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Sammanfattning 
 

Tidskriften Gourmet ställdes inför Marknadsdomstolen sedan de publicerat 

alkoholreklam som inte överensstämde med den aktuella lagen. Detta var år 1997 och 

år 2003 kom domen. Domen innebar att det blev tillåtet att publicera alkoholreklam i 

större utsträckning än vad som tidigare varit tillåtet. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka huruvida lagändringen i Alkohollagen påverkat alkoholkonsumtionen och 

våldsbrotten och om detta i sin tur påverkar polisens arbete. Information i detta ämne 

har inhämtats genom att studerat lagtext, domslut, Statens Offentliga Utredningar 

(SOU) samt övrig litteratur på området. Teorier om reklam, hur vi påverkas av 

reklam, statistik över alkoholkonsumtion och våldsbrottslighet har legat i fokus under 

teoriavsnittet. I detta avsnitt har även internationell forskning om alkoholreklam 

belysts. Reklamteorier visar på att vi påverkas av reklam, detta sker framför allt 

genom omedveten inlärning och leder till att vår bild av varumärket förändras. På 

grund av att reklam kan påverka både på kort- och lång sikt, kan det vara svårt att 

mäta effekterna av reklam. Det är även svårt att urskilja reklamens effekter från andra 

faktorer som även påverkar. I och med lagändringen kunde statistik gällande 

alkoholkonsumtionen till en början påvisa en ökning av denna för att sedan 

stabiliseras något. Även våldsbrotten följde samma trend som alkoholkonsumtionen 

och ökade därmed i samband med lagändringen.  
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1. Inledning   
 

År 2003 skedde stora förändringar i Alkohollagen i Sverige. Dessa förändringar 

innebar att det blev tillåtet att publicera alkoholreklam i tryckt skrift. Alkohol och 

alkoholreklam är ett relevant ämne i vårt samhälle, eftersom alkoholen mer och mer 

har blivit en del av den svenska vardagen. De negativa effekterna av alkoholen i 

samhället är många, och därför har vi har valt att undersöka huruvida 

alkoholreklamen kan kopplas till polisens arbete, med fokus på alkoholrelaterad 

brottslighet. Lagändringen är relativt ny och aktuell och därför är det extra intressant 

att titta på om man kan se några förändringar av alkoholkonsumtionen sedan 

lagändringen infördes.  

 

1.1 Bakgrund 

Gourmetmålet  
 

År 1997 drog Konsumentombudsmannen (KO) tidskriften Gourmet inför rätta, 

eftersom tidningen publicerat alkoholannonser i tidskriftens prenumererande upplaga. 

KO ansåg att detta stred mot gällande svensk lagstiftning. Detta var starten på en tvist 

som pågick från 1997 fram till 2003. Tvisten var först uppe i Tingsrätten som friade 

tidskriften Gourmet, men KO överklagade domen till Marknadsdomstolen. I 

Marknadsdomstolen fastställdes Tingsrättens tidigare dom, och i och med denna dom 

upphävdes Sveriges alkoholreklams förbud i press, och det blev nu öppet för 

alkoholreklam i tidningar och tidskrifter. Domen betyder dock inte att det är fritt fram 

med alkoholreklam i tv eller radio.1 

 

Marknadsdomstolen menade i sitt domslut, att ett förbud mot alkoholreklam i press är 

att anse som ett handelshinder inom EU.2 För att få behålla reklamförbudet hade KO 

varit tvungen att övertyga domstolen om att förbudet har en icke oväsentlig betydelse 

för alkoholkonsumtionen i landet.3  

 

                                                
1 Helling Stig 2004 Berusning till salu  
2 Pressmeddelande 20030205 Konsumentverket 
3 EG-fördraget artikel 30 
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1.2 Alkohollagens lydelse före och efter Gourmetmålet 
 

Lagändringen trädde i kraft 15 maj 2003. Lagändringen består framför allt av en 

ändring och utvidgning av 11 a-c §. Tidigare stadgade 11 § att marknadsföring av 

spritdrycker, vin eller starköl till konsumenter inte fick användas i skrifter på vilka 

tryckfrihetsförordningen är tillämplig. Idag består 11 § av regler för hur utformningen 

av alkoholreklamen skall ske. T ex att framställning i bild bara får omfatta återgivning 

av vara eller råvaror, enstaka förpackningar eller varumärke. Paragrafen anger även 

största tillåtna storlek på annonsen samt att den inte får framställa hög alkoholhalt 

som en positiv egenskap. Numera regleras även reklam för alkoholhaltiga lättdrycker. 

Informationstext om alkoholens skadeverkningar ska finnas med i annonsen. 4 

 

”11 a § Vid marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller högst 15 

volymprocent alkohol till konsumenter genom kommersiella annonser i 

periodiska skrifter eller andra skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är 

tilllämplig och som med avseende på ordningen för utgivningen är 

jämförbara med periodiska skrifter, får framställning i bild omfatta endast 

en återgivning av 

1. varan eller råvaror som ingår i varan, 

2. enstaka förpackningar, eller 

3. varumärke eller därmed jämförligt kännetecken. 

   Annons som avses i första stycket får inte vara större än 2 100 

spaltmillimeter. Annonsen skall på ett tydligt sätt ange dryckens 

alkoholhalt men får inte framställa en hög alkoholhalt som en positiv 

egenskap. 

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

mot god sed genom det sammanhang där den förekommer, använda sig av 

metoder som är opassande med tanke på konsumenten eller innehålla 

osanna eller vilseledande uppgifter om alkohol, alkoholkonsumtion, 

alkoholens verkningar eller andra egenskaper".5 

 

                                                
4 Alkohollagen 1994:1738 4 kap 
5 Ibid 



     3 

Bryggarna har även tagit fram egna rekommendationer för alkoholreklam, dels för att 

de tycker att lagen är diffus vad gäller marknadsföring av alkohol i andra medier än 

tidningar och tidskrifter, dels för att slippa hårdare restriktioner eller lagstyrning.6 

 

Lagen har preciserats från att ha stadgat att marknadsföring inte får rikta sig särskilt 

mot eller skildra barn och ungdomar, till att alkoholreklamen idag inte får riktas mot 

eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. 7  

 
”8 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter skall särskild 

måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd som är 

påträngande eller uppsökande eller som uppmanar till bruk av alkohol får 

inte företas. Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn 

eller ungdomar som inte har fyllt 25 år”.8 

 

Vad gäller tv och radio är det fortfarande förbjudet att sända alkoholreklam. Detta 

gäller dock bara sändningar från Sverige.9 Kanaler som sänder från andra länder 

tillämpar det så kallade Tv-direktivet, som innebär att kanalen följer den lag där 

sändningen kommer ifrån.  

 
”10 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter får inte 

användas kommersiella annonser i ljudradio- eller TV- program. Detta 

gäller även för sådana TV-sändningar över satellit som omfattas av radio- 

och TV-lagen”. 10 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida lagändringen i Alkohollagen, indirekt, 

är en bidragande orsak till ökade våldsbrott.  

 

                                                
6 Nya riktlinjer för alkoholreklam Pressmeddelande 2006-02-17.  
7 Alkohollagen 1994:1738 4 kap 
8 Alkohollagen 1994:1738 4 Kap.  
9 Ibid 
10 Ibid  
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1.4 Frågeställningar 
 

• Hur påverkas vi av reklam? 

• Har lagändringen påverkat alkoholkonsumtionen? 

• Har våldsbrotten förändrats i antal sedan lagändringen? 

 

1.5 Avgränsningar 
 

De faktiska siffror som förekommer i uppsatsen i form av statisk över 

misstänkta/lagförda personer samt statistik över alkoholkonsumtion är tagna ur 

svenska förhållanden. Vi kommer även att visa på exempel tagna utanför Sverige 

under teoridelen.  

 

Vi avgränsar oss till att enbart studera alkoholreklam. Vi är medvetna om att det är 

svårt att komma fram till hur olika faktorer var för sig påverkar alkoholkonsumtionen. 

Alkoholreklam är bara en del i helheten. Andra faktorer som i hög grad spelar in är 

pris, åldersgränser, alkoholtraditioner, tillgänglighet, införsel, skatter mm. Vi lägger 

fokus på alkoholreklamen men vi är medvetna om att även ett flertal andra faktorer 

påverkar alkoholkonsumtionen.   

 

1.6 Tillvägagångssätt 
 

Vi har genom att studerat lagtext, propositioner, Statens Offentliga Utredningar 

(SOU), samt rättsfall satt oss in i rådande rättsläge.  

 

Informationsinhämtningen har skett till största del genom litteratursökningar i 

databaser. Statistik från myndigheter och organisationer har använts för att belysa 

vissa delar av arbetet. I rapporten kommer vi även att belysa hur mycket pengar som 

lagts på alkoholreklam under de senaste åren. Teorier om hur vi påverkas av reklam 

har inhämtats genom litteratur. Genom litteratur har vi även studerat huruvida reklam 

leder till ökad försäljning och i vilka fall reklam påverkar människor på kort och lång 

sikt. Vi har valt att citera lagtext löpande, för att göra texten mer överskådlig och 

tydlig för läsaren.  
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2. Teori  
 
Under teoridelen kommer det att visas teorier om reklam, hur vi påverkas av reklam, 

samt den omedvetna inlärningen som är den största delen av vår inlärning. Statistik 

gällande alkoholkonsumtion över tid, samt statistik över alkoholrelaterad 

våldsbrottslighet kommer att belysas i detta kapitel. Internationell forskning om 

alkoholreklam kommer även att presenteras.  

  

2.1 Reklamteorier 
 

I boken När gräset växer av Landin visar studier att människor inte är särskilt 

intresserade av reklam eftersom vi tycker att reklamen inte har något att lära oss. 

Studien visar även att vi inte tror att reklamen påverkar oss särskilt mycket, men 

däremot tror vi att reklamen påverkar samhället i stort i hög utsträckning. Landin 

menar att människor för länge sen förstått logiken bakom reklamen nämligen att 

företagen enbart vill sälja sin produkt och inget annat.11 

 

Faktorer för reklampåverkan: 

1. Hur vi människor behandlar reklam 

2. Hur vi minns saker 

3. Hur vi fattar beslut 

Detta är tre åtskilda processer och sambanden mellan dem är långt ifrån linjära.12 

 

Landin menar vidare att reklam inte påverkar försäljningen direkt. Reklam ska sälja, 

på lång sikt, på kort sikt eller både och. Att öka försäljningen (eller på vissa 

marknader se till att den inte minskar) är alltid det yttersta syftet med reklamen. Med 

detta menas att reklamen ska påverka konsumentens köpbeslut. I de flesta fall finns 

det inte en direkt relation mellan reklam och köpbelsut, och därmed inte heller mellan 

reklam och försäljning.13 

 

                                                
11 Landin Dan 2006 När gräset växer  
12 Ibid 
13 Ibid 
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De val vi gör mellan olika varumärken i en given situation t ex vid butikshyllan, 

medvetet eller omedvetet, påverkas av den bild av respektive varumärke som vi bär 

inom oss. Varumärket utgör summan av alla de intryck som vi har av en produkt. Det 

reklamen i de allra flesta fall kan bidra med är att förbättra förutsättningarna för att ett 

köp ska äga rum, snarare än att sälja.14 

 

Reklam påverkar varumärket, vilket i sin tur påverkar köpbeslutet. Reklam handlar 

om att etablera och fördjupa en relation mellan varumärke och konsument för att öka 

chansen att bli vald. Eller ännu enklare: reklam handlar om minnen. 

Varumärkesbilden är egentligen inget annat än en minnesbild och reklamens uppgift 

är att påverka den minnesbilden. Det är dock inte minnen på det sätt vi använder ordet 

i dagligt tal, dvs. upplevelser som vi kan dela med oss av till andra. Här pratar vi om 

minnen i deras egentliga bemärkelse: de mekanismer hjärnan använder för att koda, 

lagra och ta fram information. Vad konsumenter tycker, tänker och känner när de tar 

del av reklam är egentligen ganska ointressant. Det viktiga är vad reklamen lämnar 

efter sig. Hur den påverkar varumärkesbilden.15 

 

Enligt Landin lär vi oss hela tiden vare sig vi tror det eller inte. Inlärning eller så 

kallad kodning och lagring av information kan ske medvetet eller omedvetet. 

Reklaminlärning sker framför allt omedvetet. Omedveten inlärning sker vid låg 

uppmärksamhet och resulterar i omedvetna minnen. Denna process sker automatiskt, 

omedelbart och den är oundviklig. Den är också oåtkomlig för vårt medvetande, vilket 

betyder att vi inte kan ta fram omedvetna minnen ur vårt inre för att analysera dem 

med vår tankeförmåga som vi kan göra med medvetna minnen. Hög uppmärksamhet 

är helt avgörande för medveten inlärning och helt irrelevant för omedveten inlärning. 

Omedveten inlärning är en väldigt kraftfull process. Det finns flera studier där 

människor har föredragit varumärken som de sett reklam för en stund tidigare även 

om de inte haft något som helst medvetet minne av att ha sett den. Vår hjärnaktivitet 

består till ca 90 % av omedveten inlärning och de resterande 10 % är medveten 

inlärning. Landin menar vidare att de omedvetna minnena har enorm betydelse för 

                                                
14 Landin 2006 
15 Ibid 
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vårt beslutsfattande. De omedvetna minnena varar mycket längre än medvetna 

minnen. Eftersom vi inte vet att vi har dem kan vi inte heller glömma bort dem.16  

 

En modell för hur vi fattar beslut är: erfarenhet, känslor och tankeförmåga. Hur vi 

förklarar våra beslut är däremot något helt annat. Däremot tror vi ofta att vi fattar 

rationella beslut utifrån genomtänkta handlingsalternativ.17 

 

Reklam kan ha fyra tillvägagångssätt: 

• Övertalning: få konsumenten att tro att produkten är bättre på något sätt.  

• Inlevelse: få konsumenten att känna att varumärket betyder mer för henne.  

• Saliens: bygger en relation med konsumenten genom att sticka ut och uppträda på 

ett annorlunda sätt. 

• Säljeffekt: kuponger, priskampanjer och andra erbjudanden.18 

 

Det enda som egentligen är intressant med reklam ur ett effektperspektiv är vilka 

minnesspår den lämnar efter sig. Dessa minnen är till största delen omedvetna.19 

 

När vi kommer ihåg att vi sett en viss reklam betyder det att vi har identifierat den 

som ”reklam”. Eftersom vi så fort vi klassificerar något som reklam aktiverar våra 

försvarsmekanismer (”det är ju bara reklam”), kan reklamens effekt på varumärket 

mycket väl bli mindre och kanske ingen alls.20  

 

Rogers och Storey (1989) definierade en kampanj på följande sätt: 

• En kampanj har ett syfte 

• En kampanj är riktad mot en stor mottagargrupp 

• En kampanj har en klar tidsgräns 

• En kampanj består av en samordnad uppsättning av aktiviteter21 

 

Reklam ska i slutänden sälja! Att utvärdera reklam handlar till stor del om 

kvalificerade gissningar.22  
                                                
16 Ibid 
17 Landin 2006  
18 Ibid 
19 Ibid 
20 Ibid  
21 Andrèasson Sven 2003 Den svenska supen i det nya Europa 
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2.2 Statistik gällande alkoholkonsumtion  

Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat dramatiskt sedan mitten av 1990-talet. År 

1996 uppskattades den totala årliga konsumtionen till 8,4 liter (100-procentig) alkohol 

per invånare 15 år och äldre. År 2005 låg nivån på 10,2 liter.23 Nivån på det svenska 

drickandet når nu samma höjder som i slutet av 1800-talet. Omräknat i 40-procentig 

sprit rör det sig om 22,5 liter sprit per person och år. Alla över 15 år räknas in i 

statistiken. Ser man till olika typer av alkoholdrycker är det starköl och vin som står 

för den stora ökningen. Konsumtionen av starköl och vin har stigit med 40 procent 

sedan 1996. Sprit- och folkölsdrickandet har minskat under samma period.24  

Män dricker mer än dubbelt så mycket alkohol som kvinnor, men även kvinnorna har 

ökat sin konsumtion, vilket märks tydligast i gruppen 50-75 år. Alkoholkonsumtionen 

bland elever i årskurs 9 har emellertid minskat på senare år. Det är främst ett ökat 

antal dryckestillfällen som ligger bakom den totala konsumtionsökningen även om 

mönstret av veckoslutsdrickande kvarstår. Konsumtionen uppvisar vidare tydliga 

säsongsvariationer och är som högst under sommaren. Detsamma gäller frekvensen av 

berusningsdrickande.25 

En av de största förändringarna i svensk alkoholpolitik var 1995 i och med inträdet i 

EU. De tillåtna införselkvoterna höjdes stegvis fram till 1 jan 2004. Det svenska 

statliga alkoholmonopolet förutom detaljhandelsmonopolet (Systembolaget) 

avskaffades. Detta innebar att den statliga kontrollen på alkoholområdet minskade, 

samtidigt som antalet aktörer på alkoholområdet ökade.26 

 

 

 
 

Tabell 1.  Alkoholkonsumtion i Sverige över tid  

                                                                                                                                       
22 Landin 2006 
23 Centrum för Socialvetenskaplig Alkohol- och Drogforskning (SoRAD) 
24 Leifman Håkan (Alkoholforskare) Kritiska EU-fakta Nr 73 Februari 2002 
25 Centrum för Socialvetenskaplig Alkohol- och Drogforskning (SoRAD) 
26 Andrèasson 2003 
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27 

År 2005 låg alkoholkonsumtionen på 10,2 liter. Första halvåret 2006 låg 

konsumtionen på samma nivå som för samma period år 2005.28 

 
 
2.3 Alkoholkonsumtion som en av orsakerna till våldsökningen 
 
En orsaksfaktor till ökat faktiskt våld är alkoholkonsumtion. Orsakssamband mellan 

våld och alkohol har konstaterats i olika experiment, bland annat inom kriminologin 

och dess forskning som visar att samband framgår på minst tre olika sätt.29 Den första 

indikationen visar att vid studier av lagförda misshandelsbrott är 70-80 % av 

gärningsmännen samt 40-50 % av offren alkoholpåverkade vid brottstillfället.  I 

intervjustudier har man kunnat påvisa att storkonsumenter av alkohol oftare hamnar i 

våldsutlösande konflikter med omgivningen. En ny studie visar att personer med 

alkohol- eller narkotikarelaterade problem som togs in i den slutna sjukvården, 

svarade för nära en fjärdedel av alla lagföringar för våldsbrott under perioden 1988-

2000.30 Forskare vid Centrum för våldsprevention, Karolinska Institutet, har nyligen 

gjort en sammanställning av de cirka 350 000 våldsbrott som någon dömts för i 

Sverige under åren 1998-2000. Mer än vart fjärde brott (28 %) begicks av personer 

som vårdats för alkohol- eller narkotikamissbruk. Detta kan jämföras med att endast 5 

% av brotten begåtts av personer med psykisk sjukdom.31 

 

 

 
 

 

Diagram 1. Brottsutvecklingen i Sverige över tid 

                                                
27 http://www.fhi.se/upload/ar2005/ovrigt/Lagradsremissillegalalkohol.pdf 
28 www.fhi.se 2006-11-01 
29http://www.fhi.se/upload/ar2005/ovrigt/Lagradsremissillegalalkohol.pdf  
30 Fazel S & Grann M. 2004 Psychiatric morbidity among homicide offenders: a Swedish population 
study. American Journal of Psychiatry, 161, 2129-213 
31 Forskning och Framsteg 7/05 – Missbrukaren vanlig som våldsverkare 
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32 

 

Med undantag för den polisanmälda barnmisshandeln följer alla typer av 

misshandelsbrott ungefär samma rytm över veckans dagar som alkoholkonsumtionen. 

Detta oavsett om offret är kvinna eller man, om gärningsman och offer är bekanta 

med varandra eller inte, samt om misshandeln sker inomhus eller utomhus. Ytterligare 

en indikation handlar om utvecklingen av alkoholkonsumtion och våldsbrottslighet 

över tid.  Många undersökningar visar att alkoholkonsumtionen per invånare varierar 

systematiskt med den polisanmälda misshandelsbrottsligheten, sambandet är än 

starkare vid polisanmält dödligt våld.33 Den senaste undersökningen som visar på 

systematiskt samband mellan alkoholkonsumtion och vissa våldsbrott bygger på 

förhållandena mellan åren 1956-1994.34 Undersökningen påvisade att en årlig 

konsumtionsökning på 1 liter ren alkohol per invånare (15 år och äldre) skulle leda till 

en ökning av polisanmäld misshandelsbrottslighet med 7 %. Det förväntade antalet 

anmälningar av misshandelsbrottsligheten år 2003 blev ungefär 63 100, men det 

faktiska utfallet för 2003 blev 65 177 anmälningar om misshandelsbrottslighet, nära 3 

% högre än det förväntade utfallet. Dessa samband mellan alkohol, våld och 

                                                
32 www.bra.se 2006-11-07 
33 Ibid  
34 Ibid 
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konsumtionsutvecklingen, talar mot att den ökade polisanmälda brottsligheten skulle 

bero på faktorer som till exempel ökad anmälningsbenägenhet hos allmänheten.35  

 
Tabell 2. Anmälda våldsbrott över tid 

 
Anmälda brott  

 

År  

2000  2001  2002  2003  2004  2005   

Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  

Hela 

landet  
      

Våldsbrott  75 874 78 407 79 455 83 782 86 107 94 205 

36 

 
Sprit och vinleverantörsföreningens vd har i deras branschtidning Apéritif, hävdat att 

en statistisk koppling mellan alkoholförsäljning och våldsbrottslighet är lika sannolik 

som en koppling mellan försäljningen av radioapparater och våldsbrottslighet skulle 

ha.37 Leif Lenke, alkoholforskare och professor i kriminologi vid Stockholms 

universitet håller dock inte med i det påståendet. Han menar att sambandet för 

alkoholkonsumtion och våld är påfallande starkt, och att ungefär hälften av all 

våldsbrottslighet beror på alkoholkonsumtion. Vidare hävdar han att om 

totalkonsumtionen ökar med 1 liter ren alkohol per invånare och år, så kommer antalet 

mord och misshandelsfall att öka med omkring 10 %. Sambandet gäller också för 

omvänd situation, nämligen, om konsumtionen går ner, så minskar antalet våldsbrott. 

Enligt Lenke finns det skillnader i graden av våld och typen av konsumtion. Det grova 

våldet hänger samman med storkonsumtion och missbruk, medan lindrigare våld sker 

i en större mer blandad grupp.38 

 

                                                
35 www.bra.se 2006-11-02 
36 Ibid 
37 Apèrtif, Sprit och vinleverantörsföreningens branschtidning 
38 www.systembolaget.se 2006-10-20 
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Även polisen ser sambandet mellan alkohol och våld i sitt dagliga arbete. Lars 

Lehman, chef för Katarina närpolis i Stockholm, säger att det snarare är en regel än ett 

undantag att alkohol finns med i bilden när det gäller våldsbrott.39  

 
Figur 1. Alkoholkonsumtionstillfällen - våldshändelser 

40 

Figuren visar storleksmässigt hur många våldsbrott som sker av en berusad 

gärningsman. Majoriteten av alla våldsbrott sker under alkoholpåverkan.41 

 

2.4 Internationell forskning och studier 
 

Eftersom alkoholreklam i Sverige inte har varit särskilt utbredd innan lagändringen, 

har en stor del av fakta och forskning hämtats från internationella exempel.  

 

Representanter för alkoholindustrin framhåller ofta att reklam främst eller uteslutande 

rör sig om en kamp mellan varumärken, det vill säga, en lyckad reklamkampanj skall 

resultera i att man lyckas locka över kunder från konkurrenterna.42 Mark Snyder, som 

gjort flera studier över ämnet alkohol och reklam, säger att ”reklamen är den mest 

inflytelserika kraft som påverkar våra vanor och vårt sätt att leva, oavsett om det 

gäller vårt val av föda, hur vi klär oss, hur vi arbetar och roar oss”.43 

 

                                                
39 www.systembolaget.se 2006-11-02 
40 CAN Forskning och fakta, nr 7 
41 Ibid 
42 Helling 2004 
43 Snyder M: Appeals to Image and Claims About Quality: Understanding the Psychology of 
Advertising. 1985. www.can.se 
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I flera länder förekommer frivilliga så kallade självregleringar, där alkoholindustrin 

själv sätter upp regler kring alkoholreklam. Det kan röra sig om vilka tider 

alkoholreklam skall få visas i tv, vilken typ av alkohol man skall få göra reklam för 

osv. Detta görs främst för att alkoholindustrin ska slippa lagstiftning på området i det 

aktuella landet, och för att sanktioner skall finnas mot de företag som inte följer 

regleringarna.44 Alkoholforskaren David H Jernigan, hänvisar till ett exempel i en 

Australiensisk undersökning där forskarna lät två grupper av ungdomar, den ena 

bestående av 15-16-åringar, den andra 19-21-åringar, titta på annonser som gjorde 

reklam för vodkadrinkar. Reaktionerna från ungdomarna gick stick i stäv med de 

självreglerande målsättningar som alkoholproducenterna Australia’s voluntary 

Alcoholic Beverages Advertising Code satt upp. De unga tittarna bedömde drinkarna 

som en tillgång som underlättar social och sexuell framgång och som dessutom ger 

skön berusning. Nära hälften av deltagarna i den äldre gruppen betraktade annonsen 

som ämnad åt yngre eller betydligt yngre personer än de själva, medan en fjärdedel av 

de yngsta uppfattade reklamen som riktad till just deras åldersgrupp.45 

 

Alkoholproducenterna i USA har också ett självreglerande system gällande 

alkoholreklam. År 1936 bestämde starkspritproducenterna att de frivilligt skulle avstå 

från reklam i radio, och 1948 utvidgades detta till att även gälla TV.46 Åtgärden togs 

eftersom en bred opinion ansåg att alkohol förde med sig risker för både samhället 

och enskilda, och reklamen betraktades som bidragande till detta. Från 1976-1995 

sjönk starkspritsandelen i USA räknat i ren alkohol från 41 till 29 procent, medan ölet 

gick upp från 47 till 61 procent. Den här utvecklingen ledde till att 

starkspritsproducenten Seagrams Americas bröt den nära 50 åriga överenskommelsen 

i juni 1996 genom att i TV låta göra reklam för en utav deras whiskey. Efter detta 

följde andra spritproducenter efter och i november 1996 beslöt styrelsen för DSC (The 

destilled council of the United States) att återkalla sitt frivilliga reklamförbud i radio 

och TV. Tremblay och Okuyama, två amerikanska ekonomer anser att även om 

reklamen i sig har en liten eller obetydlig roll som behovshöjande faktor, men 

erfarenheter från andra områden visar att när reklam av olika skäl släpps fri så ökar 

priskonkurrensen och konsumtionen ökar sannolikt som en följd av detta. De två 

                                                
44 Helling 2004 
45 Helling 2004 
46 Ibid 
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forskarna drar därför slutsatsen att ”Om detta stämmer så skulle borttagandet av 

reklamförbudet för starksprit leda till en ökning av alkoholkonsumtionen även om 

reklam i sig inte har någon effekt på efterfrågan” .47 

 

Saffer och Young, två amerikanska ekonomer, har sammanfattat resultaten från en 

omfattande tvärkulturell tidsseriestudie av förbud som infördes i en rad OECD länder 

på 1970-talet och konstaterar att signifikanta effekter av alkoholreklamen erhållits. 

Resultaten pekade samstämmigt på lägre alkoholkonsumtion och färre 

alkoholrelaterade problem där antalet dödsolyckor i trafiken utgjorde en variabel – i 

de länder som infört reklamförbud.48 Resultaten visade att länder som förbjudit 

spritreklam hade ungefär 16 procent lägre konsumtion än de utan sådana förbud. 

Länder som infört förbud för öl och vinreklam hade elva procent lägre 

alkoholkonsumtion än länder som bara förbjudit spritreklam. Antalet 

motorfordonsolyckor med dödlig utgång var 23 procent lägre i de länder som 

förbjudit all alkoholreklam.49 

 

I en studie av en grupp pojkar från Nya Zeeland har man undersökt relationen mellan 

identifiering av alkoholreklam och alkoholkonsumtion senare i livet.50 Man fann 

signifikanta samband mellan det antal reklambudskap pojkarna kom ihåg som 13-

åringar och deras självrapporterade ölkonsumtion vid 18 års ålder. De som kom ihåg 

fler reklambudskap rapporterade att de drack mer öl vid varje konsumtionstillfälle.51 I 

en annan amerikansk studie som omfattade 1872 ungdomar mellan 15-26 år har 

sambanden mellan reklam och alkoholkonsumtion undersökts. Ungdomarna fick 

svara på frågan hur mycket och hur ofta de druckit alkohol de sista fyra veckorna. De 

fick också tala om hur ofta de sett alkoholannonser i tv, tidningar och radio, samtidigt 

samlades data in om hur mycket pengar som satsats på reklam i dessa medier. 

Ungdomarna blev intervjuade vid fyra tillfällen mellan 1999-2004. För varje 

reklaminslag den tillfrågade såg mer än de övriga, ökade förbrukningen av alkohol 

                                                
47 Helling 2004 
48 Ibid 
49 Helling 2004 
50 Ibid 
51 Ibid 
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med 1 %. För varje extra dollar per invånare som användes till alkoholreklam inom ett 

område visade sig att de tillfrågades alkoholförbrukning ökade med 3 %.52 

 

 
 

  

  

                                                
52Archives of Pediatrics & Adolescent  Medicine, vol160/jan. 2006   
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3. Resultat 
 
I denna del kommer resultatet presenteras. Eftersom varje del i teorikapitlet är väldigt 

komplex och beroende av flera olika variabler, kommer vårt resultat att först 

presenteras kategoriskt, det vill säga, reklampåverkan för sig, alkoholkonsumtion för 

sig, och slutligen alkoholrelaterad våldsbrottslighet. I slutsatsen kommer vi att 

presentera ett resultat baserat på alla tre delar, inklusive perspektivet på hur mycket 

pengar bryggerierna lägger ner på reklam.   

 

3.1 Reklamteorier 
Reklam handlar om vår minnesinlärning som kan ske medvetet eller omedvetet. 

Inlärningen har som mål att påverka vårt köpbeslut. Det producenten vill åt är att öka 

försäljningen eller vinna marknadsandelar. För att uppnå målet med reklam krävs att 

syftet att skapa en positiv bild av varumärket hos människor även är uppfyllt. Genom 

att enbart se på dessa fakta kan man säga att alkoholreklam påverkar och när 

alkoholreklam påverkar oss leder det till ökad alkoholkonsumtion. Om inte 

kampanjerna/reklamen skulle ge effekter skulle de givetvis inte finnas. Vi påverkas 

framför allt omedvetet av reklam och det leder till att vår bild av varumärket 

förändras. En kampanj har som tidigare anförts, bara ett syfte enligt Rogers och 

Storeys definition av en kampanj.53 Vad som är viktigt att ha i åtanke när det gäller 

reklam, är att den långsiktiga påverkansprocessen har stor betydelse. Detta innebär att 

resultatet av en reklamkampanj inte nödvändigtvis ger resultat inom en kort 

tidsperiod, utan effekten/resultatet kanske inte går att utläsa förrän lång tid efter 

kampanjen.54 

 

3.2 Statistik gällande alkoholkonsumtionen 
Vid studier av alkoholkonsumtionen före och efter lagändringen av Alkohollagen kan 

man se att det till en början skedde en ökning av konsumtionen för att den sedan kom 

att sjunka till jämförbar nivå som innan lagändringen. Detta kan indikera att 

lagändringen har påverkat oss och att vi började dricka mer när lagändringen trädde i 

kraft. Om vi tittar på vad lagändringen har inneburit för konsumtionen över tid kan 

man säga att den är oförändrad, med några mindre förändringar, eftersom 
                                                
53 Andrèasson 2003 
54 Ibid 
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konsumtionen steg under 2004 och år 2005 minskade till en nivå som är jämförlig 

med konsumtionen innan lagändringen.55 

 

3.3 Alkoholkonsumtionen som en av orsakerna till våldsökningen 
Sambanden mellan alkoholkonsumtion och våldsbrott är relativt entydig. Ungefär 

hälften av all våldsbrottslighet beror på alkoholkonsumtion hävdar Lenke. Han uppger 

även att om totalkonsumtionen ökar med 1 liter ren alkohol per invånare och år, så 

kommer antalet mord och misshandelsfall att öka med omkring 10 %. Sambandet 

gäller också för omvänd situation, nämligen, om konsumtionen går ner, så minskar 

antalet våldsbrott.56 Detta innebär att eftersom alkoholkonsumtionen i Sverige stigit 

de sista 10 åren kommer även våldsbrotten följa i samma spår.57 

 

3.4  Internationell forskning 
Enligt internationell forskning är det bevisat att alkoholreklam har en 

konsumtionshöjande effekt. Detta framgår i en av de första forskningsstudier på detta 

område. Undersökningen har gjorts i USA och resultatet av studien visar ett klart 

samband mellan alkoholreklam och alkoholkonsumtion, både generellt i befolkningen 

och bland unga. Studien visar att unga personer 15-26 år som lever i mediala miljöer i 

vilka alkoholreklam ingår, dricker mer alkohol än jämnåriga som inte utsatts för 

alkoholreklam i lika stor utsträckning. Resultaten från undersökningen visar att unga i 

åldern 15-26 år dricker mera alkohol om de exponeras för alkoholreklam. Den 

amerikanska forskningen visar att både den totala omfattningen av alkoholreklam och 

antalet annonser som den enskilde blir exponerad för, ökar alkoholkonsumtionen. I 

områden med låg reklamnivå var alkoholkonsumtionen lägre än i områden med hög 

reklamsatsning. I forskningen kopplar de även ihop alkoholreklam och 

alkoholkonsumtion med folkhälsa.58 

 

 

 

                                                
55 www.fhi.se 2006-11-02 
56Leif Lenke, alkoholforskare och professor i kriminologi vid Stockholms universitet   
57 www.bra.se 2006-10-22 
58 Archives of Pediatrics & Adolescent  Medicine, vol160/jan. 2006   
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3.5 Lagändringens effekter sett ur polisens perspektiv 
 
Sammantaget påverkar alkoholen polisens arbete i stor utsträckning. Detta med tanke 

på hur många våldsbrott och trafikbrott (främst rattfylleri) som begås av berusade 

gärningsmän. Enligt Saffer var antalet motorfordonsolyckor med dödlig utgång 23 % 

lägre i de länder som förbjudit all alkoholreklam.59 I Sverige görs det i genomsnitt 

minst 15 000 bilresor varje dag med en förare som är påverkad. Antalet rattfyllerister 

skiljer sig markant mellan dygnets timmar, veckans dagar och årets månader.60 

 

Enligt Lehman, Närpolischef i Stockholm är det snarare en regel än ett undantag att 

alkohol finns med i bilden när det gäller våldsbrott.61 

 

3.6 Kostnader 
I Sverige satsade bryggerierna mellan september 2000 och augusti 2001 190 miljoner 

kronor i reklam för lättöl medan man under samma period sålde för endast 177 

miljoner. Under samma period drog bryggerierna in 6,8 miljarder på försäljningen av 

folköl och starköl.62 

 

  

                                                
59 Helling 2004  
60 www.vagverket.se 2006-10-24 
61 www.systembolaget.se 2006-10-24 
62 www.svd.se 2003-02-06 
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4. Diskussion  
 

Reklam är till för att sälja på kort och lång sikt eller som vissa säger vinna 

marknadsandelar, detta är något som de flesta forskare och andra är överens om. Men 

när det handlar om alkoholreklam börjar det tvekas. Helt plötsligt anser man det inte 

längre självklart att detta är syftet med reklamen eller det faktum att reklam påverkar. 

De oerhörda summor pengar som varje år satsas på alkoholreklam tror i alla fall vi 

inte är för skojs skull utan för att producenterna vill sälja mer.  

 

Effekterna av lagändringen i alkohollagen kommer kanske inte visa sig inom den 

närmsta framtiden. Eftersom viss reklam påverkar på lång sikt, kan vi inte med 

säkerhet säga hur stor påverkan alkoholreklam har på oss. De studier som publicerats 

visar dock att sambandet är starkt, speciellt när det gäller ungdomar och 

alkoholreklam.  

 

Även om man inte finner att sambandet mellan konsumtion och reklam är speciellt 

starkt, måste man ha i åtanke att reklam indirekt kommer att kunna påverka 

konsumtionen. Vi menar då att alkoholreklam kan bidra till ökad konkurrens mellan 

alkoholproducenterna som i sin tur kan generera i t ex prissänkningar på produkterna 

för att vinna marknadsandelar.  

 

Att alkoholkonsumtionen steg året efter Alkohollagens införande kan bero på många 

saker. Denna lag är en del i en helhet, att tyda vad som har påverkat vad till hur stor 

del är svårt. Eftersom vi har kommit fram till att reklam påverkar känns det inte helt 

främmande att ökningen av alkoholkonsumtionen antagligen delvis beror på 

lagändringen. 

 

När Systembolaget införde självbetjäningssystemet i en norrlandsort ökade 

försäljningen under det första året i butiken, för att sedan sjunka något till en nivå 

något högre än perioden innan självbetjäningen infördes.63 Detta har vi knytit an till 

ändringen av Alkohollagen. De likheter som vi ser är att när något nytt presenteras för 

oss, blir vi mer uppmärksamma och därmed också påverkade. Efter en period har man 

                                                
63 Personlig kontakt med säljare vid Systembolaget 
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dock vant sig vid det nya fenomenet, och det blir då mera som något vanligt 

förekommande i vår vardag. I och med detta stabiliseras konsumtionskurvan till en 

nivå som ligger på ungefär samma nivå som innan ändringen. Detta samband ser vi 

både när det gäller Alkohollagens ändring och vid Systembolagets omstrukturering.64 
65 

 

Lagändringen känns som ett slag mot befolkningen och samhället, och vinnarna är 

alkoholproducenterna. Ju mer alkohol som dricks ju större blir skadorna och 

kostnaderna för samhället. Lagändringen innebär en uppluckring av den svenska 

alkoholpolitiken som tidigare har varit restriktiv.  I Gourmetfallet valde 

Marknadsdomstolen att gå efter en annan linje istället för att bibehålla den restriktiva 

alkoholpolitik som Sverige hade innan Gourmetfallet avgjordes. Anledningen till 

domslutet var att Domstolen inte ansåg att det fanns tillräcklig forskning för att styrka 

sambandet mellan alkoholreklam och alkoholkonsumtion och därmed ansågs en 

eventuell lagändring inte utgöra något hot mot folkhälsan.  

 

En fråga som vi ställer oss är om marknaden börjar bli mättad, detta med tanke på att 

alkoholkonsumtionen har stannat av efter ökningen vi haft fram till år 2004. Detta kan 

bero på att alkoholkonsumtionen varit hög länge, och i stort sett ökat under hundra år. 

Kanske är det så att alkoholskadorna, kostnaderna för samhället och familjer i spillror  

gjort att gemene man börjar vakna upp och inse vad den höga alkoholkonsumtionen 

fört med sig. En indikation som tyder på detta är att Nykterhetsrörelsen ökar sitt 

medlemsantal både bland vuxen- och ungdomsorganisationen. Det är få 

organisationer som ökar i Sverige idag, men Nykterhetsrörelsen gör det.66 67 

 

De uppgifter om reklamkostnader som vi har är från åren 2000-2001. Några nyare 

siffror verkar inte ha offentliggjorts. Det intressanta i detta sammanhang är att 

bryggerierna satsade mer pengar på reklamen än vad de fick in genom försäljning för 

den aktuella produkten. Detta tyder på ”smygreklam” för produkter med en högre 

alkoholhalt som under dessa år fortfarande var förbjuden.   

 
                                                
64 http://www.fhi.se/upload/ar2005/ovrigt/Lagradsremissillegalalkohol.pdf 
65 Personlig kontakt med säljare vid Systembolaget 
66 www.iogt.se 2006-11-06 
67 www.unf.se 2006-11-06 
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4.1 Kritisk granskning av internationell forskning 
 
Det finns olika metoder för att studera reklamens effekter. Enligt den ekonometriska 

metoden undersöker man sambandet mellan en nations sammanlagda utgifter för 

alkoholreklam i jämförelse med den totala alkoholkonsumtionen. I dessa studier har 

man funnit ett lågt eller obefintligt samband mellan de två variablerna, och resultatet 

bör tolkas försiktigt bland annat på grund av: 

• Ingen hänsyn tas till antal reklamtillfällen under viss period 

• Resultatet visar inte hur reklamen sprids över årets månader 

• Olika exponeringstider konsumenten utsätts för tas inte med i resultatet 

• Mottagarna av reklambudskapet har olika förutsättningar och behov att 

bearbeta reklamen 

 

En viktig aspekt att ta med i beräkningen är alkoholens relativa förekomst på 

marknaden. Per capitakonsumtion varierar mycket från samhälle till samhälle och 

detta kan i sin tur ge olika utslag när man ska mäta effekten av alkoholreklam. Om vi 

jämför alkohol med tandkräm när det gäller effekterna av reklam, förstår vi alla att 

förändringar i marknadsvillkor som sänkta priser eller ökad tillgänglighet knappast 

skulle påverka den totala förbrukningen av tandkräm, här finns ett övre fast 

konsumtionstak, och inte ens den mest skicklige annonsören skulle kunna höja 

befolkningens konsumtion av tandkräm. Däremot kan köparnas val av varumärke 

förmodligen påverkas. Om samma förhållande gällde för alkohol som för tandkräm, 

det vill säga om vi uppnått det övre fasta konsumtionstaket, skulle alla svenskar gå 

omkring berusade hela tiden. Detta försvårar processen att mäta reklameffekter på en 

produkt som alkohol i jämförelse med tandkräm.  
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5. Slutsats 
 

Vi påverkas av reklam, detta sker framför allt genom omedveten inlärning och leder 

till att vår bild av varumärket förändras. På grund av att reklam kan påverka både på 

kort- och lång sikt, kan det vara svårt att mäta effekterna av reklam. Vårt resultat 

tyder på att lagändringen har påverkat alkoholkonsumtionen till viss del. I och med 

lagändringen steg alkoholkonsumtionen först för att sedan stabiliseras. Även 

våldsbrotten har ökat i samband med lagändringen. Detta i sin tur påverkar polisens 

arbete på grund av att ökade våldsbrott kräver mer resurser från polisens sida.  
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