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Alkoholreklam,    

för unga? 
Alkoholreklam är mer aktuell än någonsin i Sverige. 

 Under de senaste tre åren så har den mer än fördubblats 

och reklaminvesteringarna för alkohol uppgick år 2011 till 

över 800 miljoner kronor. 

Men hur ska vi se på utvecklingen. Är reklam för alko-

hol ett bekymmer eller är det en naturlig följd av att lagstiftningen under 2000-talet 

öppnat upp för den? 

lagstiftningen är tydlig och sätter ramar för alkoholreklamen. Samtidigt visar 

Sifo reklammätningar att drygt hälften av medieinvesteringarna för alkohol är tV-

reklam, vilken i svensk lagstiftning är förbjuden, men genom att reklamen sänds 

från utlandet är det sändarlandets regler som gäller. I praktiken betyder det att 

cirka hälften av den reklam vi ser för alkohol idag i Sverige inte är reglerad av 

svensk lag.

Utöver den ökning som skett av marknadsföring av alkohol i traditionella kana-

ler så blir det allt vanligare att kampanjer tas vidare i sociala medier. Alkoholre-

klam får inte riktas till personer under 25 år enligt svensk lag men genom sociala 

medier och viral spridning så uppstår svårigheter i att säkerställa att så inte sker. 

Forskning visar att reklam för alkohol får unga att börja dricka tidigare och att 

den påverkar dem till att dricka mer. Unga vuxna är den grupp i samhället som 

dricker mest alkohol och där andelen riskkonsumenter är som högst. Med den 

 kunskapen finns det stor anledning att säkerställa att åldersgränser för alkohol-

reklam följs och lever upp till kravet på särskild måttfullhet och att den inte ska 

uppmana till bruk. 

Denna rapport om alkoholreklamens utveckling i Sverige

belyser den framväxt som skett de senaste åren, hur 

lagstiftningen ser ut samt hur vi påverkas av reklam för 

alkoholdrycker.

Magnus Jägerskog, vd IQ
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Det är TV som dominerar inom alkoholrekla-
men. Drygt hälften av reklaminvesteringarna 
läggs här. Men även annonserna i dagspress 
ökar dramatiskt. Sedan 2008 är internet en ny 
kanal för alkoholreklamen och den har snabbt 
fått en stor roll. 

Mycket av reklamen i traditionella kanaler 
riktar sig till en vuxen målgrupp med fast in-
komst och etablerade vanor. För att nå en yngre 
publik krävs helt andra metoder och nya kanaler. 
Därför spelar digitala medier en allt viktigare 
roll i alkoholföretagens marknadsföring och 
kundrelationer.

Investeringar i alkoholreklam i press, tv och radio ökar dramatiskt. på tre år har 
 alkoholreklaminvesteringarna mer än fördubblats. år 2008 köpte alkoholproducen-
terna reklamutrymme för drygt 369 miljoner kronor. år 2011 köpte de utrymme för 
drygt 837 miljoner kronor – en ökning med ca 127 procent.1 om man jämför med 
reklaminvesteringarna för den totala marknaden så ökade dessa bara med cirka 
22 procent mellan 2008 och 2011.2 

Alkoholreklam idag

Relationsbyggande 
 maRknadsföRing
Att bygga och vårda relationer med kunderna är 
en av marknadsföringens viktigaste grundstenar. 
Teknikens utveckling under de senaste åren har 
gjort detta både billigare och lättare. Produkter 
och varumärken knyter idag målgrupperna till 
sig genom att skapa relationer med dem i många 
kanaler, och genom att låta målgruppen vara 
medskapare av kommunikationen. På så sätt blir 
målgruppen själv bärare av reklamen, och identi-
teten med produkten blir starkare.

Idag marknadsför sig alkoholproducenter 
och importörer i många olika internetkanaler. 
 Förutom att de har officiella webbplatser så har 
deras olika varumärken egna varumärkessajter. 
Dessa kompletteras dessutom av kampanj-
sajter och sociala medier där huvuddelen av 
marknadsföringen sker. Vissa kampanjsajter är 
spärrade för besökare med svenskt IP-nummer 
med  hänsyn till svensk alkohol- och marknads-
föringslag.

På varumärkessidor som är tillgängliga för 
svenska internetanvändare kan besökarna 
spela spel, delta i tävlingar, se på videoklipp, 
lyssna på musik och få information om var de 
kan köpa produkten. På kampanjsidorna eller 
på Facebook bjuder företagen ofta in till event 
och fester, men även här finns tester, spel och 
tävlingar. Syftet med tävlingar är att engagera 
mål gruppen.  Istället för att passivt konsumera 
reklam är konsumenterna idag en aktiv del av 
 kommunikationen. 

I digitala medier är det alltså inte smak och 
 intresse för fina viner som gäller. Det är party, 
livsstil och attityd. Målet är att bygga upp 
 relationer.

i och med fram
växten av sociala 
medier är privat
personer idag 
med och skapar 
innehåll i marknads
kommunikationen.

Källa: Sifos reklammätningar 2012-02-13
1 Sifos reklammätningar 2012-02-13
2 Sifos reklammätningar 2012-02-06

ReklAMInVeSteRIngAR FöR AlkoholhAltIgA DRyckeR I MeDIA*, 
1 JAnUARI 2000 – 31 DeceMBeR 2011, kRonoR.
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3 Svenskarna och internet 2011
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sociala medieR
95 procent av de unga i åldern 16–25 år är 
idag medlemmar i sociala nätverk på internet. 
Motsvarande siffra för befolkningen (12 år och 
uppåt) är 52 procent.3

Reklam i de traditionella kanalerna styr allt 
oftare målgrupperna vidare till sociala medier. 
En för företagen viktig aspekt med sociala 
medier är att det är enkelt att rekommendera 
något till andra. På så sätt underlättas word of 
mouth-marknadsföring. Reklamfilmer visas 
inte bara på tv och i biosalonger utan kan ses 
närsomhelst på kampanjsajter och Youtube. 
De finns också tillgängliga att dela med sig via 
de sociala nätverken. Det gör att en reklamfilm 
som anses rolig kan få stor gratisspridning. Ett 
exempel på detta är Heinekens film ”Walk-in 
Fridge” som kom för tre år sedan och snabbt 
fick över 10 miljoner visningar på Youtube. 
Idag är visningarna uppe i över 17 miljoner. 

Det förstärker bilden av att kommunikationen i 
sig är det centrala i marknadsföringen, snarare 
än produkten.

I och med framväxten av sociala medier är 
privatpersoner idag med och skapar innehåll i 
marknadskommunikationen. På internet blir 
hängivna kunder ambassadörer för varu-
märken. De delar foton och videoklipp med 
företagets produkter eller logotyp, företagen 
efterfrågar material genom tävlingar där 
målgruppen uppmanas skicka in texter, musik, 
bilder etcetera. Det användargenererade inne-
hållet är en tillgång för företagen. De flesta 
företagen väljer ut vilka bilder som ska visas på 
deras officiella sidor. Dessa sidor, som kan nå 
många personer, är sedan en effektiv resurs i 
marknadsföringen.

95%
av de unga i åldern 
16–25 år är idag 
medlemmar i 
sociala nätverk på 
internet. 
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facebook
På Facebook har varumärken stora möjligheter 
till exponering och marknadsföring, både genom 
egna sidor, applikationer och annonsering. Här 
kan företag, produkter och varumärken möta 
sina kunder på ett personligt plan och skapa 
diskussioner med sina nuvarande – och framtida 
– konsumenter.

I november 2011 hade tio ledande amerikan-
ska alkoholvarumärken nästan 6,7 miljoner 
människor som ”gillar” deras Facebook-sidor. 
Samma tio varumärken, utvalda för sin ung-
domsinriktning, hade lagt upp 35 725 bilder och 
377 filmer på sina Facebook-sidor. Och deras 
fans hade laddat upp 15 416 bilder och 98 filmer 
på varumärkenas Facebook-sidor.4  

En titt på Facebook idag visar att Heineken 
har över 5 miljoner ”likes”, Absolut Vodka drygt 
700 000, Bacardi och Captain Morgan har var-
dera drygt 2 miljoner.

Förutom varumärkessidor och applikationer på 
Facebook så skapas också mängder av inofficiella 
Facebooksidor med koppling till alkohol. Det kan 
ibland vara svårt för användare att avgöra om en 
Facebooksida är varumärkets  officiella eller om 
den har skapats av utomstående. Sådana Face-
bookgrupper har ingen åldersreglerande funk-
tion utan är tillgängliga även för minderåriga. 
Samtidigt som originalvarumärket inte kan styra 
över vem som får bli medlem eller vilket innehåll 
som finns, så förekommer det att företagen har en 
dialog via dessa sidor, lägger in kommentarer och 
tillhandahåller prylar för utlottning. Eftersom 
sidan inte administreras av originalvarumärket så 
har företaget inget ansvar för den, men det händer 
alltså att man ändå utnyttjar kanalen. 

twitter
På Twitter finns en stor mängd kommersiella 
aktörer, framförallt på andra marknader än 
den svenska. Alkoholtwittrarna skriver om 
evenemang och tävlingar. I mångt och mycket 
fungerar det som en lokal nyhetstjänst. 

Även på Twitter förekommer fenomenet med 
användargenererade profiler i varumärkens 
namn. Men Twitter används i dag inte i någon 
större utsträckning på den svenska marknaden. 
Däremot är det flera alkoholvarumärken som 
registrerat Twitterkonton men utan att dessa har 
någon aktivitet idag.

appar
Det finns förstås mängder med smartphone-
applikationer (appar) med alkoholrelaterade 
spel, fakta, festtips, drinkrecept med mera, men 
som inte har någon tydlig avsändare. Det finns 
även appar som producerats av alkoholvarumär-
ken, även om dessa inte är lika många. Dessa 
saluför inte sina produkter via apparna i första 
hand, utan har hittat användningsområden som 
är kopplade till deras produkt eller stämmer 
överens med deras image. Millers light har till 
exempel en app för att beställa öl från långt håll 
i en trång bar, Carling lager har ett spel där man 
ska balansera en öl över en bardisk till en kund, 
Becks har en ”gig finder”, Budweiser en fotbolls-
app, Stella Artois ölupphällar-app, Absolut har 
en ”Drinkspiration”, Malibu en DJ music mixer, 
Kahlúas app TalkAbout ger konversations- och 
drinktips för olika situationer och Havana club 
har en Havanna-guide. 

Dessa appar är främst varumärkesbyggande 
men har ofta med information om hur man ska 
konsumera produkten, eller var man får tag på den. 

4 Camy 2011
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youtube
Som beskrivits ovan ligger idag de flesta reklam-
filmer på Youtube. Det är idag en genomtänkt 
strategi från företagen. Populära filmer kan ses 
om och om igen, och av grupper som inte tillhör 
den tänkta målgruppen. 

Fler varumärken – som Captain Morgan, 
Budweiser och Absolut Vodka – har också egna 
Youtube-kanaler där de samlar alla filmer, eller 
filmer som tillhör en specifik kampanj.

ÅldeRsgRänseR och 
sociala medieR
I december 2011 meddelade Heineken och 
Facebook att de inlett ett globalt marknads-
föringssamarbete. Genom samarbetet kommer 
Heineken få fri tillgång till en marknadsförings-
plattform som når miljontals människor. Trots 
att en stor del av Facebooks användare är under 
25 år så försäkrar Heineken i sitt pressmed-
delande att man ska undvika att minderåriga 
exponeras för alkoholreklam. Man sa också att 
allt innehåll postat av bolagets varumärken ska 
följa lagar och riktlinjer.

I de sociala medierna når alkoholreklamen 
lätt ungdomar och unga vuxna. På Facebook 
behöver man sällan ange födelsedatum för att 
få komma in på en sida, ett grepp som annars är 
vanligt på kampanjsajter.

Men företagen har oftast något skrivet om 
åldersfrågan på sina officiella Facebooksidor 
eller Twitterkonton. Under ”info” kan det stå att 
innehållet är avsett för besökare med laglig ålder 
för att dricka alkohol, ibland finns länkar till 
speciella kampanjsidor om ansvarsfullt drick-
ande, som www.enjoyheinekenresponsibly.com. 
På en del svenska sidor står det på startsidan att 
du måste vara 25 år för att ”gilla”.

Men det sker i praktiken ingen kontroll av 
besökarna och oftast ramlar budskapen över 
besökaren innan åldersinformationen nått fram. 
Går man till exempel in på Absolut Vodkas 
Facebook-sida idag5 så möts man direkt av en 
reklamfilm för kampanjen Absolut night. Filmen 
uppmanar besökarna att bjuda in till fester via 
Absoluts sida för att ”garantera att folk kommer” 
och för att skapa ”an absolut night to remem-
ber”. Sedan får man partytips i form av roliga 
filmer och drinkrecept (se bild på sidan 9). Även 
Bacardis Facebooksida öppnar med en reklam-
film. Under About står det att man ska dricka 
ansvarsfullt. 

Vissa Facebooksidor ser mer stängda ut, som 
Captain Morgans sida, där du uppmanas ”gilla” 
sidan för att få ta del av informationen om du 
har den lagliga åldern inne. Samtidigt uppma-
nas du att dricka ansvarsfullt. Men börjar man 

klicka runt så får man ändå som besökare ta del 
av all den information som finns, se alla bilder 
och filmer, så i praktiken är det en öppen sida. 
Exempel på svenska sidor är Newcastle Brown 
Ale och Krušovice. Dessa sidor anger tydligt 
att du måste vara 25 eller äldre för att ”få kika 
in” eller ”gilla”. All information, inlägg, bilder 
och filmer syns ändå men Newcastles app ”Try 
something a little different” är suddig tills man 
gillat, ett grepp som flera andra alkoholrelate-
rade sidor också använder sig av. 

alkohol i matpRogRam 
och filmeR 
Enligt en undersökning av våra attityder till alko-
holreklam tycker över hälften av svenskarna att 
förekomsten av öl, vin och sprit har ökat i mat-
program.6 Många ser även en ökning i dokusåpor, 
tv-serier och filmer de två senaste åren. Tre av tio 
tycker att bilden av öl, vin och sprit i tv-program 
är underhållande. Och bland de yngre är det fler, 
fyra av tio, som tycker det. Samtidigt svarar över 
hälften att alkohol i tv-program framställs på ett 
förskönande sätt. Och var femte tror att om det 
dricks mycket alkohol i tv-program och filmer så 
ökar även drickandet hemma.

En brittisk studie från 2011 visar att det är 
extremt vanligt att alkohol visas i filmer oavsett 
 åldersgräns.7 I studien undersökte man hur ofta 
det dracks alkohol eller visades alkoholprodukter i 
300 filmer. Alkohol förekom på ett eller annat sätt 
i 86 procent av filmerna. Specifika varumärken 
visades i 35 procent av filmerna. Studien visade 
också att de flesta av filmerna som visade alkohol 
var barntillåtna. Sedan tidigare vet man att ex-
ponering för alkoholprodukter i långfilmer är en 
riskfaktor för användning av alkohol bland unga. 

86%
i en studie 
under sökte man 
hur ofta det 
dracks alkohol 
 eller  visades 
 alkoholprodukter 
i 300 långfilmer. 
alkohol förekom 
på ett eller  annat 
sätt i 86 procent 
av filmerna.

5 Januari 2012
6 novus opinion 2011
7 lyons et al 2011
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att du är minst 25 år.

Skriv ditt födelsedatum
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Reklam för alkoholhaltiga drycker regleras i 7 kap. alkohollagen (2010:1622) och 
marknadsföringslagen (2008:486). konsumentverket har även allmänna råd för 
alkoholreklam samlade i koVFS 2009:6. Syftet med dessa är att precisera begrepp 
som ”särskild måttfullhet” som finns i alkohollagen, och att ”främja en enhetlig till-
lämpning av reglerna för marknadsföring av alkoholdryck”.

lagstiftning och 
 självreglering

Reklam fÅR inte Uppmana 
till bRUk aV alkohol
All alkoholreklam i Sverige måste iaktta särskild 
måttfullhet. Reklamen får inte vara påträng-
ande eller uppsökande och inte uppmana eller 
uppmuntra till konsumtion. Marknadsföring får 
inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller 
unga vuxna som inte har fyllt 25 år. Man får inte 
heller annonsera i tidningar och tidskrifter för 
alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volym-
procent alkohol.

Annonsen får bara visa produkten (eller 
råvaror som ingår i produkten) och inte kopplas 
till personer, attribut eller livsstil. I tidnings-
annonser måste 20 procent av annonsen även 
innehålla en varningstext om alkoholens skade-
verkningar. På internet gäller samma regler som 
i tryckta media, med undantag för reglerna om 
varningstext samt att man även får göra reklam 
för alkoholdrycker som innehåller mer än 15 
volymprocent alkohol. 

Enligt alkohollagen är det förbjudet med re-
klam för alkoholhaltiga drycker i etermedierna. 
Men den som tittar på kanaler som TV3 och 
Kanal 5 kan se reklam för både vin och sprit på 
bästa sändningstid. Orsaken är att dessa kanaler 
sänder från utlandet.

aVgöRande föRändRingaR
Fram till maj 2003 förbjöd alkohollagen all 
 alkoholreklam i tidningar och tidskrifter. 

Den svenska tidskriften Gourmet publicerade 
2002 flera annonser för vin- och spritdrycker. 
Konsumentombudsmannen väckte då talan till 
Stockholms tingsrätt, som inhämtade ett besked 
från EG-domstolen. Domstolen skrev att EG-
fördraget inte utgör hinder mot ett förbud mot 
kommersiella annonser för alkoholdrycker, om 
det inte framgår att det är möjligt att skydda 
folkhälsan mot alkoholens skadeverkningar ge-
nom åtgärder som i mindre utsträckning påver-
kar handeln inom gemenskapen. EG-domstolen 
ansåg att tingsrätten var bättre på att bedöma 
detta. Tingsrätten menade att förbudet var för 
långtgående och dömde därför till tidskriften 
Gourmets fördel.

Konsumentombudsmannen överklagade då 
till Marknadsdomstolen. Marknadsdomstolens 
tolkning var att det fanns andra alkoholpolitiska 
åtgärder som var av större betydelse än reklam-
förbudet, exempelvis vårt detaljhandelsmonopol, 
Systembolaget. De fastställde därmed tingsrät-
tens dom. Marknadsdomstolen är högsta instans 
och deras domar och beslut kan inte överklagas.

Med anledning av detta föreslog regeringen 
ändringar i alkohollagens bestämmelser om 
marknadsföring och den 15 maj 2003 trädde 
ändringarna i kraft. Ändringarna innebar att 
reklam för alkohol innehållande mindre än 15 
procent alkohol blev tillåten.

Den 1 januari 2005 trädde ytterligare 
ändringar i alkohollagen i kraft. Dessa änd-
ringar innebar bland annat begränsningar 
för storleken på annonser samt syftade till att 
minska risken för indirekt reklam för starkare 
alkoholdrycker. Detta betydde i praktiken ett 
stopp för imageskapande reklam för lättöl som 

Alkohol är
beroendeframkallande

all alkoholreklam 
i sverige måste 
iaktta särskild 
måttfullhet. Rekla
men får inte vara 
påträngande eller 
uppsökande och 
inte uppmana 
 eller uppmuntra 
till konsumtion.

AlkoholReklAM I SVeRIge
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förändrade 
lagar & regler
innan 2003 förbjöd alko-
hollagen all alkoholreklam i 
tidningar och tidskrifter. 

2003 reklam för alkohol inne-
hållande mindre än 15 procent 
alkohol blev tillåten.

2005 begränsningar för 
storleken på annonser samt 
reglering för att minska risken 
för indirekt reklam för starkare 
alkoholdrycker.

2008 Förbudet att marknads-
föra t ex lättöl togs bort. Dock 
får det inte finnas risk för för-
växling till starkare dryck.

2011 bestämmelsen om an-
nonsbilder utvidgades så att 
den blir generellt tillämplig 
oavsett medieval. Enligt reger-
ingen gjordes detta med tanke 
på den betydelse internet 
numera har. 
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har samma varumärke eller påminner om ett 
starkare öl. 

År 2008 backade Sverige något från för-
växlingsförbudet (imageskapande reklam för 
exempelvis lättöl som har samma varumärke 
eller påminner om ett starkare öl) efter ett påpe-
kande från EU-kommissionen. Förbudet mot att 
använda samma varumärke togs bort, dock får 
det inte finnas risk för förväxling.

År 2009 kom två domar i marknadsdomstolen. 
Domarna prövade reklam på allmän plats, en 
avsåg säljställe och en avsåg två jätteburkar. Re-
sultatet blev att det inte finns något uttryckligt 
förbud mot så kallad utomhusreklam men i rea-
liteten blev det i princip förbjudet med annonser 
som är större än ett A2-papper. 

Den 1 januari 2011 kom en ny alkohollag. I 
denna utvidgades bestämmelsen om annonsbil-
der så att den blev generellt tillämplig oavsett 
medieval. Enligt regeringen gjordes detta med 
tanke på den betydelse internet numera har. 

År 2011 förbjöds en kampanj om att köpa ett 
sexpack öl (klass 2) och få en DVD från UEFA 
Champions League på köpet. Domstolen ansåg 
att annonsen kopplade ihop idrott och alkohol 
på ett otillåtet sätt. 

I skrivande stund pågår en prövning av alko-
holreklam i tv-kanaler som sänds från utlandet. 
Våren 2011 anmälde IOGT-NTO ett antal före-
tag – bland andra TV3 och Kanal 5 – som sänt 
alkoholreklam i svenska tv-kanaler. Gransk-
ningsnämnden för radio och tv meddelade i 
december 2011 att man gått vidare med ärendet 
för att närmare granska alkoholreklamen. Man 
kommer utreda om det är lagarna i landet där re-
klamen har effekt som ska gälla – den så kallade 
effektlandsprincipen – istället för sändarlands-
principen som gäller idag. 

eUregler 
Det finns vissa gemensamma regler inom EU 
kring tv-sänd alkoholreklam. I övrigt är det 
medlemsländerna som reglerar frågan om mark-
nadsföring av alkohol i respektive land.

Tv-reklam för alkohol ska uppfylla vissa 
kriterier. Den får till exempel inte riktas till eller 
skildra minderåriga. Man inte får koppla alkohol 
till ökad fysisk förmåga eller bilkörning. Den får 
inte heller ge intryck av att alkoholkonsumtion 
leder till social eller sexuell framgång eller ge ett 
negativt intryck av nykterhet.

man kommer 
 utreda om det är 
lagarna i landet 
där reklamen 
har effekt som 
ska gälla – den 
så kallade 
effektlandsprin
cipen – istället för 
sändarlands
principen som 
gäller idag. 
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bRanschens sJälVRegleRing
2006 antog Sveriges Bryggerier, Sveriges Annon-
sörer och Sprit & Vinleverantörsföreningen en 
gemensam rekommendation för reklam på den 
svenska marknaden av alkoholhaltiga drycker 
och lättdrycker. Syftet med rekommendationen 
är att ”vägleda i marknadsföringsfrågor och 
uppmuntra alkoholbranschen att följa de regler 
som finns”.

Rekommendationen är en hjälp till att tolka 
alkohollagens krav om särskild måttfullhet. Här 
finns instruktioner för hur, när och var alkohol-
reklam får förekomma. Här förklaras vilka regler 
som gäller för marknadsföring av alkoholdrycker 
och lättdrycker i olika medier. 

Alkoholbranschen tillsatte i och med detta 
Alkohol granskningsmannen (AGM) som ska 
granska alkoholreklam. AGM bevakar hur företag 
informerar om och marknadsför alkoholhaltiga 
drycker i Sverige. Om ett företag bryter mot de 
rekommendationer och lagar som finns har AGM 
rätt att fälla företaget och offentliggöra beslutet.

Detta är exempel på självreglering, som alltså 
betyder att det är branschen själv som övervakar 
om de följer lagar och regler. I Europa och även 
i andra delar av världen är detta ett utbrett feno-
men. Argumenten för självreglering är att indu-
strin anser sig vara de som har bäst kunskap på 
området, att kostnaderna är låga och att syste-
met är flexibelt. Argumenten mot är att systemet 
bygger på att målgruppen själva anmäler reklam 
och därmed har ansvaret, samt att påföljderna är 
minimala och därmed effektlösa.

AlkoholReklAM I SVeRIge

om ett företag 
bryter mot de 
rekommenda
tioner och lagar 
som finns har 
alkoholgansk
ningsmannen 
(agm) rätt att 
fälla företaget 
och offentlig
göra beslutet.

En översiktsartikel om självregleringssystem i 
olika länder visar att det är bra att de finns, men 
att lagstiftning verkar vara det avgörande när 
det kommer till reglering av marknadsföring och 
reklam av alkoholhaltiga drycker.1

alkoholföRetag fällda 
föR VinannonseR
Stockholms tingsrätt slog 2008 fast att annonser 
för vin inte får innehålla bilder på något annat 
än varan, råvaror som ingår i varan, enstaka 
förpackningar eller varumärke. Bolagen Vinunic 
AB och Vino Grosso AB hade brutit mot detta 
och fick därför betala ett vite på 200 000 kronor 
vardera.

Konsumentombudsmannen (KO) hade tidi-
gare utfärdat förbudsförlägganden mot de båda 
bolagen. Föreläggandena förbjöd bolagen att 
marknadsföra sina viner med bilder på annat 
än vad lagen tillåter. Båda bolagen godkände 
föreläggandena. När bolagen i nya annonser 
återigen använde otillåtna bilder valde KO att 
stämma bolagen inför Stockholms tingsrätt och 
begärde att tingsrätten skulle döma ut de viten 
som föreläggandena var förenade med.

Vinunic marknadsförde ett vin med en bild 
som förutom den tillåtna vinflaskan också inne-
höll ekplankor och ett antal ekfat. Vino Grosso 
hade i sin annons en bild på en vinflaska, en 
rutig duk, en korkskruv och blommor.

Stockholms tingsrätt hade tidigare dömt ut ett 
vite i ett liknande fall.

fakta:
Konsumentverket 
är ansvarig myn-
dighet för tillsyn 
av reklam i tryckt 
media, på internet, 
events och direkt-
reklam.

Myndigheten för 
radio och tv är 
ansvarig för tillsyn 
av radio eller tv 
som sänds från 
Sverige.
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det vara en för stor ansträngning att behöva 
öppna ett kuvert för att förstå att det handlar 
om marknadsföring. Vid marknads föring i 
sociala medier där kommersiella budskap sprids 
vidare och genereras av användarna själva finns 
det en risk för att en sådan typ av förväxling 
mellan redaktionell text och marknadsföring 
uppstår.  

Enligt Facebooks policy ska applikationer 
kopplade till alkoholhaltiga drycker ha ålders-
gränser, men i praktiken följer dock inte 
Facebook upp om detta krav efterlevs. Precis 
som i andra webbkanaler är det omöjligt att 
säkerställa att mottagaren är över en viss ålder. 
Facebooks tillsyn av innehållet på sidorna är 
i stället till stor del beroende av att besökare 
anmäler innehållet som opassande.

AlkoholReklAM I SVeRIge

på nätet tycks 
få bry sig om att 
reklam för alkohol 
inte får riktas till 
eller skildra barn 
eller unga vuxna 
som inte har fyllt 
25 år, eller att 
reklam inte får 
spela på känslor 
och stämningar 
eller ge intryck av 
att alkoholkon
sumtion leder till 
social eller sexuell 
framgång.

1 Vendrame et al 2011
2 alkoholreklam i nya kläder

öVeRtRamp i sociala medieR?
IQs kartläggning från 20102 väcker frågan om 
marknadsföringen av alkohol i sociala medier 
verkligen ligger i linje med det svenska regelver-
kets krav på saklighet och information. 
På nätet tycks få bry sig om att reklam för alko-
hol inte får riktas till eller skildra barn eller unga 
vuxna som inte har fyllt 25 år (se Åldersgränser 
och sociala medier ovan), eller att reklam inte 
får spela på känslor och stämningar eller ge 
intryck av att alkoholkonsumtion leder till social 
eller sexuell framgång.

Vid all marknadsföring såväl för alkohol som 
för andra produkter så ska det, enligt marknads-
föringslagen, tydligt framgå att det är mark-
nadsföring som det handlar om och inte redak-
tionellt material. Lagen säger att är förbjudet att 
söka dölja ett kommersiellt ursprung och utifrån 
praxis så ska man förstå att det handlar om 
marknadsföring efter ett minimum av ansträng-
ning. I en jämförelse med direktreklam så anses 
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Den period i livet då man dricker mest alkohol är i åldern 18–25 år. Det är också 
då man utvecklar sina alkoholvanor som man har med sig senare i livet. Det 
faktum att investeringarna i reklam för alkoholhaltiga drycker mer än fördubb-
lats på tre år, tyder på att reklamen fungerar och påverkar. Men hur  uppfattar 
mottagarna alkoholreklamen? hösten 2011 lät IQ undersöka svenska folkets 
 attityder till hur  alkohol framställs i reklam och media. 

Alkoholreklam 
 påverkar

sVenska folket om alkohol 
i Reklam och media
Sex av tio svenskar uppfattar att reklam för 
öl, vin och sprit har ökat de två senaste åren. 
De vanligaste reklamplatserna där man ser 
alkoholreklam är tidningar och tv. Men de 
yngre, de mellan 16 och 29 år, uppmärksammar 
i större utsträckning än andra alkoholreklam 
utomhus och i sociala medier som Facebook och 
Youtube. 

Två av tre svenskar tycker att reklam för 
alkohol är förskönande. Majoriteten anser att 
reklam för öl, vin och sprit uppmanar till bruk 
av alkohol och detta gäller särskilt de yngre.

Sju av tio är tveksamma till eller anser absolut 
inte att reklam påverkar deras val av alkoholhal-
tiga drycker. Samtidigt anser hela åtta av tio att 
andra kanske eller absolut påverkas av reklam i 
deras val av öl, vin och sprit.

Femton procent av svenska folket tycker att 
 alkoholreklamen vanligtvis vänder sig till perso-
ner under 25 år – trots att det är olagligt.

I en liknande undersökning som Novus gjorde 
2009 ansåg 66 procent att det var negativt med 
alkoholreklam i tidningar och tidskrifter och 45 
procent att detta borde vara förbjudet. Nästan 
lika många (43 procent) tyckte att Sverige borde 
föreslå ett allmänt förbud mot alkoholreklam. 

AlkoholReklAM I SVeRIge

43%
tyckte att sverige 
borde föreslå ett 
allmänt förbud mot 
alkoholreklam.

6/10
svenskar uppfattar att reklam 
för öl, vin och sprit har ökat 
de två senaste åren.

7/10
är tveksamma till eller anser 
 absolut inte att reklam påverkar 
deras val av alkoholhaltiga drycker. 

8/10
anser att andra kanske eller 
 absolut påverkas av reklam i 
deras val av öl, vin och sprit.

2/ 3
svenskar tycker att reklam 
för alkohol är förskönande.
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Vad sägeR foRskningen?
Marknadsföring och reklam för alkoholhaltiga 
drycker förekommer i stor utsträckning över 
hela världen. Alkohol visas till exempel var 22:a 
minut i amerikansk tv.1 Trots att man vet att 
alkoholreklam leder till tidigare alkoholdebut 
och högre konsumtion hos ungdomar så fortsät-
ter alkoholföretag att utveckla nya produkter 
och kampanjer med ungdomsinriktning.2 De nya 
kanalerna gör det också lättare för företagen att 
nå ungdomar.

Forskare har på olika sätt undersökt hur 
ungdomar påverkas av att utsättas för alkohol-
reklam. Nedan presenteras lite av den forskning 
som gjorts på sambandet mellan alkoholreklam 
och alkoholkonsumtion.

n 2009 gjordes en analys av 13 longitudinella 
studier som alla undersökt vilken effekt 
marknadskommunikation har för debutål-
der och alkoholkonsumtion. Totalt berörde 
de 13 studierna 38 000 ungdomar i åldern 
10–21 år från USA, Nya Zeeland, Belgien och 
Tyskland.3 Dessa länder har alla relativt hög 
alkoholkonsumtion och lång erfarenhet av 
alkoholreklam. Analysens övergripande slut-
sats är att alkoholreklam ökar sannolikheten 
för att ungdomar börjar dricka alkohol – eller 
dricker mer om de redan dricker alkohol. Tolv 
av de tretton studierna visar att alkoholreklam 
påverkar ungdomars alkoholdebut och får de 
ungdomar som redan dricker att öka sin kon-
sumtion. Sambandet är ännu mer slående med 
tanke på att man endast undersökt en liten del 
av den totala marknadsföringsstrategin. Andra 
faktorer av betydelse för alkoholkonsumtion 

alkoholreklam är... alla 16–29 år

... förskönande 66% 72%

... uppmanar till bruk av alkohol 61% 70%

... måttfull 48% 43%

... trovärdig 36% 34%

... smart 35% 36%

... underhållande 34% 39%

... varm 26% 35%

... empatisk 18% 22%

AlkoholReklAM I SVeRIge

hos unga är till exempel prissättning, tillgäng-
lighet, föräldrar och andra förebilder.

n En brittisk studie från 2010 kommer till 
samma slutsats.4 Där har man frågat  skotska 
13-åringar om deras medvetenhet om alkohol-
reklam och eventuella deltagande i marknads-
föringsaktiviteter. Sedan har man följt upp 
med frågor om alkoholvanor när ungdomarna 
var 15 år. Man såg då en tydlig koppling 
mellan att känna till eller vara engagerad i 
 alkoholreklam vid 13 års ålder, och att alko-
holdebutera tidigt och dricka oftare när man 
är 15 år.

n Amerikanska Center on Alcohol Marketing 
and Youth (CAMY) hävdar samma sak. De 
menar att minst 14 longitudinella vetenskap-
liga studier ger starka bevis för att ju mer 
unga människor utsätts för alkoholreklam och 
marknadsföring, desto mer sannolikt är det att 
de börjar dricka, eller att de dricker mer om 
de redan börjat dricka alkohol. 

n En studie från 2009 visade att skildringen av 
alkohol och alkoholdrickande i filmer gör att 
unga män som tittar – och som har alkohol 
inom räckhåll – dricker mer.5 

det faktum att 
investeringarna 
i reklam för alko
holhaltiga drycker 
nästan fördubblats 
på två år, tyder 
på att  reklamen 
 fungerar och 
 påverkar. 

1 Strasburger 2010
2 Mart 2011
3 anderson et al. 2009
4 Gordon et al. 2010
5 Engels et al. 2009
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Bilaga 
7 kap alkohollagen (2010:1622): maRknadsföRing aV alkoholdRyckeR
1§ Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan 
marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.

Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

2§ Den som tillverkar, säljer eller förmedlar försäljning av alkoholdrycker får i sin rörelse lämna sådana drycker 
som gåva endast i form av varuprov.

Vid marknadsföring av tjänster eller vid försäljning av andra varor än alkoholdrycker får sådana drycker inte 
 lämnas som gåva.

3§ Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter får inte kommersiella annonser i ljudradioprogram, 
tv-program eller beställ-tv användas. Det gäller även sådana tv-sändningar över satellit som omfattas av radio- 
och tv-lagen (2010:696).

4 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol till konsumenter får 
inte kommersiella annonser användas i periodiska skrifter eller andra skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen 
är tillämplig, och som med avseende på ordningen för utgivningen är jämförbara med periodiska skrifter. Detta 
gäller dock inte i fråga om skrifter som tillhandahålls endast på försäljningsstället för sådana drycker.

5 § Vid marknadsföring till konsumenter av alkoholdrycker genom kommersiella annonser får framställning i 
bild omfatta endast en återgivning av 1. varan eller råvaror som ingår i varan, 2. enstaka förpackningar, eller 3. 
varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Kommersiella annonser i periodiska skrifter eller andra skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig, 
och som med avseende på ordningen för utgivningen är jämförbara med periodiska skrifter, får inte vara större än 
2 100 spaltmillimeter. Annonsen ska på ett tydligt sätt ange dryckens alkoholhalt men får inte framställa en hög 
alkoholhalt som en positiv egenskap.

En sådan annons som avses i första och andra styckena får inte strida mot god sed genom det sammanhang där 
den förekommer, använda sig av metoder som är opassande med tanke på konsumenten eller innehålla osanna 
eller vilseledande uppgifter om alkohol, alkoholkonsumtion, alkoholens verkningar eller andra egenskaper.

6 § Marknadsföring i en kommersiell annons av alkoholhaltiga lättdrycker till konsumenter ska utformas på ett 
sådant sätt att den inte kan förväxlas med marknadsföring av alkoholdrycker. Marknadsföring av alkoholdrycker 
som innehåller högst 15 volymprocent alkohol i kommersiell annons till konsumenter ska utformas på sådant 
sätt att den inte kan förväxlas med marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent 
alkohol.

Första stycket första meningen gäller inte då marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller högst 15 
 volymprocent alkohol är tillåten.

Bestämmelserna om marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker i första stycket tillämpas inte i de fall detta är 
oskäligt.

7 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter genom kommersiella annonser i periodiska skrifter 
eller andra skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig, och som med avseende på ordningen för ut-
givningen är jämförbara med periodiska skrifter, ska annonserna på ett tydligt sätt återge en text som informerar 
om alkoholens skadeverkningar (informationstext). Om det finns flera informationstexter ska minst en av dem 
återges. Vid upprepad annonsering ska de olika informationstexterna användas omväxlande och om möjligt i lika 
stor omfattning.

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

8 § Ett handlande som strider mot 1-6 §§ och 7 § första stycket eller föreskrifter som utformats med stöd av 7 § 
andra stycket ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses vara otillbörlig mot 
konsumenter och, i fall som avses i 2 §, även mot näringsidkare. Ett handlande som strider mot 3 § kan medföra 
marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29-36 §§ marknadsföringslagen.

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

Vid marknadsföring av alkoholdrycker är det förbjudet att använda oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteck-
ningar, genom vilka dryckerna direkt eller indirekt anges vara frambragda eller tillverkade i den främmande staten 
eller i en region eller ort i den främmande staten. Detta gäller även om det äkta ursprunget anges, eller om beteck-
ningen används bara i översättning eller åtföljs av uttryck som ”art”, ”sort”, ”typ”, ”kopia” eller liknande uttryck.

Ett handlande som strider mot andra stycket ska vid tillämpning av marknadsföringslagen (2008:486) anses vara 
otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
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iQ – för en smartare 
syn på alkohol
IQ arbetar för att skapa ett smartare och sundare förhåll-
ningssätt till alkohol i hela det svenska samhället. IQs vision 
är att etablera måttfullhet som en betydande värdering. 
Det ska dessutom vara självklart att avstå från alkohol i 
 trafiken, på jobbet, bland barn, ungdomar och för gravida.

IQ sprider information och lyfter fram goda exempel som 
eldsjälar runt om i landet har tagit initiativ till – och gör 
dem till IQ-projekt. genom att utmana, informera, inspirera, 
skapa mötesplatser och samverka med andra aktörer når 
IQ fram till ett stort antal människor och skapar ringar på 
vattnet.

Det övergripande syftet är att nå fram utan pekpinnar – 
verklig förändring skapas bara av människors fria vilja. 
IQ är ett dotterbolag till Systembolaget.
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