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Sammanfattning 
 

Vår studie handlar om marknadsföring av alkohol. Vi som marknadsförare tycker 

det är intressant att studera alkoholbranschen i detta sammanhang på grund av att 

företagen är väldigt begränsade av lagar och regler om hur de får och bör 

marknadsföra sig.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka de olika marknadsföringskanaler som 

alkoholbranschen använder sig av samt att studera hur alkoholbranschen ser på 

sitt egna moraliska ansvar i valet av marknadsföringskanal. 

 

Vi har valt att göra en induktiv studie där vi först har gjort ett antal intervjuer och 

med utgång från materialet från intervjuerna har vi i teorin studerat de 

marknadsföringskanaler de nämnt att de använder sig av. Intervjuerna har varit av 

en kvalitativ karaktär och genomfördes till stor del med hjälp av telefon och en 

diktafon. En personlig kvalitativ intervju genomfördes även. 

 

Innan empiridelen har vi skrivit om de lagar som styr marknadsföringen om 

alkohol samt återgivit ”Gourmetmålet” som på sitt sätt förändrade reglerna för 

annonsering i tidningar. Vi har också skrivit om lagar i andra länder plus att vi har 

nämnt den nya lagstiftningen som träder i kraft den 1 januari 2005.  

 

I empiridelen fick vi reda på att de marknadskanalerna som vin- och 

spritleverantörerna använde sig av var Internet, relationsmarknadsföring, 

annonsering, Event Marketing, direktmarknadsföring, personlig försäljning samt 

marknadsföring via Systembolaget. De moraliska aspekterna i marknadsföringen 

av alkohol fick vi också svar på och har kunnat belysa det i empiridelen samt att 

vi har kunnat klarlägga för hur respondenterna anpassar sig efter de lagar och 

regler som finns vid marknadsföringen av alkohol.  

 

I teoridelen har vi beskrivit de marknadsföringskanaler som vin- och 

spritleverantörerna använder sig av samt återgivit lite begrepp och kortfattat 

redogjort för den svenska alkoholpolitikens historia.  
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Förord 
 
Vi studerar ekonomi på högskolan Trollhättan/Uddevalla. Erik har under lång tid 

intresserat sig mycket för olika medier att marknadsföra sig i och Gustav har 

arbetat i krogbranschen sedan två år tillbaka. Vi tyckte därför att en studie om 

alkoholreklam skulle vara väldigt intressant att arbeta med. 

 

Först och främst vill vi tacka vår examinator Ph. D. Stefan Lagrosen för det stöd 

och handledning han har bistått med. Vi vill även tacka våra opponenter Anders 

Gustafsson och Anders Andreasson för förslag på förbättringar under arbetets 

gång. Våra respondenter, som valt att vara anonyma, är värda ett stort tack för att 

de har tagit sig tid till oss och ställt upp med värdefull information samtidigt som 

de gett förslag på arbetets utformning. 

 

Tack även till PM-grupp 1: 

Gabriel Mutis, Robert Johansson, Annika Strandh, Louise Svensson, Erik 

Svantesson och Alberto Bådmyr. 

 

Speciellt tack till: 

Patric Bichot på Birra Mex och Karl Bengtsson på Nigab för extra gott samarbete. 

 

Slutligen vill vi tacka varandra för mycket bra samarbete och att vi har stått ut 

med varandra under den här tiden tillsammans. 
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1.0 Inledning 
1.1 Bakgrund 
 
År 1979 trädde lagen om alkoholreklam i kraft och alkohollagen trädde i kraft 

1995. Vidare finns det bestämmelser i marknadsföringslagen som också tillämpas 

när det gäller marknadsföring av alkohol. Det är marknadsföringsdomstolen som 

tolkar lagstiftningen för alkoholreklam men det finns även egna åtgärder i 

branschen som tillämpas, till exempel granskar Svenska Bryggeriföreningen 

ölreklam och har utbildningar kring det.(SOU 1998:8) 

 

Alkoholreklam kan uppfattas som ett känsligt ämne att ta upp och marknadsförare 

hos de olika spritbolagen och bryggerierna har ett stort moraliskt ansvar eftersom 

de indirekt kan uppfattas som ansvariga för alkoholism och försämrande av 

folkhälsan. Det bör därför vara en stor och viktig del i deras arbete att fundera 

över olika marknadsföringskanaler eftersom de är begränsade av lagar samtidigt 

som de kan uppfattas som onda företag som vill få in människor i ett beroende 

eller till och med missbruk. 

 

Skillnaderna mellan de olika marknadsföringskanalerna kan vara väldigt stora 

vilket är viktigt för att få konsumenterna att tänka i andra banor än att man bara 

vill sälja sprit. Att en alkoholleverantör till exempel delar ut hattar eller 

nyckelband med deras märke på uppfattas inte lika stötande som om de skulle ha 

en tidningsannons där de uppmanar läsaren att köpa deras produkter. Skillnaden 

mellan de olika marknadsföringskanalerna är stor, men tanken är i grunden den 

samma; att de vill sälja mer. Därför är det intressant att se både för de som är 

intresserade av marknadsföring och även för allmänheten hur marknadsföringen 

utförs för att kringgå de lagar som finns. För marknadsföring av starksprit 

förekommer, men det är inte alltid så klart att det är just starksprit som 

marknadsförs. 

 

Vi har valt att skriva om just detta ämne på grund av att valet av 

marknadsföringskanal är mycket viktigt i dagens samhälle där vi överöses av 

olika former av marknadsföring. Därför är det viktigt att de som marknadsför sina 

varumärken är kreativa och försöker hitta nya vägar att nå konsumenterna. Vi 
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tycker alkoholbranschen är intressant att studera i detta sammanhang är på grund 

av att de är väldigt begränsade av lagar och regler om hur de får och bör 

marknadsföra sig. Det är därför viktigt för dem att utnyttja de former av 

marknadsföring som tillåts så gott det går samtidigt som de ska sticka ut ur 

mängden för att synas utan att bryta mot den svenska lagen och samhällets 

moraliska normer. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Alkoholreklam och hur den påverkar människor har varit ett ämne för diskussion 

länge i Sverige. Vi har i Sverige och i andra nordiska länder en relativt restriktiv 

alkoholpolitik. Det gäller också i hur man får marknadsföra alkoholhaltiga 

drycker. I Danmark och Finland har det dock under de senaste åren lättat allt mer, 

framförallt vad gäller alkoholskatten. I Sverige har det också nyligen blivit mindre 

känsligt i fråga om alkoholreklam och en lagändring som säger att drycker med en 

alkoholhalt på upp till 15 % får marknadsföras i periodiska tidskrifter infördes den 

15:e maj 2003.(SOU 2003:69) Även alkoholskatten ser ut att bli ändrad i Sverige 

inom en snar framtid om man får tro medierna.  

 

Problemet med den svenska lagstiftningen är att lagarna är restriktiva och att 

företagen inte kan marknadsföra sina produkter på de sätt de vill. I många andra 

länder i Europa får all alkohol marknadsföras utan restriktioner av betydande grad 

och det förs en debatt om huruvida Sverige kan fortsätta med sin restriktiva 

alkoholpolitik i EU. Att företagen i Sverige inte har samma rätt som företag i 

andra länder kan tyckas vara orättvist och det finns här ett stort problem med den 

nuvarande lagstiftningen. Ett beslut finns som trädde i kraft den 1 januari 2005. 

Detta beslut begränsar den svenska alkohollagen ännu mer och innebär bland 

annat att reklam av alkohol genom kommersiella annonser skall vara försedd med 

information om alkoholens skadeverkningar och att dryckens alkoholhalt tydligt 

skall anges i annonsen. Kan detta då innebära att det blir mycket svårare att 

marknadsföra till exempel öl som har en högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent? 

Innan kunde man genom att skriva ut klass 1 på reklamen i alla fall indirekt göra 

reklam för de starkare varianterna av drycken men nu verkar det som om det inte 

heller kommer att gå. Frågan är om Sveriges lagar verkligen kan bli mer 
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restriktiva. Det kommer helt säkert att bli mycket svårt för de svenska företagen 

som handlar med alkohol att marknadsföra sig på lika villkor som alla andra 

branscher.  

 

Det argument som Sveriges politiker nämner är att alkoholpolitiken skall finnas 

kvar för att främja den svenska folkhälsan. Ett bortagande av lagarna om 

marknadsföring av alkohol skulle framför allt kunna ge större sjukvårdskostnader, 

menar politikerna. Vi kommer alltså att se på problemet ur ett företagsperspektiv 

och se på deras möjligheter att marknadsföra sina produkter. Vi kommer också att 

titta närmare på deras sätt att tillämpa de svenska lagarna i marknadsföringen.   

 

Det som är intressant att utreda för oss är då först och främst att se vilka 

marknadsföringskanaler som alkoholleverantörer använder sig av. Då i vilket grad 

de utnyttjar de kanaler som idag är tillåtna och även vilka marknadsföringskanaler 

de skulle vilja ha mer tillgång till att nå sina konsumenter via. Kanske även kunna 

se ett litet mönster på hur de på ett smart sätt försöker kringgå den lagstiftningen 

som finns. I och med att Sveriges politiker har folkhälsan som ett starkt argument 

till den restriktiva alkohollagstiftningen tycker vi vidare att det är intressant att se 

alkoholleverantörernas syn i den frågan och vilket moraliskt ansvar de känner. 

Även om lagstiftningen inte varit så restriktiv, hade de ändå avstått från att 

marknadsföra sig genom vissa kanaler på grund av att det inte känns moraliskt 

riktigt? 

 

1.2.1 Frågeställning 
 
• Vilka är marknadsföringskanalerna som företag inom alkoholbranschen 

använder sig av och varför? 

• Vilka är alkoholleverantörernas moraliska attityder gentemot 

alkoholreklamen? 

• På vilket sätt känner sig alkoholleverantörerna begränsade av lagarna? 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka de olika marknadsföringskanaler 

som alkoholbranschen använder sig av. Vi ska vidare se om det finns ett visst 

mönster branschen använder sig av för att anpassa sig till de lagar som finns. Vi 

skall även studera hur alkoholbranschen ser på sitt egna moraliska ansvar i valet 

av marknadsföringskanal. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

I uppsatsens deskriptiva del, som handlar om EG-rätten kommer, EG-rättens 

regler om den fria rörligheten av varor och tjänster att behandlas. Detta för att ge 

en inblick i hur det skulle kunna se ut för företagen i alkoholbranschen om den 

svenska lagstiftningen skulle vara anpassad efter de europeiska. De regler som 

finns om fri rörlighet av personer och kapital kommer att lämnas helt utanför 

uppsatsen. De sistnämnda två friheterna har nämligen inte någon inverkan på 

annonseringsförbud av alkohol. 

 

Utöver det så kommer uppsatsen att behandla den svenska lagen om 

marknadsföring av alkohol och de utländska kommer att nämnas som jämförelse 

utan någon närmare presentation. Marknadsföringslagen kommer också att tas upp 

då den till stor del integreras med alkohollagen, vi kommer dock endast ta upp de 

paragrafer som har med alkoholreklam att göra. De argument som finns om ett 

bortagande av lagarna på grund av den svenska folkhälsan kommer inte att 

behandlas i denna uppsats. 

 

De marknadsföringskanaler som kommer att redogöra i teoridelen är enbart de 

som våra respondenter nämnt. Vi kommer alltså inte att redogöra för några andra 

marknadsföringskanaler utöver dem. 
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2.0 Lagar 
 
Vi skall i denna del försöka att lite kort beskriva de lagar som styr 

marknadsföringen av alkohol. 

 

Alkoholpolitiken som bedrivs i Sverige har som grundläggande syfte att minska 

den totala alkoholkonsumtionen. Regler om reklam och andra 

marknadsföringsåtgärder finns i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om 

marknadsföring av alkoholdrycker (alkoholreklamlagen) samt i alkohollagen 

(1994:1738). Alkoholreklamlagen trädde i kraft den 1 juli 1979 och alkohollagen 

1 januari 1995. Det finns även andra lagar som styr marknadsföring av alkohol, 

det finns bestämmelser i marknadsföringslagen som tillämpas på alkoholreklam. 

Det finns även särskilda regler för reklam och annonsering av alkohol i radio- och 

TV-lagen (1996:844) som trädde i kraft den 1 december 1996. Även 

konsumentverket har utfärdat riktlinjer, som inte är bindande men de kompletterar 

alkoholreklamlagen. (SOU 1998:8) 

 

2.1 Alkohollagen 
 
I alkohollagens 3 kap är allmänna bestämmelser om försäljning samlade. I 4 § står 

det om alkoholpolitiska grundprinciper som gäller vid försäljning av 

alkoholdrycker. Försäljningen ska skötas så att inga skador, i möjligaste mån, 

sker. En restaurang har till exempel ansvar för att det är ordning där de säljer och 

att ingen är för berusad. Enligt alkohollagen 3 kap 5 § så får de som säljer eller 

tillverkar alkohol inte ge bort dryckerna. Detta kan ju användas till exempel vid 

introduktion av en ny vara, tillverkaren får dock ge bort smakprover till 

restauranger och butiker men de får i sin tur inte ge bort dem till sina kunder. En 

allmänt godtagen representation kan accepteras, det kan vara till exempel på 

mässor eller vid invigningar. Även i alkohollagen 6 kap finns vissa paragrafer 

som kan nämnas vid marknadsföring av alkoholdrycker. 2 § säger att servering av 

alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet och inte föranleda oordning eller 

onykterhet. Bestämmelsen gäller även öl.  I 7 § samma kapitel säger att ett 

serveringsställe inte får vidta åtgärder som har till syfte att förmå en gäst till inköp 

av alkoholdrycker. (SOU 1998:8) 
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2.2 Alkoholreklamlagen 
 

Alkoholreklamlagen anger särskilda regler för marknadsföring av alkoholdrycker. 

Lagens tillämpningsområde är näringsidkares marknadsföring som avser 

alkoholdrycker och vänder sig till konsumenter. Alkoholdrycker är: Spritdrycker, 

vin, starköl och öl. I 3-6 §§ står det hur man klassar in de olika dryckerna och 

vilken dryck som är vad. 2 § anger att alkoholreklam ska ta hänsyn till de 

hälsorisker som finns om man brukar alkohol, det kallas särskild måttfullhet. 

Alkoholreklamen får inte vara påträngande eller uppmana till bruk av alkohol. 

Med uppmana menas att reklamen inte får vara övertalande. Syftet med lagen är 

att marknadsföringen inte ska bidra till en ökad alkoholkonsumtion eller en 

positiv inställning till bruket av alkohol, alltså påverka allmänhetens 

alkoholvanor. Konsumenten måste även få tillgång till relevant 

produktinformation. I 2 § står det även att det gäller viss annonseringsförbud. 

(SOU 1998:8) Alkoholdryck som ej överstiger 15 % alkohol får annonseras i 

tryckta skrifter. (SOU 2003:69) Det betyder alltså att till exempel öl får 

marknadsföras i tryckta skrifter men den måste fortfarande uppfylla det 

grundläggande kravet för särskild måttfullhet. Ett undantag för starkare varor än 

15 % alkohol som marknadsförs i skrift är för de skrifter som tillhandahålls på 

försäljningstillfälle. Sådana är i huvudsak de som ges ut hos Systembolaget eller 

på restauranger. Lagen om särskild måttfullhet gäller dock även här. (SOU 

1998:8) 

 

2.3 Marknadsföringslagen 
 
Vid bedömning av marknadsföring av alkoholdrycker är det främst 6 § och 8 § 

som är av intresse. 6 § handlar om vilseledande reklam, det gäller särskilt 

framställningar som avser produktens art, mängd, kvalitet och andra egenskaper, 

ursprung, användning och inverkan på hälsa och miljö. 6 § kan man främst koppla 

till alkoholreklam genom att en alkoholdryck inte kan ses som hälsosam. 

Förpackningens yttre med vilseledande texter, färger eller bilder bedöms också 

enligt 6 §. En produkt får inte efterlikna en annan produkt så att den som ser den 

kan förväxla produkten med en annan så att den då till exempel drar nytta av en 
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den andra produktens goda rykte, en alkoholdryck får alltså inte vara för lik en 

läskedryck eller liknande, detta enligt 8 §. (SOU 1998:8) 

 

2.4 Radio- och TV-lagen 
 
TV-reklam för alkohol är enligt svensk lag förbjuden, reklam för lättöl är dock 

tillåten. Det finns ändå svenska kanaler som kan visa reklam för till exempel 

whisky, det beror på att deras reklam går via en sändare från ett annat land som 

följer EU:s direktiv för alkoholreklam. EU:s direktiv tillåter alkoholreklam i TV 

så länge den inte riktar sig mot minderåriga. Alkoholkonsumtion får inte 

förknippas med att det ger förbättrad fysik, sexuell framgång, förbättrad 

bilkörning, terapeutiska egenskaper eller att reklamen ger en negativ bild av 

nykterhet. (SOU 2003:65) 

 

2.5 Lagar i andra länder 
 
I Norge ser lagen ut ungefär som den gör i Sverige. Skillnaden är att det är 

drycker som innehåller högst 2,5 % alkohol och för det gäller alla former av 

reklam. Finland delar in alkoholdrycken i stark och svag, där svag alkoholdryck 

är upp till 22 % alkohol. Reklam för stark alkohol är förbjuden utom i 

fackpublikationer och på serverings, detaljhandels och tillverkningsställen för 

alkoholdrycker. Danmark följer EU:s TV-direktiv utan tillägg. För övrig 

alkoholreklam följs en överenskommelse om etiska riktlinjer, riktlinjerna gäller 

alkoholdrycker från 2,8 % alkohol. För marknadsföring riktad till barn och 

ungdomar gäller riktlinjerna för alla alkoholdrycker. 

 

I den franska lagstiftningen finns ett antal medier där alkoholreklam är tillåten, i 

övrigt är den förbjuden. Alkoholreklam är tillåten, med vissa undantag, i: 

tidningar, radio, affischer, på transportfordon, kataloger och broschyrer, vissa 

fester, museer, kurser, provsmakning och även vissa objekt som används i 

samband med konsumtion av alkohol. Drycker som räknas som alkoholdryck är 

de som innehåller mer än 1,2 % alkohol. 
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Tysklands lagstiftning för alkoholreklam är mycket liberal och tillåter i princip all 

form av alkoholreklam och det finns inga begränsningar för vad som ska räknas 

som stark eller svag alkoholdryck. Detsamma gäller för alkoholreklam i 

Storbritannien, den är tillåten så länge reklamen inte riktar sig till personer under 

18 år. (SOU 2003:65) 

 

2.6 EG-rätten 
 
Alkoholpolitiska utredningen (APU) analyserade effekterna av reklamstoppet i 

samband med att motbokssystemet avskaffades år 1955 och den uppmjukning 

som skedde ett par år senare. Genom studier av reklamkostnader och 

försäljningsvolymer fann man att alkoholreklamen inte endast hade en inverkan 

på val av märken och sort utan även en allmänt konsumtionshöjande effekt. APU 

föreslog i sitt betänkande år 1974 att alkoholreklamen skulle förbjudas med vissa 

undantag för utländska publikationer med mer. Lagen infördes 1979 och gällde då 

ett principiellt förbud mot reklam för spritdrycker, vin och starköl i dagspress, 

radio, TV och annan media som riktar sig till allmänheten.  
 
Rätten att fritt kunna marknadsföra produkter hör till en av marknadsekonomins 

grunder och att det finns en lag om alkoholreklam tycker författarna inskränker på 

denna rätt att marknadsföra produkter. Denna fråga är något som bland annat har 

behandlats i EG-domstolen och i och med att det inom EU skall vara fri rörlighet 

för varor och tjänster så är vår alkoholpolitik inkluderat alkoholreklamlagen en 

inskränkning på denna grundtanke i EU. Den inre marknaden är den första pelaren 

i EG-samarbetet. Den inre marknaden är ett område utan inre gräns med fri 

rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. (SOU 1998:156) 

 

2.6.1 Gourmetmålet 
 
Innan det så kallade Gourmetmålet så fick man inte marknadsföra alkohol i 

periodiska skrifter, detta gällde spritdrycker, starkvin, vin och starköl.  
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Tidskriften Gourmet gjorde 1997 reklam för alkoholhaltiga drycker i sin tidning, 

tidningen innehöll tre helsidor alkoholreklam: en sida reklam för rödvin och två 

sidor reklam för whisky. (Juridik idag, 2004-11-23)  

Konsumentombudsmannen(KO) yrkade förbud vid vite för Gourmet International 

Products AB (Tidskriften Gourmet) att publicera kommersiella annonser för 

alkoholdrycker i periodiska skrifter. Detta för att KO tyckte att denna publicering 

stred mot 2 § i alkoholreklamlagen (www.europa.eu.int 2004-11-23)  

 

Frågan gick då vidare till EG-domstolen. EG-domstolens svar blev att de ansåg att 

det svenska alkoholreklamförbudet, ska anses påverka avsättningen av varor från 

andra medlemsstater i högre grad än vad det påverkar avsättningen av inhemska 

varor. Därför är det ett sådant hinder för handeln mellan medlemsstater som 

omfattas av artikel 30 i fördraget.  De ansåg också att förbudet var en 

inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster i den mening som avses i artikel 

59 i fördraget, anser EG-domstolen. Förbudet anses nämligen ha en särskilt 

negativ inverkan på gränsöverskridande tjänster avseende upplåtande av 

annonsutrymme, eftersom reklammarknaden för alkoholvaror är internationell. 

(Juridik idag, 2004-11-23) Sedan fann EG-domstolen att förbudet i och för sig kan 

godtas med hänsyn till den fria rörligheten av tjänster, men bara om det är 

motiverat för att skydda folkhälsan. Men det måste då stå i proportion till sitt 

syfte, vilket måste bedömas utifrån de faktiska och rättsliga förhållandena i 

Sverige. Den bedömningen överlät EG-domstolen till tingsrätten att göra. 

Tingsrätten bedömde då att förbudet mot alkoholreklam i tidningar är i det 

närmaste verkningslöst, framför allt på grund av den omfattande förekomsten av 

redaktionellt material om alkohol, men också på grund av den tillåtna reklam som 

finns i tidningar på restauranger och i systembutiker, på Internet och en del 

utländska TV-kanaler. Tingsrätten ansåg därför att förbudet var alltför 

långtgående och därmed också oproportionellt i EG-rättslig mening. 

(Konsumentverket, publicerad: 2002-04-04) 

 

Efter detta så har alltså tryckta skrifter kunnat annonsera ut alkoholhaltiga drycker 

med en alkoholhalt upp till 15 volymprocent. I skrifter som tillhandahålls endast 

på försäljningsställen för alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent 

alkohol får dock kommersiella annonser i periodiska skrifter eller liknande 
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användas vid marknadsföring till konsumenter av sådana drycker. Denna 

lagändring trädde i kraft den 15 maj 2003. (SOU 2003:69) 

 

2.7 Striktare alkoholreklamlag 
 
Den 22:a april 2004 överlämnade regeringen ett förslag om begränsningar av 

alkoholreklamlagen som ett steg efter att tingsrätten dömt ut densamma i samband 

med Gourmetmålet. De nya förbuden är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2005. 

Det nya förslaget innebär bland annat att: 

• Alkoholreklam får inte rikta sig till eller skildra barn och ungdomar under 

25 år.  

• Vid marknadsföring av alkohol till konsumenter i tidningar ska bilder 

endast få återge varan eller dess råvara, enstaka förpackningar och 

varumärke eller liknande. Annonsens storlek ska inte få överstiga 

tabloidformat och dryckens alkoholhalt ska tydligt anges i annonsen. Hög 

alkoholhalt får dock enligt förslaget inte framställas som en positiv 

egenskap. Annonsen får inte heller strida mot vad som kan anses vara god 

sed.  

• Förslaget innebär också att indirekt reklam för bland annat starköl och 

sprit begränsas.  

• Regeringen föreslår också att marknadsföring av alkohol till konsumenter 

genom kommersiella annonser i tidningar ska innehålla texter med 

information om alkoholens skadeverkningar.  

 

Anders Ericson; VD för svenska annonsörföreningen är mycket negativt inställd 

till det nya lagförslaget och tycker att ”den svenska förbudsvägen har nått vägs 

ände”.  Vidare anser han att: 

(Citat) 

1. Det inte är rimligt att man begränsar reklamen för lättöl, då den inte är att 

betrakta som en alkoholdryck 

2. Det går inte att begränsa marknadsföringen till just en 25-årsgräns. Det 

finns inga liknande exempel idag. Myndiga människor får dessutom idag 

legalt konsumera alkohol från 20 år. 
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3. Det är inkonsekvent att marknadsföringen ska innehålla varningstexter, 

när dessa inte ens finns på produkterna. 

(Slut citat) 

(http://www.annons.se, 2004-04-22) 

 

Socialutskottets förslag om de hårdare reglerna för alkoholreklam bifölls av 

riksdagen den 10 november 2004. (http://rixlex.riksdagen.se 2005-01-04) 

 



Alkoholreklam – en studie om marknadsföringskanaler, lagar och moraliskt ansvar 

 16

3.0 Metod 
 
Vi har valt att skriva vår uppsats med utgångspunkt från ett hermeneutiskt synsätt. 

Hermeneutiken är vår utgångspunkt och vi har därför valt att göra kvalitativa 

intervjuer och skall försöka tolka dem. Hermeneutiken har som mål att uttolka och 

förstå. Alla fenomen tolkas och tyds av människan och fenomenen får betydelser 

(innebörd, mening). Enskilda fenomen kan endast förstås genom att förstå det 

speciella sammanhang i vilket de ingår och styrs, också av vem som gör 

tolkningen samt ur vilket perspektiv och med vilket språk den görs. Det är alltså 

på det viset att huvudsyftet med den hermeneutiska forskningen är att förstå men 

kan också gå ut på att åstadkomma förändring och studera vad som då sker. 

(Lundahl, Skärvad, 1992) När vi drar våra slutsatser använder vi oss av en 

induktiv metod, vilket innebär att man drar allmänna, generella, slutsatser utifrån 

empiriska fakta. (Thurén, 1991) 

 

Vi har tagit reda på fakta om de olika marknadsföringskanalerna i 

alkoholbranschen genom att vi gjort en deskriptiv undersökning, det vill säga en 

beskrivande undersökning (Chisnall, 2001). Denna deskriptiva undersökning har 

utförts i form av flera kvalitativa intervjuer med marknadsföringsrepresentanter 

från utvalda vin- och spritleverantörer. De kvalitativa intervjuerna har vi valt för 

att få riklig med information från relativt få undersökningsenheter och de kommer 

vara intervjuer som går på djupet. Vi har genom dessa intervjuer hittat 

sammanhang och strukturer om vårt problem. (Holme, Solvang, 1996) Därigenom 

har vi fått en klar bild främst över vilka kanaler de använder samtidigt som vi har 

fått deras syn på det och även kunna få en förklaring till varför de just använder 

dessa kanaler. Dessa intervjuer strävade vi efter att utföra genom personliga 

möten men många utfördes även via telefon. I uppsatsens teoridel  har vi sedan att 

tagit upp de marknadsföringskanaler som nämnts. Innan vi började med 

intervjuerna studerade vi hur lagarna såg ut för att vi skulle kunna vara så insatta 

som möjligt i ämnet som vi intervjuade om. Vidare även för att kunna utläsa ett 

mönster över hur de olika alkoholleverantörerna gör för att på ett så bra sätt som 

möjligt kunna marknadsföra sina produkter trots de strikta lagarna. Uppsatsen är 

vinklad så att det är företagarnas synvinkel av problemet som används. 

 



Alkoholreklam – en studie om marknadsföringskanaler, lagar och moraliskt ansvar 

 17

Sekundärdatan består främst av offentliga utredningar från staten men även till 

viss mån av tidigare forskning och undersökningar inom ämnet. Teori är inhämtat 

från olika marknadsföringslitteratur. Anledningen till att vi valde just dessa 

böcker är främst för att få en blick i hur staten ser på alkoholmarknadsföring, 

vilka lagarna verkligen är och vidare kunna jämföra de olika 

marknadsföringsmodellerna med de verkliga sätt som alkoholbranschen använder 

sig av. 

 

3.1 Population och urval 
 
Vi valde att utgå från att de personliga intervjuerna skulle ske i närområdet kring 

Uddevalla för att spara tid och resekostnader. Vi har därför valt Göteborg för att 

de närmaste alkoholleverantörerna finns där. Under intervjuerna spelade vi in 

konversationerna med hjälp av en diktafon för att lättare få med allt som sades. Vi 

förde även anteckningar för att få ned de viktigaste delarna på papper. Även 

intervjuer via telefon förekom. Eftersom det visade sig att de flesta 

alkoholleverantörer är verksamma i Stockholm var vi tvungna att ha 

telefonintervjuer med dem. 

 

Vi ville ha ett urval av alkoholleverantörer och lät oss därför ledas efter detta mål 

vid urvalet av företag som vi skulle intervjua. Själva intervjuerna gick till på det 

viset att vi använde oss av en högtalartelefon för att en skulle kunna intervjua 

samtidigt som en lyssnade och antecknade. Vi var noga med att respondenten 

endast skulle höra en röst för att denne inte skulle bli förvirrad. Nästa tanke med 

högtalartelefonen var att vi skulle kunna spela in samtalet med diktafon, vilket vi 

gjorde efter att ha frågat respondenten om de samtyckte. 

 

Vi intervjuade tio olika alkoholleverantörer av varierande storlek och uppgifter. 

Vissa var några av landets ledande importörer medan andra var mindre 

alkoholleverantörer som producerade sina produkter själva. Respondenterna gavs 

möjligheten att vara anonyma vilket visade sig vara en mycket populär 

valmöjlighet då åtta av tio respondenter valde att vara anonyma.  
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3.2 Validitet och Reliabilitet  
 
Validiteten, alltså om man mäter det man avser att mäta, är hög i denna uppsats. 

Vi har intervjuat de personer som är ansvariga för marknadsföringsfrågor i företag 

som verkar i alkoholbranschen och därför är också frågorna besvarade av personer 

med insikt och kompetens inom området. Validiteten är alltså således hög. 

(Lundahl, Skärvad, 1992) 

 

Reliabiliteten, som avser frånvaron av slumpmässiga mätfel, är relativt hög. Av de 

vi tillfrågade var det endast två avböjde från att intervjuas vilket gör att bortfallet 

var litet. Intervjuerna utfördes även på respondenternas villkor vilket höjer 

reliabiliteten. (Lundahl, Skärvad, 1992) 

 

3.3 Metodmodell 
 
För att slutligen belysa vår metod har vi nedan i figur 1 illustrerat hur vi har gått 

tillväga i arbetet. 
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4.0 Empiri 
 
 
Detta avsnitt innehåller sammanställningen av de intervjuer som har genomförts 

utifrån och utifrån de frågor som vi har ställt (Se bilaga 1). Eftersom många av 

respondenterna valde att vara anonyma så nämner vi inte några enskilda namn. 

 

4.1 Marknadsföringskanaler 
 

4.1.1 Restauranger och barer 
 
Den marknadsföringskanalen som främst används av våra respondenter är 

kontakten till barer, restauranger och grossister. Den marknadsföringen sker 

genom personliga kontakter, alltså relationsmarknadsföring, det är då personliga 

besök genom säljare som representerar det företaget som vill få ut sin produkt hos 

de olika återförsäljarna. Eftersom att alkohol endast säljs hos restauranger, barer 

och grossister, förutom på systembolaget, så är det mycket viktigt för 

alkoholleverantörerna att ha god kontakt med dem. Det som sker är att säljare från 

de olika leverantörerna åker ut till restaurangerna på plats och visar upp vad de 

har att erbjuda. Det är mycket användbart då en ny produkt ska lanseras, en första 

bra åtgärd är då att åka ut och visa upp sin produkt för restaurangägarna och 

personal och försöka övertyga dem att produkten är något speciellt. De kan visa 

upp flaskan och låta dem smaka på drycken så de vet vad det egentligen är som de 

säljer. Sedan kommer de på återbesök för att fortsätta hålla kontakten med sina 

kunder. Säljarna använder även tryckt information för att fånga intresse. Om 

produkten är tillräckligt bra så kan det vara det enda nödvändiga sättet att lansera 

den. Några respondenter nämnde även att de hade överenskommelser med vissa 

restauranger och barer om att de bara skulle sälja deras produkter, i gengäld får de 

bättre priser och erbjudanden. 

 

En viktig del på restaurangen är att själva varumärket syns, därför erbjuder vissa 

leverantörer även andra saker utöver själva drycken. Det kan vara arbetskläder till 

de som arbetar, till exempel förkläden eller skjortor, där varumärket är broderat på 

bröstet eller annan synlig plats.  
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För många av respondenterna har restaurangen länge varit den enda 

marknadsföringskanalen som de över huvudtaget kunnat använda medan andra 

endast ser restauranger och barer som en kanal där de finns representerade, de ser 

den alltså mer som försäljningskanal än marknadsföringskanal. Denna personliga 

marknadsföring ser de också som den de mest vill satsa på eftersom att det är 

svårt att mäta hur mycket de andra formerna av marknadsföring ger. 

 

4.1.2 Event marketing 
 
Kampanjer hos barer och restauranger är också ett bra sätt att marknadsföra sitt 

varumärke. Många respondenter anser att drycken skall upplevas och därför är det 

ett mycket bra sätt att sätta själva drycken i fokus genom olika evenemang på 

försäljningsstället i form av temafester eller liknande. Till exempel kan de första 

hundra personerna som köper just deras produkt få ett nyckelband eller en t-shirt. 

Det är dock inte tillåtet att sätta själva drycken gratis direkt i handen på 

konsumenten. Att ha dessa kampanjer och evenemang, som kallas event 

marketing, är mycket bra för leverantörerna för då kan de själva till en viss del 

styra hur produkten kommer att uppfattas av konsumenterna genom att noggrant 

välja ut vilka restauranger och barer de vill exponera sig hos och de kan i viss mån 

styra hur produkten marknadsförs.  

 

Ett annat exempel som en av respondenterna nämnde var att de gav barerna 

speciella hinkar med alkoholproduktens märke på. Denna hink skulle sedan 

fungera som ett paketpris när en konsument köper öl. Konsumenten beställer då 

en ”hink” med öl, som vanligtvis innehåller fem ölflaskor, och får då aningen 

nedsatt pris, behöver inte gå till baren för att beställa lika ofta samtidigt som 

alkoholleverantören får ut sin produkt i större skala. 

 

Det finns även respondenter som hävdar att event i samband med till exempel 

galor och biopremiärer är väldigt vanligt för andra alkoholleverantörer. De menar 

vidare att det är lite märkligt hur det helt plötsligt kan vara tillåtet att skylta helt 

offentligt med alkoholprodukter även fast lagen har en annan mening. Något som 

vi tyckte var märkligt var att ingen av våra respondenter nämnde att de hade några 

sådana event även fast det uppenbarligen förekommer.  



Alkoholreklam – en studie om marknadsföringskanaler, lagar och moraliskt ansvar 

 21

 

Mässor används i viss mån som marknadsföringskanal. Det är då både 

konsumentmässor och på branschmässor som de är representerade på. 

 

4.1.3 Tryckt press 
 
En annan viktig marknadsföringskanal är tryckt press. Det är branschtidningar och 

liknande där alkohol upp till 15 % får annonseras. För vissa respondenter är det en 

av de absolut viktigaste kanalerna då de kan rikta sig till just den målgruppen som 

läser den specifika tidningen. Vissa har dock inte möjligheten att marknadsföra 

genom tryckt press på grund av att de inte har några produkter att erbjuda under 

15 % alkohol. Ett problem som vissa respondenter har, främst de mindre, är att en 

annons i en tidning är för dyr. En enda annons kan kosta mer än vad en av deras 

produkter ger i resultat på ett helt år. Vissa anser att tidningarna känner till 

konkurrensen och utnyttjar det. Respondenterna är även medvetna om att man inte 

alltid kan räkna med att ha tidningsannonser hur som helst eftersom att de är 

beroende av vad de olika tryckta tidningarna själva har för policy i frågan. De 

bestämmer ju själva om de vill ha alkoholannonser i sitt material eller inte. De 

tidningar som används för annonsering är främst Nöjesguiden men även Gourmet, 

Connoisseur, Amelia och Expressen har nämnts. Vissa respondenter använder sig 

av en mediabyrå som utför en målgruppsanalys åt deras uppdragsgivare så de 

utifrån den kan välja den tidskrift som passar bäst att annonsera i. 

 

4.1.4 TV-reklam 
 
TV-reklam som marknadsföringskanal är det vissa respondenter som använder sig 

av. Det är främst de större bolagen som representerar de större varumärkena. Att 

det främst är de större varumärkena beror enligt de mindre bolagen på att de har 

enorma summor pengar att röra sig med när det gäller marknadsföring medan det 

mindre alkoholleverantörerna helt enkelt inte har råd att marknadsföra sig via TV. 

Det hade dock varit ett intressant alternativ för många om det hade varit billigare. 

Annonseringen är även begränsad till de TV-kanaler som sänder via satelit från 

Storbritannien där lagen ser annorlunda ut, eftersom att alkoholhalten inte får 
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överstiga 2,25 % för att den ska få marknadsföras genom svensk TV. De TV-

kanaler som har nämnts att de används är Discovery, Eurosport, Kanal 5 och TV3. 

 

4.1.5 Internet 
 
Många av respondenterna använder Internet som marknadsföringskanal. Där har 

de möjligheten att presentera alla sina produkter. Många har ett register som 

konsumenter kan anmäla sig till, där de godkänner att få alkoholreklam. Om en 

konsument har godkänt att ta emot alkoholreklam ger det vidare möjligheten till 

direktreklam. De skickar då ut produktinformation i olika former, genom till 

exempel massmail eller en speciell företagstidning.  

 

Även vissa kampanjer där en speciell hemsida har byggts upp runt en specifik 

produkt, alltså att den produkten har en egen sida utöver själva 

alkoholleverantörens egna hemsida som en ren annonssida. De har vidare köpt 

annonsplats på större etablerade hemsidor och internetportaler som till exempel 

MSN.Se(Microsoft Network) vilket gör att konsumenter får upp ögonen för 

hemsidan. Det menar några är en mycket bra marknadsföringskanal eftersom att 

där kan de mäta exakt hur många som har tagit till sig annonsen genom att följa 

upp hur många som gått in på den. 

 

4.1.6 Systembolaget 
 
Systembolaget är en viktig marknadsföringskanal, det menar inte minst de små 

respondenterna som ”inte har så mycket att säga till om” vad det gäller övriga 

annonseringsplatser. Det är den enda platsen där en vanlig konsument kan 

inhandla alkohol i Sverige och Systembolaget har sin policy som är neutral i 

konkurrenssynpunkt vilket gör att alla produkter, stora som små, har samma 

förutsättningar för att bli sålda eftersom att produkten ställs i princip direkt ut i 

butiken i lådan de levererades i. Det är där de små bolagen känner att de har en 

chans att synas genom unik design som kan vara till exempel form på flaskan eller 

färg som attraherar konsumenten. Respondenterna vänder sig även till 

systembolagets inköpsavdelning för en produkt finns egentligen inte i Sverige om 

den inte finns på Systembolaget. Bearbetning av systembolaget är viktigast de 
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bolag som producerar sina produkter själva istället för att importera redan 

etablerade varumärken från andra länder. 

 

4.2 Begränsning och val av marknadsföringskanal 
 
Respondenterna använder de valda marknadsföringskanalerna för att det är dem 

de tycker passar bäst in på deras organisationskultur. De känner att de når deras 

valda målgrupp men samtidigt så känner sig vissa begränsade av de lagar som 

finns. Om lagen sett annorlunda ut så är det mycket delat vad de olika 

respondenterna skulle vilja använda för olika marknadsföringskanaler. TV-reklam 

och även reklam på bio är det några som hade sett över, trots att de är tveksamma 

till om de skulle ha råd. Det samma gäller utomhusreklam. Direktreklam är något 

som många respondenter använt i större utsträckning om lagen sett annorlunda ut. 

Många respondenter menar att ett avskaffande av Systembolagets monopol skulle 

betyda mycket för deras marknadsföring. Då skulle de ha chansen att 

marknadsföra sig i butikerna med annonser och kampanjer samt strategiskt kunna 

placera ut produkterna i hyllorna inne i butikerna. Att det inte är tillåtet att 

marknadsföra till exempel vinflaskor inne i restauranglokaler finns det några 

respondenter som tycker är rent utsagt ”töntigt” och det hade de gärna gjort om de 

hade haft den möjligheten. Vissa, främst de mindre respondenterna som bara har 

starksprit i sitt sortiment, vill att lagarna ska öppnas mer så att de kan göra en 

regelrätt tidningsannons. De är samtidigt rädda att de skulle bli ännu mer klämda 

av de större varumärkena då.  

 

4.3 Anpassning 
 
När respondenterna ska anpassa sig till de lagar som finns så ser alla först och 

främst vad marknadsföringslagen och alkohollagen säger. Alla 

alkoholleverantörer som vi kontaktat är medlemmar i Vin- & Spritleverantörernas 

förening som för deras talan gentemot regeringen. De har även normer och 

policys som deras medlemmar måste följa vilket har gjort att de ibland dömt ut 

böter till vissa alkoholleverantörer som inte följt dessa. Vissa alkoholleverantörer, 

främst de större, har en intern avdelning som har till uppgift att granska all 

marknadsföring medan vissa anlitar konsulter i marknadsrätt. Det finns även de 
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som själva informerar reklambyrån direkt vilka restriktioner som ska följas. I 

framtiden nämner alla respondenter att de kommer bli tvungna att ha en 

varningstext på deras förpackning som varnar för att innehållet kan vara skadligt 

för hälsan. Alla är väldigt noga med att inte deras marknadsföring riktar sig till 

minderåriga. Alla respondenter trycker på att de har sina interna policys som gör 

att de inte kan bryta mot någon av de lagar som finns. De som använder sig av 

direktreklam löser det på det sättet att mottagarna själva har godkänt att få denna. 

 

4.4 Moraliskt ansvar 
 
Alla respondenterna ser det som en självklarhet att se över moralen när de ska 

välja hur de marknadsför sina produkter. ”Alkohol är ju trevligt i måttliga 

mängder men samtidigt skadligt om det blir för mycket”, är en fras som 

återkommer och alla är överens om att ingen blir lycklig av missbruk. För att de 

ska kunna göra sitt bästa för att ingen ska fara illa av deras produkter så följer 

respondenterna lagen och hävdar att gör man det så behöver man inte tänka så 

mycket mer på det, ”det finns ju gråzoner överallt” som en av respondenterna sa. 

Det alla respondenter är noggranna med är att göra sitt bästa för att minderåriga 

inte ska ta del av deras marknadsföring. Många respondenter nämner att de inte 

får försköna produkten genom att sätta den i en allt för trevlig miljö eller i handen 

på en sexig tjej eller liknande i annonsen. Ett annat exempel är att några av dem 

har en ålderskontroll på deras hemsida där besökarna får kryssa i att de är över 20 

år och accepterar att det förekommer alkoholreklam på webbplatsen. Många av 

respondenterna är importörer vilket gör att de har ett ansvar gentemot dess 

huvudmän som har policys och ställer krav på dem, uppfylls inte de så kan de 

förlora sin importlicens. Respondenterna hävdar att de tackar nej till erbjudanden 

till kampanjer dagligen på grund av kampanjens bristande moral. Exempel på 

sådana är vissa som blivit erbjudna att samarbeta med tidningar som Slitz, Moore 

eller Café som är kända för att ha lättklädda damer i sina tidningar. Att 

förpackningen i framtiden måste ha en varningstext på etiketten anser många 

respondenter är ett stort steg i frågan om moraliskt ansvar. Någon respondent 

nämnde även att de producerar ”finsprit” och inte någon ”fylledricka” och menar 

då att moraltänkandet redan är starkt inarbetat i företaget. En respondent nämnde, 

angående TV-reklam, att om de hade haft möjligheten ekonomiskt att 
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marknadsföra sig via TV så skulle de inte marknadsföra sig på ZTV. Anledningen 

är att ZTV riktar sig till en mer ungdomlig publik. 
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5.0 Teori 
 
Vi kommer i teoridelen att ge ett kort historiskt perspektiv på den svenska 

alkoholpolitiken samt utreda en del begrepp som kan vara av intresse för läsaren. 

Utöver detta kommer den största delen behandla de marknadsföringskanaler som 

företagen i alkoholbranschen använder sig av och även ta upp sådan tidigare 

forskning som kan vara av intresse för vår avhandling. 
 
5.1 Begrepp 
 
Tryckta skrifter - är främst de skrifter som framställs i tryckpress men stenciler 

och fotokopiering i mångfald räknas också med. För att det ska räknas som tryckt 

skrift i Sverige så ska det normalt lämnas ut till försäljning eller spridning på 

annat sätt. Exempel på sådana tidningar är Aftonbladet och Expressen. (SOU 

2003:69) 

 

Periodiska skrifter - ses som en tidning, tidskrift eller annan sådan tryckt skrift 

som ges ut under en bestämd titel över en viss utgivningsplan med minst fyra 

nummer per år. Till dessa räknas även löpsedlar och bilagor som tillhör den 

tryckta skriften. Exempel på sådana tidningar är Illustrerad vetenskap och 

Bilsport. (SOU 2003:69) 

 

Marknadsföring - Enligt 3 § marknadsföringslagen (1995:450) förstås med 

marknadsföring reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnande 

att främja avsättning av tillgången till produkter. Sådana åtgärder kan vara till 

exempel tidningsannonser, muntliga säljargument, eller själva saluförhållandet. 

För att marknadsföringslagen ska vara tillämplig krävs det att annonsen är rent 

kommersiell. För begreppet ”reklam” finns ingen direkt klar definition men man 

syftar oftast till marknadsföring i kommersiell annons.(SOU 2003:69) 

 

Kommersiell annons - Att en annons ska vara kommersiell innebär att den ska 

vara medel för att marknadsföra en vara, alltså med syfte att främja avsättning av 

varan. Vad som menas med en kommersiell annons behöver inte ha med 

annonsens yttre att göra, även en reklam med ren text kan därför klassas som en 
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annons. Annonsen måste också ha ett kommersiellt syfte för annonsören, det vill 

säga om annonsören inte har till syfte att främja avsättning av varan så klassas den 

inte som en kommersiell annons. Enligt 5 § marknadsföringslagen (1995:450) ska 

marknadsföring presenteras och utformas så att det tydligt framgår att det är fråga 

om marknadsföring.(SOU 2003:69) 

 

Alkoholdryck - definieras som en dryck som innehåller mer än 2,25 % alkohol. 

Alkoholdryckerna delas in i olika kategorier; spritdrycker, vin, starköl och öl. 

Med spritdryck menas en alkoholdryck som innehåller sprit och innehåller mer än 

22% alkohol. Vin är andra alkoholdrycker som innehåller högst 22 % alkohol och 

inte är öl eller starköl. Starköl och öl är en jäst, odestillerad dryck som är 

framställd med torkad eller rostad malt som huvudämne. Starköl innehåller mer än 

3,5% alkohol och för öl överstiger inte alkoholhalten 3,5%.(SOU 2003:69). Något 

som är ett problem att klassificera är ”alkoläsken”, den är varken öl, Cider (vin) 

eller vin. Det gör att varje fall för sig av ”alkoläsk” får klassas beroende på vad 

det består av. Består det av mest öl så klassas det som öl och består det av mest 

cider eller vin så klassas det som vin. Vad som kännetecknar ”alkoläsken” är att 

det är en alkoholhaltig dryck som liknar läskedrycken både till smak och 

utformning. De har ofta ”häftiga” färger och alkoholsmaken döljs av sötma eller 

frukt- och bärsmak.(SOU 1998:8) 

 

5.2 Svensk alkoholpolitik 
 
Den svenska alkohollagstiftningen har genom historien varit präglad av en stark 

politisk vilja. Svensk alkoholpolitik är väl förankrad i det allmänna svenska 

medvetandet och har lett till många restriktiva regleringar. Med hjälp av en 

restriktiv politik och lagstiftning vill staten förhindra att skräckscenariot som 

upplevdes på 1700- och 1800-talen återupprepas. Konsumtionen var då hög, en 

persons årliga konsumtion beräknades ligga på cirka 50 liter brännvin i jämförelse 

med dagens årliga konsumtion på cirka 10 liter sprit. (Billum, 1995) (SCB, 2002) 

 

Parallellt med nykterhetsrörelsens framväxt under 1800-talet formades den 

svenska restriktiva alkoholpolitiken. Husbehovsbränningen försvårades för att 

senare helt förbjudas. I mitten av 1800-talet lanserades Desintresseringsprincipen 
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av läkaren och alkoholpolitikern Ivan Bratt som ett alternativ till totalförbud mot 

tillverkning, import och försäljning av rusdrycker. Principen innebar en 

avveckling av de privata (och även kommunala) vinstintressena inom 

alkoholhanteringen. En bit in på 1900-talet kompletterades restriktionerna med en 

medveten hög skattepolitik på alkoholvarorna, för att därigenom få ner den totala 

konsumtionen. (SOU 1998:156) 

 

År 1905 monopoliserades brännvinshandeln och lades under de kommunala 

bolagen. AB Göteborgssystemet införde 1912 inköpskontroll vid försäljningen av 

spritdrycker och två år senare införde AB Stockholmssystemet motbok och 

individuell ransonering. Några år senare motbokstvång i hela landet. Denna 

ordning gällde sedan ända till år 1955 då motboken avskaffades och alla 

systembolag samlades i ett enda statligt bolag. För att vinna kontroll även över 

partihandel och tillverkning bildades, först ett dotterbolag till AB 

Stockholmssystemet, AB Vin & Spritcentralen (V&S) år 1917. Ivan Bratt var den 

första verkställande direktören i båda dessa bolagen. Långt in på 1900-talet hade 

samhället genom monopolen och den strama regleringen av alkoholserveringen en 

mycket stark kontroll av alkoholkonsumtionen. (SOU 1998:156) 

 

Sedan 1955 då motboken avskaffades följde en rad lättnader i alkoholpolitiken. 

1963 fick restaurangerna själva bestämma priset på alkoholdryckerna och 1977 

fick svenska bryggerier själva börja sälja starköl direkt till krogar och 

restauranger. (SOU 1998:156) 

 

Vin & Sprit AB hade under nästan hela 1900-talet monopol på import av 

alkoholdrycker men 1995 avskaffades Vin & Sprit AB:s monopol på tillverkning, 

import, export och partihandel i samband med alkohollagens införskaffande som 

en följd av EES-avtalet och Sveriges medlemskap i EU. (SOU 1998:156) 
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5.3 Marknadsföringskanaler 
 

5.3.1 Event Marketing 
 

Event marketing (EM) är ett samlingsnamn för marknadsföring via evenemang. 

Definitionen av EM lyder: 

EM är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller ett 

sponsrat evenemang. I EM är evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i 

tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras. 

(Behrer, Larsson, 1998) 

 

Allt från små golftävlingar anordnade för företagets viktigaste kunder, till stora 

evenemang som OS eller ett jätteevenemang anordnat av något multinationellt 

företag, kan användas som plattform för en EM-kampanj. Detta medför att EM 

kan användas av alla slags företag, stora som små, och oberoende av hur stor 

målgrupp företaget har. Det är bara att anpassa valet av evenemang till målet för 

företagets marknadsföringsinvestering. Det breda tillämpningsområdet är därför 

en av förklaringarna till att användandet ökar. En annan är att EM i många fall kan 

vara betydligt mera effektivt än traditionell marknadskommunikation. EM kan 

också vara mera kostnadseffektivt. Det behöver inte kosta stora summor att 

medverka i ett evenemang som samlar större delen av företagets målgrupp. 

Faktum är att en kreativt planerad kampanj till och med kan skapa intäkter istället 

för kostnader. (Behrer, Larsson, 1998) 

 

Att marknadsföra via evenemang fodrar att avsändare, budskap och mottagare kan 

finna en gemensam nämnare i det aktuella evenemanget. Evenemanget behöver ha 

en koppling mellan företaget och/eller produkten som marknadsförs, det budskap 

som kommuniceras, och den målgrupp som kommunikationen avser att nå. Ju mer 

naturlig denna koppling upplevs av konsumenten, desto större effekt kan företaget 

förvänta sig av evenemanget. (Behrer, Larsson, 1998) 
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5.3.1.1 Motiv för att använda Event Marketing 
 

Idag har man sett att evenemang även kan användas för skräddarsydd 

masskommunikation gentemot olika konsumentgrupper. Användningsområdet har 

därmed ökat, samtidigt som konsumentmarknadsföring av naturliga skäl skapar 

större exponering än den tidigare tämligen riktade kommunikationen; avsikten är 

ju att betydligt större grupper ska nås av budskapet. Anledningarna till att 

företagen idag börjat intressera sig för EM gentemot konsumenter är flera, men 

kan sammanfattas i tre huvudargument; Drivkraften att hitta nya 

kommunikationskanaler har ökat, det har uppkommit nya krav på företagens 

marknadsföring och kunskapen och erfarenheterna av marknadsföring via 

evenemang har ökat och systematiserats. (Behrer, Larsson, 1998) 

 

Det ekonomiska klimatet i många branscher har varit ansträngt under de senaste 

åren och man har börjat skurit i många budgetposter och då inte minst i 

marknadsföringsbudgeten. Detta talar mycket för EM, då utrymmet i de 

traditionella medierna blivit allt dyrare. Sedan så vill konsumenterna ha 

värdeskapande reklam och inte bli påtvingade onödiga budskap. Evenemang har 

visat sig vara ett mycket intressant alternativ till traditionella medier, för dess 

förmåga att möta de nya kraven. (Behrer, Larsson, 1998) 

 

5.3.1.2 Begreppets historiska framväxt 
 
Såsom begrepp är EM relativt nytt i marknadsföringsteorin, och tycks härstamma 

från sponsringsindustrin. Begreppet EM anses ha slagit igenom i samband med 

OS i Los Angeles, 1984, då OS-arrangörerna tog initiativ till att erbjuda 

sponsorerna ett större utnyttjande av sin sponsring av de olympiska spelen. Man 

utvecklade en avtalsform som preciserade vilken exponering sponsorer skulle 

erhålla, kopplat till det belopp de bidrog med. Avtalet reglerade inte bara 

företagens exponering vid själva evenemanget, utan också i vilken utsträckning 

sponsorn skulle få använda sig av evenemanget i sin övriga marknadsföring. För 

att markera skillnaden mellan den nya formen av sponsring och den sponsring 

som många gånger varit mer eller mindre välgörenhet från företagen, började man 

använda sig av begreppet EM. Genomslaget blev stort och omedelbar, kanske 

främst för att huvudsponsorn Fuji, som vid tidpunkten var ett tämligen okänt 
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företag i USA, genom sitt sponsorskap av spelen lyckades att radikalt bryta 

Kodaks dominans på den amerikanska marknaden. (Behrer, Larsson, 1998) 

 

5.3.1.3 Definition av Event Marketing 
 

EM med evenemang som huvudmedium kan sammanfattas i följande punkter: 

• Evenemanget är till sin form bundet i tid och rum. 

• Evenemanget är geografiskt bundet till en plats. 

• Evenemanget kan både vara uppsökande och inbjudande. 

• Evenemanget kan vara inriktat till en exakt specificerad målgrupp men också 

allmänt tillgänglig. 

• Evenemanget kan syfta både till långsiktiga effekter, t.ex. vara 

imageskapande, och till kortsiktiga effekter, i termer av att direkt stimulera 

försäljningen. 

(Behrer, Larsson, 1998) 

 

5.3.1.4 Kommunikationseffekterna i Event Marketing 
 

Den direkta integrationen är den största fördelen med EM. Ett evenemang kan 

innehålla allt från affischer och annan exponering, sales promotion och personlig 

försäljning, samt ha direkt riktade inbjudningar för att säkerställa 

sammansättningen av deltagare. Integrationen inom evenemanget handlar också 

om att skapa ett tillfälle att kommunicera med flera av företagets intressenter: 

• Medarbetarna kan och bör alltid involveras aktivt i evenemanget, vilket 

stärker den interna sammanhållningen och ger riktmärken för 

förhållningssättet till olika externa intressenter. 

• Varuprover och annan promotionmaterial kan delas ut till deltagande kunder 

och konsumenter. 

• Banker, finansiärer och andra affärspartners till företaget kan bjudas in för att 

få en konkret referens till hur företagets image levandegörs i umgänget med 

kunderna. 

• Evenemanget kan utgöra ett forum för förhandlingar med nya leverantörer 

eller återförsäljare, ett sätt att visa företagets styrka och goodwill inför en 
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utvidgning av distributionsnätet, en kommande produktlansering eller en ny 

kampanj med inslag från evenemanget. 

• Lokala myndighetspersoner, beslutsfattare eller opinionsbildare kan 

involveras genom att en del av evenemanget omsättning, t.ex. baserat på 

försäljning av biljetter, går till något lokalt välgörande ändamål; byggnationer, 

stipendier eller något liknade. 

• Aktieägare kan beredas tillfälle att uppleva kundernas positiva respons och 

företagets kommunikativa styrka. 

• Företagsledningen kan få direkt feedback från olika deltagande intressenter. 

• TV och tidningar kan erbjudas exklusivitet för reportage för det nyhets- eller 

sensationsvärdiga innehållet. 

• Rekryteringskampanjen kan integreras med evenemanget genom att 

potentiella medarbetare, examensklasser eller liknande, bjuds in för att ta del 

av företagets ”själ”, förmedlad genom upplevelsen under evenemanget.  

 

Integrationen inom evenemanget handlar alltså både om budskapet, sättet att 

förmedla detta samt samordningen av olika målgrupper. Den direkt integrerade 

kommunikationen utgör på så vis en central del av evenemanget och hur det 

uppfattas av deltagarna; en viktig ingrediens i utformningen av mötet, budskapet 

och upplevelsen. (Behrer, Larsson, 1998) 

 

 

5.3.1.5 Nackdelar med Event Marketing 
 
Det finns givetvis vissa begränsningar med EM också. Dessa är: 

 

• EM har dålig räckvidd, det vill säga antalet individer som berörs är relativt 

litet. 

• EM är en form av ”direktsändning” och kräver noggrann planering 

• EM är svår att standardisera 

• Det krävs blandkompetens som en del företag saknar, exempelvis 

kreativitet, teknik, logistik och kommunikation. 

• Risken att misslyckas är ganska stor, särskilt för dem som är ovana vid 

EM 
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Att tillägga till detta är att EM delvis har ett dåligt rykte till följd av alla de töntiga 

jippon som genomförts och som fått negativ publicitet. Ett redan tidigare starkt 

varumärke riskerar att fläckas ner av allt för lättviktiga jippon. (Grönkvist, 2000) 

Det gäller alltså att inte satsa på fel sorts evenemang för då kan man uppnå 

oönskade image-effekter. (Behrer, Larsson, 1998) 

 

Nedan i figur 2 visas på hur märkets image påverkas vid Event Marketing. 
 

 
 
5.3.1.6 Hotbilder 
 
En hotbild med EM är att dessa verksamheter är konjunkturkänsliga. Även om de 

numera bedrivs mera professionellt än tidigare – och därigenom blivit betydligt 

lönsammare – så hamnar de i farozonen om rödpennan tvingas fram i företagen. 

De betraktas fortfarande på många håll som lite lyxbetonade med tveksamt utfall 

och kan därför undvaras om konjunkturerna försämras.  (Grönkvist, 2000) 

 

5.3.2 Personlig försäljning 
 
Personlig försäljning är en marknadsföringskanal som är mycket viktig. En 

professor i marknadsföring vid London Business School hävdar att han inte kunde 

komma på en enda produkt eller service som inte, vid någon del av vägen från 
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köpare till säljare, blivit föremål för ”ansikte mot ansikte” försäljning. (P R Smith, 

2000) 

 

Vid försäljning mellan företag, "business to business", är det nästan alltid 

nödvändigt med personliga kontakter, åtminstone då ett samarbete inleds. 

(www.expowera.com, 041213) 

Vissa marknader är mer beroende än andra av personlig försäljning, speciellt 

industrimarknader. Om man säljer en tung industrimaskin så måste det ske via 

personlig försäljning. Det går inte att sälja denna via t. ex. annonsering, direkt 

reklam eller telefonförsäljning. (P R Smith, 2000)  

Då det gäller försäljning mot slutkonsumenter kan däremot marknadsföring och 

reklam vara det som drar konsumenten till t ex butiken. I butiken sker sedan en 

personlig försäljning i större eller mindre grad. (www.expowera.com, 041213) 

 
5.3.2.1 Enkel försäljning och flerbesöksförsäljning 
 
Enkel försäljning av lågprisprodukter kan ofta klaras av med ett besök, medan den 

komplexa försäljningen kan kräva många besök spridda över en period av flera 

månader. Det viktiga med detta är att flerbesöksförsäljning kräver en helt annan 

psykologi än enkel försäljning. Inom enkel försäljning är det t.ex. så att beslutet 

att köpa vanligen fattas direkt med säljaren närvarande. Inom 

flerbesöksförsäljning företas de viktigaste diskussionerna och övervägandena när 

säljaren inte är närvarande, dvs under intervallen mellan besöken. En person som 

är en lysande talare kommer säkerligen att lyckas bra inom engångsförsäljning där 

personen man säljer till kan bli tillräckligt imponerad av ens utomordentliga sätt 

att argumentera på att personen säger ”ja” på fläcken och lägger en order. Om det 

istället är fråga om en säljcykel där man inte får ordern genast efter man lagt sina 

säljargument. Hur mycket kommer då kunden ihåg av de välpolerade 

säljargumenten? En undersökning gjordes av Neil Rackham där 8 stycken 

nyckelpunkter framhölls under en presentation. Direkt efter presentationen mindes 

de potentiella kunderna i genomsnitt 5,7 punkter men en vecka senare mindes de 

mindre än hälften av dessa, endast 2,5 punkter. Vad som var värre var att direkt 

efter presentationen uppgav kunderna att det var mycket troligt att de skulle köpa 

produkten. Efter en vecka tydde genomsnittsskattningen från samma kunder på att 

det nu knappast var troligt att de skulle köpa. (Rackham, 1988) 
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Utifrån detta drogs slutsatsen att mycket goda säljargument kan ha tillfällig effekt 

på en kund men efter en vecka är denna i stort sett förbi. Så vid 

engångsförsäljning är produktargumenteringens tillfälliga, entusiasmhöjande 

effekt bra men vid flerbesöksförsäljning så är den knappast märkbar. (Rackham, 

1988) 

  
5.3.2.2 Dyrt men effektivt 
 
Personlig försäljning är dyrt, men också mycket effektivt. Därför lämpar sig sådan 

försäljning bäst där produkten eller tjänsten har en viss grad av komplexitet. Nya 

metoder utvecklas vilka försöker effektivisera och snabba upp säljarbetet. Oftast 

rör det sig om kombinationer av hjälpmedel och person, t ex att samtidigt beskriva 

företagets produkter via telefon och demonstrera via Internet. Det är viktigt att 

komma ihåg att personlig försäljning är nödvändigt och positivt och därför inte 

ska uppfattas som någonting där kunden besväras i sitt arbete. Hur skulle annars 

kunder kunna hitta rätt till det allra bästa, d v s det ditt företag erbjuder? 

(www.expowera.com, 041213) 

 
5.3.2.3 7P-modellen  
 
7P-modellen beskriver de olika stegen som är involverade i personlig försäljning. 

Modellen förklarar de sju områdena för förbättring i säljarfärdighet. De sju stegen 

är: 

1. Prospecting (att leta efter potentiella kunder) 

2. Preparation (att sätta mål, kund undersökningar mm) 

3. Presentation (demonstration, diskussion) 

4. Possible problems (att hantera målen) 

5. ”Please give me the order” (avsluta köpet eller få ordern) 

6. Pen to paper (noggrant teckna alla relevanta detaljer) 

7. Post-sales service (utveckla relationen) 

 

Varje steg behöver viss utbildning och övning. Utbildning skall också inkludera 

icke-säljande aktiviteter som till exempel olika tekniker att samla information 

med. (P R Smith, 2000) 
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5.3.3 Annonsering 
 
Vissa påstår att annonseringen är död, andra säger att annonseringen är en industri 

i mognadsstadiet. Förutsägelserna om annonsering har utvecklats långsides 

massmedias tillväxt. Massmedian har blivit allt mer splittrad med massor av TV-

stationer, webbplats, tidningar och radiokanaler. Men det behövs fortfarande 

briljanta annonser för att sälja(P R Smith, 2000). För att lyckas med annonsering 

behöver man göra en annons som är framgångsrik. Enligt civilekonomen och 

marknadskonsulten Staffan A. Persson finns det tio principer för att göra en 

framgångsrik annons. 

 
1. Den framgångsrika annonsen har visuell magnetism  
En annons ska ha en klar och överskådlig layout, som låter budskapet komma 

fram på sina egna meriter, utan irrelevanta effekter som stjäl uppmärksamhet. 

Folk ska kunna bli nyfikna på en annons genom att bara titta på den under ett 

ögonblick och intresserade genom att bara studera den under några få sekunder. 

 

2. Den framgångsrika annonsen väljer ut sin målgrupp 
En annons bör vara försedd med relevanta lockbeten eller ledtrådar, som gör att 

målgruppen känner sig utvald för budskapet. Bild och rubrik bör ge målgruppen 

möjlighet att känna igen problem, produkter, situationer eller identifiera sig med 

de avbildade personerna. 

 

3. Den framgångsrika annonsen lovar en belöning 
Annonsens själ är ett attraktivt löfte. Beroende på löftet talar man om två 

principiellt olika slags reklam: Informativ reklam ger primärt information för att 

lösa ett problem, som kan vara ekonomiskt, tidsmässigt eller praktiskt. 

Transformativ reklam lovar en förhöjd upplevelse – en transformation – genom att 

använda ett märke.   

 

4. Den framgångsrika annonsen kan backa upp sitt löfte 
En annons kan göra ett löfte trovärdigt genom att presentera argument och helst 

bevis. En bild kan backa upp ett löfte genom att visa resultat eller ha trovärdiga 

talesmän. Texten kan komplettera bilden och presentera sakargument i form av 

texter och bevis. 
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5. Den framgångsrika annonsen talar till människor som en jämlike  
Det går bara att skapa reklam för människor du verkligen känner och förstår. 

Människor genomskådar intuitivt motsatsen som när annonser utstrålar 

egenkärlek, skryter eller har mästrade tonfall. Som annonsör ska du helst få en 

vän  innan du presenterar ett förslag. Humor är ett sätt. Du kan också visa att du 

förstår köparen genom att vara relevant och informativ. 

 

6. Den framgångsrika annonsen är lätt att läsa 
Att en annons ska vara lätt att läsa betyder inte alltid att den ska ha text. När så är 

fallet ska den utformas med en typografi som inte drar uppmärksamheten till sig 

själv, utan gör texten lätt att läsa. Texten ska börja med det viktigaste och 

underlätta läsningen med ett ledigt och konkret språk. 

 

7. Den framgångsrika annonsen har ett rakt budskap 
En rak annons har en bärande idé som den följer från början till slut. Den 

motsätter inte sig själv genom att säga olika saker i bild, rubrik och avsändare. 

Dess kreativitet är relevant och kopplad till erbjudandets nytta för målgruppen. 

Den förvirrar inte med ordlekar, motsägelser, dubbla budskap och vitsar, som 

skymmer budskapet. Den går inte konkurrenternas ärenden genom att imitera 

deras idéer.  

 

8. Den framgångsrika annonsen har ett komplett budskap 
En komplett annons kan bestå av en logotype och inget mer. En annan komplett 

annons kan bestå av rubrik, underrubrik, ingress, text med tusen ord, bilder, 

bildtexter, svarskupong, slogan och logotype. Om en annons är komplett beror 

således inte på mängden information, utan på rätt mängd med hänsyn till 

målgruppens engagemang och köpmotiv, annonsens mål och medians möjligheter. 

 

9. Den framgångsrika annonsen förädlar ett varumärke 
Ett varumärke är förutom en legal rättighet något som köparen förknippar med 

bestående känslomässiga och fysiska värden. Reklamen gör ett märke mer 

attraktivt genom att informera om det och tillföra känslomässiga värden. 
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10. Den framgångsrika annonsen är intäktseffektiv 
En intäktseffektiv annons är en del av en kampanj som bygger på faktabaserade 

beslut, har klara mål, tillräckliga ekonomiska resurser, leds av kompetenta 

reklamköpare, har relevanta kreativa budskap och presenteras i rätt media. 

 

5.3.3.1 Fördelar och nackdelar med olika medier för annonsering  
 

Annonsering kan ske genom flera olika medier eller reklamkanaler. Nedan 

beskriver vi fördelarna och nackdelarna med några av de vanligaste kanalerna. 

  

Dagspress - är ett snabbt media. Med detta menas att det kan gå mycket kort tid 

mellan det att företaget bestämt sig för att annonsera och att annonsen är införd i 

tidningen. En svaghet är tidningens korta livslängd - en kort stund på morgonen 

och en stund på kvällen. Trovärdigheten är hög i jämförelse med kvällspress och 

gratistidningar. En fördel med att använda dagstidningar som reklamkanal är att 

det nästan överallt finns lokalt förankrade tidningar.  

 
Fördelar: når en bred målgrupp , snabbt media (från handling till införande), 

främjar försäljning inom kort tidsrymd, hög periodicitet, dagligen  nyhetsvärde, 

högt trovärde, lokalt förankrad.  

 

Nackdelar: dyrt att använda vid riksannonsering, dyrt att bygga frekvens, kort 

livslängd, dålig på demografisk selektivitet, sämre tryckkvalitet  

 

Kvällspress - har en hel del trovärdighetsproblem. De säljer med hjälp av 

braskande löpsedlar och rubriker - ofta av sensationskaraktär vilket ger mer och 

mer intryck av skvallerpress än av nyhetsförmedlare 

 
Fördelar: stor räckvidd, snabbt media (från handling till införande), främjar 

försäljning inom kort tidsrymd, imageskapande, delvis lokalt/regionalt förankrad  

 

Nackdelar: instabila läsekretsar, dyrt att bygga frekvens,  kort livslängd, lågt 

förtroende, sämre tryckkvalitet  

 

Fackpress - når direkt till en bestämd målgrupp. En tidning om byggteknik, 
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skogsbruk eller läkemedel läses i regel endast av dem som ingår i respektive 

yrkeskategori. 

 
Fördelar: högt läsvärde , höga OBS-värden , hög trovärdighet , kvalitativ 

läsekrets, möjlighet till stark selektering, kostnadseffektivt  

 

Nackdelar: låg periodicitet, långsamt media, kräver lång framförhållning, inte så 

stor räckvidd, varierar i kvalitet  

 

Gratistidningar - Det finns många sådana. De är oftast annonsfinansierade, men 

innehåller en del redaktionellt material. Det redaktionella materialet är i de flesta 

fall inte av någon högre klass även om undantag finns. Gratistidningar, särskilt i 

storstadsregionerna, handlar mycket om nöjeslivet. Detta innebär att det är många 

ungdomar som tar del av dessa tidningar. Kostnaden för att annonsera i 

gratisutdelade tidningar, innehållande en viss mängd redaktionellt material, är 

jämförelsevis låg. Att göra återkommande annonsering, d v s få ökad frekvens på 

sitt budskap, kan normalt göras till en ganska låg kostnad per träff eftersom stora 

"mängdrabatter" ges. Många gånger distribueras en gratistidning till "samtliga 

hushåll i kommunen" vilket ger en bra geografisk spridning. 
  

TV-reklam - är kanske inte det första ett mindre eller nystartat företag tänker på. 

Produktionskostnaderna och sändningskostnaderna är mycket höga. Annars är TV 

ett mycket effektivt reklammedia. Genom att reklamen går att styra till kanal och 

tidpunkt för sändning går det att nå önskad målgrupp. En viss typ av program 

attraherar en grupp människor med samma intresse. Vill företaget nå dessa är det 

bara att lägga reklambudskapet i och i anslutning till dessa program. 

Fördelen med TV-reklam är att både bild, rörelse och ljud samverkar. Därigenom 

går det att skapa reklam som är levande, spännande, roligt och överraskande. 

Vi har också ett antal lokala TV-stationer i landet. Här är prisnivån betydligt lägre 

- man har ju bara en lokal publik. Även om många har tillgång till den lokala TV-

stationen är det inte säkert att de har så många tittare.   

 

Fördelar: rikstäckande/lokalt, impactmedia (påverkar många sinnen),  
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imageskapande, möjliggör demonstration av produkt eller tjänst, går att välja 

målgrupp genom att finnas vid "rätt program"  

 

Nackdelar: höga totalkostnader, hög risk, lågt engagemang hos mottagaren, 

endast enkla budskap, kräver upprepning  

(www.expowera.com, 041213) 

 

5.3.4 Internet 
 
Grunden till Internet lades 1969 och hette ARPANET (Advanced Research 

Projects Agency NETwork) och var från början till för att knyta samman datorer 

vid amerikanska forskningsinstitut landet runt. (Jakobsson, 1998) Internet har 

sedan dess vuxit explosionsartat och idag har ca 80% av Sveriges befolkning 

tillgång till Internet i hemmet. (www.scb.se, 050104) 

 

Internetmarknadsföring är användandet av Internet och relaterad digital teknologi 

för att uppnå marknadsföringsmål. Elektronisk handel eller E-handel används ofta 

i sammanhang med Internetmarknadsföring och har blivit standardtermen för 

affärstransaktioner utförda på Internet. Det är en term som utgör ett helt spektrum 

av affärsaktiviteter som till exempel försäljning online, betalning av räkningar 

online och shopping och bankärenden online. (Chaffey et al, 2000)  

 

För att ta reda se vilka fördelar som internet kan ge kan man använda den 

strategiska marknadsmatrisen som exemplifiering:  

 

Marknadspenetration - Internet kan användas till att sälja mera befintliga 

produkter på redan befintliga marknader. Detta kan uppnås genom att använda 

Internets kraft för att annonsera produkter till en ökad kännedom av produkter och 

företagens profil bland potentiella kunder på en befintlig marknad. 

Marknadsutveckling - Här används Internet för att sälja till nya marknader. Man 

får fördelar av de låga kostnaderna för att annonsera internationellt utan att 

behöva en infrastruktur av säljstöd i kundernas hemland.  
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Produktutveckling - Nya produkter eller tjänster kan utvecklas och levereras 

genom Internet. Dessa är typiska informationsprodukter som till exempel 

marknadsundersökningar som kan köpas via Internet.  

Differentiering - I denna sektor utvecklas nya produkter som säljs på nya 

marknader. (Chaffey et al, 2000) 

 

Genom den ökande försäljningen och de minskande kostnaderna kan Internet 

användas som fördel i alla marknadsfunktionerna som till exempel: 

 

Försäljning - Uppnås genom ökad kännedom av märken och produkter. Dessa 

stödjer köpbeslut och möjliggör köp via nätet.  

Marknadskommunikation - Här kan en hemsida användas för att kommunicera 

med marknaden samt promotion för företag som använder banners och andra 

tekniker för att marknadsföra sin hemsida. 

Kundservice - Internet kan ge interaktiv imformation genom databaser som ger 

svar på kundernas frågor.   

Public relations (PR) - Internet kan användas som en ny kanal för PR och tillför 

möjligheten till att de senaste nyheterna om en produkt eller en marknad. 

Marknadsundersökning - Internet kan ge en bättre kontroll genom 

marknadsundersökningar som ger bra data om konsumentens beteende och om 

personalen ger en bra service.  (Chaffey et al, 2000) 

 

Andra fördelar med Internet är att World Wide Web, e-post och andra tjänster på 

Internet är kostnadseffektiva medel att kommunicera med kunder. Kostnaden 

understiger alltid fax- eller telefonkostnaden, för att inte tala om kostnaden för att 

anlita kurirföretag. När företaget blir tillgängligt för en världspublik dygnet om så 

minskar behovet av personal och telekostnaderna sjunker. Dessutom erbjuds 

utmärkta möjligheter att ge kundstöd. För vissa företag är kostnaderna för att 

trycka och distribuera information på papper mycket höga. Papper kommer aldrig 

att helt försvinna men en stor del av pappersanvändningen kan slopas. 

Marknadsundersökningar är något som också kan göras med lägre kostnader för 

att man med hjälp av nätet kan få en direktkanal med kunden och företaget kan 

därmed få en minutfärsk information om kundernas behov och beteende. En stor 

möjlighet är den elektroniska handeln via Internet där ett företag kan sälja delar av 
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eller hela sitt sortiment och därigenom spara pengar på fördyrande mellanled i 

distributionen. (Jakobsson, 1998) 

 

Det behövs dock en hel del förändringar om ett företag väljer att satsa på Internet. 

För att anpassa sig till utvecklingen måste ett företag ändra sin organisation, sitt 

IT-system, sin fysiska distribution, sitt interna belöningssystem samt sin 

utbildning av medarbetare. Detta för att företaget helt plötsligt kommunicerar mer 

globalt till regioner man inte kommunicerade med tidigare, företaget blir mer 

flexibelt på grund av att kunderna alltid måste erbjudas den nyaste, mest korrekta 

och aktuellaste informationen om företagets varor och tjänster. Det blir också 

mycket enklare för kunden att köpa och då måste företagets service bli mer 

utvecklat samt att dialogen med kunden blir större och att företagets 

kommunikation därför måste bli bättre. (Jakobsson, 1998) 

 

5.3.5 Direktmarknadsföring  
 
Direktmarknadsföring via brev är personligt adresserade annonser som levereras 

genom posten.(O´Malley et al, 1999) Direktmarknadsföringen kommer med 

marknaden direkt till en persons hem eller kontor istället för att köparen måste gå 

till marknaden. Det är därför det ibland kallas för armstöds shopping. Det finns 

dock tillfällen då en direkt försäljning inte sker, därför kan 

direktmarknadsföringen användas föra köpare genom olika stadier av 

köpprocessen. Till exempel för att få köpare att besöka en utställning, komma till 

ett bilfirma för en provkörning eller etablera en kontakt. (P R Smith, 2000) 

 

5.3.5.1 Fördelar med direktmarknadsföring via brev   
 
Den största fördelen är att direktmarknadsföringen ger marknadsföraren ett bra 

urval för att välja rätt kunder. Detta på grund av att marknadsförare kan välja 

bland olika brevlistor som motsvarar den specifika relevansen som dessa kunder 

kan ha för företaget. (O´Malley et al, 1999) Exempel på olika brevlistor är bland 

annat en lista över prominenta personer där det bland annat finns 25 000 Rolls-

Royse, Lamborghini och Jaguar ägare och 13 00 ägare av privatplan. (P R Smith, 

2000) På så sätt kan man sortera bort de kunderna som troligtvis inte kommer att 
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köpa produkten eller tjänsten. Ingen annan media kan mäta sig på denna 

punkt.(O´Malley et al, 1999) 

 

Direktmarknadsföring är också ett mycket flexibelt media och det kan användas 

för en mängd olika avseenden och i lika många format. Det ger marknadsföraren 

ett sätt att bestämma vilket format som passar bäst för dess syfte. Om till exempel 

produkten kräver att det behövs mycket information så är det inget problem. Ur 

mottagarens synvinkel så betyder flexibiliteten att han eller hon i lugn och ro kan 

sätta sig ner och läsa sig igenom informationen om produkten eller till och med 

vänta ett tag med att läsa den. (O´Malley et al, 1999) 

 

Direktmarknadsföringen ger också möjligheten till att bli personlig i meddelandet. 

Det innebär att man skickar brevet personligt adresserat samt att köparen får ett 

erbjudande som är relevant för dem. En annan fördel är att mottagaren öppnar sitt 

brev så kommer all koncentration på just den annonsen och annonsen behöver inte 

konkurrera med andra annonser som vid till exempel TV-reklam. (O´Malley et al, 

1999)  

 
5.3.5.2 Nackdelar med direktmarknadsföring via brev 
 
Den största nackdelen med direktreklam är att det är en mycket dyr 

marknadsföringskanal och kostnaderna kan ofta vara det största hindret för att 

använda sig av direktreklam, speciellt för företag som producerar 

lågprisprodukter. (O´Malley et al, 1999) Om man skickar till fel personer kan man 

inte bara förlora pengar på det utan man kan också skada företagets image. 

Tilläggas kan också att det kan uppröra miljöaktivister om ett företag skickar ut 

mycket så kallad skräppost på grund av att det går åt mycket papper vid 

reklamutskick. Sedan kan det även uppröra personer som tycker att 

direktadresserad reklam är ett intrång i privatlivet. (P R Smith, 2000) 

 

5.3.6 Förpackningsdesign 
 
Förutom att en förpackning ska skydda produkten och göra den lättare att hantera 

bör man även tänka på att den ska ha vissa kommunikationsfunktioner. Det kan 

vara sådant som väcker uppmärksamhet, identifiering av varumärket och även 
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information om till exempel pris, ingredienser och hur produkten används. 

Förutom marknadsföringen i över lag ska förpackningen försöka attrahera och 

försöka fånga konsumentens uppmärksamhet för att vara extra effektiv. En 

förpackning kan till exempel ha en speciell färg, annorlunda form och modern 

design. Undersökningar visar dock att även om en förpackning med unik design 

drar till sig uppmärksamhet, kan den också ge en negativ syn på produkten. En 

normalkonsument spenderar mellan 5-7 sekunder åt att titta på varje produkt så 

designen är viktig men den får alltså inte vara för överdriven. När en produkts nya 

design ska framställas bör marknadsföraren ta hänsyn till de ”sju 

förpackningssynderna”: 

1. Definiera objektet du vill nå med den nya förpackningen - på vilket sätt är 

den bättre än en redan existerande förpackning? 

2. Definiera förutsättningarna för hur förpackningen ska se ut - märkning, 

skriftläsning och förväntningar. 

3. Testa både den existerande förpackningen och den nya - ta reda på vad 

som förbättrats. 

4. Jämför både den egna och konkurrentens produkter före att ta reda på 

styrkor och svagheter. 

5. Ta reda på varumärkets image för att se vilka signaler man bör ge till 

konsumenten. 

6. Var noggrann med att genomföra testerna innan uppbyggnaden börjar. 

7. Ha alternativa lösningar på design för att slippa börja om från början. 

 

En undersökning har visat att barns favoritfärger på produkter är lila, röd, gul, blå 

och grön. De gillar inte för ljusa, för mörka eller sotiga färger. Den visar även att 

de förknippar färger till vissa smaker eller ting, till exempel röd för jordgubbe och 

brun till choklad. (De Pelsmacker et al, 2004) 

 

5.3.7 Relationsmarknadsföring 
 
Evert Gummessons definition av  Relationsmarknadsföring(RM) lyder: 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 

interaktion i centrum.” 
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De personliga kundrelationerna är något som är viktigt. Man skapar härmed 

långsiktiga kundrelationer, man får stamkunder. Det kan också vara effektivt för 

ett företag att ha få, eller kanske bara en enda leverantör och att det kan vara 

effektivt för leverantörer att ha få kunder. Genom att väva ihop sina beställnings- 

och leveranssystem förstärker man de långsiktiga relationerna, samtidigt som man 

håller nere marknadsförings- och inköpskostnaderna, förenklar köp och leverans 

och underlättar fakturering. RM erbjuder också längre kundrelationer och därmed 

lägre kostnader. Följden av detta blir bättre lönsamhet. RM erbjuder vidare ett 

brett spektrum av möjligheter till mer effektiv management och marknadsföring 

förutsatt att företaget förmår organisera sig på ett sådant sätt att möjligheterna kan 

tas tillvara. (Gummesson, 2002) 

 

Relationsmarknadsföringen baseras på en på en speciell syn på relationen mellan 

ett företag och en kund. Det är inte ett antal åtgärder som kan införlivas med 

marknadsförarens verktygslåda. I stället är det ett perspektiv på hur värde skapas 

för kunderna och hur relationen mellan företag och kund kan beskrivas. RM är 

således först och främst ett perspektiv på hur företaget kan förhålla sig till kunder 

och andra, ett perspektiv som påverkar hur verksamheten utvecklas och kunderna 

bemöts. Enligt det här perspektivet uppfattas marknadsföring som hantering av 

kundrelationer och kundvård. Naturligtvis behöver RM instrument, verksamheter 

och processer som främjar och underlättar kundvården. Dit hör många 

traditionella former av marknadsföring som reklam och direktreklam. Men 

kontinuerlig kundvård kräver att verksamheter och funktioner som tidigare inte 

ansetts ingå i marknadsföringen, exempelvis fakturering, fordringar, underhåll, 

samspelet mellan kunder och personal etc, nu blir en del av 

relationsmarknadsföringen. (Grönroos, 2002)  
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5.3.8 Marknadskommunikationssystem 

Figur 3 Marketing communications system 

 

Figur 3 visar Philip Kotlers marknadskommunikationssystem. Ett modernt företag 

måste kommunicera med dess mellanliggande led, dess konsumenter och dess 

varierande mottagare av informationen. Dess mellanliggande led med 

konsumenterna och mottagarna. Konsumenterna har word-of-mouth 

kommunikation med varandra och med andra mottagare. Sedan ger varje grupp de 

andra grupperna feedback. Därför måste företaget hantera detta komplexa 

marknadskommunikationssystem. Företaget har också en ”promotion mix” som 

består av en specifik blandning av annonsering, personlig försäljning, sales 

promotion, public relations och direkt marknadsföring. Dessa verktyg använder 

företaget för att fullfölja sin annonsering och sina marknadsföringsmål. Vi ska 

nedan definiera de marknadföringsverktygen. 

 

• Annonsering. Någon form av icke-personlig presentation och promotion av 

idéer, varor eller tjänster av en identifierad annonsör. 

• Personlig försäljning. Personlig presentation av företagets säljkår där syftet 

är att sälja produkter och bygga undrelationer. 
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• Sales Promotion. Kortsiktiga marknadsföringsåtgärder för att uppmuntra 

försäljning av en produkt eller tjänst.  

• Public Relations. Byggandet av goda relationer med företagets mottagare 

genom få fördelaktig publicitet och bygga upp en bra företagsimage.  

• Direktmarknadsföring. Direkt kontakter med noga utvalda konsumenter för 

att både nå en omedelbar respons och bilda långa kundrelationer. 

(Kotler, 2002) 

 



Alkoholreklam – en studie om marknadsföringskanaler, lagar och moraliskt ansvar 

 48

6.0 Analys 
  
I vår analys har vi valt att försöka koppla empirin med den teorin vi har 

presenterat. Analysen kommer alltså att ge en bättre bild på hur verkligheten 

stämmer överens med vad teoretikerna säger. 

 

6.1 Event Marketing 
 
Behrer och Larsson, 1998, skriver att det gäller att inte satsa på fel sorts 

evenemang för då kan man uppnå oönskade image-effekter. Figur 2 visar också 

hur imagen kan påverkas hos ett företag vid Event Marketing. En respondent 

nämnde att de hade en lite finare märkesprodukt och då inte ville bli förknippad 

med vissa barer och restauranger. Här kan vi alltså se hur viktigt det är med att 

man satsar på rätt evenemang för att lyckas inom EM. Hade detta företaget som vi 

pratade med valt att satsa på ett evenemang på fel sorts bar eller restaurang hade 

de kanske istället blivit förknippade med något mindre lyxigt. De hade kanske 

blivit förknippade med produkter som hade varit en ”fylledricka” istället för 

någon mer lyxig och fin produkt som skall avnjutas vid speciella tillfällen. Behrer 

och Larsson, 1998, skriver också att marknadsföra via evenemang fodrar att 

avsändare, budskap och mottagare kan finna en gemensam nämnare i det aktuella 

evenemanget. Detta klargörs när de tillfrågade respondenterna noga väljer vilka 

evenemang de vill satsa på. 

 

Behrer och Larsson, 1998, skriver också att EM kan vara mera kostnadseffektivt 

än traditionella marknadsföringskanaler. De skriver vidare att det inte behöver 

kosta stora summor att medverka i ett evenemang som samlar större delen av 

företagets målgrupp. Detta illustreras tydligt när, som vissa respondenter har sagt, 

företagen har så kallade temakvällar där till exempel de första hundra personerna 

som köper just deras produkt får ett nyckelband eller en T-shirt. Ett annat exempel 

som en av respondenterna nämnde var att de gav barerna speciella hinkar med 

alkoholproduktens märke på. Denna hink skulle sedan fungera som ett paketpris 

när en konsument köper öl. Konsumenten beställer då en ”hink” med öl, som 

vanligtvis innehåller fem ölflaskor, och får då aningen nedsatt pris, behöver inte 

gå till baren för att beställa lika ofta samtidigt som alkoholleverantören får ut sin 
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produkt i större skala. Dessa exempel visar tydligt att EM är något mänga vin- och 

spritleverantörer har valt att satsa på. 

 

6.2 Personlig försäljning 
 

De flesta av våra respondenter använder sig av personlig försäljning i den mån att 

de säljer till barer och restauranger. Detta är enligt teorin väldigt dyrt men 

effektivt. Enligt P R Smith så kräver vissa marknader mycket personlig 

försäljning. Detta stämmer bra överens med vad våra respondenter uppgett då det 

i mångt och mycket är det enda sättet för dem att sälja sina produkter. Enligt 

Rackham så finns det både enkel försäljning och flerbesöksförsäljning. Våra 

respondenter använder sig mest av flerbesöksförsäljning då de först säljer in sina 

varor och sedan kommer på återbesök minst en gång i månaden och ser över hur 

försäljningen går och om det skall behövas något mer att installera i restaurangen.  

P R Smith har i sin bok Marketing Communications – an integrated approach 

beskrivit 7P-modellen som beskriver de olika stegen som är involverade i 

personlig försäljning. Detta är något som vi kan se tydliga paralleller med hur 

respondenterna gör vid sin personliga försäljning. Bland annat så nämns 

presentation vilket företagen givetvis använder när de anländer till restaurangerna 

för att visa upp sina produkter. Post-sales service är något man också använder för 

att utveckla sin relation med restaurangen för att kunna fortsätta sin produkt. 

 

6.3 Relationsmarknadsföring 
 
Denna typ av marknadsföringskanal är väldigt lik personlig försäljning eftersom 

att personlig försäljning är en relation. Relationsmarknadsföring är ett mycket 

effektivt sätt att marknadsföra sig på, inte minst för alkoholleverantörer eftersom 

att de har möjligheten att skapa en relation till restauranger och barer. Några 

respondenter nämnde att de hade överenskommelser med vissa restauranger och 

barer om att de bara skulle servera deras varumärke vilket leder till underlättade 

leveranser och faktureringar för att vidare kunna få ner leverans- och 

marknadsföringskostnaderna. Vissa respondenter erbjöd även arbetskläder till 

restauranger i, främst i samband med kampanjer och liknande, vilket skapar en 

viss relation samtidigt som de anställda på restauranger och barer fungerar som 
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vandrande reklampelare. Genom ständiga återbesök håller alkoholleverantörerna 

sin relation vid liv, så kallad kundvård, de kan på så sätt även dra nytta av 

varandra genom tips och önskemål vilken i sin tur utvecklar relationen. 

 

6.4 Tryckt press 
 

Tryckt press är något som används flitigt av vin- och spritleverantörerna. Staffan 

A. Persson skriver om att det finns tio principer för att göra en framgångsrik 

annons. Han nämner bland annat att denna annons skall ha en visuell magnetism, 

att den skall lova belöning och att den skall förädla ett märke. Dessa punkter är 

dock mycket svåra för företagen att gå efter då det finns lagar och regler som styr 

marknadsföringen av alkohol och att inte alla tidningar vill annonsera vilka 

alkoholannonser som helst. Annonsen får inte heller uppmana till bruk av alkohol 

enligt alkoholreklamlagen, vilket gör det mycket svårt för företagen att 

marknadsföra sina varor. En respondent nämnde detta och tyckte det var mycket 

beklämmande att det inte gick att försköna annonserna så att det skulle vara lättare 

att få sålt sina produkter. Här kan nämnas också att de på frågan på vilka lagar de 

följde svarade att de flesta att de följde marknadsföringslagen. 

Marknadsföringslagen säger bland annat att man inte får använda sig av 

vilseledande reklam, dvs att reklam för alkohol inte får framställas som att den är 

hälsosam. En produkt får inte heller efterlikna andra produkter, så att den som ser 

den kan förväxla produkten med en annan.  

 

Respondenterna har också nämnt att de tar vänder sig till en mediabyrå som utför 

en målgruppsanalys som visar på vilken tidskrift som passar bäst att annonsera i. 

De flesta har valt att annonsera i fackpressen som bland annat tidningen Gourmet. 

Fördelarna med att annonsera i fackpress är enligt www.expowera.com att de har 

ett högt läsvärde, att det finns en hög trovärdighet, att det är en valitativ läskrets, 

att det finns en möjlighet till stark selektering och att det är kostnadseffektivt. 

Nackdelarna är att det är en låg periodicitet, att det är ett långsamt media, att det 

kräver lång framförhållning, att det inte är så stor räckvidd och att det varierar i 

kvalitet. 

En respondent nämnde också att de annonserade i Expressen som är en 

kvällstidning. Enligt www.expowera.com är fördelarna med kvällspressen att det 
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är en stor räckvidd, att det är ett snabbt media (från handling till införande), att 

den främjar försäljning inom kort tidsrymd, att den är imageskapande och att den 

är delvis lokalt/regionalt förankrad. Nackdelarna är att det är instabila läsekretsar, 

att det är dyrt att bygga frekvens, att det är kort livslängd, att den har ett lågt 

förtroende och att det är  sämre tryckkvalitet.  

 

6.5 TV-reklam 
 

Många av respondenterna nämner att de inte använder sig av TV-reklam för att 

det är en mycket dyr media att annonsera i. Detta på grund av att de är för små 

företag för att ha råd med reklamen och det stämmer väl överens med vad vi läst i 

teorin. Respondenterna nämner också att de gärna skulle vilja annonsera i TV om 

det hade varit billigare än idag. Några av respondenterna har också svarat att det 

inte skulle gå att sända reklamen via Sverige för att dessa företag säljer alkohol 

med för hög alkoholhalt. I Sverige får man inte nämligen sända reklam för alkohol 

enligt radio- och TV-lagen, undantag finns för lättöl dock. Man måste istället 

sända reklamen via Storbritannien där andra lagar gäller. En respondent nämnde 

att de sände via Storbritannien i bland annat Discovery och Kanal 5. Detta företag 

kunde göra det för att de har en stor producent som har råd med att lägga mycket 

pengar på TV-reklam.   

 

6.6 Internet 
 

Jacobsson, 1998, hävdar att Internet är ett kostnadseffektivt medel att 

kommunicera med kunder. Detta är något som stämmer väl överens med 

respondenternas svar. Många av respondenterna använder nämligen Internet som 

marknadsföringskanal. Där har de möjligheten att presentera alla sina produkter 

på ett mycket billigt sätt där alla med tillgång till Internet och som är över 18 år 

kan ta del av produktinformation samt annan information angående företaget. 

Enligt Chaffey et al, 2000, så kan Internet användas till att få en bra 

Marknadspenetration. På detta sätt kan Internet användas till att sälja mera 

befintliga produkter på redan befintliga marknader. Detta kan uppnås genom att 

använda Internets kraft för att annonsera ut sina produkter Produktutvecklingen 
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kan också utvecklas genom Internet enligt Chaffey et al. Våra respondenter har 

ofta hemsidor där de visar upp sina produkter och det är något som ofta nämns i 

teoriböckerna. 

 

Chaffney et al nämner också att marknadskommunikation är något som kan 

utnuttjas genom Internet. Här kan en hemsida användas för att kommunicera med 

marknaden samt promotion för företag som använder banners och andra tekniker 

för att marknadsföra sin hemsida. Detta är något som också har nämnts av våra 

respondenter. De har då köpt annonsplats på större etablerade hemsidor och 

Internetportaler som till exempel MSN.se (Microsoft Network). Här nämner också 

Chaffney et al att Internet har en fördel med marknadsundersökningar. Då ger 

Internet en bättre kontroll genom marknadsundersökningar som ger bra data om 

konsumentens beteende med en gång. Det nämner många av respondenterna då de 

menar att de kan mäta exakt hur många som har tagit till sig annonsen genom att 

följa upp hur många som gått in på den. 

 

6.7 Direktmarknadsföring 
 
I samband med marknadsföringen på Internet hade vissa respondenter även ett 

register där besökare kunde anmäla sig. Medlemmarna i detta register får sedan 

direktreklam hemskickat i brevlådan. Det är ett mycket bra sätt för dem att nå sina 

kunder eftersom att den typen av reklam är fokuserad endast på det de vill 

marknadsföra, samtidigt riktas den reklamen helt och hållet till rätt målgrupp 

eftersom konsumenterna själva har anmält sitt intresse om att ta emot den. Det ger 

också bättre möjlighet för alkoholleverantörerna att ge bra information om sina 

produkter eftersom att konsumenterna ägnar mer tid åt en sådan typ av annons. 

Det är dock ett relativt dyrt alternativ och passar således bättre för de större 

alkoholleverantörerna, som även har ett större utbud och därför ett större behov att 

få med fler produkter i en och samma annons. Det kan även tänkas att det är ett 

risktagande att använda denna typ av marknadsföring eftersom att det kan reta 

individer som är väldigt måna om miljön. ”Slöseri” av skog samtidigt som det är 

fråga om alkoholreklam, som också kan anses som omoralisk av vissa, kan därför 

ses som en väldigt negativ kombination. 
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6.8 Marknadskommunikationssystemet 
 
I Philip Kotlers marknadskommunikationssystem kan vi se hur kommunikationen 

sker mellan företaget, dess mellanliggande led, kunderna samt mottagarna. Vi kan 

här se att det sker genom annonsering, sales promotion, public relations (PR), 

personlig försäljning samt direktmarknadsföring. Våra företag använder sig av i 

stort sätt samma mönster. Det vi kan se är dock att våra respondenter inte 

använder sig av någon PR eller sales promotion. Skälen till detta är inte kända av 

oss men det kan ha med att lagarna gör att det inte går i någon större grad. 

 

6.9 Design 
 
De som själva producerar sina alkoholprodukter i Sverige och inte bara är 

distributörer har här möjligheten att forma sina produkters design efter den 

svenska marknaden. Eftersom att den nya lagen i Sverige om varningstexter på 

flaskan nu införs har de här möjligheten att designa sin etikett efter det så 

varumärket inte kommer allt för mycket i skymundan trots att varningstexten 

finns där. Det som de bör tänka på är att inte rikta sig allt för mycket mot barn 

genom att använda de färger som bevisligen attraherar dem mer än andra. De bör 

också, med hänvisning till marknadsföringslagen 8§, vara noggranna med att inte 

deras produkter liknar någon annan liknande produkt. I detta fall så kan det vara 

lätt att få en produkt att likna en läskedryck istället för en alkoholdryck vilket inte 

är lagligt. Eftersom att det är fråga om svenska alkoholproducenter så bör de se 

till att inte heller försöka efterlikna ett globalt, mer etablerat varumärke, allt för 

mycket. 
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7.0 Slutsats 
 
De marknadsföringskanaler som vin- och spritleverantörerna vi har intervjuat 

använder sig av är Internet, relationsmarknadsföring, annonsering, Event 

Marketing, direktmarknadsföring, personlig försäljning samt marknadsföring via 

Systembolaget. Marknadsföringen via Systembolaget är dock mycket svår att 

påverka, de får istället satsa på att försöka påverka kunderna genom att ha en bra 

och tilltalande design på produktens förpackning. Vi kan konstatera att många 

marknadsföringskanaler används samtidigt. Till exempel så används Event 

Marketing, personlig försäljning och relationsmarknadsföring ofta tillsammans då 

de lätt integreras med varandra. Ofta sker detta på restauranger då det knyts band 

med en krögare. Det kan då handla om att ett evenemang sker vid flera tillfällen 

på restaurangen. Då sker alltså både personlig försäljning, EM och 

relationsmarknadsföring samtidigt. 

 

Vi kan också konstatera att det finns de marknadsföringskanaler som inte vin- och 

spritleverantörerna som vi intervjuat  får använda. En av dessa är direktreklam 

som inte får användas enligt lag. Det finns däremot de som använder denna kanal 

ändå. Då har de gjort så att de har en lista där det finns kunder som skrivit på att 

det är OK att företaget skickar direktreklam till dem. En annan 

marknadsföringskanal som vi har konstaterat är mycket begränsad är 

marknadsföring via TV. Radio- och TV-lagen är mycket stark begränsad och man 

får inte göra reklam för någon alkohol. Undantag finns för lättöl men där kommer 

vi att se en förändring i den nya lagen som säger att alkoholstyrkan tydligt måste 

framgå i reklamen.  

 

Den moraliska biten av alkoholen är något som vin- och spritleverantörerna tycker 

är av en stor vikt, inte minst de som är distributörer och således har ett ansvar 

gentemot sina huvudmän. De tycker att alkohol är trevligt i måttliga mängder men 

att det samtidigt är skadligt om det blir för mycket. De säger också att de gör vad 

de kan för att inte personer under 25 år skall kunna ta del av reklamen för alkohol. 

Några av respondenterna säger också att de försöker ta ett moraliskt ansvar då de 

kan tacka nej till reklam som de tycker är moraliskt ansvarslöst.  
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Många respondenter menar att om de bara följer lagen så är det näst intill omöjligt 

att bryta mot några moraliska normer, men det finns ju gråzoner överallt som 

några respondenter nämner. Utöver att följa lagen så tänker många på att inte sätta 

produkten i en för fin miljö, huvuddelen av respondenterna nämner till exempel 

att de inte vill bli kopplade till lättklädda tjejer eller liknande. De flesta har även 

en ålderskontroll på deras webbplats vilket kan anses som ett moraliskt 

ansvarstagande eftersom vem som helst kan besöka webbplatsen men de gör vad 

de kan för att hindra minderåriga. 

 

När vi tittar på Systembolagets roll i marknadsföringen av produkterna så tycker 

många respondenter  att ett avskaffande av Systembolagets monopol skulle betyda 

mycket för deras marknadsföring. I så fall skulle de ha chansen att marknadsföra 

sig i butikerna med annonser och kampanjer samt strategiskt kunna placera ut 

produkterna i hyllorna inne i butikerna. Ett sådant avskaffande tror en del 

respondenter kommer att ske inom en snar framtid. 

 

Andra former av reklam som respondenterna troligtvis hade använt i större 

utsträckning om de inte varit lika begränsade som de är idag är visuell reklam, till 

exempel TV och bio. TV-reklam är tillåtet till en viss mån om de sänds via satelit 

men det hade troligtvis används flitigare om lagen sett annorlunda ut. Den 

marknadsföringskanal som de flesta respondenter skulle vilja använda i högre 

grad är direktmarknadsföring, det fanns visserligen de respondenter som löst det 

på ett smart sätt genom att låta konsumenterna själva ansöka om att få den typen 

av reklam. Om de andra respondenterna inte tänkt på det eller inte har möjligheten 

kan vi dock inte svara på. En regelrätt tidningsannons är också en 

marknadsföringskanal som många skulle vilja använda. Främst de som endast har 

starksprit i sitt sortiment. 
 
 
7.1 Egna reflektioner 
 
Vi har konstaterat att alkoholbranschen är en väldigt svår marknad att synas på. 

Marknadsförarna måste ständigt arbeta med att hitta nya vägar att synas på, 

samtidigt som de måste ta hänsyn till alla de lagar som finns och inte minst de 

moraliska normerna som såväl politiker som samhället ställer. De flesta använder 
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sig av i stort sett samma marknadsföringskanaler på grund av att de är så pass 

begränsade som de är och det är mycket svårt att hitta nya sätt att sticka ut på utan 

att bryta mot lagen. Det är svårt inte minst eftersom att alkoholreklam, ironiskt 

nog, inte får uppmana till bruk av alkohol. 

 

Det som vi anser är det bästa sättet att marknadsföra sig på som alkoholleverantör 

är framförallt på krogar och restauranger eftersom det, förutom i ”tax-freehandel”,  

är den enda platsen det är tillåtet med marknadsföring och konsumenthandel 

samtidigt. Det är därför viktigt att de samarbetar med krögare och restaurangägare 

för att få en bra relation och kunna motivera dem att sälja produkterna. Det gäller 

att ha bra erbjudanden och starka relationer eftersom att konkurrensen är väldigt 

stor på grund av att det finns många olika leverantörer och varumärken för varje 

spritsort. Med spritsort menas vodka, whisky, rom, öl etc.  

 

Internet tror vi också är en mycket effektiv marknadsföringskanal. Främst för att 

det är ett billigt sätt att synas på samtidigt som lagen inte tillämpas lika hårt där 

som på andra annonsplatser. Genom publicering av webbplatser från andra länder 

kan man enkelt kringgå de svenska lagarna. Alkoholleverantörerna behöver inte 

heller oroa sig för hur många som tagit till sig annonserna på Internet eftersom det 

lätt går att mäta hur många som har klickat på annonsen eller besökt den aktuella 

webbplatsen. Det är på så sätt ett mycket billigare alternativ att mäta det på än att 

göra en undersökning om hur många som tagit del av till exempel en TV-annons 

eller en annons i en tidning. Den moraliska aspekten kommer man också lätt 

undan, i alla fall om vi ska tro på hur våra respondenter har svarat i den frågan. 

Det är bara att meddela innan sidan visas att besökaren måste ha en viss ålder för 

att få ta del av den. Godkänner besökaren detta så kan man helt plötsligt stå utan 

allt ansvar för vem det är som tar del av webbplatsen. Så enkelt är det självklart 

inte i verkligheten eftersom att vem som helst som verkligen vill ta del av 

informationen i slutändan kan göra det oavsett ålder. Där är det en stor skillnad 

från nattklubbar och dylikt där man faktiskt inte kommer in utan att visa giltigt 

personbevis på att man är över 18 år. 

 

En sak som vi har lagt märke till är den populära ”alkoläsken” och cider, som idag 

är mycket vanlig. Enligt en studie, som tidigare nämnts, är de färger som barn 
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mest dras till hos produkter lila, röd, gul, blå och grön. Idag har cider och 

”alkoläsk” nästan enbart dessa färger vilket lätt kan tolkas som att dessa produkter 

riktar sig till en viss målgrupp. Kanske inte just till barn men i alla fall en mer 

ungdomlig målgrupp än andra alkoholprodukter. Det gör att argumentet hos vissa, 

att de inte riktar sig till individer under 25 år, lätt kan tolkas på ett annat sätt. 

 

Vad som är försköning av alkohol i reklam är en tolkningsfråga, det råder det inga 

tvivel om. Vi har uppmärksammat många olika annonser där vissa enbart har 

flaskan i sin annons medan andra har mer eller mindre avklädda kvinnor i fokus, 

där det knappt märks att det är fråga om reklam för alkohol. I fallet med de 

avklädda damerna kan man ställa sig frågan vem annonsen riktar sig till. Är det 

till kvinnor som identifierar sig med personen i annonsen? Är det till de som är 

intresserade av dessa kvinnor? Är det de som faktiskt tycker om denna form av 

dryck? Skulle fallet vara så att det är till de som identifierar sig med kvinna så är 

det knappast helt regelrätt med tanke på att dessa kvinnor knappt är 20 år fyllda. 

Skulle det andra sidan var de som är intresserade dessa kvinnor är det lätt att 

ifrågasätta om det är den knappt synliga flaskan eller kvinnan i fråga som dragit 

till sig uppmärksamhet. Och skulle det nu vara så att reklamen riktar sig till de 

som faktiskt tycker om denna form av dryck, varför väljer man inte då att sätta 

flaskan eller drycken mer i fokus? 

 

7.2 Kritik 
 
Under det här avsnittet ska vi försöka redogöra för vad som skulle kunnat utföras 

på ett bättre sätt i arbetet. 

 

Med tanke på vår geografiska position har vi inte haft möjligheten att utföra fler 

personliga intervjuer än vad vi har gjort. Personliga intervjuer kan vara av större 

värde än telefonintervjuer eftersom att respondenten inte behöver känna sig lika 

stressad då. Vi tycker dock att vår personliga intervju inte hade något större värde 

än de telefonintervjuer vi genomförde, utan alla intervjuer innehöll lika mycket 

information. 
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Det har varit väldigt svårt att hitta vetenskapliga artiklar som vi kunnat använda i 

någon större omfattning. De vetenskapliga artiklarna är nyttiga då de är granskade 

av forskare. Där känner vi att vi skulle önskat hitta fler artiklar så denna studie 

kunnat bli ännu mer trovärdig. 

 

En Internetkälla har använts i arbetet vilket inte alltid är så bra på grund av att 

innehållet är av varierande tillförlitlighet. Dessutom vet vi inte hur länge 

materialet kommer finnas tillgängligt. Den webbplats vi har 

använt(www.expovera.com) är en etablerad hemsida för småföretagare och bör 

därför ha en relativt hög tillförlitlighet. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 
 
Eftersom att det här arbetet är vinklat i ett företagsperspektiv skulle det vara 

intressant att se hur konsumenters attityder gentemot alkoholreklam ser ut. Till 

exempel hur konsumenter påverkas av alkoholreklamen som idag förekommer i 

olika medier och hur samhället ser på de moraliska aspekterna i frågan. 

 

En annan utveckling av den här studien som skulle vara intressant är att jämföra 

alkoholbranschen med andra branscher som också är begränsade av lagar och 

moraliska värderingar. Vi tänker då främst på tobaks- och läkemedelsindustrin. 
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Bilaga – Frågeformulär 
 
1. Vilka marknadsföringskanaler använder Ni för att marknadsföra Era 

produkter? 
 

• Varför använder Ni Er av dessa marknadsföringskanaler? 
• Kan Ni ge något exempel på en kampanj? 

 
2. På vilket sätt anpassar Ni Er efter de lagar som styr marknadsföringen av 

alkohol? 
 

• Ge exempel på ett sådant . 
 
3. Om lagen som styr marknadsföringen av alkohol hade sett annorlunda ut hade 

Ni då             marknadsfört Er på ett annorlunda sätt?                                                                           
 

• På vilket sätt hade Ni marknadsfört Er då? 
 
4. Känner Ni att Ni har något moraliskt ansvar i marknadsföringen av Era 

produkter, när det gäller att välja marknadsföringskanal? 
 

• Om ja, Varför? 
• Om nej, Varför? 

 
5. Önskar Ni att vara anonym? 
 


