. ”Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.” 

7. ”Företag bör följa försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.” 

8. ”Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.” 

9. ”Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.” 

10. ”Företag bör motarbeta korruption i alla dess former, inklusive utpressning och 

mutning.” 

 

  

                                                 
16

 Archie B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 
Organizational Stakeholders 

17
 www.unglobalcompact.org – 10 Principles 

18
 www.unglobalcompact.org – About UNGc 
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2.6 Sveriges Bryggerier 

Sveriges Bryggerier bildades 1885. De är branschorganisationen för de svenska 

ölbryggerierna, cider-, läskedrycks- och vattentillverkarna.
19 

Sveriges Bryggerier har tillsammans med Sveriges Marknadsförbund och Sprit & 

Vinleverantörsföreningen tagit fram en gemensam rekommendation avseende reklam 

för alkoholhaltiga drycker och lättdrycker. Syftet med rekommendationen är att företag 

verksamma i branschen skall få lättare att göra rätt i marknadsföringsfrågor och 

uppmuntra branschen att följa de regler som finns. Rekommendationen togs fram för att 

lättare kunna tolka alkohollagens krav om särskild måttfullhet. I den framgår tydligare 

hur alkoholreklam får framföras och de regler som gäller av marknadsföringen av 

alkoholhaltiga drycker i olika medier.
19

 

2.7 Kunder, Staten och Media 

En god kundkontakt är av stor vikt för de flesta framgångsrika företag.  

“With more than 40 million customers per week worldwide, Starbucks must continually 

find ways to surprise and delight customers by offering the highest quality products and 

services.” – Howard Schultz, Ordförande för Starbucks.
20

 

Goda relationer med den offentliga sektorn kan ge fördelar för företaget. De har då 

större möjlighet att förutse och reagera på nya regler och förordningar, samt risken för 

att någon ny betungande förordning ska tillämpas på deras bransch minskar.
 20

  

Att ha god kontakt med mediavärlden är extra viktigt i dagens medierika miljö. De 

företag som anses ta ett socialt ansvar kommer att ha ett försprång framför andra, 

speciellt framför dem som anses som oansvariga. De med gott anseende har mycket 

lättare att bli trodda och deras rapportering blir i allmänhet mera positiv.
 20

   

Företag som framgångsrikt genomför en strategi för lönsamhet medan de löser sociala 

behov har en god möjlighet att förbättra sitt rykte hos anställda, kunder, staten och 

media. Detta kan leda till högre avkastning för företagets aktieägare.
 20

 
 
 

2.8 Reklam 

Alkoholkonsumtionen är som störst då man är i åldern 18-25 år, och det är då man 

utvecklar de alkoholvanor man har senare i livet. Alkoholreklam är vanligast i tv och 

tidningar, men det som folk mellan 16-29 år uppfattar mest är reklam i sociala medier 

och annonsering utomhus. Två av tre svenskar tycker att alkoholreklam är förskönande 

och åtta av tio tror att reklamen påverkar andra människors val av alkoholinköp. I en 

undersökning av Novus 2009 ansåg 66 % att alkoholreklam i tidsskrifter var negativt 

och 43 % ansåg att Sverige borde göra ett allmänt förbud mot alkoholreklam. Studier 

har visat att alkoholreklam leder till en tidigare alkoholdebut och ökad konsumtion hos 

ungdomar, ändå letar alkoholföretag efter att utveckla nya produkter och kampanjer 

med ungdomsinriktning.
21

 

                                                 
19

 Sveriges Bryggeriers hemsida – www.sverigesbryggerier.se  

20
 Philip L. Cochran, The evolution of corporate social responsibility 

21
 IQ Rapport 2012:1 – Alkoholreklamens framväxt 
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Facebook 

Facebook ger en möjlighet för företag att lansera sina varumärken på ett mera personligt 

plan. Dels förekommer det ”banners” som är inriktade till personers relationsstatus och 

intressen, dels så har varumärkena egna Facebooksidor. Sidorna är öppna för personer i 

alla åldrar och innehåller endast små texter som beskriver att innehållet är avsett för 

personer över 25 år.
22

 Ofta bemöts besökaren av marknadsföringen innan någon slags 

ålderskontroll utförs. Förutom varumärkessidor och applikationer, skapas även mängder 

av inofficiella Facebooksidor med anknytning till alkohol.  

Problemet för användaren är att det är svårt att se ifall om ölproducenten skapat sidan 

eller om den har skapats av utomstående. Även då företaget inte kan påverka innehållet 

eller medlemmarna så skapar de en dialog med dessa sidor och ger ut prylar för 

utlottning. Då företaget inte administrerar sidan så har de inte lagligt ansvar för den, 

ändock utnyttjas sidan av företaget.
22

 

Appar 

Det finns en uppsjö med alkoholrelaterade smartphoneapplikationer ute på marknaden. 

Dessa applikationer saknar ofta en tydlig avsändare. Dock förekommer det appar 

producerade av alkoholföretagen och som har en direkt anknytning till varumärket. 

Gemensamt är att apparna inte i första hand försöker sälja varumärket utan snarare 

skapa en livsstil och känsla kring varumärket.
22  

Youtube 

Många reklamfilmer läggs upp på Youtube. Detta görs för att företagen vill få 

konsumenterna att ha möjlighet att se filmerna flera gånger, även grupper som inte 

tillhör den tänkta målgruppen nås på detta sätt.
22

 

Tv 

Reklam för alkohol- och tobaksvaror är inte tillåten i svensk television och program får 

inte heller sponsras av företag som huvudsakligen säljer eller tillverkar sådana varor. 

Kanaler som sänder från utlandet omfattas inte av Sveriges förbud mot reklam för 

alkohol- och tobaksvaror. För radioreklam gäller samma regler.
23

 

 

 

  

                                                 
22

 IQ Rapport 2012:1 – Alkoholreklamens framväxt 

23
 Konsumentverkets hemsida – TV- och Radioreklam 
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3. Intervjuer och resultat 

Två intervjuer genomfördes med de ledande ölproducenterna på den svenska 

marknaden, Carlsberg och Spendrups. Vikten med intervjuerna var att få fram 

företagens åsikter om CSR och hur det påverkar beslut kring marknadsföring. 

3.1 Åsikter om CSR 

Spendrups 

Spendrups arbetar enligt FN Global Compacts 10 principer och har efter dessa anpassat 

sin affärsetiska kod. CSR kan enligt dem delas in i fyra olika områden; Miljö, 

arbetsplats, marknad och samhälle. Miljö för ölproducenter innebär hur de kan minska 

sin produktions klimatpåverkan och resursanvändning, hur de hanterar sitt avfall, och 

materialval för sina förpackningar. På arbetsplatsen är det viktigt att lyfta fram 

kompetens och skapa engagemang i sådana här frågor samt att se över personalens 

säkerhet och berika mångfalden. Inom marknad arbetas det med att se över 

produktsäkerheten och skapa en ansvarsfull marknadsföring.  

I samhället stöder man och ger bidrag till organisationer som arbetar med att främja en 

sund alkoholkultur. Årligen följs CSR arbetet upp och under årets gång så används det 

en del nyckeltal som kontrolleras om det finns behov av det.  

Spendrups anser att de flesta aktörer inom sin bransch jobbar seriöst och utgår ifrån 

Global Compacts principer, dock tycker de att branschen generellt är dåliga på att 

redovisa hållbarhetsutvecklingar. 

Spendrups tror att CSR arbete är viktigt för alla företag oavsett hur pass kontroversiella 

produkter man producerar eller inte, de tror inte att konsumenten ställer högre krav på 

dem än på Arla. I viss mån används CSR som konkurrensmedel då det ökar 

konsumentens tillit till företaget.  

Spendrups har inte direktkontakt med konsumenterna utan det har systembolaget, barer 

och restauranger så de kan inte påverka direkt, men indirekt i vilken sammanhang deras 

varumärke framställs.  

Carlsberg 

Carlsberg arbetar likt Spendrups enligt FN Global Compact, men ser även till att 

organisationen tar sitt samhällsansvar utefter deras förmåga. De koncentrerar sig 

huvudsakligen på ansvarsfull konsumtion och miljö, vilket innebär att de arbetar med att 

upplysa konsumenterna om de följder som uppstår vid fel konsumtion samt hur 

Carlsberg kan minska sin miljöpåverkan. CSR är ett prioriterat område hos Carlsberg 

och deras arbete följs upp kvartalsvis. Att CSR prioriteras högt märks inte minst på att 

Carlsberg var tidigt aktiva inom detta område, t.ex. så var de först i branschen med att 

sätta alkolås på alla sina lastbilar, och Pripps bryggeri (som ägs av Carlsberg) var ett av 

de första i Sverige med att bli miljöcertifierade.  

De påpekar också vikten av att arbeta med konkreta aktiviteter, som exempelvis den nya 

designen på Ramlösas vattenflaska där vikten har minskats för att transporterna ska bli 

mer miljövänliga.  
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De driver även en kampanj tillsammans med Harrys och Trafikverket; Don’t drink & 

drive. Carlsberg anser att det är lika viktigt för alla företag att ha en strategi för CSR, 

oavsett vilka produkter eller tjänster de tillhandahåller. 

CSR används i viss mån som ett konkurrensmedel, men Carlsberg påpekar att 

slutkunden/konsumentens val ofta baseras på andra premisser. Däremot har flera av 

Carlsbergs kunder samhällsansvar högt på sin dagordning, och de vill ha leverantörer 

som tar ansvar. Kunderna efterfrågar även bra distribution, effektivitet, resurssnålhet, 

Eco drive m.m. 

3.2 Marknadsföring och ansvar 

Spendrups 

Spendrups har anammat den allmänna marknadsföringslagstiftningen. De vänder sig 

inte till barn eller ungdomar och de riktar inte någon reklam till barn och ungdomar, inte 

ens läsk- eller vattenreklam.  

Spendrups gör reklam i tidningar och artiklar i magasin som exempelvis ”Allt om Mat” 

och andra facktidningar. Den största kostnaden för deras marknadsföring är dock Tv-

reklam. För att inte tilltala fel publik som barn och ungdomar tar de helt avstånd från de 

kanaler som är inriktade mot den publiken.  

I de kanaler som ses av en bredare publik där minderåriga finns med som åskådare, som 

exempelvis Tv-reklam, är det viktigt för Spendrups att de inte riktar sin reklam på fel 

sätt så att den tilltalar de yngre. För att inte rikta in sig mot den yngre publiken har 

Spendrups bestämt att inte medvetet rikta in sig mot folk under 25.  

Det gör de genom att inte ha med unga människor i reklamen, eller personer som ser 

unga ut, eller något som appellerar till just unga människor som speciell musik, miljö 

och så vidare. Däremot kan en person i reklamen vara under 25 år så länge han eller hon 

inte uppfattas som det.  

Spendrups vill att deras varumärke skall förknippas med njutning och måltid och därför 

jobbar de aktivt med att förmedla ett budskap om måttfullhet då det gäller sina 

produkter. Spendrups påverkar på det sätt de kan, genom att inte förhärliga alkohol i sin 

marknadsföring. Enligt dem är det ingen konflikt mellan måttfullhet och vinst vid 

försäljning. I det korta perspektivet kan det bli en vinst, men Spendrups jobbar 

långsiktigt och då finns det inget att vinna med överkonsumtion, viktigare då är att 

konsumenterna ser Spendrups som ett ansvarsfullt företag. De kan dock inte påverka 

särskilt mycket hur konsumenten nyttjar deras produkter då de inte står för 

försäljningen, Spendrups kan enbart se till att inte uppmuntra till felaktig konsumtion. 

Något de däremot har stor möjlighet att påverka är produktens kvalité vilket de lägger 

stor vikt på. Någon som har större möjlighet att påverka är Systembolaget, barer och 

restauranger eftersom det är de som har den egentliga kontakten med kunderna.  

Spendrups har valt att ta avstånd ifrån att marknadsföra sina ölsorter i samband med 

extremsporter och annan farlig verksamhet. När det gäller marknadsföring och lagar 

kring produktion av alkohol så har Branschorganisationen Sveriges Bryggerier 

gemensamma regler gällande bland annat etik om marknadsföring. 
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Carlsberg 

För Carlsberg innebär ansvarsfull marknadsföring att de tar sitt ansvar som bryggeri och 

arbetar inom de lagar och stadgar som finns inom området, t.ex. att inte använda 

personer under 25 år i sin reklam. Deras policy inkluderar även rekommendationer som 

de arbetat fram tillsammans med Sveriges Bryggerier. Carlsberg använder sig av alla 

relevanta kanaler för att få ut sin marknadsföring, vilken de använder beror på vilket 

syfte, varumärke det gäller eller vilken målgrupp de vill nå ut till. Procentuellt sett så är 

Tv-reklam störst, vilket också är ett bra alternativ när man vill förmedla känslor. Man 

jobbar också med direktkontakt med krogar och restauranger, samt 

utomhusannonsering. Likt Spendrups har de en mängd olika metoder för att sin reklam 

inte ska tilltala de som är under 25 år, t.ex. sändningstider, musik, och dylikt. Allt för att 

reklamen inte ska appellera till fel målgrupp. 

Carlsberg vill förmedla att öl ska förtäras på ett förnuftigt sätt, att överkonsumtion och 

missbruk är fel. De medger att om de skulle uppmana till överkonsumtion så skulle det 

resultera i en större vinst i ett kortsiktigt perspektiv, detta skulle dock resultera i starka 

reaktioner från både media och medarbetare. Carlsberg vill därför ta sitt ansvar för att 

vara existensberättigade och arbeta i ett mer långsiktigt perspektiv.  

De säger också att de som ledande bryggeri har ett stort ansvar att agera på rätt sätt i 

marknaden, skulle de göra tvivelaktiga ageranden så skulle det störa hela branschen. 

Som nämnts ovan så arbetar även Carlsberg tillsammans med branschorganisationen 

Sveriges Bryggerier, och de har tillsammans tagit fram regler och rekommendationer för 

hur marknadsföringen ska gå till. Carlsberg har svårt att reglera konsumenternas 

förbrukning då de inte säljer direkt till dem, därför har t.ex. Systembolaget ett större 

ansvar på just detta område. Carlsberg kan dock påverka kvalitéten på sina egna 

produkter, och det är något som är viktigt för dem. 
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4. Diskussion 

Efter intervjuerna med Spendrups och Carlsberg har vi kommit fram till att ansvarsfull 

marknadsföring innebär att ölproducenterna inte använder kanaler, attribut och annat 

som kan appellera till den yngre publiken, och då kanaler som exempelvis internet 

används är det viktigt med någon form av ålderskontroll som inte låter minderåriga få 

tillgång till olämpligt material.  

Enligt Sveriges Bryggerier skall inte kanaler som personer under 20 år nyttjar, 

användas. Om de gör det krävs det att åtminstone 70 % av de som använder den kanalen 

är över 20 år, uppfylls inte det anses det olämpligt att ölbolagen använder den kanalen
24

. 

Ansvarsfull marknadsföring innebär också att produkten i sig inte skall glorifieras eller 

användas i olämpliga miljöer där sinneskontroll anses viktigt, avhållsamhet till 

produkten skall anses som något gott.  

Även fast det finns en massa regler och restriktioner kring marknadsföring och 

försäljning av alkohol händer det att den nyttjas på fel sätt. Minderåriga som dricker och 

kan fara illa, alkoholister som blivit beroende av alkoholens välbefinnande effekter och 

alkohol i kombination med koncentrationsaktiviteter som bilkörning. Detta bemöter 

goda ölproducenter med strategisk filantropi, vilket behandlas i kapitel 2.3. Exempelvis 

är Carlsbergs VD Mark Jensén styrelsemedlem i nattvandrarna, en ideell organisation 

som arbetar med att ungdomar ska känna sig trygga. Carlsberg har även ett samarbete 

med Harrys och Trafikverkets kampanj ”Don’t drink and drive”, för att upplysa 

konsumenterna om det farliga med alkohol i samband med bilkörning.
25

 Spendrups 

stödjer Stadsmissionen och den ideella organisationen Maskrosbarn som hjälper 

ungdomar med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar.
26

 Dessa samarbeten är bra 

exempel på cause-related marketing, som nämns i kapitel 2.1. 

Vi anser att de svenska ölproducenter vi intervjuat går ett steg längre än vad artikeln 

”How responsible are ”responsible” drinking campaigns for preventing alcohol 

abuse?”
27

 anser om den amerikanska marknaden och uppmärksammar konsumenterna 

kring problem relaterat till överkonsumtion och förmedlar budskap om måttfullhet. 

Däremot så anser ölproducenterna precis så som författaren skriver om 

alkoholbranschen i rapporten, att det egentliga ansvaret ligger hos konsumenten och inte 

i produkten. 

Utåt sett ger dessa båda företag ett bra intryck i dessa sammanhang, dock finns en del 

områden som bör undersökas noggrannare. Ett av dessa är internet, och då specifikt 

sociala medier så som Facebook. Via Facebook får företagen en stor plattform att nå ut 

till konsumenterna. Problemet med dessa sidor är att en stor del av de som exponeras 

för marknadsföringen är ungdomar och detta är svårt att kontrollera.  

                                                 
24

 www.sverigesbryggerier.se 

25
 Svenska Dagbladet Näringsliv – Bilaga 18 jan 2012 

26
 www.spendrups.se  

27
 Joyce M. Woulburg, “How responsible are ”responsible” drinking campaigns for preventing alcohol 

abuse?”  
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Som nämnt i litteraturstudien så finns det flertalet inofficiella sidor som företagen ändå 

ibland använder för att skapa dialog med konsumenterna. Då företagen själva inte 

administrerar dessa sidor så har de inget lagligt ansvar för dem, det är alltså ett ypperligt 

tillfälle för företagen att visa att de tar ansvar utöver sitt lagliga ansvar. När det gäller 

sociala medier så verkar alkoholföretagen generellt ta en amoralisk ledningsapproach, 

vilket nämns i kapitel 2.4. Med det menas att de inte riktigt verkar inse följderna av 

deras närvaro i dessa medier. En stor del av användarna av sociala medier är personer 

under 25 år som då lätt kommer över marknadsföring vilken, enligt lag, inte skall vara 

avsedda för dem. 

Ett annat problem är att ölreklam på tv kringgår de svenska lagarna genom att sända på 

kanaler som t.ex. Kanal 5, TV 3, Kanal 6. Dessa kanaler sänder inte från Sverige, och 

berörs således inte av de svenska lagstiftningarna. Då exempelvis Kanal 6 främst vänder 

sig till unga män och Kanal 5 haft stor framgång hos de unga kvinnorna tycker vi att 

detta är ännu ett område där ölproducenterna kan visa att de är benägna att ta ett större 

ansvar. 

Det är dock inte troligt att ölproducenterna skulle skippa sin reklam på svenska kanaler 

sända från utlandet, eftersom att tv-reklamen är deras största marknadsföringskanal. Det 

är då mera realistiskt att istället ändra marknadsföringslagen om tv-reklam så att den 

följer landet där den har effekt, där publiken finns och inte landet som sänder reklamen. 

I nuläget pågår en prövning ifall om det är lagarna där reklamen har effekt som skall 

gälla istället för lagarna i det landet som sänder reklamen
28

. Det här belyser ytterligare 

vår åsikt om att ölbranschen följer de lagar som är och är etiska då det gagnar dem, men 

tar fram skygglapparna då det handlar om etik på en basis som skulle kunna påverka 

deras lönsamhet. I det här avseendet har de en konflikt mellan den etiska värderingen 

och lönsamheten, men till skillnad från exemplet om Reebok som nämns i 

litteraturstudien kapitel 2.2 väljer de den lönsamma vägen istället för att föra en god 

marknadsföringsetik. Men att ta avstånd från tv som medium skulle kunna resultera i 

minskad påverkan på konsumenterna och därmed minskad lönsamhet. Alltså i de 

avseendena har de ett amoraliskt beteende, näst intill immoraliskt eftersom att de är 

medvetna om den svenska marknadsföringslagen och vad som gäller i svensk television.  

                                                 
28
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5. Slutsats 

Svenska ölproducenter uppfyller de krav som ställts från samhället legalt sett och är 

utifrån våra undersökningar, mycket bra på att ta ansvar utöver dessa krav. Däremot 

finns det gråzoner som utnyttjas och där krävs det tydligare direktiv. Tv-reklamen bör 

följa de lagar som finns i det land där reklamen har effekt, oberoende av vilket land 

reklamen sänds ifrån. I användandet av sociala medier bör det finnas blockering 

och/eller tydligare restriktioner för personer under 25 år, för att motverka exponering av 

olämplig reklam till minderåriga. 

 

 

 

 

  



 

16 

 

6. Referenser 

Böcker 

Foundation of Marketing 

The Oxford Companion to Beer 

Artiklar 

Philip L. Cochran, “The evolution of 

corporate social responsibility” 

Archie B. Carroll, “The Pyramid of 

Corporate Social Responsibility: 

Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders” 

Michael E. Porter & Mark R. Kramer, 

“The Competitive Advantage of 

Corporate Philanthropy” 

Joyce M. Woulburg, “How responsible 

are ”responsible” drinking campaigns 

for preventing alcohol abuse?”  

Svenska Dagbladet Näringsliv Bilaga 

18 Januari 2012 

IQ Rapport 2012:1 Alkoholreklam i 

Sverige 

Internetsidor från 2012-05-04 

Systembolaget  

http://www.systembolaget.se/Dryckesku

nskap/Om-ol/Olhistoria/ 

IQ  

 http://www.iq.se/content/om-

alkohol/uppslagsboken_kroppen.aspx 

Trafikverket 

http://publikationswebbutik.vv.se/uploa

d/6289/100331_alkohol_droger_och_tra

fik.pdf 

http://www.trafikverket.se/DDD/Dont-

Drink-and-Drive/Fakta-om-alkohol-i-

trafiken/ 

IOGT-NTO Rörelsen 

http://www.bistand.iogt.se/sv/Vi-

arbetar-med/Fattigdom/ 

United Nations Global Compact 

http://unglobalcompact.org/AboutTheG

C/TheTenPrinciples/index.html 

http://unglobalcompact.org/AboutTheG

C/index.html 

Konsumentverket 

http://www.konsumentverket.se/reklam/

TV--och-radioreklam/ 

Sveriges Bryggerier 

http://sverigesbryggerier.se/wp-

content/uploads/2009/06/rekommendati

on-avseende-reklam-2008.pdf 

http://sverigesbryggerier.se/wp-

content/uploads/2009/10/riktlinjer-for-

marknadsforing-av-alkoholdrycker-

2009.pdf  

Spendrups 

http://www.spendrups.se/upload/1530/S

pendrups%20h%C3%A5llbarhetsredovi

sning%202010.pdf  

  



 

 

  

Bilaga A: Intervjufrågor Spendrups/Carlsberg 

Allmänt om CSR 

1. Hur skulle du definiera CSR?  

2. Hur många arbetar med CSR-frågor hos er? 

3. Hur arbetar ni med CSR, vad prioriterar ni? 

4. Följs CSR arbetet upp?  

5. Läggs det ner mycket kapital på CSR relaterade frågor? 

6. Hur skiljer ert CSR arbete mot andra bolag i er bransch t ex 

Carlsberg/Spendrups? 

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

kontroversiella produkter? 

8. Används CSR som ett konkurrensmedel? I sådana fall hur används det för att få 

nya konsumenter? 

9. CSR kan användas till att öka attraktionskraften till varumärket, hur går man till 

väga för att förmedla sitt budskap till konsumenterna?  

Marknadsföring & Ansvar 

10. Vad innebär ansvarsfull marknadsföring för er? Hur gör ni för att uppfylla det? 

11. Vilka medier använder ni för marknadsföring? Vilken är störst? 

12. Hur utformas reklam så att den inte riktar sig till personer under 25?  

13. Hur kan ni påverka att produkten nyttjas på ett ansvarsfullt sätt? Går inte er 

uppmaning till måttfullt bruk av alkohol emot synen på att maximera vinsten? 

Förlorar ni potentiella vinster på grund av det? 

14. Vad innebär det att inte uppmuntra till överkonsumtion? 

15. Vad är era skyldigheter mot konsumenterna? Är det att produkten ska hålla god 

kvalitet, eller ska konsumenten också förtära den på ett ansvarsfullt sätt? 

16. Anser ni att stora företag har mera ansvar än små företag i er bransch?  

17. Vad anser marknaden om er alkoholfria öl?  

18. Var anledningen att bredda ert sortiment, hitta nya kundgrupper, eller att kunna 

erbjuda kunderna ett hälsosammare alternativ? 

19. Sker det något samarbete mellan ölproducenter då det gäller marknadsföring? 

Etik, lagar etc.? 

20. Är prisreglering ett alternativ ni beaktar för att förmå kunderna till måttfullhet? 

21. Anser ni att Systembolaget har ett större ansvar för kundernas förbrukning då 

det är de som står för själva försäljningen? 

Sponsring 

22. Vad för typ av sponsring sysslar Spendrups/Carlsberg med just nu? 

23. Hur mycket pengar lägger ni ner på sponsringsverksamheten? 

24. Hur går ett sponsringsförfarande till? Får ni in förslag eller letar ni efter initiativ 

som passar er? 

25. Finns det en strategi hur ni skall kunna förbättra ert sponsringsarbete? 

26. Har ni avslutat samarbetet med någon aktör? Varför?  

27. Har ni fått avslag i potentiellt förslag till samarbete med någon aktör? 



 

 

 

Övrigt 

28. Är ni med i någon CSR-organisation? Om inte, varför?  

29. Har ni känt påtryckningar från CSR-förespråkare? 

30. Samarbetar ni med Systembolaget och andra ölproducenter då det gäller CSR? 

31. Har ni på grund av CSR avstått från en affär? Om ja vad gav det för effekt på 

aktieägarna? 

 
 

 

  



 

 

 

Bilaga B: Utdrag ur Alkohollagen (2010:1622) 

7 kap. Marknadsföring av alkoholdrycker 

1 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet 

iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, 

uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. 

Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte 

har fyllt 25 år. 

2 § Den som tillverkar, säljer eller förmedlar försäljning av alkoholdrycker får i sin 

rörelse lämna sådana drycker som gåva endast i form av varuprov. 

Vid marknadsföring av tjänster eller vid försäljning av andra varor än alkoholdrycker 

får sådana drycker inte lämnas som gåva. 

3 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter får inte kommersiella 

annonser i ljudradioprogram, tv-program eller beställ-tv användas. Det gäller även 

sådana tv-sändningar över satellit som omfattas av radio- och TV-lagen (2010:696). 

4 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent 

alkohol till konsumenter får inte kommersiella annonser användas i periodiska skrifter 

eller andra skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig, och som med 

avseende på ordningen för utgivningen är jämförbara med periodiska skrifter. Detta 

gäller dock inte i fråga om skrifter som tillhandahålls endast på försäljningsstället för 

sådana drycker. 

5 § Vid marknadsföring till konsumenter av alkoholdrycker genom kommersiella 

annonser får framställning i bild omfatta endast en återgivning av 

1. varan eller råvaror som ingår i varan, 

2. enstaka förpackningar, eller 

3. varumärke eller därmed jämförligt kännetecken. 

Kommersiella annonser i periodiska skrifter eller andra skrifter på vilka 

tryckfrihetsförordningen är tillämplig, och som med avseende på ordningen för 

utgivningen är jämförbara med periodiska skrifter, får inte vara större än 2100 

spaltmillimeter. Annonsen ska på ett tydligt sätt ange dryckens alkoholhalt men får inte 

framställa en hög alkoholhalt som en positiv egenskap. 

En sådan annons som avses i första och andra styckena får inte strida mot god sed 

genom det sammanhang där den förekommer, använda sig av metoder som är opassande 

med tanke på konsumenten eller innehålla osanna eller vilseledande uppgifter om 

alkohol, alkoholkonsumtion, alkoholens verkningar eller andra egenskaper. 

 



 

 

 

6 § Marknadsföring i en kommersiell annons av alkoholhaltiga lättdrycker till 

konsumenter ska utformas på ett sådant sätt att den inte kan förväxlas med 

marknadsföring av alkoholdrycker. Marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller 

högst 15 volymprocent alkohol i kommersiell annons till konsumenter ska utformas på 

sådant sätt att den inte kan förväxlas med marknadsföring av alkoholdrycker som 

innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. 

Första stycket första meningen gäller inte då marknadsföring av alkoholdrycker som 

innehåller högst 15 volymprocent alkohol är tillåten. 

Bestämmelserna om marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker i första stycket 

tillämpas inte i de fall detta är oskäligt. 

7 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter genom kommersiella 

annonser i periodiska skrifter eller andra skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är 

tillämplig, och som med avseende på ordningen för utgivningen är jämförbara med 

periodiska skrifter, ska annonserna på ett tydligt sätt återge en text som informerar om 

alkoholens skadeverkningar (informationstext). Om det finns flera informationstexter 

ska minst en av dem återges. Vid upprepad annonsering ska de olika 

informationstexterna användas omväxlande och om möjligt i lika stor omfattning. 

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka texter som ska återges och hur dessa ska 

utformas. 

8 § Ett handlande som strider mot 1-6 §§ och 7 § första stycket eller föreskrifter som 

utformats med stöd av 7 § andra stycket ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ 

marknadsföringslagen (2008:486) anses vara otillbörlig mot konsumenter och, i fall som 

avses i 2 §, även mot näringsidkare. Ett handlande som strider mot 3 § kan medföra 

marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29-36 §§ marknadsföringslagen. 

9 § Regeringen får med avseende på främmande stat bestämma att följande ska gälla. 

Vid marknadsföring av alkoholdrycker är det förbjudet att använda oriktiga eller 

vilseledande ursprungsbeteckningar, genom vilka dryckerna direkt eller indirekt anges 

vara frambragda eller tillverkade i den främmande staten eller i en region eller ort i den 

främmande staten. Detta gäller även om det äkta ursprunget anges, eller om 

beteckningen används bara i översättning eller åtföljs av uttryck som ”art”, ”sort”, 

”typ”, ”kopia” eller liknande uttryck. 

Ett handlande som strider mot andra stycket ska vid tillämpning av 

marknadsföringslagen (2008:486) anses vara otillbörlig mot konsumenter och 

näringsidkare. 

 


