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ABSTRACT 
 
 

Since Sweden entered the European union the goverment have found it difficult to justify the 
monopoly of alcohol. It has been considered as an obsticle for the free trade of goods and 
services within the union. The purpose of this essay is to explain the view of some existing 
actors and their beliefs of the markets future. A deregulation could be possible in the near 
future and it will probably attract new companies to conquer market shares. There have been 
evidences that multinational breweries and existing retailors will be prominent actors on a 
deregulated market. It has also come to our knowledge that the supply will be more narrow 
due to an dereugulation and the most demanded segment will be the low-cost brands wih 
small margins and sales of scale. A deregulation will probably include tax reductions to cope 
with the european trade conditions.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANFATTNING 
 
I och med Sveriges inträde i EU har den svenska staten haft allt svårare att motivera 
alkoholmonopolet som utövas via Systembolaget, då det anses vara ett hinder mot den fria 
rörligheten av varor och tjänster som ska råda inom EU. Argumentet om att Systembolagets 
existens berättigas för att skydda den svenska folkhälsan väger inte tungt när man samtidigt 
kan påvisa att alkohol strömmar in i landet via gränshandeln. I och med detta har monopolet 
på försäljning av alkohol ifrågasatts. I andra europeiska länder säljs starköl i butik och även i 
Sverige har dagligvaruhandeln uttryckt sitt intresse om att få tillhandahålla alkoholhaltiga 
produkter i sitt sortiment. Dagligvaruhandeln står beredd och kommer troligen att bli en av de 
stora aktörerna på den nya marknaden. Under de omständigheter som råder i dagsläget skulle 
det inte krävas några stora investeringar för dimensionering av starköl i butik. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett urval av alkoholmarknadens aktörer ser på en 
avreglering och hur de skulle påverkas som en följd av den, där vi utgått från ölproducenten 
Spendrups och dagligvaruföretaget Ica.  
 
En av de stora frågorna är om en avreglerad alkoholmarknad ger utrymme för fler aktörer 
gentemot dagens starkt reglerade marknad och hur detta skulle påverka befintliga bryggerier. 
Alkoholmarknaden i Sverige är i dagsläget mättad, vilket innebär enda sättet för bryggerier att 
öka sin försäljning är genom att vinna över marknadsandelar. Det som talar för en bibehållen 
mångfald efter en avreglering är att bryggerierna inte behöver få sina produkter godkända av 
Systembolaget för att få ut sina produkter till slutkonsument. Dock har vi i uppsatsen inte sett 
indikationer på att dagligvaruhandeln är intresserad av Systembolaget omfattande sortiment 
utan snarare deras volymförsäljning. Vilket skulle innebära en konsolidering av ölmärken. Vi 
har använt oss av fallstudier med fyra respondenter från företagen och respektive 
branschorganisation. Intervjuformen har varit semistrukturerade djupintervjuer där en 
frågemall har använts som stöd för samtalet. Troligtvis kommer dagligvarukedjorna att arbeta 
utefter olika strategier där de nya utländska företagen kommer att rikta in sig på 
kostnadsöverlägsenhet medan Ica kommer att gå mer på en positioneringsstrategi. Dock har 
kedjorna flera olika butikskoncept och det är tänkbart att flera strategier kommer att användas 
inom samma kedja. Systembolaget kommer troligen överleva som specialistbutik och utnyttja 
sin gedigna kunskap och applicera den på en differentieringsstrategi. För Spendrups innebär 
en avreglering att starka varumärken kommer bli än viktigare, har bryggerier inte starka 
varumärken eller differentierade produkter är risken att produkterna försvinner. Hotbilden i 
dagsläget är de multinationella bryggerierna som tar över mer och mer. Utvecklingen kan bli 
att mindre företag köps upp av de större för att ta sig in på nya marknader. Kommer det att bli 
en vidareutveckling med egna märkesvaror (EMV) även på alkoholprodukter kommer 
dagligvaruhandeln ytterligare stärka sin position gentemot producenterna. Vid ett sådant 
förfarande har Spendrups visat att de är intresserade att tillverka eller hjälpa till med 
produktutveckling av EMV. Det är en växande marknad som är för stor för att tacka nej till. 
 
Avgörandet kring den eventuella avregleringen vilar i EG-domstolens utslag som följd av att 
EU-kommissionen dragit Sverige inför rätta. Bakgrunden till detta är regeringens ovilja till att 
tillåta alkoholförsäljning över Internet. På grund av EU: s överstatlighet kan detta komma att 
fälla avgörandet och reglera hur framtidens alkoholmarknad i Sverige kommer att se ut. 
  
I det fall där den svenska staten lyckas övertyga EG-domstolen om det svenska monopolets 
nödvändighet kan avregleringen tillfälligt stannas av. Detta skulle man exempelvis kunna 
åstadkomma genom att åberopa monopolets nödvändighet för den svenska folkhälsan.  
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KAPITEL 1, BAKGRUND 
 

I det här kapitlet inleder vi uppsatsen, presenterar problemformuleringen, avgränsningarna 
och syftet för läsaren. 
 
Arkeologiska utgrävningar i Mellanöstern har visat spår av att öltillverkning var känd redan 
för mer än 6000 år sedan. Till Sverige antas ölet ha kommit för cirka 2000 år sedan. Ölets 
första storhetstid i Sverige var under Vikingatiden. Sedan dess har ölkonsumtionen stigit och 
sjunkit i cykler1. Ölets moderna historia i Sverige har haft en stark anknytning till 
Systembolaget. Detta har inneburit att diverse förbud och begränsningar genomsyrat 
utvecklingen av handeln med alkohol. 1917 bildades AB Vin & Spritcentralen som tog över 
all partihandel. Samma år infördes ett förbud mot starkölen. Fem år senare (1922) 
genomfördes en folkomröstning om ett totalförbud av alkohol, där nej-sidan vann med knapp 
majoritet. Det dröjde fram till 1955 innan starkölsförbudet upphävdes.  
 
1965 introduceras en ny standardiserad styrka på mellanölet klass II som tilläts säljas i 
matvaruaffärer fram till 1977 när det förbjöds igen. Under denna period såldes det mycket av 
det starkare mellanölet i dagligvaruhandeln och bryggerierna var oroliga för hur framtiden 
skulle bli när de tvingades tillverka öl med lägre alkoholhalt till dagligvaruhandeln2. 
 
På senare år har det blivit en ökad fokusering på alkoholpolitiken. De nya importkvoterna och 
ökad konsumtion har lett till uppmärksamhet och ett ifrågasättande av gällande regler och 
restriktioner. Samtidigt har det allmänna intresset ökat för mat och dryck i Sverige de senare 
åren och det har avspeglat sig i marknadsföringen av denna bransch. Mathias Dahlgren, kock 
och ägare av Bon Lloc som tilldelats en stjärna i Guide Michelin säger i en intervju att när 
marknadsföring görs utomlands så är det vin vi fokuserar på, inte öl som har en mycket 
starkare kulturförankring i Sverige3. I Sverige dricks det mycket mer öl än vin men ges inte 
samma intresse i marknadsföringen. Ölet tycker vi har fått en mer tillbakadragen position och 
lämnat plats för vinet som dryck till maten. I kombination med den mediala 
uppmärksamheten och Systembolagets omdebatterade mutskandaler fick det oss att ifrågasätta 
och resonera kring Systembolagets fortsatta ställning. I en intervju i Systembolagets tidning 
”Bolaget” kommenterar Systembolagets VD Anitra Steen mutskandalerna och menar på att 
det faktum att de själva tog tag i problemet delvis räddat Systembolagets anseende4. 
 
Under det senaste decenniet har ett flertal statliga verk genomgått avregleringar av olika slag 
som lett till att det uppstått nya konkurrensutsatta marknader. Från att ha varit skyddade av 
monopol har olika privatiseringar och utförsäljningar lett till fler aktörer på de olika 
marknaderna, något som påverkat de flesta svenskars vardag. Några exempel på avreglerade 
branscher är post, järnväg, el och telefonimarknaden.  
 
Ett monopol som staten fortfarande förfogar över är alkoholmarknaden. I och med att Sverige 
gick med i EU ökade kraven på att släppa på den strikta alkoholpolitiken, då monopolet anses 
vara ett hinder mot den fria rörligheten av varor och tjänster som ska råda inom EU. 
Monopolet på försäljning av alkohol har i med detta ifrågasatts. Vidare har det statliga 
Systembolaget som ska verka som neutral inköpare blivit anklagade för mutbrott. Producenter 
                                                           
1 Ölets historia (2005) 
2 Wigstrand H (2003) 
3 Ericsson M (2005) 
4 Stokstad J (2005) 
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påstås ha mutat butikschefer för att deras produkter ska återfinnas i Systembolagets ordinarie 
sortimentet. Nyligen utförda undersökningar tyder på att endast ca 50 % av alkoholen som 
konsumeras i Sverige kommer från Systembolaget, resten kommer från smuggling, 
gränshandel och egen tillverkning. Under 2004 uppskattades införseln av sprit till 242 
miljoner. Av detta beräknas 164 miljoner liter vara öl5. Sedan EU inträdet har 
totalkonsumtionen av alkohol ökat, men det totala antalet liter öl som dricks i Sverige är dock 
förändringen väldigt liten. Konsumtionen har bara ökat med 3 % sedan 1994. Skillnaden är att 
svagare öl har bytts ut mot starköl6. I ett pressmeddelande från organisationen Brewers of 
Europé går det att läsa att de europeiska bryggerierna står enade i sitt ställningstagande för en 
fri intern ölmarknad i Europa. De menar att det svenska argumentet att vidhålla monopolet för 
att skydda folkhälsan inte fungerar eftersom alkoholen flödar illegalt över gränserna och 
staten förlorar skatteinkomster. En fri intern marknad skulle troligen innebära att de 
europeiska bryggerierna skulle försöka vinna marknadsandelar i Sverige7. Detta har medfört 
att Systembolagets ”vara eller icke vara” ifrågasatts ytterligare. Men alkoholpolitiken är ingen 
enkel fråga att besluta i. Politiska och samhälliga effekter måste bejakas. Folkhälsoinstitutet 
har sedan länge varit emot en avreglering av alkoholmarknaden. Argumentet som framförts 
för att bibehålla det statliga monopolet av alkoholförsäljning har då framförallt varit att en 
eventuell avreglering kommer leda till högre alkoholkonsumtion. Att frågan kring den 
framtida alkoholmarknaden är ett hett politiskt ämne vidmakthålls om man ser till antalet 
motioner som skrivs. Maria Wetterstrand (MP) framhöll nyligen en motion till riksdagen att 
Sverige bör behålla Systembolaget och de höga skatterna. Motionen vidhåller även att 
införselkvoterna ska sänkas och hänvisar till EG-fördragets artikel 29 där ett EU-land har rätt 
att införa importrestriktioner om beslut grundar sig på hänsyn till intresset att skydda 
folkhälsan8.  
 
Hur framtidens alkoholmarknad i Sverige kommer att se ut, beror till stor del på EG-
domstolens beslut om fri rörlighet av varor och tjänster. Den framtida marknaden kan komma 
att te sig annorlunda än den vi erfar och bryta de mönster och vanor vi idag tar för givna, på 
liknande sätt som tidigare statliga monopol som avreglerats har påverkat svenskarnas 
beteende och vanor.  
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  
 
Under det senaste årtiondet har ölbryggerierna i Sverige blivit allt färre. Med monopol på 
alkoholmarknaden regleras marknadsföringens utformning och bryggerierna behöver bli 
accepterade av systembolaget innan produkten kan nå slutkonsumenten. Monopolet ger ingen 
möjlighet till påverkan i butik och övrig marknadsföring är begränsad genom lagar och 
regleringar.  
 
Startskottet för en förändring på alkoholmarknadens struktur grundades i och med två 
uppseendeväckande domstolsbeslut vilka ifrågasatt de hårda reglerna kring svensk 
alkoholpolitik. När marknadsföringslagen ändrades som en effekt av bland annat 
Gourmetdomen 2003 ändrades förutsättningarna för att skapa mer medvetenhet om företagens 
produkter. Gourmetdomen var en milstolpe där Sverige fick böja sig för EU: s krav, vilket ger 
producenter och företag möjlighet att exponera sina produkter i tidsskrifter och tidningar. Den 
                                                           
5 Vit bok om svart öl (2005) 
6 Ibid. 
7 Responsible marketing of alcoholic Beverages in Europe (2005) 
8 Wetterstrand M (2005) 



 3

andra uppmärksammade, så kallade Franzéndomen visade dagligvaruhandelns intresse för en 
ny marknad där man i förväg började etablera sig för en avreglering. Franzéndomen visade på 
att dagligvaruhandeln är en intressent av alkoholmarknaden och vill vara med från start när en 
avreglering sker.  De två domarna luckrade upp den tillsynes låsta marknaden. 
 
Franzéndomen 
1995 gick Sverige gick med i EU och partihandelsmonopolet avfördes. Detta innebar att 
Systembolaget tappade monopolet på alkoholförsäljning till restauranger. Detta ledde i sin tur 
till att dagligvaruhandeln visade sitt intresse för att sälja öl och vin i butikerna. Ica 
tillsammans med andra företag inom branschen lobbade för en avreglering genom 
branschorganisationen SSLF (livsmedelhandlare förbundet). En Ica-handlare (som fått ge 
namn åt Franzéndomen) Harry Franzén, sålde alkohol i sin Ica butik på eget initiativ, med 
hänvisning till EU’ s lagstiftning. Det ledde till en process i EU domstolen där SSLF gav 
Franzén sitt stöd. 1997 skulle man få sälja alkohol i butik om domstolen dömde till Franzéns 
fördel. 1996 började man planera för alkoholförsäljningen, logistik, försäljningsutrymmen, 
prissättning etc.9. När domstolen dömde till fördel för detaljistmonopolet stannade planerna 
upp och det blev ingen avreglering den gången, dock kan initiativet ses som ett startskott för 
en framtida avreglering och ett gott tecken på att dagligvaruhandelns vill vara med om en 
avreglering inträffar. 
   
Gourmetdomen 
Gourmetdomen är den andra uppseendeväckande domen i svenskt alkoholpolitik som 
förskjutit svenska marknadsföringsregler. Den femte februari 2003 ändrades lagstiftningen 
kring alkoholreklam i Sverige efter beslut från marknadsdomstolen. Det var efter det så 
kallade Gourmetmålet som lämnade det fritt fram för tidningar och tidskrifter att publicera 
alkoholreklam. Konsumentombudsmannen (KO) drog Gourmet inför rätta redan 1997 för att 
ha publicerat alkoholannonser. Gourmet hänvisade till förhandsbesked från EU domstolen 
angående två artiklar som behandlar förbud mot fri rörlighet av varor och tjänster mellan 
medlemsländer. Tingsrätten friade Gourmet år 2002. KO överklagade till marknadsdomstolen 
men även de vidhöll tingsrättens domslut. Det som framkom var att de inte tyckte att 
reklamen hade betydande inverkan på alkoholskador. De artiklar som framhölls var således 
vägvisare för marknadsdomstolen och EG rätten gällde framför svensk lagstiftning. Efter 
domslutet beslutade riksdagen att reklam med max 15 % volymprocent tillåts marknadsföras i 
tidsskrifter från den 1 juli 200310.  
  
I och med denna prejudicerande dom kan det vara tänkbart att producenter försöker utmana de 
svenska marknadsföringslagarna med stöd från EG-rätten. Det skulle kunna flytta lagarna 
ännu närmre en liberalisering på alkoholmarknaden. Mellan september 2000 och augusti 2001 
satsade de svenska bryggerierna 190 miljoner i reklam för lättöl, medan försäljningen under 
samma period uppskattades till enbart 177 miljoner. Under denna period omsattes 6,8 
miljarder på starköl och folkölsförsäljning11. Men den 1 januari 2005 gjordes tilläggsförbud i 
svenska alkohollagstiftningen 4 kap, 11 § som fick bryggerinäringen att protestera. 
Tilläggsförbuden var en direkt effekt av Gourmetdomen och skulle verka för att lättölsreklam 
inte ska syfta till starkare produkter. Marknadsföringen av lättdrycker som exempelvis lättöl 
som inte direkt råder under alkohollagstiftningen blev på grund av tilläggen starkt begränsad i 
sitt utformande. I en klagan som skickats till EG-kommissionen 2005-02-21 som 
undertecknats av bland annat Carlsberg Sverige AB, Coca Cola Sverige AB och Spendrups 
                                                           
9 Blom E (2005) 
10 Helling S (2004) 
11 Ibid. 
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vidhåller att de så kallade förväxlings, känneteckenförbuden som återfinns i svensk alkohollag 
bryter mot EG-rättens artiklar 28, 30 och 47. Förväxlingsförbudet innebär förbud mot att 
marknadsföra lättöl med hjälp av ett varumärke eller kännetecken som är inarbetat eller 
registrerat för en starkare alkoholdryck, exempelvis marknadsföring av lättöl under 
varumärket Carlsberg12. Lättölsreklam i tv är nu inte tillåtet och man är tvungen att bland 
annat byta varumärkesnamn på en av produkterna för att kunna använda reklamen i tv. 
 
Det nya regelverket kring lättölsreklam i tv är något som stora väletablerade företag i Sverige 
kan komma att missgynnas av. Mindre bryggerier torde inte känna av denna nya lagstiftning 
då de i dagsläget inte har den ekonomiska möjligheten att marknadsföra sina starkare 
produkter via lättöl. Dock kan de ställas inför ett krav till marknadsföringsåtgärder vid en 
avreglering. På Systembolaget får alla ölmärken lika mycket utrymme för exponering. Vid en 
avreglering tvingas företagen själva exponera sig mot slutkonsumenten och de små företagen 
kan ha svårigheter att bära de kostnader som uppkommer. Stora företag torde ha en större 
marknadsföringsbudget och kan använda mer resurser till förstärkning och exponering av sitt 
varumärke. Men de svenska marknadsföringsreglerna gör det svårt att tillämpa samma metod 
på en svensk marknad då den måste omformuleras för att passa regelverket. Hur går 
producenterna tillväga? Redan idag återfinns stora producenters varumärken på den svenska 
ölmarknaden. Svenska bryggerier tillverkar på licens eller blir uppköpta av globala 
producenter. Det finns möjligheter att det kommer bli fler globala aktörer på marknaden, det 
är kostsamt att starta egna bryggerier så man tillverkar genom licenstillverkning via svenska 
bryggerier för att nå ut med sina globala ölmärken som Heineken, Beck´s etc. De svenska 
ölmärkena är visserligen förknippade med svensk tradition men de stora globala 
ölproducenterna har en otroligt mycket större marknadsföringsbudget och kan exponera sitt 
varunamn mer frekvent. 
 
Att de globala företagen tar över allt mer är utvecklingen fram till idag ett bevis på. 1980 
producerade de 30 största bryggerierna i världen knappt hälften av all öl. Idag görs det av 20 
företag, varav de 10 största säljer var tredje öl världen över13. I Sverige har utvecklingen varit 
likartad med en kraftig reducering av antal ölproducenter, mycket beroende på förbudet av 
mellanöl 1977. Den svenska bryggerimarknaden består av ett fåtal större bryggerier som 
förutom starkölsförsäljningen även tillhandahåller lätt och folköl till dagligvaruhandeln. Ett av 
dessa bryggerier är Spendrups. Ett familjeföretag som redan 1977 tvingades till åtgärder för 
sin överlevnad då mellanölsförbudet ändrade strukturen på ölmarknaden. Spendrups bryggeri 
AB är ett helägt dotterbolag till Spendrups Invest AB och har förutom varumärket Spendrups 
även Norrlands guld, Mariestad och ett flertal märken som licenstillverkas14. 
 
Förbudet av mellanöl var en av nykterhetsrörelsens stora framgångar under 70-talet, som 
lyckades få igenom denna lagändring genom att peka på den ökade alkoholkonsumtionen 
bland unga. Det nationella motståndet mot alkoholen som existerar i Sverige går att finna i de 
flesta politiska partierna representerade i riksdagen. Vid en granskning av de olika partiernas 
hemsidor fann vi att alla partier förutom Moderaterna har länkar till olika motioner som 
skrivits mot en liberalisering av alkoholmarknaden, men där åtgärderna för detta kan skilja sig 
radikalt. Socialdemokraterna har i en länk avseende alkohol skrivit att begränsningar av 
tillgängligheten till alkohol är nödvändigt för det välfärdspolitiska arbetet. Dock är man noga 
med att poängtera att möjligheterna till detta begränsats i och med medlemskapet i EU15. En 

                                                           
12 Allmänna regler för marknadsföring av alkoholhaltiga drycker (2000-2006) 
13 Jernigan H D  (2005) 
14 Årsredovisning och koncernredovisning för Spendrups (2004) 
15 Kraftsamling mot alkoholmissbruket (2004) 
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riksdagsledamot från Folkpartiet som är ett uttalat högerparti, skriver att en skattesänkning av 
alkohol är nödvändig för att bibehålla den restriktiva alkoholpolitiken och kontrollen av 
alkohol via Systembolaget16.   
 
En av de stora frågorna är om en avreglerad marknad ger utrymme för fler aktörer gentemot 
dagens starkt reglerade marknad? Andra marknader som avreglerats har visat att avreglerade 
marknader har en benägenhet att locka till sig nya aktörer. Detta har vi tidigare sett exempel 
på från andra statliga avregleringar. 
 
Det som talar emot fler aktörer är att stora befintliga bryggerier köper upp de mindre för att 
vinna marknadsandelar. I det fallet kan vi i framtiden komma att se fler ölmärken på 
marknaden, men där aktörerna är färre. Det som talar för fler aktörer vid en avreglering är att 
producenterna inte längre behöver gå via Systembolaget för att ta sig in på den svenska 
marknaden, utan producenterna kan använda sig av egna distributionsnät. 
 
Vi ser dagligvaruhandeln som en tänkbar aktör vid en avreglering. Idag klassas öl som 
livsmedel och folköl får endast säljas i detaljhandel där sortimentet av matvaror är någorlunda 
brett och kunden redan innan inträdet i butiken har uppfattningen om att man kan 
tillhandahålla en hel måltid i butiken17. I andra europeiska länder säljs starköl i 
dagligvaruhandeln och det skulle inte krävas några stora investeringar för dimensionering av 
starköl i butik. På senare tid har dagligvaruhandeln blivit mer centralstyrd och större kedjor 
har ersatt de mindre fristående butikerna. Avtal mellan producent och handlare sköts centralt 
och distribution av varor hanteras ofta av integrerade grossister till företaget. 
Sammanslagningar och gemensamma inköp är kostnadseffektivt. Det som gör det intressant 
att resonera kring dagligvaruhandels utseende framöver är den eventuella beroendeställningen 
producenter och leverantörer kan tänkas få mot de stora livsmedelsjättarna. I dagsläget svarar 
Ica, Axfood och KF för 80 % av dagligvaruhandeln18. Denna utveckling stärks av att egna 
varumärken ökat kraftigt de senaste åren.  
 
Följaktligen finns det uppenbara intressen från producenternas håll att påverka inköparna och 
mellanhänder såsom dagligvaruhandeln. Maktbalansen har förändrats och i dagsläget finns 
företag som inte haft tillräckligt konkurrenskraftiga produkter som i stället livnär sig på 
tillverkning av handelns egna varumärken (fortsättningsvis EMV). 1979 introducerade KF 
egna varumärket Blåvitt på den svenska dagligvaruhandeln. 2002 uppgick denna andel på 
marknaden till mellan 8 och 9 % och målsättning var då att 15 % av försäljningen skulle 
utgöras av EMV. Denna siffra kan verka hög, men i en internationell jämförelse är andelen i 
Sverige bland de lägre. Listan toppas av Storbritannien där 40 % av försäljningen utgörs av 
EMV19. Således är dagligvaruhandeln medveten om sin förhandlingsposition gentemot 
producenter och leverantörer då de numera själva tillser att varor produceras och finns 
tillgängliga i butikerna i det fall producenterna inte böjer sig för dagligvaruhandelns krav. 
Vetskapen om att kunderna kommer till butiken medför att butikerna kan ställa högre krav 
och villkor till de olika öl- producenterna som vill in med sitt sortiment. Vertikala 
integrationer och där grossister mer och mer tillhör samma företag tycker vi kan ge en 
indikation på att dagligvaruhandeln vill undvika påtryckningar från just producenter, de vet att 
de har makt att påverka konsumenten i butik. Många leverantörer tillverkar EMV till butiker 
då de har en överkapacitet eller på grund av att de känner sig tvungna för att få bibehålla sin 

                                                           
16 Darell L, (2004) 
17 Statens folkhälsoinstitut (2003) 
18 Priskrig på mat (2005) 
19 Konkurrensverkets rapportserie (2002:6) 
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distribution av andra produkter. I dagsläget har många leverantörer helt lagt ned sin 
produktion av egna varor och specialiserat sig på att tillverka EMV20. Av denna anledning 
skulle ett framtids scenario där bryggerier tillverkar öl som ingår i exempelvis sortimentet 
”Icas egna varor” inte vara en omöjlig situation. 
 
I en undersökning utförd av konkurrensverket 2002 uppgav närmare 60 % av handelns 
leverantörer att det egna företagets förhandlingssituation försämrats gentemot handeln på 
grund av att handeln utnyttjar sin maktposition och fokuseringen på handelns egna varor. 
Leverantörerna upplever ett hot om att få produkter borttagna ur butikernas sortiment eller bli 
utestängda ur kedjan. Att det finns fog för rädslan om utestängning ur handelskedjor visas i 
samma undersökning, där åtta av tio leverantörer uppgav att de fått produkter avlistade från 
sortimentet de senaste två åren, dvs. mellan åren 2000-200221. 
 
En omställning från ett monopol till en fri marknad kan komma att innebära förändringar på 
alkoholmarknadens struktur. Vid en avreglering öppnas nya möjligheter att sälja starköl utan 
att behöva gå genom Systembolaget. Avreglerade branscher har haft en tendens att dra till sig 
nya aktörer och det finns möjlighet att så sker även i denna situation. En tänkbar aktör som 
har växt och skapat sig ett större inflytande över sina producenter är som ovan nämnd 
dagligvaruhandeln. Genom centralstyrning och egna varumärken har de egna produkterna 
blivit en del av det ordinarie sortimentet och frågan är om de skulle vara intresserade av 
alkoholsegmentet vid ändrade förutsättningar på alkoholmarknaden. Hur skulle det påverka 
mångfalden av alkoholprodukter idag om dagligvaruhandeln blev en försäljare av starköl? 
Hur ser producenten på de ändrade förhållandena? Dessa frågeställningar gör det intressant att 
se hur några aktörer på marknaden ser på en eventuell avreglering och de ändrade 
förhållanden som skulle råda. 
 

1.3 SYFTE 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett urval av alkoholmarknadens aktörer skulle 
påverkas som en följd av en avreglering. Vi avser undersöka hur ölproducenten Spendrups, 
dagligvaruföretaget Ica och respektive branschorganisation förhåller sig till en eventuell 
avreglering och de nya förutsättningarna som då skulle råda. 
 

1.4 AVGRÄNSNING 
 
Uppsatsen behandlar den svenska alkoholmarknaden och de aktörer som kan tänkas agera på 
den. Vi ämnar inte belysa vin och sprit i större utsträckning utan koncentrerar uppsatsen till 
starkölet. De moraliska aspekter som berör alkohol ligger utanför ramen för detta arbete.  
 

                                                           
20 Konkurrensverkets rapportserie (2002:6) 
21 Ibid.  
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1.5 DISPOSITION 
 
Vårt första och inledande kapitel ska ge läsaren en inblick i den rådande alkoholsituationen i 
Sverige och uppmärksammade historiska förändringar. Vi tar upp domslut och politiska beslut 
som begränsar alkoholbranschens möjlighet till exponering. Det mynnar ut i en 
problemdiskussion och ett syfte att klargöra strukturen på den svenska alkoholmarknaden och 
våra valda aktörers syn på en förändrad alkoholmarknad. I kapitel två redogör vi vårt 
metodval och genomförandet för insamling av data som tillsammans med vår teoretiska del i 
kapitel tre ligger till grund för detta arbete. I kapitel fyra redogörs tidigare avreglerade 
branscher i Sverige och hur deras situation ser ut efter en avreglering. Inledningsvis i kapitel 
fem redogörs kortfattat en kortare intervju med Systembolagets VD Anitra Steen om 
företagets framtid vid en avreglering samt marknadsdirektör Mats Wester från Spendrups syn 
på ökningen av EMV produkter på marknaden. Sedan redovisar vi våra intervjuer med våra 
respondenter enskilt och sammanfattar de slutliga resultaten. I kapitel sex kopplar vi våra 
resultat med teorierna i en analys som följs upp av slutsatser och en avslutande diskussion. 
Slutligen presenterar vi i samma kapitel förslag till vidare forskning inom ämnet samt en 
kritisk granskning av arbetet som underlättar läsarens bedömning av studiens validitet. 
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KAPITEL 2, METOD 
 
I det här kapitlet presenterar vi ämnesvalet samt val av metod. 
 

2.1 ÄMNESVAL 
 
De omtalade mutskandalerna, som knappast kringgått någon, där flera chefer inom 
systembolaget har fått avgå efter att det har uppdagats att de mottagit mutor från leverantörer 
och producenter för att få ut sina produkter i sortimentet har skamfilat Systembolagets rykte. I 
samband med att EU motsätter sig Sveriges restriktiva alkoholpolitik på grund av att det anses 
vara ett handelshinder har ämnet aktualiserats än mer. Detta har väckt vårt intresse för ämnet 
och lett till ämnesvalet. Aktörerna vi valt att titta närmare på är några aktörer vi anser vara 
signifikanta med tanke på vår problemformulering. 
 

2.2 VAL AV METOD 
 
Forskningsansatser kan vara baserade på såväl kvantitativa som kvalitativa data. I kvantitativa 
undersökningar väljer man från en standardiserad uppsättning analysverktyg som varierar 
mycket lite mellan olika undersökningsområden. Kvantitativa analyser bygger på insamlad 
data i sifferform. Kvalitativ metod är mindre abstrakt och närmare rådata. Enkelt uttryckt kan 
man säga att den kvalitativa metoden bygger på mjukdataundersökningar medan den 
kvantitativa bygger hårddataundersökningar. Att definitionsmässigt skilja kvalitativa och 
kvantitativa metoder åt kan vara besvärligt. Under en undersöknings gång behöver de olika 
ansatserna inte utesluta varandra, dvs. det behöver inte handla om antingen eller beslut, utan 
metoderna kan komplettera varandra22. Målsättningen med denna uppsats är att utgå från den 
kvalitativa metoden, då företeelsen som undersöks är svår att kvantifiera, utan att för den skull 
utesluta hårddata i det fall det tillför uppsatsen något. En kvalitativ ansats har valts för att 
försöka förstå hur våra aktörer upplever sig själva, sin omgivning och i vilket sammanhang de 
själva ingår23. 
 
Efter att intresset för området väcktes har vi gjort datainsamlingar som underbyggt vår 
problemdiskussion. Det har resulterat i ett syfte i uppsatsen som vi vill belysa. Vi har sedan 
gjort empiriska insamlingar i form av intervjuer och delvis även sekundärdatainsamling för att 
ställa våra teorier mot forskningsresultatet i en analys.  
 

2.2.1 Ansats och perspektiv 
 
Uppsatsen har inte till syfte att vara vägvisare och mall för aktörer inom bryggeribranschen. 
Vår ansats syftar till att klargöra de valda aktörernas syn och förhållningssätt till en eventuell 
avreglering och de förutsättningar som skulle råda. Utgångspunkten för studien ligger i de 
teorier som presenteras under arbetet. Denna litteraturstudie ligger som grund för det övriga 
arbetet och används som ett stöd för att förankra den empiriska delen av uppsatsen Vi vill 
belysa ett fåtal aktörer mer djupgående och få en uppfattning om deras handlande och 
                                                           
22 Svenning C, (2003) 
23 Lundal. U & Skärvad PH, (1999) 
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eventuella framtida ambitioner. Det metodologiska tillvägagångssättet i uppsatsen bygger på 
en fallstudie som vi tycker passar bra i sammanhanget. 

2.3 Fallstudie 
 
”Beroende på vilken verklighetsuppfattning man utgår ifrån har man olika föreställningar om 
hur data ska studeras och föreställningarna skiljer sig markant.”24.I naturvetenskapliga eller 
mer kvantitativa insamlingsmetoder koncentrerar man sig på att identifiera samband mellan 
variabler där man ställer krav på mätbarheten och frekvensmätning av variabler och betoning 
av likheter är viktiga inslag. Vi har med utgångspunkt i vår problemformulering valt att 
använda oss av en fallstudie. 
 
Fallstudier görs först och främst för att öka förståelsen för sociala system av olika slag. 
Vanligtvis bygger en fallstudie på ett fåtal observationer som studeras mer i detalj och i flera 
dimensioner. Det är ett holistiskt synsätt, där helheten förstås genom att man tittar på de olika 
delarna som bygger upp hela systemet25. För att förstå ett komplext system som vår 
problemdiskussion visar är det viktigt att förstå de olika aktörerna som är delar i systemet och 
är av betydande intresse. Dessa betecknas signifikanta aktörer och förståelsen av deras 
värderingar, normer attityder och motiv är viktigt för att ge en verklig bild av systemet26. 
 
I vår fallstudie där vi ämnar belysa alkoholmarknadens struktur vid en eventuell avreglering 
har vi valt att se på flera aktörer. Det ska syfta till att visa på överensstämmelse eller 
avvikelser mellan parterna och försöka ge kunskap till ett bredare sammanhang för att visa 
aktörernas bild av verkligheten. Normann belyser betydelsen att jämföra fallbeskrivningar 
med någonting annat. Tanken är att varje jämförelse förväntas avslöja en avvikelse från det 
väntade, vilket är ett nödvändigt första steg i utvecklingen av någonting nytt27. 
 

2.3.1 Fallstudiens utformning och genomförande 
 
I en fallstudie är det viktigt att se till några viktiga specifika punkter: 
 

� Aktören, den vi undersöker, hur han uppfattar olika situationer och verkligheten.  
� Att försöka förstå personen utifrån dennes perspektiv och dennes handlingar av 

förändringar i verksamheten. Det underlättar om man har vetskap om kritiska 
händelser och milstolpar i aktörens historia. Exempelvis förändringar i ägarstrukturen, 
produkt/marknadsmixen eller andra viktiga händelser i företagets omgivning, vad har 
hänt? Varför agerade man på ett visst sätt?   

� Språket är en annan viktig punkt. ”det utgör länken mellan människan och 
verkligheten”28. Andra personer ska förstå vad vi har gjort så att de kan dra nytta av 
resultaten och förhoppningsvis kunna använda dem i verkligheten. 

 
Kjellén och Söderman beskriver olika förhållningssätt man kan ha till fallstudien. Dessa 
baseras på vad man är ute efter för resultat och vad uppsatsen har för syfte. Eftersom vi 
studerar en avreglering är det en förutsättning att man skaffar sig en djupgående kännedom 
                                                           
24 Kjellén B, Söderman S (1980) 
25 Lundal, U & Skärvad PH (1999) 
26 Ibid. 
27 Kjellén, B, Söderman, (1980) 
28 Ibid. 
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om sina undersökningsobjekt. Med detta synsätt är vi således mer ute efter förståelse för 
processer som sker på hela starkölsmarknaden snarare än ren förklaring och enkla samband i 
en situation29.  
 
Det finns flera olika tillvägagångssätt när information ska samlas in från respondenten. 
Intervjuaren kan ställa frågor från en färdig, strukturerad standardiserad mall med frågor som 
man inte avviker ifrån. Eller så kan intervjun vara mer ostrukturerad med ostandardiserade 
frågor där man låter respondenten tala fritt. En strukturerad intervju är mer 
informationsorienterad, medan den fria intervjun inte bara är ute efter information utan även 
personorienterad. De fria intervjuerna är vanliga och viktiga vid kvalitativa undersökningar. 
Medan de strukturerade intervjuerna används både vid kvantitativa och kvalitativa 
undersökningar30. Vi har vid tre intervjuer använt oss av semistrukturerade djupintervjuer som 
är en kombination av de olika tillvägagångssätten. Den ger oss möjlighet att använda en mall 
som kan användas till flera aktörer men där frågor kan formuleras och ändras för att nå bästa 
tänkbara resultat vid intervjuerna. Metoden ger även en mer nyanserad bild av aktören då 
denne kan belysa aspekter som inte finns med i mallen av frågor.  
 

2.4 Den empiriska insamlingen 
 
Den empiriska insamlingen har skett genom att vi klargjort vår problemformulering och de 
tänkbara aktörer som skulle vara signifikanta aktörer på en avreglerad alkoholmarknad. 
Avsikten med flera intervjuer är att dels se konsekvenserna från en producents sida samt 
dagligvaruhandelns. Intervjuer har även genomförts med branschorganisationer från 
respektive sida för att i ett mer fristående perspektiv belysa de olika aktörernas roll. Redan i 
inledningsfasen till denna uppsats resonerade vi kring eventuella reservationer i svar från 
respondenterna. Vissa frågor (även om vi medvetet formulerat dem) var vi inte övertygade att 
de ville delge oss. Därav branschorganisationerna som vi ansåg kunde yttra sig friare i vissa 
frågor. 
 
Vid fallstudien har Kjelléns och Södermans ”13 punkter vid genomförande och byggande av 
en fallstudie” använts. Vi har tillämpat dessa i den utsträckning det varit möjligt och för att 
informationen som inhämtas ska bli så korrekt som möjligt. I avsnittet nedan redovisas 
genomförandet vilka baseras i stor utsträckning på dessa punkter. 
 
Kontakten med respondenterna har skett initialt med ett kortare brev där vi presenterat oss, 
vårat syfte och förhoppningar om ett möte. Sedan har vi via telefon presenterat upplägget för 
intervjun och bestämt möte för intervju på respondentens arbetsplats. Respondenterna har 
valts dels av våran egna uppfattning att de skulle vara de mest lämpade att yttra sig i 
sakfrågan samt på rekommendationer från företaget själv vid den initiala kontakten. 
 
Frågorna har ändrats utefter respondenten och under intervjun har ytterligare följdfrågor ställs 
för att klargöra och utveckla resonemang som varit motsägelsefulla eller tvetydiga i någon 
form. Innan intervjuerna har vi läst på om företagens nuvarande situation och om specifika 
händelser i deras historia. Inledningsvis fick respondenten möjlighet att själv berätta om 
företaget historia och vilka händelser som bidragit till förändringar. Det gav oss en djupare 
inblick och en mer rättvisande bild av deras värderingar och normer som givetvis även präglar 

                                                           
29 Ibid. 
30 Lundal U & Skärvad PH (1999) 
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svaren i undersökningen31. Lundahl och Skärvad menar att det är viktigt att skapa sig en bild 
av aktörernas subjektiva logik och rationalitet när man utför fallstudier32. 
 
Tre av fyra intervjuer har genomförts på respondentens arbetsplats i konferenslokal eller på 
kontor med stängda dörrar. Under intervjuerna har diktafon använts med respondentens 
godkännande samtidigt som anteckningar har noterats. Alla intervjuer har tagit mellan en 
timme, och en timme och femton minuter vartefter vi och respondenten själv varit nöjd med 
den information som utbytits. Intervjun med ICA har skett via telefon och e-mail kontakt då 
respondenten inte hade möjlighet att träffas under slutet av december månad. Vi har haft 
möjlighet att återkomma med nya frågor. Materialet har erbjudits granskning från 
respondenternas sida inför slutlig tryckning, detta för att undvika tolkningsfel/syftningsfel och 
konfidentiella företagsuppgifter som ej varit deras avsikt. I vissa fall har vi använt oss av citat 
för att ge en mer nyanserad bild av respondenten. 
 

2.4.1 Redovisning av empirin 
 
Vi har valt att redovisa intervjuerna utifrån vad som varit relevant för just vårt syfte och 
problemdiskussion, det har lett till att visst intervjumaterial har utelämnats då det inte tillför 
uppsatsen något ytterligare. Samtidigt har intervjuerna redovisats individuellt för att ge 
läsaren en klarare uppfattning om helheten från respondentens sida. Vid sammanställning av 
intervjuerna har vi varit sakliga och vi har märkt att det framkommit motstridiga uppgifter 
bland respondenterna. Något som Kjellén och Söderman ser som en fruktbar fallstudie. Vi har 
efter varje intervju individuellt sammanställt vår egen tolkning av intervjun för att uppfatta 
olikheter i svaren för att därefter gemensamt redovisa intervjun.  
 

2.4.2 Validitet 
 
Validitet definieras som att mäta det vi avser att mäta, och för att uppnå validiteten följer vi 
fastställda regler för observation och bearbetning av data 33. De undersökningar vi gör i denna 
uppsats ska vara empiriskt prövbara och innehålla eller leda fram till påståenden vars giltighet 
kan testas genom observationer även i framtiden. Det är inte fråga om en i förväg fastställd 
procedur att mäta eller väga sanningshalten utan det handlar om att kunna argumentera om 
sina resultat så att de speglar verkligheten. Ovan nämndes att vi valt att utelämna total 
redovisning av intervjumaterialet. Detta för att svaren varit utanför den ram som vi ansåg 
täcka våra frågor. Lundahl och Skärvad beskiver det som den inre validiteten, att våra frågor 
besvaras så som vi hade avsett, men i detta fall något mer. 

                                                           
31 Kjellén B, Söderman S (1980) 
32 Lundahl U & Skärvad PH (1980) 
33 Kjellén B, Söderman S (1980) 
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2.4.3 Generaliserbarhet 
 
Då vi har valt att se på flera aktörer på den svenska alkoholmarknaden vill vi se hur just dessa 
aktörer agerar i denna situation och inget annat. Den alkoholsituation som råder i Sverige är 
unik, dels för dess monopolsituation och dels för den starka regleringen för marknadsföring 
av produkter inom branschen samt det politiska trycket. Det gör att vi är noggranna med att 
inte göra generella antaganden och är medvetna om att det är en unik situation vi belyser i 
uppsatsen. 
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KAPITEL 3, TEORI 
 
I det här kapitlet redogör vi våra val av teorier och redogör om tidigare studier som har 
använts för inspiration. Porters konkurrensteorier och push och pull faktorer tillsammans 
med producentens och dagligvaruhandels relation utgör den teoretiska referensramen. 
 

3.1 TIDIGARE STUDIER 
 
Flertalet studier har gjorts kring olika marknader som genomgått förändringar, från 
monopolliknande former till mer öppna marknader utsatta för konkurrens. Bland annat 
utförde konkurrensverket en studie 2004 som heter ”Monopolmarknader i förändring” och 
som belyser 5 olika statliga verk som numera är starkt konkurrensutsatta. Dessa marknader är 
inrikesflyget, posten, tele, el och järnvägstransporter. Då alkoholmarknaden i nuläget i 
Sverige inte är konkurrensutsatt i dess rätta bemärkelse har inga offentliga studier i uppdrag 
av statliga verk utförts kring förändringen av denna marknad. De utredningar som utförts är i 
uppdrag av bland annat folkhälsoinstitutet och fokus är då på folkhälsan.  
 
Andra studier som utförts och som inspirerat oss inför ämnesvalet är tidigare uppsatser vid 
Stockholms universitet. För att omnämna några har vi valt ut ”Morgondagens svenska 
vinmarknad”, där utgångspunkten är den samma som denna uppsats, dvs. hur 
alkoholmarknaden kommer att se ut vid en eventuell avreglering, men med fokus på 
vinmarknaden, samt en mer generell inblick i de olika aktörernas troliga agerande. För att 
omnämna ytterligare en uppsats har vi valt ”Marknadsstrategier på den svenska 
alkoholmarknaden”. I denna uppsats har författarna valt att fokusera på olika 
marknadsstrategiska överväganden som måste utvärderas vid lansering av nya spritprodukter 
på en restriktiv marknad, som den svenska marknaden får anses vara. Uppsatsen är avgränsad 
till detta och författarna har valt att inte se på strategier inför en eventuell avreglering. 
 

3.2 Dagligvaruhandels och producentens relation 
 
Dagligvaruhandeln har visat ett stort intresse för alkoholmarknaden och det är därför av 
intresse att se närmre på producentens och distributörens relation till varandra. Persson menar 
att så länge ett stort antal mellanhänder fattar enskilda beslut om vilka producenter de ska 
samarbeta med är risken begränsad för dramatiska förändringar i olika producenters möjlighet 
att få ut sina produkter på marknaden. Det gäller speciellt producenter som lyckats bygga upp 
ett starkt märkesmedvetande för sina produkter34. Sådana produkter har oftast distributören ett 
starkt intresse att ha i sitt sortiment. Utan dem skulle det vara svårt att locka kunderna till sina 
försäljningsställen. Men det finns en risk att flera mellanhänder gör gemensamma åtgärder. 
Det kan förändra producentens ställning påtagligt om en betydelsefull grupp av mellanhänder 
vägrar samarbeta med en producent. Det begränsar producentens möjlighet att nå ut med sina 
produkter i butik. I svenska dagligvaruhandeln finns det ett fåtal stora aktörer som kan 
betraktas som block. Exempelvis Ica, KF och Axfood som dominerar handeln. Kedjebildning 
och gemensamma inköp tenderar till att producenter inom detta område blir mer eller mindre 
beroende av ett gott samarbete med något av blocken. 
    
                                                           
34 Persson L, (1987) 
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För konsumenten är det viktigt att hitta rätt i det stora utbudet av produkter och hitta dem som 
passar bäst. För producenterna är det ofta av intresse att nå ut till en stor marknad och således 
ett stort antal förbrukare. Med en stor geografiskt spridd marknad är det kostnadseffektivt att 
använda sig av mellanhänder, eller distributörer som har dragningskraft till butiken med ett 
djupt och brett sortiment. Men det finns även nackdelar med att använda sig av distributörer. 
De har ofta konkurrerande produkter i butik och producenten behöver således urskilja sig 
genom marknadsföringsåtgärder. 
 
En producent kan dra fördel av att använda sig av distributörer. De når en större geografisk 
marknad och deras produkter exponeras mer. Samtidigt finns nackdelar där kontrollen kan 
förloras om ansvaret förflyttas till distributören. Distributören kan ha olika roller i relationen 
till producenten. 

  
1: Som producent representant som hjälper marknadsföra produkter. 

 
2: Förbrukar ( köpar ) representant som tar över en del av den inköpsfunktion som ett senare 
distributionsled eller förbrukarna skulle behövt utföra. 
 
3: Marknadsförare av distribuerade produkter som tenderar att förvandla producenter till 
underleverantörer. 
 
4: Fristående mellanhänder som koncentrerar sig på att producera och marknadsföra sina egna 
distributionstjänster35. 
 
Enskilda mellanhänder kan snabbt förskjuta sina försäljningsansträngningar från en 
producents varor till en annan när försäljarens påverkan starkt påverkar konsumentens val av 
produkt36. Det finns även en risk av att använda fristående distributörer då intressekonflikter 
kan uppstå mellan producenten och distributören. Om exempelvis efterfrågan på Pripps under 
en period minskar vill säkerligen Pripps att distributören ska satsa på att försöka öka 
försäljningen. Distributörens incitament till detta kan vara låga om konsumenterna efterfrågar 
Spendrups. Fristående distributörer kan av den anledningen till synes vara mindre intresserade 
av producentens marknadsföringsåtgärder än om det skulle vara företagets egna produkter37. 
 

3.3 Samarbete och konkurrens 
 
Ägargemenskap och andra starka samarbetsformer leder till exempelvis starka bindningar 
mellan parterna. Det kan vara medel för att undvika hot från konkurrerande företag. Genom 
starka samarbeten mellan distributör och producent eller partihandel och distributör gör man 
sig starkare mot nya aktörer som vill in på marknaden.  
 
Genom att samarbeta uppkommer möjligheter till att undvika att förlora köpare. Ica-
organisationens partihandels led kan räkna med Ica handlarna som säkra kunder. Detta ställer 
samtidigt krav på att hela ledet, inklusive partihandel måste fungera tillfredställande för 
kunderna. De måste kunna konkurrera med andra block, exempelvis Axfood. Det här skapar 
möjligheter för extern påverkan från handelns sida på konkurrensen mellan olika 

                                                           
35 Persson L, (1987) 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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producenter38. Det ger möjligheter för producenter, framför allt utländska som har ett stort 
distributionsnät att konkurrera på den svenska dagligvarumarknaden.  
 
Ett mindre handels eller distributionsföretag har små möjligheter att påverka en stor 
producent. Producenten kan hitta andra kanaler att marknadsföra sig igenom. När 
distributörerna blir stora förändras situationen. Då kan de ta hand om produktionen själva och 
producenterna blir beroende av distributörerna. Individuella Ica butiker får själva bestämma 
över delar av sitt sortiment och det är därför möjligt att få in sina produkter i deras sortiment. 
För att produkterna ska vara lättillgängliga för butikerna krävs ofta att de finns i 
partihandelssortimentet. Detta sortiment har en ganska öppen ställning till alla producenter 
men för vissa producenter kan det vara ett hinder39.  
 

3.4 Porters konkurrensstrategi 
 
Porter har utvecklat ett verktyg för att analysera branscher och konkurrenter, där företag 
genom att följa vissa elementära riktlinjer kan utnyttja konkurrensfördelar och har då en bättre 
möjlighet att verka på en marknad. Vid utvecklandet av konkurrensstrategier försöker företag 
att finna en position där man bäst kan försvara sig mot konkurrenskrafterna och om möjligt 
även påverka dem till sin förmån gentemot andra företag i samma bransch. Strategierna som 
kan tillämpas skiljer sig åt beroende på branschstrukturen. Konkurrenskrafterna är hot som 
företag måste befatta sig med i olika situationer och handlar då främst om nyetableringar, 
substitut, förhandlingsstyrkan hos köpare och leverantörer samt rivaliteten mellan 
konkurrenter. Vid utvecklandet av företagets konkurrensstrategier är det av vikt att dessa 
konkurrenskrafter beaktas. Utöver detta är även krafterna utanför branschen (såsom politiska 
krafter) betydelsefulla eftersom dessa krafter vanligen påverkar alla företag i branschen, och 
är en stark indikator på företagens förmåga att befatta sig med nya förutsättningar. Ett 
exempel på krafter som påverkar utanför branschen är olika former av motståndsgrupper. I 
alkoholbranschen finns ett starkt motstånd genom nykterhetsrörelsen IOGT-NTO. 
 
Det är framförallt fyra faktorer som sätter gränser för vad företag kan åstadkomma och som 
måste beaktas innan företaget utvecklar sin konkurrensstrategi. Dessa faktorer är företagets 
starka och svaga sidor (företagets tillgångar och färdigheter i förhållande till konkurrenterna, 
såsom resurser och varumärkesidentitet), utvecklingsmöjligheter och hot inom branschen, 
nyckelaktörernas värderingar samt samhällets förväntningar i stort (sociala åtaganden, 
normutvecklingen samt de politiska åtagandena). Dessa fyra faktorer är avgörande för att 
företag ska kunna utveckla realistiska och genomförbara mål40. 
 

3.4.1 Substitutionshot 
 
Även företag med stark marknadsställning i en bransch där nyetablerare inte utgör något hot, 
kommer få lägre förtjänster om de möter ett överlägset lågkostnadssubstitut. Substitut 
kännetecknas av att produkten har liknande egenskaper som de produkter som marknaden 
eftersträvar. Genom att priset på substitut oftast är lägre än originalprodukten och funktionen 
anses kunna täcka behovet begränsas en branschs förtjänster genom att priset som företagen 
kan ta ut för sin produkt hämmas. Efter en viss punkt överväger konsumenter att använda sig 
                                                           
38 Person L (1980) 
39 Ibid.  
40 Porter (1980) 
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av ett substitut när de inte längre anser nyttan av produkten överväga exempelvis 
kostnadsfördelen man upplever av substitutet. Oavsett bransch kan man urskilja produkter 
som kan verka som substitut till varan man efterfrågar41. Inom segmentet öl kan man finna 
många lågprisalternativ som kan anses vara substitut till premium märken. Utanför öl 
segmentet kan cider och vin ses som substitut till öl. Livsmedelbutiker som arbetar inom 
lågprissegmentet kan ses som substitut till mer exklusiva butiker inom detta segment. Här 
uppstår dock fler svårigheter då även närheten till konsumenten är av stor vikt. Utanför 
segmentet kan alternativ handel såsom Internethandel ses som ett substitut. I dagsläget sker 
försäljning av alkoholhaltiga produkter över Internet. Denna handel är inte laglig men fortgår 
i väntan på domslut från EU och kan ses som ett substitut utanför dagligvaruhandeln 
segment42. 
 

3.4.2 Nyetableringar 
 
Den andra konkurrenskraften som måste bejakas enligt Porter är nyetableringar, vilket 
innebär att ny kapacitet försöker ta sig in på marknaden med en önskan att vinna 
marknadsandelar. Ett resultat av detta kan vara reducerade priser. Hotet som nyetableringarna 
kan innebära i en bransch beror på hur stora hinder som finns på marknaden samt vilka 
motåtgärder befintliga aktörer kan tänkas vidta. Om hindren in till marknaden är höga är 
således hotet från nyetableringar ringa43. I dagsläget är det stora inträdesbarriärer för nya 
produkter då Systembolaget har ensamrätt till att ta in produkter i sitt sortiment och sälja till 
slutkonsument44. Nyetableringshotet relateras här till att aktörer kommer få lättare att slå sig 
in på marknaden i och med en avreglering. Vidare finns risk att mindre bryggerier vars 
produkter idag finns representerade av Systembolaget inte kommer ingå i dagligvaruhandelns 
sortiment, som författarna anser kommer vara en av de stora intressenterna i och med en 
avreglering. Hur stort nyetableringshotet är beror på inträdesbarriärerna. Nedan följer de 
inträdesbarriärer som aktörer på alkoholmarknaden kan komma att påverkas av. 
 
Stordriftsfördelar är Porters första inträdesbarriär och innebär minskade styckkostnader per 
producerad enhet allteftersom volymen per tidsenhet ökar. Detta kan avskräcka från 
nyetableringar på en marknad då den som vill konkurrera kan tvingas att antingen starta i stor 
skala, vilket medför stora investeringar utan garanti på att den nya produkten tas emot väl av 
konsumenterna. Det andra alternativet är att starta i liten skala och finna sig i 
kostnadsnackdelarna som detta medför. 
 
Produktdifferentiering är enligt Porter den inträdesbarriär som är mest förknippad med 
bryggeriindustrin. Etablerade företag har välkända och starka varumärken. Med detta följer 
kundlojalitet från företagens tidigare marknadsföring, service samt produktfördelar som 
medfört att kunder valt att anförtro sig till ett specifikt varumärke. Produktdifferentieringen 
skapar inträdesbarriärer för nyetableringar genom att nya aktörer tvingas till stora utgifter för 
att vinna över kunderna. Enligt Porter är produktdifferentieringen inom bryggeriindustrin 
förknippad med stordriftsfördelar i produktion, marknadsföring och distribution, vilka 
tillsammans skapar höga hinder för eventuella nyetableringar. 
 

                                                           
41 Porter 1980 
42 Alkoholförsäljning via Internet granskas (2005) 
43 Ibid. 
44 Statens folkhälsoinstitut (2003) 
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Nyetableringar kräver ofta stora kapitalresurser och därmed är kapitalbehov av naturliga 
förklaringar etableringshinder mot nya aktörer. Detta är av ändå större vikt om 
investeringarna är osäkra och det investerade kapitalet inte kan användas till andra ändamål 
när det väl investerats. Det krävs stora investeringar för bland annat marknadsföring och 
försäljning av starköl, vilket således kommer vara av högre betydelse på en avreglerad 
marknad där leverantörer måste gå direkt till butik för att få ut sina produkter.  
 
Nyetablerade företag har ett behov av att få ut sina varor på marknaden. Detta innebär att 
distributionskanalerna måste övertalas för att produkten ska få en plats i sortimentet. Det kan 
handla om priserbjudanden och samannonsrabatter som minskar vinsterna för det 
nyetablerade företaget 45. I dagsläget har de etablerade bryggerierna sina distributionskanaler 
ut till dagligvaruhandeln tack vare lätt och mellanölet vilket ger dessa bryggerier en stor 
konkurrensfördel gentemot de icke etablerade bryggerierna.  
 

3.4.3 Rivalitetsgraden bland konkurrenter 
 
Konkurrensen mellan etablerade företag i en bransch handlar om att skaffa sig fördelaktiga 
positioner. Detta kan företag åstadkomma via reklamkampanjer, produktlanseringar, ökad 
kundservice eller garantiåtagande. Rivaliteten är olika påtaglig mellan olika konkurrenter och 
olika branscher. Porters tredje konkurrenskraft handlar om rivalitetsgraden bland 
konkurrenter, där Porter menar på att rivalitetsgraden ökar när företag känner sig pressade 
eller ser ett tillfälle att förbättra sitt läge. En ökning av rivalitetsgraden kan verka både positivt 
och negativt för branschen i helhet, beroende på vilka konkurrensformer som används. 
Exempelvis kan prissänkningar lätt bemötas av konkurrenter och kan leda till lägre lönsamhet 
för hela branschen. Annonskampanjer kan å andra sidan öka efterfrågan på en specifik 
produkt och öka lönsamheten för branschen i sin helhet.  
 
När de konkurrerande företagen är många eller i det fallet där konkurrenterna är jämnstarka är 
konkurrensen om marknadsandelar stor. Företag kan tvingas handha en budget avsedd för 
långvariga kraftmätningar för att bibehålla marknadsandelar. Utländska konkurrenter måste 
beaktas då de kan utgöra hot genom att exportera sig in i branschen eller genom egna 
investeringar.  
 
Om tillverknings och/eller lagerkostnaderna är höga skapar detta ett tryck på företagen att nå 
full kapacitet, vilket kan leda till prissänkningar när överkapacitet uppstår 46. Att de flesta 
bryggerierna har kapacitet att producera större mängd än i dagsläget går att utröna i att flera 
bryggerianläggningar lagts ner och antalet anställda i branschen reducerats från cirka 5000 till 
3500 något som skulle kunna vittna om att kapacitet finns men inte utnyttjas idag. 
Nedläggningarna har uppstått till grund av den ökade införseln och minskning av försäljning 
på Systembolaget47. 
 
I det fallet där varan uppfattas som en standardvara eller väldigt snarlik en konkurrents 
baseras valet i stort på pris och service. Om företag inte finner sätt utmärka sig och skydda sig 
mot konkurrens (produktdifferentiering) kan det leda till prisdumpningar, som i sin tur leder 
till lägre intäkter48. Men de hårda marknadsföringslagarna och förbuden som tillkommit gör 

                                                           
45 Porter (1980) 
46 Ibid. 
47 Vit bok om svart öl (2005) 
48 Porter (1980) 
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bryggerierna begränsade och konkurrensmedlet varumärke till ett svårare medel att använda 
än innan. 
 
Företag som vill expandera måste slåss om befintliga marknadsandelar, i det här läget räcker 
det inte med att växa genom att hålla jämna steg med branschen. När branschen nått 
mättnadsstadiet intensifieras konkurrensen med minskade vinster och utslagning som resultat. 
Flera branscher har tidigare uppvisat detta, där det från början är många företag som 
konkurrerar om kunderna, men där det allteftersom marknaden mättats blivit allt färre 
konkurrenter kvar på marknaden. Ölmarknaden är i dag en mättad marknad. Sedan 1994 har 
konsumtionen bara ökat med 3 % men skillnaden är att lätt och folköl har bytts till starköl49. 
Enda sättet att öka sin försäljning är att vinna över konsumenter.  
 

3.4.4 Köparnas förhandlingsstyrka 
 
De två sista konkurrenskrafterna som Porter ställer upp är köparnas och leverantörernas 
förhandlingsstyrka. Köparnas förhandlingsstyrka handlar om att möjligheterna att tvinga ned 
priserna och kräva högre kvalitet på varorna som efterfrågas. Konsumenterna kan på det här 
viset spela ut de olika konkurrenterna mot varandra. Hur stark köparnas förhandlingsstyrka är 
beror på ett antal följande faktorer. Om köpgruppen är koncentrerad eller köper stora volymer, 
dvs. hur stor andel av försäljningen som köps av en viss köpare. Ju större volym köparen 
inhandlar, desto mäktigare blir denne i förhållande till leverantören. Detta är hur det i 
dagsläget ser ut med Systembolaget, som själva avgör vilka produkter som ska inhandlas. 
Volymerna är av den anledningen väldigt stora. Det handlar om stora summor pengar och är 
en anledning till de uppmärksammade mutskandalerna på senare tid. Dessa mutskandaler kan 
även kopplas till en annan av Porters villkor för köparnas förhandlingsstyrka, nämligen till att 
köpares förhandlingsstyrka ökar om slutkonsumenternas inköpsbeslut kan påverkas. Det är 
precis detta som uppdagats i och med mutskandalerna, där leverantörer försökt få in sina varor 
i det ordinarie sortimentet genom att dels köpa upp sina egna varor för att öka 
försäljningsvolymerna, samt muta inköpsansvariga på Systembolaget50. 
 
I det fall där köpare kan hota om integration bakåt i ledet, dvs. har möjlighet att 
producera/importera produkt själv i det fall där inte begärt pris ges ökar köparnas 
förhandlingsstyrka. Detta är något som blivit allt vanligare hos dagligvaruhandeln med bland 
annat egna varumärken och kommer att ge köparna det vill säga dagligvaruhandeln en än 
större makt i och med en avreglering.  
 
Andra faktorer som stärker köparnas förhandlingsstyrka är bland annat om produkter som 
köparna inhandlar av branschen utgör en viktig del av köparnas kostnader. Ju mindre andel av 
produkten som inhandlas, desto lägre priskänslighet. I fallet där köparen har full information 
om efterfrågan, marknadspriser samt leverantörers kostnader har köpare förhandlingsstyrka, 
vilket dagligvaruhandeln i dagsläget har ganska bra koll på. Slutligen ger standardiserade 
produkter köpare styrka i form av flexibilitet vad gäller leverantör51. 
 

                                                           
49 Vit bok om svart öl (2005) 
50 Böter för Systemchefer (2005) 
51 Porter (1980) 
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3.4.5 Leverantörernas förhandlingsstyrka 
 
Leverantörernas förhandlingsstyrka ligger i bland annat hot om höjning av priserna eller sänkt 
kvalitet på levererad produkt. Hur starka dessa påtryckningar är beror bland annat om 
leverantörer säljer till en mångfald av köpare. Då har leverantörer möjlighet att utöva ett 
avsevärt inflytande på pris, kvalitet och villkor. Leverantörers position stärks i det fall där 
produkterna som levereras är differentierade och inte är utbytbara, vilket Spendrus 
åstadkommit via sin marknadsföring av produkterna. På samma sätt som köpare har möjlighet 
att hota om integration bakåt i ledet kan leverantör hota om integration framåt. Om leverantör 
inte är i behov av ex distributör för att få ut sina produkter utgör detta en stor 
förhandlingsstyrka52.  
 

3.4.6 Statligt inflytande 
 

Vid upprättande av strukturanalys måste företag i en bransch ta ställning till den aktuella och 
framtida regeringspolitiken. Genom olika regleringar, subventioner och andra politiska medel 
påverkar staten de olika branscherna. I många branscher agerar staten köpare eller leverantör 
av olika produkter och influerar därmed branschstrukturen genom sin politiska inriktning. 
Porter menar på att det ofta är mer belysande att se på hur regeringen påverkar konkurrensen 
genom de fem konkurrenskrafterna än att betrakta den som en kraft för sig53. 2004 
genomfördes en alkoholutredning för att försöka fastställa hur mycket införseln av alkohol 
som sker till Sverige och de alkoholrelaterade konsekvenser det får för sjukvården, ungdomar 
och rättsväsendet. I denna utredning föreslogs en skattesänkning på 30 % på sprit54 Staten har 
även tillsatt ett eget kontrollorgan SORAD som ska undersöka alkoholkonsumtionen i landet.  
 

3.5 Effektiv konkurrensstrategi 
 
När konkurrenskrafterna som påverkar branschen kartlagts kan företag identifiera sina styrkor 
och svagheter i förhållande till branschen och kan därefter skapa en effektiv 
konkurrensstrategi. Med effektiv konkurrensstrategi menas här vilka åtgärder som bör vidtas 
för att skapa en försvarbar ställning gentemot de fem konkurrenskrafterna. Det är framförallt 
tre ansatser som företag bör ta ställning till, positionering, påverka styrkebalansen och 
utnyttja förändringar. Positionering fokuserar på att finna positioner i branschen där de fem 
konkurrenskrafterna är som svagast, dvs. om möjligt hitta ett segment som andra företag i 
samma bransch inte visat samma intresse för. Efter att branschstrukturanalysen utförts bör 
företaget ha en klarare bild av vilka områden man bemästrar konkurrensen på och vilka 
områden man bör undvika. Att påverka styrkebalansen handlar om att vidta strategiska 
åtgärder och därigenom förbättra företagets ställning. Detta kan göras genom att höja 
varumärkesmedvetandet eller differentiera produkten. Den sista ansatsen som dvs. att utnyttja 
förändringar, går ut på att förutse de faktorer som ligger bakom konkurrenskrafterna och 
agera därefter. Därigenom kan en lämplig strategi utifrån den nya styrkebalansen väljas innan 
ens konkurrenter gör det. Strukturanalysen handlar i det här fallet om att förutsäga 
lönsamheten i en bransch.  

                                                           
52 Porter (1980) 
53 Porter (1980) 
54 SOU 2005:25 (2005) 
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Vilken av dessa tre konkurrensstrategier ett specifikt företag väljer att arbeta med beror på 
vilken bransch man agerar inom, branschens förutsättningar samt vilken position företaget har 
inom branschen. 
 

3.5.1 Porters tre basstrategier 
  
Enligt Porter finns det tre basstrategier som företag bör utgå ifrån för att ta sig an de fem 
konkurrenskrafterna. Dessa är kostnadsöverlägsenhet, differentiering samt fokusering och kan 
kombineras eller användas var för sig för att nå framgång inom en bransch.  
  
Kostnadsöverlägsenhet bygger på att hålla låga kostnader i förhållande till ens konkurrenter. 
För att på ett framgångsrikt sätt lyckas med denna strategi gäller det att söka efter delar av 
verksamheten där det finns utrymme för kostnadsreduktioner och genom praktiska försök 
genomföra dessa. Vidare bör driftkostnaderna och omkostnader ständigt kontrolleras och 
hållas nere utan att för den delen åsidosätta kvalitet samt service. En förutsättning för att nå 
kostnadsöverlägsenhet gentemot sina konkurrenter är att företaget har en relativt hög 
marknadsandel eller att företaget har exempelvis fördelaktig tillgång till råmaterial. Utöver 
detta krävs ofta att produkterna är utformade på så vis att de är lätta att tillverka och att 
företaget håller ett brett sortiment och riktar sig mot en bred målgrupp. 
 
Differentiering är den andra strategin och går ut på att differentiera företagets produkt så den 
uppfattas som unik i branschen med de egenskaper som kunderna efterfrågar. Denna strategi 
leder till lojala kunder och företaget kan på så vis hålla högre priser än konkurrenterna. 
Differentieringen i sig kan handla om exempelvis produkten och/eller marknadsföringen. 
Framgång inom denna strategi når företag så länge konsumenterna anser differentieringen stå 
i relation till merkostnaden. Differentieringen gör det svårare att nå en hög marknadsandel 
men erbjuder istället företaget en ställning som är skyddad mot de fem konkurrenskrafterna i 
och med att produkterna anses unika, och skapar därmed en kundlojalitet som gör att företaget 
kan ta ut högre marginaler. 
 
Den sista av Porters basstrategier är fokus. Här riktar företaget in sig på att tillfredställa ett 
eller ett par av marknadens segment. Det kan handla om en viss köpargrupp, sortiment eller 
en geografisk marknad. Företaget som inriktar sig på denna strategi väljer att antingen 
fokusera på kostnaderna eller differentiera sig inom ett visst segment. Fokuseringsstrategin 
innebär begränsningar av den totala marknadsandelen. Detta med tanke på att de två första 
strategierna inriktar sig mot hela marknaden medan företag via denna strategi väljer ett 
segment som man fokuserar på. 
 

3.6 Push och Pull metoder 
 
Vid marknadsföring av konsumentvaror finns det olika angreppssätt för att skapa medvetenhet 
om sina varor. Vi tycker att push och pull metoder kan visa producentens och distributörens 
marknadsföringsrelation på ett effektivt sätt. Genom att se vilka marknadsåtaganden 
respektive aktör gör kan vi försöka urskilja deras eventuella strategier och få en större 
förståelse för deras insatser.   
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Push metoden går ut på att ”trycka” ut produkterna genom distributionskedjan som slutligen 
når konsumenten. Personliga försäljare erbjuder distributörer avtal där distributören är en del 
av marknadsföringen för att föra produktens budskap vidare till konsumenten. Det kan handla 
om att skapa mer hyllutrymme, bättre produktplacering i butiken eller delta i gemensam 
kampanj. Vid dyrbara eller mer riskfyllda avtal används ofta personlig försäljning samt på 
marknader med färre och större säljare. 
 
Pull metoden handlar om att övertyga konsumenten direkt genom reklam och 
produktutformning och skapa en efterfrågan för produkten. Konsumenten kommer således 
efterfråga produkten och söka efter distributören och vidare till producenten. På senare år har 
pull metoden blivit mindre vanlig. Delvis beroende på att annonskampanjer är väldigt dyra 
och att marknaderna tenderar att vara mer svåråtkomliga med en bred marknadsföring, man 
vill i stället utnyttja de lokala återförsäljarna som har närmre kontakt med konsumenten. Det 
ökade inflytandet som återförsäljarna har räknas också som en stor bidragande orsak. De har 
möjlighet att ställa högre krav på marginal avkastning eftersom de besitter värdefull 
information om konsumenterna. Massmarknadsföring eller annan pull annonsering ger inte 
samma avkastning som push marknadsföring direkt till återförsäljaren. Där har distributören 
direkt ekonomisk fördel av att producenterna går först till dem som sedan marknadsför vidare 
till slutkonsument. Detta övertag är båda sidor mer eller mindre medvetna om och för många 
producerande företag är push metoden en fråga om att hålla sig kvar på hyllorna eller i 
sortimentet55. 
 
När nya produkter ska lanseras av producenter brukar de föregås av 
marknadsföringskampanjer. Om distributören är intresserad av att ta in varan i sitt sortiment 
brukar bero till stor del på vilket säljstöd varan kommer få även efter nylanseringen. Om en 
produktlansering åtföljs av en större introduktionskampanj är det mer sannolikt att produkten 
blir framgångsrik försäljningsmässigt. Men inköparen måste även ta ställning till om 
produkten kommer att mottagas av konsumenten, lyckas producenten övertyga konsumenten 
genom pullstrategier ökar chanserna för en god försäljning. Kvalitet och pris är väldigt viktiga 
delar för inköparen. Troligen viktigare är producentens utlovade marknadsföringsplaner. En 
vara med ett högt pris och dålig kvalitet är inte av intresse för inköparen även om det lovordas 
en effektiv introduktionskampanj. Vissa varor, även om de är dyra eller dåliga vill inte 
inköparen vara utan i butiken. Det kan gälla produkter som producenten har marknadsfört hårt 
och fått acceptans för hos konsumenterna. Detta skapade ”sug” efter produkten är exempel på 
så kallade pull metoder56. 
 

3.7 Det statliga alkoholmonopolet  
 
I alkohollagen regleras de förordningar som Systembolaget lutar sig emot och som i teorin 
möjliggör det statliga monopolet. Nedan presenteras ett kort utdrag ur lagtexten då detta är 
utgångspunkten för hela uppsatsen samt för att öka läsarens förståelse för den strikta 
utformningen av lagen. 
 
”1 § För detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl skall det finnas ett särskilt för 
ändamålet bildat aktiebolag (detaljhandelsbolaget), som staten äger”…”Detaljhandelsbolaget 
får importera sådana drycker endast för att kunna fullgöra den skyldighet som anges i 5 §”57.  
                                                           
55 Kotler et al (2001) 
56 Nilsson J (1980) 
57 Statens folkhälsoinstitut (2003) 
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I lagen ovan regleras att Systembolaget har ensamrätten på försäljning av alkoholhaltiga 
drycker, och i paragrafen nedan regleras att Systembolaget även har ensamrätt på beslutande 
om vilka alkoholdrycker som ska anskaffas och lagerhållas. 
 
”5 § Spritdrycker, vin eller starköl som inte hålls i lager skall på begäran anskaffas, om inte 
detaljhandelsbolaget finner att det finns hinder mot det”58. 
 
 
3.8 Regler för alkoholreklam av lättare drycker 
 
För att ge en tydligare bild av marknadsförhållandena tycker vi det underlättar för läsaren att 
kortfattat ge en inblick i de komplexa marknadsföringsförhållanden som finns inom 
branschen.  
 
Efter den 1 januari 2005 har den del av alkohollagen som reglerar marknadsföring av alkohol- 
drycker ändrats till att specialreglera specifik marknadsföring i tryckta skrifter, det som 
tidigare reglerades i Konsumentverkets riktlinjer. En ny överenskommelse mellan 
branschföreningarna och Konsumentverket för vad som avser marknadsföring av 
alkoholdrycker är just nu under bearbetning.  Efter Gourmetdomen och lagändringen 1 
januari, 2005 utökades 11 § med att även reglera annonsens utformning vad gäller 
framställning i bild, förväxlingsrisk samt att annonsen ska ha informationstext. Lättöl utgör 
definitionsmässigt inte alkoholdryck och omfattas inte direkt av alkoholreklamen men det får 
inte förekomma förväxlingsrisk med starkare drycker av samma märke. Det ska klart framgå 
att marknadsföringen avser lättdryck och inget annat. 
 
Reglerna gör det svårare för i synnerhet små och medelstora företag att ta sig in på marknaden 
eftersom marknadsföring har särskilt stor betydelse då en produkt ska lanseras på en ny 
marknad. Kännetecken regeln kan tvinga en varumärkesinnehavare att marknadsföra vissa 
varor under ett annat namn i Sverige. Reglerna gör att utländska producenter ställs inför två 
val för att verka på den svenska marknaden.  
 

1) Sälja produkten under samma kännetecken i Sverige som i övriga medlemsländer, 
men har då starkt begränsade möjligheter att göra reklam för sina produkter. (Annat än 
i periodiska skrifter). Det är mycket svårt att introducera en alkoholhaltig lättdryck 
som lättöl om den inte får marknadsföras i kommersiella annonser.  

2) De utländska producenterna lanserar sina produkter under ett särskilt varumärke, de 
tvingas då ändra sitt kännetecken och ändra utformningen på burk, flaska och reklam 
för den svenska marknaden.  

 
Som förbudet är utformat är det näst intill omöjligt att marknadsföra en dryck utan att det är 
förväxlingsbart med marknadsföring av alkoholhaltiga drycker eller kan förknippas med 
konsumtion av alkoholdrycker. Marknadsföring av en lättdryck under samma namn som en 
starkare dryck blir nästan omöjligt59. 
 

                                                           
58 Statens folkhälsoinstitut (2003) 
59 Allmänna regler för marknadsföring av alkoholhaltiga drycker (2005) 
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KAPITEL 4, AVREGLERADE BRANSCHER 
  
I det här kapitlet vill vi belysa några andra branscher som avreglerats i Sverige. Tanken är 
att de ska tydliggöra effekter och konsekvenser som uppstår vid en avreglering och fungera 
som jämförande exempel på alkoholmarknaden.  
 
Vi inleder med att förklara vad som menas med en avreglering för att öka förståelsen och 
tillämpningen av detta kapitel. En avreglering kan definieras som ett offentligt ingrepp i en 
marknads funktionssätt. Det kan innefatta övergripande regleringar till mer specifika regler 
för enskild bransch eller marknad. Det är ovanligt att alla regler tas bort från marknaden, 
snarare får marknaden mer omfattande regler än tidigare. De nya reglernas syfte är att 
stimulera konkurrensen på marknaden. Regler som tas bort ar de som anses 
konkurrenshämmande i form av etablerings eller handelshinder. De regler som oftast införs är 
sådana som reglerar prissättningen för utnyttjandet av en dominerande aktörs infrastruktur60. 
Systembolaget som enda aktör med rättighet att distribuera starköl till konsumenter faller 
under denna kategori.  
 
Ett flertal statliga verk i Sverige har under det senaste decenniet genomgått avregleringar av 
olika slag som lett till att det uppstått nya konkurrensutsatta marknader. Från att ha varit 
skyddade av monopol har olika privatiseringar och utförsäljningar lett till fler aktörer på de 
olika marknaderna, något som påverkat de flesta svenskars vardag. På senare tid har 
konkurrenspolitiken uppmärksammats mer i Sverige. Vi har nog alla blivit uppringda av nya 
eller nyorganiserade telefonbolag eller elbolag som vill sälja sina förmånliga tjänster. Det här 
är effekter av avregleringar på tidigare monopolmarknader, vi tillåts nu som konsument välja 
vår egen operatör som passar individuella behov. Det är idag en ökad medvetenhet att 
konkurrens främjar tillväxt och leder till högre välstånd. Resursallokeringen skärps när 
företagen tvingas pressa sina priser mot kostnadsgolvet för att kunna attrahera med låga 
priser. Konkurrens leder till en ökad valfrihet för konsumenterna, där deras behov kan täckas 
av flera tjänster eller produkter. 
 
Bakgrunden till att exempelvis järnvägs och flygtrafiken till en början reglerades till att 
omfattas av det statliga monopolet var att garantera stordriftsfördelar och få ett 
samhällsekonomiskt effektivt resursutnyttjande61. Dock har den snabba tekniska utvecklingen, 
ändrad efterfrågan av nya kundbeteenden eller fler nya företag på marknaden har gjort att 
tidigare monopol marknader är föremål för förändringar. I Sverige har avregleringen skett för 
att konkurrensen ska fungera bättre. Öppna marknader där det råder konkurrens ger 
konsumenterna ökade valmöjligheter och en annan styrkeposition då antalet producenter ökar. 
Konkurrerande företags tävlan ökar tillväxten i landet och kommer till nytta för konsumenter 
och skattebetalare. Den friare marknaden kräver givetvis konkurrenslagstiftning för att 
förhindra att exempelvis dominerande företag missbrukar sin ställning. Det gäller speciellt 
stora företag och tidigare monopolister som verkar på en avreglerad marknad, de har ofta 
stora delar av kundnätet. För nya eller små företag kan det krävas betydande 
marknadsföringskostnader för att etablera sig och värva kunder från en tidigare dominant. 
 
Men avregleringar kan även ge kostnader som konsumenten måste bära. Om staten samtidigt 
höjer punktskatter och moms på specifika produkter eller tjänster kan intrycket av 

                                                           
60 Hansing J (1996:4) 
61 Marknadsekonomin – inte så lätt i praktiken (1998) 
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avregleringen bli negativ. Elmarknaden avreglerades 1996 och sedan dess har branschen 
drabbats av skatter som drivit priserna uppåt med ca 150 %.  
 

4.1 Telemarknaden 
 
Telemarknaden avreglerades 1993 och sedan dess har priserna fallit kraftigt. Det beror till stor 
del på den tekniska utveckling som har möjliggjort att utrustning inte behöver bli alltför dyrt. 
Eftersom flera bolag har etablerat sig på marknaden har utbudet av produkter och tjänster 
ökat. Telia har tappat marknadsandelar på de flesta delmarknader. Många nya bolag 
specialiserar sig på att bara sälja vissa tjänster och med egna abonnemangsformer. ”Skälet 
varför det tillsattes en avreglerings utredning var att det förväntades en väsentligt ökad 
konkurrens på den svenska telemarknaden som en effekt av den snabba teknikutvecklingen i 
kombination med en internationell liberalisering.”62. 
 

4.2 Inrikesflyg 
 
Den prisutveckling vi har idag inom inrikesflyget är konsekvenser av avregleringen och det 
ökade konkurrenstrycket som skedde efter liberaliseringen 1992. SAS och Linjeflyg hade 
innan liberaliseringen 95 % av marknaden och således en stark dominerande ställning på 
flygmarknaden. SAS har klarat sig bra även med konkurrens, något som kan förklaras med 
deras bonusprogram. Detta lojalitetsprogram har gjort att många resenärer, framför allt 
affärsresenärer väljer att åka flera gånger med samma bolag då man får fördelar gentemot 
andra flygbolag. Marknadsdomstolen bestämde år 2001 att SAS inte får tillämpa 
bonusprogrammet på inrikesflyg där konkurrerande bolag flyger samma sträckor. Tanken är 
att försöka stimulera till bättre konkurrensvillkor för nya bolag. Under en period utnyttjade 
SAS sin starka ställning och hade relativt höga priser för sina affärsresenärer jämfört med 
andra bolag. Det kunde man ha tack vare lojalitetsprogrammet där resenärerna tyckte att det 
blir krångligt och tidsödande att byta bolag. Kallas även för övergångskostnader eller 
”switching costs”63. 
 

4.3 Järnvägen 
 
Den här marknaden är inte helt och hållet avreglerad. Det är fortfarande delar av fjärrtrafiken 
som SJ har monopol på medan sträckor som SJ inte tycker genererar tillräcklig vinst på finns 
för upphandling av Rikstrafiken. Effekter av järnvägstrafiken som avreglerades etappvis 
sedan 1988 har medfört positiva effekter i form av nya lösningar av tåg operatörerna och 
sänkta kostnader genom upphandling och effektivisering av olika verksamheter64. 
 

4.4 Elmarknaden  
 
Elmarknaden i Sverige avreglerades år 1996, vilket ledde till lägre priser på el och ett större 
konkurrenstryck på elföretagen, något som totalt sett varit gynnsamt för svenskt näringsliv. 
                                                           
62 Hansing J (1996:4) 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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Cirka 60-70 % av det totala pris som elkonsumenter betalar är fasta nätavgifter och skatter 
som inte går att påverka genom val av leverantör eller andra avtalstyper. Sedan 1990 är 
elskatten momsbelagd och det har skjutit upp elpriserna kraftigt. Men genom avregleringen 
har konsumenten själv haft möjligheten att välja leverantör. Det har på senare tid dykt upp 
nya företag och nyorganiserade gamla företag. De konkurrerar inte bara med pris eftersom en 
stor del av totalkostnaden är fast utan med företagsprofilering och image. God el är ett företag 
som precis har startats och som skänker en stor del av vinsten till Rädda Barnen. I 
undersökningen förutspås att en avreglering kommer på sikt förändra elmarknaden från en 
utpräglad producentorienterad marknad med stark ställning hos kraftföretagen till en mer 
kundorienterad marknad. Säljarna tvingas tävla om kunderna vilket i sin tur leder till 
prisdifferentiering65. Avregleringen ledde inledningsvis till lägre priser på el och ett större 
konkurrenstryck på elföretagen men priset har gått upp kraftigt de senare åren på grund av 
mindre tillgång på vattenkraft66. 1996 fanns 7 dominerande elproducenter, efter avregleringen 
finns det idag 4 stora aktörer som står för 83 % av elproduktionen. Priset har haft en reell 
prisökning med 10 % sedan avregleringen det beror till största del på skatteökning. På det 
stora hela kan sägas att priset är lågt i förhållande till efterfrågan och det är numera kunden 
som påverkar priset snarare än elproducenten67. Men de färre företagen har ökade kostnader 
för administration och marknadsföring som belastar konsumenten. 
 

4.5 Post 
 
Avregleringen av posten inleddes 1993. Det genererade till många nya samarbetspartners. 
Bensinmackar och livsmedelsbutiker tog över delar av verksamheten. Samtidigt var det 
många delar inom den nya postens konstellation som avvecklades. En trolig orsak tros vara de 
sårbara förhållanden som nya företag möter på markanden innan de har fått fotfäste. Stora 
prisändringar har skett med de nya förhållandena, enstaka brev får stora kostnader medan 
försändelser av större dignitet har blivit billigare. Utdelning av landsorts post är fortfarande 
ensamt styrt av posten som har tillgången till distributionsnätet i de trakterna. 
 

4.6 Diskussion  
 
Tidigare var det vanligt att branscherna som beskrivits ovan betraktades som monopol som 
inte kunde eller skulle konkurrensutsättas, på samma sätt som monopolet av 
alkoholmarknaden idag av många anses vara fridlyst.  Den tekniska utvecklingen har 
möjliggjort en avreglering av många av ovan nämnda branscher, samtidigt som 
internationaliseringen har ändrat marknadsförutsättningarna och lett till att avregleringarna ägt 
rum. Produktionseffektiviteten höjs i och med konkurrens och verkar därmed prissänkande 
samtidigt som konsumenternas valmöjligheter ökar. Vidare höjs konsumenternas 
styrkeposition på marknaden då antalet leverantörer ökar. Slutligen uppkommer positiva 
effekter på marknader som konkurrensutsätts i form av att antalet företag ökar och 
arbetsmarknaden för anställda vidgas, dvs. de är inte längre hänvisade till en enda eller ett 
fåtal arbetsgivare68. 
 

                                                           
65 Konkurrensverkets rapportserie (1994) 
66 Avreglering av elmarknaden 
67 Andersson N  
68 Hansing J (1996:4) 
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Utöver dessa redan avreglerade marknader innehar staten fortfarande monopol på ett antal 
marknader, såsom läkemedel, spel och alkoholmarknaden. Det är flera intressenter som väntar 
på att monopolen ska avregleras. Handeln har visat ett intresse för alla tre marknader. Vad 
gäller argumenten för att få sälja receptfria läkemedel i butik, pekar handeln på bland annat 
öppettiderna samt tillgängligheten som starka skäl. Vidare pekar handeln på det 
kontroversiella i att cigarettförsäljningen ombesörjs av dagligvaruhandeln, men där 
monopolet sätter stopp för försäljning av nikotinersättningsmedel såsom nikotinplåster och 
nikotintuggummi69.  
 
Apotekets roll i samhället kommer inte att ifrågasättas på samma sätt som Systembolaget i 
dagsläget ifrågasätts. Detta då dagligvaruhandeln inte visat sitt intresse för receptbelagda 
läkemedel och det faktum att den statliga kontrollen över läkemedelsbranschen är en 
nödvändighet så att läkemedel som inte efterfrågas i tillräckligt stor omfattning inte tas ur 
sortimentet.  

                                                           
69 Nilsson P (2004) 
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KAPITEL 5, EMPIRI 
 
I detta kapitel redogör vi vår empiriska insamling som till största del utgörs av intervjuer med 
Spendrups, Ica, SSLF och Bryggareföreningen. 
 

5.1 Systembolagets syn på en avreglering  
 
I en intervju i Systembolagets tidning ”Bolaget” säger Anitra Steen att fri konkurrens är bra 
för konsumenten, men att marknadskrafterna i vissa fall bör begränsas. Alkohol är ett bra 
exempel på detta. Som svar på frågan om Systembolaget har en framtid på en avreglerad 
marknad säger Anitra att företaget skulle kunna existera. Dock tror hon att en avreglering 
överlag för med sig kompetenssänkning samt en minskning av utbudet. Några få exklusiva 
vinbutiker i storstäderna skulle tillkomma men troligtvis på en annan prisnivå än den som 
Systembolaget tillhandahåller70. 
 

5.2 Företagspresentation Spendrups 
 
Intervju med Caroline Ekman, informationschef  
Vårby allé, den 21 december 2005 
 
Spendrups är ett familjeföretag av fjärde generationen. VD för företaget är Jens Spendrup och 
Brodern Ulf är vice VD. Spendrups har öl, vin, cider, sprit och vatten i sitt sortiment. Av 
dessa produkter är öl och vatten de prioriterade segmenten. På faciliteterna i Vårby arbetar 
1200 anställda och gör bryggeriet till Sveriges största. I sin produktportfölj återfinns bland 
annat Norrlands Guld och Mariestad samt Heineken som licenstillverkas. Företaget har tre 
bryggerier belägna i Vårby, Visby och i Grängesberg. Spendrups koncernen omsätter 2 
miljarder kronor årligen. De är idag det tredje största bryggeriet med flera kända ölmärken i 
sin marknadsportfölj. En detalj som gör företaget specifikt är deras historia.  
 
Familjeföretaget övertogs av Jens och Ulf Spendrups efter deras far. På den tiden fanns det 
många bryggerier i Sverige. Varje bryggeri fick till en början bara leverera till konsumenter 
inom en radie av tre mil. De var ett litet företag och när mellanölet förbjöds 1977 stod många 
små företag på knäna. Statliga Pripps hade 70 % av marknaden och regeringen hade förslag 
på att det enbart skulle finnas ett bryggeri i Sverige. Företaget stod inför svåra beslut för sin 
överlevnad och möjligheten kom genom att börja tillverka Löwenbrau på licens från 
Tyskland. Vid denna tidpunkt kunde Spendrups inte konkurrera med priset på grund av Pripps 
skalfördelar. Man bestämde sig för att marknadsföra och sälja sitt öl som ett premiumöl, 
kvalitetsöl till ett lite högre pris. Satsningen blev deras räddning och försäljningen gick 
storartat71.  
 
I en artikel i DN där Spendrups marknadsdirektör Mats Wester blir intervjuad säger han att 
handelskedjorna varit relativt sett sena på att göra egna varumärken inom drycksegmentet. 
Tidigare har Spendrups koncentrerat sig på priset och inte byggt in andra värden, vilket har 
öppnat för handelns egna märken. Delvis har konkurrensen från EMV lett till att Spendrups 
                                                           
70 Stokstad J (2005)  
71 Wigstrand P (2003) 
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blivit ett mer varumärkesföretag. Mats tror att EMV är här för att stanna och utesluter inte att 
ölet får ny konkurrens. Samtidigt pekar han på att marknaden fortfarande är fragmenterad och 
enbart i Tyskland finns ett tusental bryggerier som handeln kan välja mellan vilket kan 
minska incitamenten för EMV. Han är heller inte säker på om dagligvaruhandeln vill bli 
förknippad med alkohol och det troliga skulle vara att ett annat namn sitter på ölet. 
 
Han tycker att Spendrups står sig väl i konkurrensen som nu till stor del är fokuserad kring 
låga priser. I en framtida mer utvecklad EMV marknad ser de sig som en partner som kan 
hjälpa till med kedjornas produktutveckling72. 
 

5.2.1 Hot och möjligheter 
 
Caroline ser gränshandeln och att konsumenter väljer att köpa ölen i Danmark, Tyskland och 
Baltikum istället för i Sverige som ett av de stora hoten mot Spendrups och andra svenska 
bryggerier. Ett steg i rätt riktning för att komma till bukt med problemet är att tillse att 
försäljningen går via Systembolaget, vilket är möjligt med sänkt alkoholskatt. Lyckas staten 
återfå kontrollen över alkoholen kan man även råda bot med problemet med ungdomar som i 
dagsläget utan svårigheter får tag på smuggelsprit och svartöl samt de kriminella ligor och 
illegala nätverk som tjänar pengar på att skattesystemet ser ut som det gör. Därav anser 
Caroline att krafttaget för en förbättrad alkoholpolitik ska tas via en sänkning av skatten 
istället för anslag till tull och polis. 
 
Ett annat stort hot är de multinationella bryggeriföretagen. Carlsberg har köpt upp Pripps och 
Falcon och gjort sig till den största, dock inte svenskägda producenten i Sverige. Det är en 
utveckling som man ser mer av, även ute i Europa. Scottish and Newcastle, men även 
Heineken följer med intresse utvecklingen på den svenska marknaden, som är tillräckligt stor 
för att etablering ska vara tänkvärd. Svårigheten för de multinationella företagen är tillgången 
till distribution. För att de ska lyckas tror Caroline att de måste alliera sig eller köpa upp 
svenska bryggerier för att nå ut. Spendrups har redan en etablerad och uppbyggd relation till 
Systembolag, dagligvarubutik och restaurang till skillnad från de multinationella företagen.
   

5.2.2 Konkurrens och sammanslagningar 
 
Joint venture och sammanslagningar har i stor utsträckning redan äger rum, en utveckling som 
Caroline tror kommer vara ett vanligt inslag även i framtiden. Åbro ägs av Scottish and 
Newcastle och det är en trolig utveckling att de små får ställa sig ur vägen för de större. Dock 
menar Caroline att sammanslagningar inte enbart av godo för de större företagen heller, och 
pekar på Carlsberg som efter uppköpen av Pripps och Falcon har klara problem med 
kulturskillnader, som visat sig förbättra Spendrups situation. På det stora hela kommer dock 
de stora att klara sig bra vid en avreglering medan de små troligen kommer att försvinna. En 
avgörande faktor för bryggeriernas fortsatta existens är dock företagets profilering. Är 
bryggeriet känt för att vara unika eller tillverka speciell öl är det större chans att överleva vid 
en avreglering än om man är ett main stream bryggeri med produkter som inte har något 
unikt. Detta är Kopparbergs bryggeri ett bevis på, som konkurrerar starkt med lågprisölet 
Sofiero. Lågpris och premium segmentet är de som kommer att finnas kvar medan segmentet 

                                                           
72 Gripenberg P (2005) 
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mitt emellan kommer få det svårt vid en avreglering, som enligt Caroline kommer att innebära 
en konsolidering av utbudet av öl jämfört med Systembolagets utbud idag. 
  

5.2.3 Egna märkesvaror 
 
Caroline gör en jämförelse av egna varumärken på vattenmarknaden för att visa vilken 
genomslagskraft EMV har fått på senare tid. För två år sedan introduceras EMV för vatten, de 
började säljas på butiksgolvet och idag har EMV 30 % av vattenmarknaden. Man förutspår att 
det kommer vara 40 % nästa år. Loka som är Spendrups flaggskepp inom vattensegmentet har 
en marknadsandel på 35 %. EMV har haft en snabb kurva uppåt och med en ökad exponering 
i butik. Caroline säger att EMV är intressant för alla bryggerier och att även Spendrups skulle 
vilja vara med i en offert förfrågan. Det är för stora volymer att tacka nej till. I dagsläget 
tillverkar Spendrups ett lågprisöl som heter Odin vilket görs i uppdrag av Coop, så EMV är i 
allra högsta grad en trolig utveckling Sverige. Tillverkningen av EMV åt dagligvaruhandeln 
kommer dock bryggas vid sidan av de premiumöl man idag tillverkar. Dock kommer EMV 
inte att ta över ölmarknaden på samma sätt som vattnet gjort, då Caroline inte tror att 
konsumenten vill dricka EMV i alla lägen utan väljer premiumöl vid många situationer. Kan 
man fylla varumärkena med mervärde och har resurserna för att göra det kommer 
varumärkena vara betydelsefulla för konsumenten. Nedan följer en kort presentation av några 
ölmärken och deras respektive profilering. 
 
 

Heineken - Cool, Clubkänsla Spendrups - Fest, Trevligt, Party 

Mariestad - Njutning Norrlands guld - Umgänge 

 
 

Det optimala är att ha öl i varje del av matrisen, att täcka varje situation av dagen med flera 
olika öltyper. Slutligen menar Caroline att det finns olika förhållningssätt till EMV. 
Exempelvis Citygross med Bergendals som grossist har ett annat tillvägagångssätt än övriga 
dagligvaruhandlare och EMV. De satsar på starka varumärken och köper stora kvantiteter så 
priserna hålls nere, ett strategiskt val som Caroline tror att de kommer att lyckas bra med.  
 

5.2.4 Regler för alkoholreklam av lättare drycker 
 
Förväxling och kännetecken förbuden har påverkat Spendrups marknadsföring. Sedan tidigare 
får de bara marknadsföra sig via fackpress och tv och en ytterligare begränsning påverkar 
givetvis. Caroline menar dock att det har gått för kort tid för att utvärdera utfallet av 
förväxling och kännetecken förbuden. De arbetar för tillfället med annonsörföreningen och 
konsumentverket för att klargöra hur de uppfattar förbudet och hur man kan agera inom 
regelverket.  
 

5.2.5 Maktförskjutning 
 
Förut förhandlades avtalen fram enskilt med handlarna. Nu sköts avtalen mellan Spendrups 
och dagligvaruhandeln centralt. Dock finns utrymme för den lokala handlaren att göra 
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undantag eller ändringar i avtalet, vilka får omfatta lokala eller regionala inköp för specifika 
varor som efterfrågas i regionen. Caroline säger att bryggerier i dag måste ha starka 
varumärken, något som Spendrups arbetar hårt med. Vidare måste bryggerier ha möjlighet att 
göra EMV för att vara attraktiv för dagligvaruhandeln.  
 
Det är ett slagsmål om hyllorna, mångfalden är inte lika bred som den tidigare varit samtidigt 
som dagligvaruhandeln har stor möjlighet att avlista produkter samt bestämma vilka produkter 
som ska få utrymme på hyllorna. När situationen är som den är gäller det att vara påhittig i sin 
marknadskommunikation och produktutveckling och komma med innovativa saker. 

 
Dagligvaruhandeln kan ställa krav på bryggerierna på ett annat sätt idag än man tidigare haft 
möjlighet till. Bland annat så ställde dagligvaruhandeln krav på att skyddskläder skulle 
används i bryggerierna, vilket Spendrups accepterat och satt i verket. Caroline menar att 
samarbetet mellan dem och dagligvaruhandeln är en nära och ömsesidig relation. Det 
förekommer regelbundna möten och marknadsuppföljanden med dagligvaruhandeln.  
 

5.2.6 Systembolagets fall 
 
EU domstolen kommer att behandla ett fall kring Internethandel som kan bli avgörande för 
det svenska monopolet. Om klartecken för handel ges kommer Systembolaget att falla av sig 
själv. Spendrups arbetar inte aktivt idag för en avreglering utan mer för en sänkning av 
skatten. De menar däremot att dagligvaruhandeln lobbar för en avreglering och chans till att 
sälja alkoholprodukter. 
 

5.2.7 Framtiden 
 
Caroline tror att företagen kommer satsa på vad de är bra på och att dagligvaruhandeln 
knappast skulle integrera sig bakåt i ledet för att säkra exempelvis produktflöden och kvalité. 
Det är stora kostnader förknippade med ett sådant förfarande och Sverige är ett avlångt land 
där distributionskostnaderna troligen skulle överväga fördelarna. Det borde vara billigare att 
låta ex Spendrups tillverka åt dagligvaruhandeln. På samma sätt har Spendrups inga 
ambitioner om att agera distributör via egen butik vid en eventuell avreglering. Spendrups tror 
sig som det största svenska bryggeriet få sig en fördel gentemot andra bryggerier i och med en 
avreglering, främst på grund av det starka varumärket samt skal och distributionsfördelarna 
som man besitter. Caroline säger även att man i företaget har en stor drivkraft att komma på 
nya produkter och sätt för att utveckla sitt varumärke. Något som förmedlas från ledningen 
och genomsyrar hela företaget vilket gör att man försöker ligga i frontlinjen i framtidens 
utveckling.  
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5.3 Företagspresentation Bryggareföreningen 
 
Intervju med Peter Mattsson, VD på Bryggareföreningen.  
Sveavägen 13, den 9 december 2005 
 
Bryggareföreningen är den äldsta branschorganisationen i Sverige, etablerad 1885. Skälet till 
uppkomsten av Bryggareföreningen var att bryggerierna som var verksamma under den tiden 
behövde samverka i en organisation, främst för att nykterhetsrörelsen började bli stark, samt 
idén om en gemensam flaska. Flaskan som utvecklades är i stort den 33 cl flaska som finns 
idag, vilket är ett unikt system jämfört med resten av Europa. Utöver arbetet med 
förpackningsfrågorna är Bryggareföreningen en lobbyingverksamhet som arbetar med 
alkoholpolitik, vilket innefattar skatter, monopolfrågor marknadsföringsfrågor, samt frågor 
som rör systembolaget. Informationsfrågorna man arbetar med handlar om att lägga fram 
fakta utifrån branschens synpunkter. Bryggareföreningen verkar som en motpol till andra 
organisationer. 
 

5.3.1 Det politiska spelet 
 
Det finns en politisk ovilja att fatta beslut rörande alkoholpolitiska frågor. Hela processen är 
otroligt komplicerad. När det gäller alkoholpolitiska beslut har de olika motparterna problem 
att komma överens om hur verkligheten ser ut, vilket då leder till att det blir problematiskt att 
komma överens om lösningarna. Politiker och myndighetspersoner är väl informerade om hur 
bilden ser ut i Sverige och att vi har problem med bland annat privatinförsel mm. I dagsläget 
har politikerna hyfsad koll på hur stor konsumtionen är i Sverige. Man är väl medveten om att 
konsumtionen har stigit de senaste åren, medan försäljningen sjunkit radikalt. 
Bryggerinäringen såg detta i ett tidigt stadium i och med Sveriges inträde i EU, men 
politikerna trodde inte på att mörkertalet var så stort. För att påvisa detta tillsatte 
Bryggareföreningen en egen utredning som visade på att siffrorna för hur mycket som 
importeras är stora, men ingen trodde på detta och man skyllde på att metoden för 
undersökningen var felaktig. Statsmakten, dvs. regeringen och socialdepartementet bestämde 
sig att utföra egna mätningar och gav SORAD73 i uppdrag att utföra en undersökning och de 
kom då fram till liknande resultat, och då först fick man upp ögonen för problemet. För att få 
bukt med problemet tillsatte regeringen olika utredningar för att komma fram till vad som bör 
göras. Analysen för dessa utredningar var bra, Bland annat föreslogs skattesänkningar och 
högre straff för att langa vilket hade varit bra i alla fall som ett första steg, men ingenting 
hände. Den politiska oviljan till att ta tag i problemet beror enligt Peter på två saker. Till att 
börja med dagens politiska situation där socialdemokraterna är beroende av miljöpartiet och 
vänsterparitet, vilket gör att man inte kommer någonvart. Den andra anledningen till att de 
politiska partierna säger nej till skattesänkningar är att man hänvisar på forskarrapporter som 
pekat på att om skatterna sänks kommer den totala alkoholkonsumtionen öka vilket alla har 
väldigt svårt för. Dock ser man inte till den stora fördelen med att sänka skatterna, vilket är att 
man åter får tillbaka försäljningen till de legala kanalerna. Ingen politiker vill ta tag i frågan 
då det finns en rädsla för att bli ihågkommen för att ha gjort en alkoholpolitiks karriär, då det 

                                                           
73 Centrum för socialvetenskaplig alkohol och drogforskning. Inrättades 1999 för att stärka den 
samhällsvetenskapliga forskningen om alkohol och droger i Sverige. Verksamheten finansieras i huvudsak 
genom basanslag från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap ( FAS ), Statens institutionsstyrelse ( 
SIS ) och Stockholms universitet. 
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alltid kommer att gå att påvisa problem. Felet är att man inte ställer dessa problem i 
perspektiv till alternativet att inte göra någonting alls.  
 

5.3.2 Bryggeriföreningens syn på monopolet 
 
Väldigt få inom bryggerinäringen gillar monopol. Branschen är dock i dagsläget positiv till 
Systembolaget då man vill fokusera på skattesidan. Den frågan är i dagsläget mycket viktigare 
då det är vår möjlighet att tillse att produktionen sker i Sverige och ingen annanstans. Som 
näringsidkare vill man inte att produkterna säljs svart och konsumeras av minderåriga, vilket 
de i dagsläget görs. Frågan är politisk på flera olika plan. Bryggerierna backar upp 
Systembolaget och det statliga monopolet och vill i gengäld att politikerna sänker skatterna. 
Därav bedrivs det i dagsläget ingen lobbyverksamhet för att få tillstånd en avreglering på 
alkoholmarknaden. 
 

5.3.3 En trolig utveckling  
 
En avreglering på alkoholmarknaden är i framtiden tänkbar, men Peter tror inte att initiativet 
behöver tas från Bryggareföreningen, då andra faktorer kommer fälla monopolet. Detta i form 
av de öppna gränserna så andelen som säljs på Systembolaget minskar än mer. I dagsläget är 
det mindre än hälften av alkoholen som säljs via Systembolaget, så i realiteten har vi inget 
monopol längre. EU har haft en stor inverkan på våra möjligheter att köpa via distans med 
eller utan Internet, vilket kan vara väldigt lönande om man köper stora volymer. Om EU 
tvingar Sverige att acceptera att det här tillåts så faller monopolet av sig självt.  
 
Skulle detta ske kommer Systembolagets framtida roll se annorlunda ut. Systembolaget skulle 
överleva som en specialist butik. Dock tror Peter att staten även i det fallet skulle behålla 
kontrollen, i form av exempelvis licensierings system där ett antal krav för att få denna licens 
ställs upp och med detta godkännande av försäljning. Kraven skulle ha att göra med 
tillgänglighet i butik, tidsbegränsad försäljning eller ”butik i butik” samt utökad 
kontrollverksamhet. I dagsläget medger Peter att handeln är dålig på ålderskontroller, men 
problemen skulle försvinna med en sådant här system. Detta skulle fungera precis lika bra 
som det i dagsläget gör på Systembolaget. 
 

5.3.4 Mångfalden 
 
En eventuell avreglering skulle sannolikt innebära ett minskat utbud i dagligvaruhandeln, 
däremot kommer specialbutiker att dyka upp där sortimentet kommer att vara lika stort som i 
systembolaget. Dessvärre så kan denna bevarade mångfald komma att begränsas till 
storstäderna, där det finns en marknad för detta. Begränsningen av sortimentet kommer inte 
att beröra 90 % av befolkningen, utan det är entusiasterna som kan komma att bli lidande. 
Övriga konsumenter kommer dock att glädjas åt en avreglering då tillgängligheten kommer 
att öka och priserna falla på grund av konkurrensen. Ett annat möjligt scenario är att 
dagligvaruhandeln med dagens centralfunktioner gällande lager, kan leda till ett lika brett 
sortiment som Systembolaget i dagsläget erbjuder, med den skillnaden att konsumenten 
beställer önskade produkter som butikerna då tar in. Oavsett vilken utveckling som kan 
komma att ske är Peter inte ett dugg orolig för någon utarmning. 
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5.3.5 Egna märkesvaror 
 
Livsmedelsbutikernas egna varumärken har påverkat prisbilden i Sverige. Av de produkter 
som företräds av Bryggareföreningen kan man redan idag se bland annat läsk och vatten som 
private brands. Peter har dock lite svårare att se att konsumenter skulle tycka att det är så kul 
att handla exempelvis ICA’ s egna öl. Peter menar på att det inte kommer bli den vägen man 
kommer att välja, utan i sådana fall utgår man från ett varumärke som heter något som 
förknippas med ett bryggeri. Man väljer ett befintligt lågprismärke som man köper upp och 
tillser på så vis att man kontrollerar hela kedjan.  

5.3.6 Lagar och regleringar 
 

Franzéndomen 
Peter var med och arbetade för och drog upp Fransen domen till Luxemburg när han var VD 
för Livsmedelhandlareförbundet SSLF. Att de förlorade ser Peter som ett politiskt beslut där 
man inte ville ”knäcka” Sverige. Genom Sveriges unika smaktest som används för urval av 
nya varor till Systembolagets sortiment gav man Sverige möjlighet att behålla monopol. Peter 
är dock skeptisk till dessa smaktester, då det kan vara väldigt svårt att känna skillnad på smak 
på lageröl, eller olika sorter av vodka. I princip måste systembolaget säga ja till alla 
leverantörer för att inte få kritik vilket gör att Systembolaget har ett extremt stort sortiment 
vilket är väldigt kostsamt. 
 
Känneteckenförbudet 
Känneteckenförbudet har påverkat såtillvida att ingen lättölsreklam får visas på tv 4. Istället 
kör man sprit och starkölsreklam i tv 3 och på kanal 5. Detta beror på att det är 
avsändarlandets regler som gäller, vilket har lett till att bland annat till att tv 4’ s nya kanal 
Fakta kommer börja sända från Finland där restriktionerna inte är lika hårda, vilket innebär att 
kanalen kringgår Sveriges regelverk och helt lagligt i framtiden kommer sända alkoholreklam. 
Från Bryggareföreningens sida har man ifrågasatt hela lagstiftningen och har i dagsläget en 
överklagan liggandes i EU kommissionen. Framförallt tycker man att det är inskränkande för 
bryggeriernas varumärken. Bryggerierna kan inte byta namn på lättöl så produkten inte 
förväxlas med de starkare produkterna, då varumärkesuppbyggnad är en process som tar flera 
år. Att lättölen sedan är en produkt som minskat i både produktion och konsumtion på senare 
år, så marknadsföringskostnaderna vida överstigit intäkterna från försäljningen spelar ingen 
roll. Att marknadsföra lättölen via tv är ett sätt sälja varumärket och inte lättölen i sig. Det är 
svårare för de svenska bryggerierna att marknadsföra sina varunamn idag då tv mediet inte 
går att använda för lättölsreklam vilket missgynnat svenska bryggerier jämfört med stora 
internationella aktörer som har råd att marknadsföra sina starkare produkter på tv. 
 
Gourmetdomen 
Gourmetdomen har påverkat såtillvida att man numera ser väldigt mycket reklam för 
framförallt olika typer av vin i tidningar. Detta är dock inte nog, andra 
marknadsföringskanaler såsom tv sprider reklamen på ett annat sätt. Känneteckenförbudet 
hindrar svenska bryggerier mer än Gourmetdomen tillfört avseende marknadsföring.  
 

5.3.7 Nykterhetsrörelsen 
 
I de flesta avseenden är vi (läs Bryggareföreningen) överens med nykterhetsrörelsen kring 
alkoholfrågor, såsom noll tolerans när det gäller alkohol och trafik, alkohol och arbete mm. 
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Det som egentligen skiljer oss åt är att nykterhetsrörelsen tar avstånd från all alkohol 
konsumtion medan vi anser att en måttfull konsumtion är okej. Trots att nykterhetsrörelsen är 
ganska liten hörs de ganska mycket. Vidare har de av tradition haft kanaler in i 
socialdepartementet och regering och har därför haft stor genomslagskraft. 
Bryggareföreningen har genom åren försökt att hitta ett närmare samarbete med 
nykterhetsrörelsen. Det vore ju bättre att de hade en dialog med oss och med handlarna så vi 
kommer över problemen med exempelvis ålderskontrollerna än att de bara hugger på en. 
Detta har de dock inte varit intresserade av och det kanske beror på att de måste ha en 
motståndare, annars har de inte kul.  

5.4 Företagspresentation Livsmedelhandlare förbundet SSLF 
 
Intervju med Ivan Hernadi, VD på livsmedelhandlare förbundet (SSLF).  
Regeringsgatan 109, den 1 december 2005 
 
Livsmedelhandlare förbundet (SSLF) grundades 1931 och är en medlemsorganisation som 
syftar till att tillvarata handlarnas intressen och vidareförmedla dessa till omvärlden. SSLF har 
som uppgift att vara en självständig riksbranschorganisation för köpmän inom 
livsmedelsdetaljhandeln och agera som företrädare för handeln. De förhandlar för hela 
branschen och påverkar politiska beslut som rör policyfrågor inom dagligvaruhandeln, vin 
och öl i butik, myndighet och politiska kontakter med mera. De samarbetar med ett flertal 
branschorganisationer, bland annat svensk handel, svenska bryggareföreningen och svensk 
dagligvaruhandel. Ivan menar på att organisationen arbetar för ”Den fria handlarens 
långsiktiga överlevnad”. Arbetet kan handla om allt ifrån att påverka beslutstagare och 
tillsynsmyndigheter till att förhandla fram skälig ersättning för burkar och andra 
förpackningar som handlare handskas med, likväl som ersättningen för lottförsäljning och 
annat ombudskap. Medlemmarna tror på självbestämmande samt idén om att den fria 
entreprenören kan tillföra lite mer för sina kunder. Kortfattat arbetar organisationen för 
variation snarare än likriktning.  
  

5.4.1 Klargörande av det svenska konsumentbeteendet 
 
Ivan menar att vi i Sverige har en svag konsumentorganisation. Vi är mottagliga för 
reklamutskick och låter priserna styra vårat köpbeteende. I andra europeiska länder 
bestämmer man sig för vad man ska tillaga och inhandlar därefter det som behövs, medan vi i 
Sverige utgår från varor med låga priser och därefter bestämmer inköpen. Lojaliteten till våra 
lokala livsmedelsbutiker med individuellt sortiment har försvunnit och ersatts av 
stormarknader med likriktat sortiment.  
 

5.4.2 En framtida avreglering av alkoholmarknaden 
 
Om inget märkligt händer inom EU så som tvingande skäl, så har livsmedelshandlare en bra 
bit kvar innan öl och vin kan tas in i det ordinarie sortimentet. EU är i dagsläget mest 
intresserat av varors fria flöden mellan länder och så länge detta upprätthålls struntar EU i de 
lokala restriktionerna. En eventuell avreglering utav alkoholmarknaden skulle kunna träda i 
kraft om tidigast fem år, men det är inte den utvecklingen som Ivan förutspår. Anledningen 
till detta är bland annat det politiska motståndet som genomsyrar alla partier representerade i 
riksdagen. Ambitionen om att få in öl och vin i handlarnas sortiment har alltid funnits, då 
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dessa produkter är förknippade med måltider. Tidigare var detta en fråga som SSLF tryckte 
på, men där det politiska motståndet visade sig vara allt för stort, något man blev varse om 
bland annat när man tog ställning för och drev Franzénfallet som man sedermera förlorade. 
Även de olika nykterhetsförbunden har satt sig emot utvecklingen mot en avreglering och 
pekat på bland annat ålderskontrollerna som livsmedelsbutikerna inte kunnat upprätthålla, 
vilket även Ivan bekräftar att deras medlemmar inte haft någon lycka med. Ytterligare en 
aspekt till det i dagsläget svala intresset att sälja starköl i butik är att det än så länge är 
billigare att handla öl utomlands än i butikerna, ett förhållande som skulle stå sig även vid en 
avreglering. Vad man vet i dagsläget är att systembolagets marginaler för öl vin och alkohol 
är små, man säljer på volym. Inom dagligvaruhandeln är man reserverad mot skyfflande av 
varor. Av den anledningen är inte försäljningen av vin och öl någon stor affärsmässig idé. 

5.4.3 Maktbalansen 
 
Strukturen på dagligvaruhandeln är idag mer centralstyrd än den tidigare varit. Besluten 
bestäms längre bak i organisationen än i butik som varit mer vanligt tidigare. Det finns idag 
cirka 6000 dagligvarubutiker och fyra stora grossister (Ica, Axfood, Bergendahls och Coop). 
Tidigare togs alla varor som presenterades av leverantörerna in i systemet och varor som sålde 
sämst togs bort. I dag har makten förskjutits till dagligvaruhandeln. De sätter villkoren som 
producenterna måste leva upp till. Butikerna är mer eller mindre tvungna att köpa en andel av 
sitt sortiment av grossisten, vilket gör att sortimentet blir mer likriktat och handlarna mer 
beroende av grossisten. Det leder i sin tur till att leverantörerna måste försöka ta sig in i 
grossistens sortiment för att nå ut till konsumenten med sina varor istället för att gå direkt till 
butik. Detta är i dagsläget inte alltid helt enkelt. För att ta sig in i sortimentet går produkterna 
igenom Category management- vilket innebär att produkterna matchas mot efterfrågan på 
marknaden. Man tar in exempelvis ett premiummärke, mellanprismärke, marknadsledaren och 
egna varumärken. Om kategorin är full tar man inte in fler varumärken och de nya varorna 
kommer inte in i sortimentet vilket gör att producent får försöka överleva på egen hand, som 
exempelvis underleverantör till egna varumärken. Denna process har lett till att många 
leverantörer har slagits ut på senare tid. Säljarens roll har minskat i betydelse och det är färre 
dialoger mellan producent och handlare. Leverantörerna försöker få tillbaka mer makt genom 
Dagligvaruleverantörenas förbund (DLF) som verkar för att leverantörerna ska vara 
representerade bland hyllorna. DLF har cirka 175 medlemmar och värnar att du som 
konsument ska ha möjlighet att välja mellan många olika varumärken. De använder sig av 
reklam till slutkonsument, rabattkuponger mm för att öka inflytandet. 
 

5.4.4 Marknadsåtaganden 
 
I dagsläget är det dagligvaruhandeln som är initiativtagare till marknadsåtaganden, något som 
är starkt förknippat med den förskjutna maktbalansen. Inom Ica och Vi butikerna går 
handlarna ihop och föreslår tjänstemännen högre upp en marknadskampanj. På Willy´s och 
Coop kommer initiativet till kampanjer uppifrån och sedan ner till handlarna som utför dem i 
butik. Tidigare gjordes fler individuella marknadskampanjer av leverantörer riktade mot 
slutkonsument. Då kunde man skapa en efterfrågan hos detaljhandeln att tillhandahålla 
produkten i sitt sortiment. Men som det tidigare påpekats har maktbalansen förskjutits och 
inflytandet som detaljhandeln utövar har ökat. Detta har i sin tur inneburit att det ur 
leverantörens synvinkel är meningslöst att lansera nya produkter och spendera stora summor 
på kampanjer riktade mot slutkonsument om man inte med säkerhet vet att exempelvis Ica 
kommer att ta in produkten i sitt sortiment. 
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5.4.5 Egna märkesvaror 
 
Det som driver private brands är att handlare och grossister kan tjäna mer pengar. Produkten i 
sig behöver inte ha sämre kvalitet, men övervinsterna görs på grund av att man kontrollerar 
hela kedjan. Detta är en utveckling som vi kommer att få se mera av i de svenska 
livsmedelsbutikerna. Vad gäller alkoholhaltiga drycker och egna varumärken ställer sig Ivan 
dock mer tveksam till. Själv skulle Ivan inte handla en sådan vara och han tror inte att 
konsumenterna kommer att efterfråga detta. Skulle det finnas en efterfrågan och egna 
varumärken började tillverkas inom starköls segmentet tror Ivan att produkterna skulle 
marknadsföras under annat namn än sitt egna varumärke.  
  

5.4.6 Mångfalden 
 
De flesta stora ölmärken finns redan i Sverige representerade av Systembolaget och de 
ölsorter som inte finns går att beställa, en möjlighet som inte skulle ges av livsmedelsbutiker. 
I dagsläget har Systembolaget ett väldigt stort utbud av öl och vin, något som man är tvingad 
till då man åtagit sig rollen som monopolist. Vid en avreglering där livsmedelsbutikerna 
skulle ta in öl skulle sortimentet med all sannolikhet bli tunnare, men det skulle ändå vara 
tillräckligt brett för att tillmötesgå konsumenterna. 80 % av Systembolagets försäljning utgörs 
av 20 % av sortimentet. Dessa 20 % skulle dagligvaruhandeln försöka tillvarata, vilket 
troligen skulle täcka 90 % av konsumenternas behov.  
 

5.4.7 En trolig utveckling 
 
Den svenska detaljhandeln är förberedd på en avreglering. Butikerna är klara att börja sälja 
och upplägget för detta finns redan utarbetat. Om en avreglering sker och försäljningen väl 
drar igång kommer det att gå väldigt snabbt, men i dagsläget är de svenska handlarna 
återhållsamma. Andra butiker ute i Europa är stolta över sitt sortiment av alkoholhaltiga 
drycker medan vi i Sverige inte vill stoltsera med det. I dagsläget finns exempelvis Lidl som 
är en relativt nyetablerad butikskedja i Sverige. Deras sortiment är till stor del representerat av 
drycker. Många i branschen säger att det är för att man i framtiden väntar sig att få sälja öl 
och vin och då har man redan utrymmet för detta. Lidl är mer intresserat av att sälja alkohol 
än övrig dagligvaruhandel då man i dagsläget gör detta på ett framgångsrikt sätt i resten av 
Europa. 
  

5.5 Företagspresentation Ica 
 
Intervju med Kicki Nilsson, inköpschef dryck 
Intervju genomförs via telefon och e-mail den 13 december 2005 
 
Ica grundades 1917 i och med att Hakon Swenson bildade en inköpscentral så enskilda 
handlare skulle kunna gå ihop för gemensamma inköp. Idag är koncernen en av 
detaljhandelns ledande företag. Icas ägarstruktur består av ett holding bolag vid namn Royal 
Ahold som äger 60 %, och Hakon Invest 40 %. Hakon Invest är ett investmentbolag som ägs 
av 75 % av föreningen Ica handlarnas Förbund som är en medlemsorganisation för Sveriges 
alla handlare. Resterande 25 % ägs av 3300 enskilda aktieägare varav huvuddelen är Ica 
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handlare. För att få använda Ica: s namn och driva butik krävs medlemskap i organisationen. 
Det finns ett flertal olika typer och storlekar på butiker inom Ica, såsom Kvantum, Nära, 
Supermarket och Maxi stormarknad. 
 
Ica arbetar för att utnyttja Ica: s storskalighet genom samordning av centrala funktioner och 
koncept. Samtidigt arbetar de för lokalt för den enskilde handlaren och för att passa lokala 
marknader. De har fokus på att reducera priserna och utveckla och effektivisera sortimentet. 
Deras egna varor är till för att ge ett större utbud med hög kvalité till ett lågt pris74. 
 
Kicki säger att all marknadsföring av leverantörers produkter sker i samråd med leverantören 
mot en fastställd kostnad. Ica är inte intresserade om möjligheten fanns att ta över mer ansvar 
för marknadsföring av ölprodukter vid en avreglering. Ica ser sig själva inte som 
marknadsförare av öl. Kicki ser Ica som en aktör inom detaljhandeln inte som distributör åt 
leverantörer och producenter. 
 

5.5.1 Urval av sortiment 
 
På frågan om vad som krävs för att ta in en produkt i Ica: s sortiment svarar Kicki att företaget 
gör en värdering av vad produkten kan tillföra till deras nuvarande sortiment och att 
produkten måste leva upp till de lagar och regler som finns idag. Ansvaret för produkten 
ligger helt och hållet på leverantören. Ica arbetar hårt för att produktsäkerhet och 
kvalitetskontroll. Ica rekommenderar leverantörer som vill visa att de tar sitt sociala ansvar. 
Ica vill även att leverantören ska sträva efter att ha ekologiska alternativ till sitt ordinarie 
sortiment. 
 
När en leverantör väljs eller en vara ska tas in i sortimentet görs en helhetsgranskning av 
produktens potential. Det går inte att se om en faktor är avgörande såsom pris, kvalité eller 
med en stor marknadsuppföljning från leverantörens sida. Urvalet att produkten görs utifrån 
vilken roll produkten ska spela i sortimentet, som prisfighter eller premiummärke eller dylikt. 
Kicki säger att de aldrig eller väldigt sällan gör volymåtaganden utan kräver att leverantören 
kan säkerställa att produkten säljer ur Ica: s butiker. 

 
När leverantörer och producenter väljs ut görs det utefter en bedömning av leverantörens 
soliditet, utveckling och marknadsföring etc. Men även utefter respektive produkt och 
kategori den skulle hamna i. Det nuvarande sortimentet granskas och det klargörs om nya 
produkter behövs. Att en leverantör har stort sortimentsdjup spelar generellt sett ingen större 
roll. När egna märkesvaror ska tillverkas görs en marknadsanalys som tydliggör vilka kriterier 
den egna varan ska uppfylla för att möta det identifierade behovet på marknaden. Baserat på 
dessa kriterier och produktutvecklarens kunskap görs en kravspecifikation för den egna varan. 
Genom offert får flera leverantörer erbjudande om att producera åt Ica. Omfattande tester, 
kvalitetsrevision, uppfyllelse av kravspecifikationen alla delar och ett konkurrenskraftigt pris 
avgör vilken leverantör som till slut får uppdraget att producera den egna varan. 

 

                                                           
74 Ica Ägarstruktur (2006) 
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5.5.2 Mångfalden 
 
Kicki tror att samtliga aktörer som verkar på marknaden idag kommer att se en vinning i att få 
ytterligare en säljkanal om en avreglering sker och det blir möjligt att sälja starköl i butik. 
Hon tror däremot inte att mångfalden av bryggerier och ölsorter kommer att minska vid en 
avreglering och ser inte att det är relaterat till en avreglering. 
 

5.5.3 Framtiden 
 
Vidare menar Kicki att det i dagsläget inte är aktuellt med att licenstillverka öl eller producera 
öl som eget varumärke. Det ligger inte i linje med företagets interna etiska policy. De har idag 
en rad producenter och leverantörer som tillverkar produkter under Ica: s varumärke, Ica 
respektive Euroshopper men de har ingen tillverkning av öl. Kicki ser däremot en stor 
försäljningspotential vid försäljning av starköl och vin om en avreglering skulle råda. Hon gör 
en jämförelse med receptfria läkemedel. Hon ser inga hot så länge det finns tydliga riktlinjer 
för försäljningen och att de kan utnyttja de system som finns för att säkerställa att produkterna 
inte säljs till exempelvis minderåriga. Ica bevakar utvecklingen på alkoholmarknaden och en 
tänkbar avreglering men hon tycker att det i dagsläget är för långt bort för att sätta upp en 
organisation för att hantera frågan mer ingående. Hon har ingen uppfattning när en 
avreglering skulle eller kommer att ske. Hon har vidare ingen uppfattning om Systembolagets 
ställning i framtiden. 
 

5.6 Resultatredovisning 
 
I detta avsnitt vill vi lyfta fram respondenternas svar och ge en mer samlad bild av vad som 
framkommit under intervjuerna och vara ett stöd i nästföljande kapitel. 
 

5.6.1 Systembolagets ställning 
 
Tre av fyra respondenter tror att Systembolaget i framtiden kommer att ha en annan ställning 
än den vi idag erfar som monopolist. Avregleringen av Systembolaget kommer enligt SSLF, 
Spendrups och Bryggareföreningen i sådana fall att falla på grund av EU: s påtryckningar 
samt domslut rörande Internethandel av alkohol som i skrivande stund behandlas av EG 
domstolen. Skulle det bli lagligt att köpa alkohol över Internet faller Systembolaget av sig 
självt utan påtryckningar från intresseorganisationer. Inget av de två förbunden driver i 
dagsläget på angående avregleringen, men är liksom Ica och Spendrups vaksamma över 
framtidens utveckling. SSLF tror att en avreglering skulle kunna inträffa tidigast om fem år, 
men än mer troligt är att det drar ut mer än så på tiden. När klartecken ges kommer det gå fort 
då dagligvaruhandeln är redo att sätta igång med försäljning direkt. Trots detta uttalande från 
SSLF är Ica mer reserverade och menar på att det ligger för långt fram i tiden för att de i 
dagsläget ska vara redo för en sådan utveckling. Alla är överens om att den ökade införseln 
och smugglingen är ett hot mot Systembolagets ställning. Tre av de fyra respondenter tror att 
Systembolaget även vid en avreglering kan överleva i någon form, under förutsättning att 
inriktningen blir mer som specialistbutik.  
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SSLF framhåller att livsmedelsbutikerna i dagsläget inte kan göra mer än att utveckla och 
förbättra tillgängligheten för ölprodukter. För att konsumenterna ska uppleva mer 
konkurrenskraftiga priser än Systembolagets krävs skattesänkningar på alkohol i Sverige. 
Bryggeriföreningen och Spendrups vidhåller detta och menar på att problemet i dagsläget 
snarare är skattenivåerna än monopolet. Bryggeriföreningen och Spendrups vill att 
starkölsförsäljningen ska återgå till svenska försäljningskanaler och inte köpas utomlands då 
de förlorar stora inkomster. De pekar även på de samhälliga effekterna som går förlorade i 
och med att de svenska försäljningskanalerna tappat en stor del av försäljningen, såsom 
ålderskontrollen och förlust av pant och retursystemet.  
 

5.6.2 Hot och möjligheter 
 
Att mer än hälften av all alkohol som konsumeras i Sverige införskaffas på andra sätt än via 
de svenska försäljningskanalerna ser Spendrups även de multinationella bryggeriföretagen 
som en hotbild mot den svenska bryggerinäringen. Licenstillverkning och joint-venture finns 
sedan tidigare och kan komma att utvecklas ännu mer framöver. Enligt Spendrups har de 
svenska bryggerierna i dagsläget fördel gentemot multinationella aktörer i och med de 
befintliga distributionskanalerna samt den redan etablerade kontakten med Systembolaget och 
restaurangverksamheten. Bryggareföreningen pekar å andra sidan på de multinationella 
företagens fördelar kopplade till exempelvis marknadsföringsbudgeten. I och med 
kännetecken och förväxlingsförbudet kan lättöl inte längre marknadsföras i svensk tv, medan 
de multinationella företagen kan marknadsföra sig till svenska konsumenter via andra TV 
kanaler. Även livsmedelshandlares egna varumärken är förknippade med både hot och 
möjligheter för de svenska bryggerierna. I dagsläget finns EMV i form av bland annat 
bordsvatten som har hög försäljning, delvis på bekostnad av bryggeriernas produkter. 
Möjligheterna med EMV är förknippade med att kapacitet för att tillverka EMV åt 
dagligvaruhandeln finns. En förfrågan som flera bryggerier skulle visa intresse för, då 
Spendrups har svårt att se att livsmedelskedjorna skulle välja att tillverka detta själva, vilket 
bekräftas av Ica.  
 

5.6.3 Mångfalden 
 
Vad gäller mångfalden är tre av de fyra respondenter överens om att det kommer bli en 
konsolidering om det skulle bli en avreglering på alkoholmarknaden och starköl skulle kunna 
säljas i butik. De tror att det breda utbud som finns hos Systembolaget idag kommer minska, 
men inte på bekostnad av att konsumenterna kommer känna av det generellt. Det kommer att 
finnas försäljning av de stora förbrukningsprodukterna medan de smala och lågtsäljande 
segmenten kommer att bli färre. Respondenten från Ica menade på att avregleringen inte har 
någon koppling till mångfalden och menade således på att mångfalden inte skulle försämras 
som ett led av en eventuell avreglering. 
  

5.6.4 Egna märkesvaror 
 
Som det tidigare påpekats har Spendrups ett intresse av att producera EMV åt 
dagligvaruhandeln om det skulle vara aktuellt. De ser en potential i denna marknad som dock 
redan existerar i mindre omfattning. SSLF och Bryggareföreningen tror dock inte att 
konsumenter kommer att efterfråga detta, utan dessa produkter kommer i sådana fall att 
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marknadsföras och säljas under andra varumärken än det egna, så som Spendrups redan Odin 
åt Coop. Vidare pekar Spendrups på att marknaden för premium produkter kommer att vara 
stor även efter en avreglering. Lyckas man att fylla ett varumärke med mervärde kommer 
efterfrågan finnas kvar. Den stora konkurrenten i framtiden kommer främst vara lågprisölen.  
 
Att det i framtiden kommer att fortsätta bli fler EMV är alla övertygade om. SSLF och 
Spendrups belyser hur Category Management går till när dagligvaruhandeln tar in produkter i 
sortimentet. När segmenten öl täcks upp av ett fåtal premiummärken, prisfighters och ett antal 
EMV produkter är det inte mycket hyllplats kvar för andra produkter, vilket kopplas till att 
mångfalden skulle försämras i och med en avreglering.  
 

5.6.5 Maktbalansen 
 
Bryggareföreningen, SSLF och Spendrups är överens om att det har skett en tydlig 
maktförskjutning från producentens till dagligvaruhandelns fördel. Förut hade producenter en 
bättre förhandlingsposition, men nu har dagligvaruhandeln fått ökad insikt och kunskap i 
produktion och marknadsföring och kan ställa högre och fler krav på producenterna. SSLF 
säger att det är mer eller mindre meningslöst att satsa på marknadskampanjer för produkter 
om man inte är säker på att de kommer tas in i sortimentet. Samtidigt säger Ica att deras krav 
för att ta in produkter beror på om producenten kan visa att produkten kommer att efterfrågas, 
vilket bör ställas i relation till de hårda marknadsföringslagarna och de nya förbuden som 
försvårat situationen. Detta är något som Bryggareföreningen har överklagat till EU 
kommissionen med hänvisning om den ohållbara situationen. 
 

5.6.6 Framtiden 
 
SSLF säger att de europeiska dagligvaruföretagen som börjat etablerat sig i Sverige har ett 
utbrett distributionsnät och en färdig plan för försäljning av starköl i butik. Lidl är ett företag 
som planerar kring mer än andra företag kring dryckerna. I ett nyhetsbrev från SSLF 2005-11-
14 går att läsa att EU-kommissionen drar Sverige inför EG-domstolen eftersom regeringen 
håller fast vid sin linje att inte tillåta handel med alkohol via Internet. Det spelar ingen roll om 
man transporterar varorna själv över gränsen eller inte menar EU-kommissionen. Den svenska 
regeringen menar dock att det är en fråga om alkoholpolitik. Under våren 2006 väntas utslag.  
 
”Blir det klartecken med alkoholförsäljning via Internet bör det betyda att sista pinnen i 
monopolbygget försvinner och att alkoholförsäljningen även tillåts andra säljkanaler, 
däribland livsmedelsbutikerna”75 säger Ivan Hernadi, VD i SSLF. 

                                                           
75 Spritmonopolet i EG-domstolen igen (2005) 
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KAPITEL 6, ANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi att koppla ihop vårt empiriska material som våra undersökningar 
har gett med de teorier vi valt att använda oss av. Porter kommer vara den drivande teorin 
för att visa hur företag på ett effektivt sätt kan kartlägga sina konkurrenter och bästa 
möjligheter. Avslutningsvis kommer slutsatser och en avslutande diskussion framläggas. 
 
Systembolagets monopolställning och utseende i framtiden är beroende av vissa avgörande 
beslut. Trots den politiska oviljan som funnits till att avreglera Systembolaget kan detta ligga 
närmare tillhands än politikerna önskar då Sverige måste underkasta sig EU´ s överstatliga 
inflytande. Avgörandet vilar i EG-domstolens utslag som följd av att EU-kommissionen 
dragit Sverige inför rätta. Bakgrunden till detta är regeringens ovilja till att tillåta 
alkoholförsäljning över Internet, vilket anses strida mot EU´ s regler om fri rörlighet av varor 
och tjänster mellan EU länder. Beroende på utslaget av denna dom kan vi komma att infinna 
oss i en ny situation där en ny konkurrensutsatt marknad växer fram på samma sätt som 
tidigare avreglerade monopol utsatts för konkurrens som ändrat spelreglerna för den nya 
marknadens aktörer. Detta skulle mer eller mindre tvinga den svenska staten att handla för att 
behålla försäljningen inom de svenska kanalerna. Den unika dispens som Systembolaget 
åtnjutit och som möjliggjort upprätthållandet av dagens monopol svävar i och med detta i 
ovishet. Då försäljningen idag till stor del handlar om en snedvriden konkurrens på grund av 
våra grannländers lägre skattetryck ligger troligen en skattereducering nära tillhands som en 
direkt effekt av en avreglering för att stimulera konkurrensen.  
 
En avreglering innebär inte en slopning av befintliga regelverk, utan har historiskt visat sig 
vara starkt relaterat till mer omfattande regler och förordningar. De bakomliggande idéerna 
med tillförandet av nya restriktioner har varit att öka valmöjligheten och tillåta fria 
marknadskrafter att pressa ned priserna genom konkurrens. Däremot är den svenska 
alkoholmarknaden historiskt förankrad samtidigt som det är ett långt mer laddat ämne än de 
branscher som tidigare genomgått en avreglering, att restriktionerna förväntas vara av annan 
karaktär. Lagstiftningen kommer att avgöra vilka aktörer som får tillträda och i vilken 
utsträckning. Fram till idag har dagligvaruhandeln haft svårt att motivera hur de ska kunna 
handskas med försäljningen av alkohol då man kunnat påvisa brister med ålderskontrollerna i 
butikerna. Trots detta är alla överens om den tongivande roll de kommer att få vid en 
avreglering.  
 
Olikheterna i branscherna som tidigare avreglerats till trots, är den gemensamma nämnaren att 
aktörerna tvingats till kostnadseffektiviseringar som kommit konsumenterna till gagn. Detta 
vidhålls av Systembolagets VD Anitra Steen som också tycker att fri konkurrens är bra för 
konsumenten men poängterar att vid vissa situationer som med alkohol behövs det 
restriktioner. Vid en jämförelse med den svenska elmarknaden ser vi dock att prissättningen 
inte blivit något konkurrensmedel, utan konkurrens sker via företagsprofil, kringtjänster och 
service, vilket fungerat bra och upprätthållit konkurrensen. Skulle denna linje väljas vid en 
avreglering av alkohol skulle det verka konkurrenshämmande för de svenska aktörerna. 
Starkölens styckkostnad består till större delen skatt och moms. Utöver detta tillkommer 
varukostnad och Systembolagets ersättning. Så länge starkölen är billigare i utlandet kommer 
det bli svårt att sänka inströmningen av alkohol från våra grannländer. Dagligvaruhandeln 
skulle därför under dagens förutsättningar främst verka för att öka tillgängligheten.  
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Vid vår undersökning har det framkommit att en avreglering troligen är avhängig en åtgärd 
mot alkoholskatterna. Framöver belyser vi därav en avreglering med uppfattningen att de nya 
förutsättningarna kommer kombineras med skattesänkningar. 
 
Dagligvaruhandeln i Sverige har sedan tidigare ett fåtal aktörer som arbetar utefter olika 
strategier i fråga om pris, lokalisering och utbud. En öppning av starköl som säljkanal för 
dagligvaruhandeln kommer leda till ytterligare val och positionering.  
 

6.1 Strukturell analys av branschen 
 
För att utforma sin strategi krävs det att företagen som ska verka på marknaden ser på externa 
krafter som kommer att påverka företagets förutsättningar till lönsamhet. Porters 
femkraftsmodell kommer att ligga till grund för denna utvärdering innan de slutliga 
strategierna utformas. 
 

6.1.1 Nyetableringar 
 
När nya aktörer beträder en marknad blir konkurrensen hårdare, där inträdesbarriärerna avgör 
hotet mot befintliga företag. Det finns inträdesbarriärer för bryggeriföretag då de ska etablera 
sig på en ny marknad. Stordriftsfördelar är en inträdesbarriär som påverkar bryggeriföretag 
och som innebär stora kostnader för företag som vill etablera sig. Detta bekräftas av 
Spendrups som menar på att de bryggerier som kommer att klara sig bra vid en avreglering är 
de stora som kan dra nytta av sina stordriftsfördelar. De mindre bryggerierna måste sticka ut 
och vara annorlunda i sin utformning av produkter och tjänster för att klara sig. 
Dagligvaruföretagen har på senare år utökat sina koncept och är idag inte bara en handlare av 
livsmedel utan har även tagit över funktioner som de tidigare betalat för. Genom ökad 
kostnadskontroll och produktutveckling med centrala inköp görs besparingar. 
 
Produktdifferentiering är den inträdesbarriär som är mest förknippad med bryggeriindustrin. 
Starka och välkända varumärken och produkter har ett försprång gentemot nya aktörer. På en 
monopolmarknad finns inte möjligheten att välja sitt inköpsställe. Systembolaget kan därför 
inte räkna med att deras kunder kommer att fortsätta vara lojala mot företaget. Den ökade 
införseln ger en signal om att konsumenterna hittat alternativ till Systembolaget och inte är i 
behov av kunnig personal och det breda utbudet som Systembolaget arbetar för. För 
Spendrups del kan deras starka varumärken vara en fördel då de förknippas med tradition och 
känsla. Men de nya förbuden som införts gör att marknadsföringsmöjligheten och således 
möjligheten att förmedla de starka varumärkenas innebörd inte kan utnyttjas i samma 
utsträckning som tidigare. De stora utländska bryggerierna har en bättre position att utnyttja 
sin storskaliga marknadsföring och använda sig av marknadsföring via tv kanaler som inte 
lyder under svensk lagstiftning. I sin tur har de svenska bryggerierna redan ett etablerat 
kontaktnät till dagligvarubutiker och restauranger tack vare lätt och mellanölet, vilket torde 
ses som en stor konkurrensfördel gentemot icke etablerade bryggerier vid en eventuell 
avreglering. 
 
Den sista inträdesbarriären som alkoholmarknaden berörs av är kapitalbehovet vid 
nyetablering. Spendrups ser sin redan etablerade verksamhet som en fördel gentemot 
utländska aktörer. Distributionskostnader är stora i ett avlångt land som Sverige. Om företag 
ska distribuera sina egna produkter från exempelvis Tyskland till dagligvarubutik kommer det 
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innebära stora kostnader. Det är troligen billigare att låta licenstillverka öl genom befintliga 
svenska bryggerier som redan har en etablerad distribution och uppbyggt kontaktnät med 
dagligvaruhandeln och andra försäljningsställen. Vidare är dagligvaruhandeln starka block 
med höga krav på en garanti av produktflöden vilket kan innebära betydande kostnader för 
bryggerier i mindre skala när försörjningen till handlarna ska ombesörjas. De väletablerade 
bryggerierna har en större kapacitet i dagsläget och borde inte stå inför större 
investeringskostnader för utbyggnader och maskinpark då man i dagsläget redan levererar 
folk och lättöl. 
 

6.1.2 Substitutionshot 
 
På senare år har alkoholmarknaden i Sverige genomgått en del förändringar. Att konsumenter 
kan föredra en viss produkt framför andra kan företag tacka sin produktdifferentiering för. 
Dock har vi kunnat konstatera en ökning av lågprisvaror i butiker, vilket innebär att 
konsumenterna inte är lojala utan öppna för andra produkter inom kategorin som erbjuds till 
lägre priser. Substitutionshotet kommer att spela en stor roll vid en avreglering då vi kan 
vänta oss en ökning av lågprisöl i nyetablerade kedjor som Lidl och Netto. Lågprisölet har 
haft framgång vilket är ett lågkostnadssubstitut till premium märken. Bland dessa kan 
Kopparbergs bryggeri nämnas som vunnit stora marknadsandelar med sitt lågprisöl Sofiero. 
Vid en avreglering förväntas dagligvarukedjorna Lidl och Netto vinna marknadsandelar via 
lågpris segmentet, då de redan har lågprisleverantörer kopplade till sig och erfarenheten av 
alkoholförsäljning i butik. 
 
Substitutionshotet har också visat sig i och med att försäljningssiffrorna för starköl minskat i 
Sverige som en direkt orsak av den ökade införseln av starköl från utlandet. Folköl och lättöl 
som tidigare konsumerades i större omfattning har bytts ut till förmån av starköl som kan ses 
som en substitutvara inom segmentet. Utanför segmentet ser vi vin och cider som substitut till 
starköl. Bland annat den kraftiga produktutvecklingen av cider med diverse olika smaker har 
påverkat ölets ställning mot tidigare.  
 

6.1.3 Rivalitet mellan konkurrenter 
 
På dagligvarumarknaden finns det i dagsläget ett fåtal större kedjor som dominerar handeln. 
Vissa har på senare tid stärkt sin marknadsföring och gjort sig mer medvetna hos 
konsumenten. Ica kommer att fortsätta med en utveckling av EMV varor och vill på så vis 
erbjuda lägre pris med en bibehållen hög kvalitet på sortimentet. Lidl och Netto är de 
utländska aktörer vi sett mest av i Sverige, vilka arbetar mer på volymförsäljning med märken 
som för oss i Sverige kan uppfattas som udda. De utländska aktörerna är väldigt stora och har 
ett väl uppbyggt partihandelsled och distributionssystem. I dagsläget går många utländska 
varor att finna i Lidl: s sortiment och vid en avreglering tror vi det kommer utökas kraftigt. De 
utländska företagen har en redan etablerad försäljning av starköl i Europa och det finns därav 
en bättre kunskap. 
 
För de svenska producenterna kommer konkurrensen att tätna om de utländska 
dagligvarukedjorna använder sig av egna distributionskanaler med låga priser och visar sig 
vara kapabla att transportera varorna till Sverige med låga omkostnader. Ölmarknaden är en 
mättad marknad där konsumtionen idag ligger på samma nivå som för ett par år sedan. Detta 
innebär att enda sättet att öka sin försäljning är att slåss om befintliga marknadsandelar. Vår 
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empiriska undersökning tyder på att dagligvaruhandeln troligen kommer att tillhandahålla 20 
% av Systembolagets sortiment, vilket står för 80 % av försäljningen vid en avreglering. De är 
intresserade av att sälja på volym och det största segmentet kommer vara lågprisöl. Vid en 
avreglering kommer troligen lågpris segmentet utgöra den största delen för 
dagligvaruhandeln, det kommer även att finnas utrymme för premiumöl medan produkter mitt 
emellan kommer att försvinna. Slutligen kan vi i framtiden även vänta oss EMV inom 
segmentet starköl. De flesta bryggerierna i Sverige har i dagsläget kapacitet för detta 
samtidigt som intresset att brygga sådana produkter finns. För dagligvaruhandeln handlar det 
om ett etiskt ställningstagande där företagen kanske inte vill att öl ska vara förknippat med 
ens företagsnamn. Ett sätt att komma ifrån detta är att brygga produkten under andra 
varunamn. Spendrups produktion av ölet Odin som Coop är distributör över är ett steg som 
vittnar om denna utveckling.  
 

6.1.4 Köparens förhandlingsstyrka 
 
I dagsläget är dagligvaruhandel uppbyggd kring ett fåtal större företag som har egna butiker 
eller franchisingverksamhet. Ica, Axfood och KF står för 80 % av dagligvaruhandeln som i 
sin tur har egna partihandelsled som förser dem med sortimentet. Dessa koncerner är väl 
insatta i kostnaderna och marknadsföring och har på så sätt skapat sig en större medvetenhet 
om produkter och försäljningsförtjänster. I sin tur har detta lett till en maktförskjutning från 
producent till dagligvaruhandelns fördel. Tidigare hade producenten en större möjlighet att 
genom en pull metod skapa ett efterfrågetryck där handlaren var tvungen att ta in varan för att 
täcka efterfrågan från konsumenten. I dagsläget är det upp till producenten att visa på att 
varan kommer att sälja ur butiken och inte bli hyllvärmare. Paradoxalt nog anser producenter 
samtidigt att det inte längre finns någon anledning att marknadsföra en produkt utåt om man 
inte är garanterad en plats på hyllan. De nya kännetecken och förväxlingsförbuden försvårar 
ytterligare för alkoholmarknadens aktörer. Då en direkt efterfrågan från konsument inte längre 
kan skapas begränsas bryggerierna till användandet av push metoden. Sammantaget har detta 
lett till att producenten blivit mer eller mindre beroende av ett gott samarbete med något eller 
flera av blocken för att deras varor ska finnas på hyllorna. 
 
Överlag går det att säga att fler och fler inköp görs centralt från dagligvaruhandelns sida med 
stora volymer som pressar priserna. Om de europeiska företagen kommer till Sverige kan det 
tänkas att inköpsavtalen kommer ske i Europa till ännu lägre priser och de svenska aktörerna 
måste pressa sina avtal ännu mer. Hot om integration bakåt är något som ytterligare stärker 
dagligvaruhandeln. Vid en avreglering finns möjlighet att själva styra producenten i 
tillverkningen, inte minst om utvecklingen går mer åt EMV. Det EMV tillför är en ökad 
konkurrens och en förkortning av mellanled som leder till prispress på befintliga märken. De 
tillför även ett valalternativ i en billigare priskategori där konsumenter inte betalar extra för 
varumärket. Dagligvaruhandeln ställer höga krav på företagets kapacitet på att tillverka EMV, 
många mindre eller medelstora företag kan få svårt att hänga med i låga priser och stora 
volymer som handeln erfordrar. 
 

6.1.5 Leverantörens förhandlingsstyrka 
 
Det råder en klar uppfattning om att köparens förhandlingsstyrka är stor. Det ger automatiskt 
leverantören en svagare position. Det Spendrups har är starka varumärken som konsumenten 
efterfrågar och dagligvaruhandeln inte kan vara utan. I deras portfölj har de Heineken, 



 45

Spendrups, Norrlands Guld och Mariestad med flera. Genom att strategiskt arbeta och 
tillhandahålla starka varumärken kan bryggerier öka sin förhandlingsstyrka gentemot 
dagligvaruhandeln då produkterna inte kan väljas bort till förmån för exempelvis EMV. 
Denna strategi valdes tillstor del för att EMV pressade priserna lägre än vad Spendrups hade 
möjlighet till. Idag arbetar Spendrups utifrån situationer snarare än målgrupper när man 
bestämmer om olika produktlanseringar. En målgruppsperson kan vilja ha flera ölsorter 
beroende på vilken situation han eller hon befinner sig i. På det här viset undviker Spendrups 
att konsumenten upplever ett behov av en konkurrents vara. Bryggareföreningen påpekar att 
det är en av fördelarna med att ha ett djup i produktportföljen, vissa varor tjänar man mindre 
på men det tas igen av andra varor med större marginaler i portföljen. En annan stark sida som 
företaget har är ett väletablerat kontaktnät med återförsäljarna av deras produkter.  
 
För att stärka leverantörernas styrka gentemot dagligvaruhandeln använder sig DLF av 
direktreklam och erbjudanden hem till konsumenten. Vidare kan producenterna använda sig 
av samma taktik som dagligvaruhandeln och hota med integration framåt i ledet. Att detta är 
något som Spendrups inte vill använda sig av tydliggörs av Caroline Ekman när hon uttrycker 
att ”Vi är ett bryggeri och vi ska göra det vi är bra på och det är brygga och distribuera våra 
produkter”.  
 

6.1.6 Konkurrensstrategier 
 
När konkurrenskrafterna som påverkar förutsättningarna på marknaden har klarlagts måste 
företag se till sina starka och svaga sidor för att skapa sig en effektiv konkurrensstrategi. Den 
starkaste eller flera av krafterna blir avgörande för utformandet av strategierna. Som vi 
resonerat kring tidigare är dagligvaruhandeln en aktör som med största sannolikhet kommer 
ha en framträdande roll på en avreglerad marknad. Till hur stor del beror på regeringens och 
EU:s bestämmelser om handel med alkohol. För att utforma en konkurrensmässig strategi 
gäller det att göra sig medveten om företagets starka och svaga sidor och ställa de i relation 
till företagets externa krafter. För dagligvaruhandelns del kommer kedjorna att använda sig av 
olika strategier. Netto, Lidl och Willys kommer troligen att satsa på att tillhandahålla ett 
ölsegment som är billigt och sälja på volym. De här kedjorna är således mer ute efter en 
kostnadsöverlägsenhet och försöker hela tiden skära i kostnaderna för att hålla priserna nere. 
Det troliga är att de även kommer att använda sig av ölproducenter från Europa. På 
dryckessidan kan man i Lidl butiker hitta Tyska märken med ett betydligt lägre pris än i andra 
svenska butiker. Dock har de svenska aktörerna Ica, Coop även butiker med olika inriktningar 
där sortiment och prisnivåer skiljer sig åt. Det troliga är att ölutbudet kommer se olika ut 
beroende på vilken butik man handlar i, även fast de tillhör samma kedja.  Innerstadsbutikerna 
förväntas ha ett bredare sortiment och kommer troligen att arbeta utefter en 
positioneringsstrategi där det även är tänkbart att de kommer att ta över en del av specialist 
handeln på utvalda geografiska marknader där konsumenten ställer högre krav på sortimentet. 
Ica maxi stormarknad är ofta lokaliserad utanför storstäderna och har ett större sortiment med 
lägre priser och kommer troligen att tillhandahålla stora volymer av vissa utvalda ölsorter. Ica 
Nära är en mindre butik lokaliserad i storstäder, tätorter och på landsbygden och de kommer 
förmodligen ha ett begränsat sortiment med de varor som mest efterfrågas. Kvantum och 
Supermarket butikerna kan tänkas ha ett bredare utbud där även en specialistfunktion kan 
inrättas. Butikerna är fokuserade på att ge fullgod service med diverse delikatesser.  I mindre 
butiker eller butiker med ett mer avlägset läge kommer inriktningen att bestå av lågprisöl. 
Eftersom Icabutikerna inte är helt bundna till partisortimentet kan det finnas utrymme för 
lokala specialiteter eller ett beställningssortiment från centrallager. Genom att licenstillverka 
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EMV skulle de kunna hålla kostnaderna nere precis som de i dag gör med livsmedel. Coop 
har även de flera olika butiker, däribland Konsum och Forum. De tillverkar redan idag öl på 
licens genom Spendrups och det troliga är att även starköl i samma företagsnamn kommer 
produceras vid en avreglering. Butikerna har en styrka genom att erbjuda mat tillsammans 
med dryck i butik. Det är det SSLF har försökt verka för eftersom de ser det som naturligt att 
dessa inköp görs tillsammans. I övriga Europa ser det ut på det sättet och då konsumenten 
idag är mer berest och kommer efterfråga detta upplägg på den svenska marknaden vid en 
avreglering. Specialistbutiker kommer att tillkomma som arbetar utefter en 
differentieringsstrategi, en linje som Systembolagets skulle kunna slå sig in på i sin fortsatta 
roll efter avregleringen. Den gedigna kunskapen om branschen som de besitter kan ses som ett 
försprång den första tiden efter en avreglering. Sortimentet kommer troligen att vara betydligt 
mindre än tidigare och innefatta de smala segmenten, då de lämnar över volymprodukterna till 
dagligvaruhandeln. 
 

6.2 Slutsatser och avslutande diskussion 
  
Om vi förbiser tidsperspektivet som det är vanskligt att sia om är en av slutsatserna i detta 
arbete att en avreglering förr eller senare kommer att komma tillstånd. Effekterna av detta är 
bland annat att dagligvaruhandelns ställning gentemot producenterna kommer att stärkas än 
mer. Detta grundas på att nya ölmärken kommer slå sig in på marknaden och konkurrera via 
strategin om kostnadsöverlägsenhet. Alkoholmarknaden i Sverige är i dagsläget mättad, vilket 
innebär att bryggerier konkurrerar om marknadsandelar. Det är även tänkbart att bryggerierna 
kommer utmana substituerande varor såsom vin för att vinna marknadsandelar. 
Producenternas förhandlingsstyrka har försvagats och mer push strategier används. En bra 
strategi verkar vara att göra sina varumärken till ännu starkare och på så vis skapa en 
efterfrågan av premium produkter som handeln inte kan vara utan. Det ökar producentens 
förhandlingsstyrka och ger utrymme för pullstrategier, men inte i samma utsträckning som 
tidigare. Däremot kommer produkter utan klarlagd konkurrensstrategi att få det svårt. Ett hot 
är de utländska ölkonkurrenterna som kan tillkomma på den nya marknaden. I kombination 
med att dagligvaruhandeln inte kommer att tillhandahålla något bredare sortiment innebär 
detta att vissa produkter plockas bort. Systembolagets överlevnad är möjlig under 
förutsättning att man antar en ny roll som exempelvis specialistbutik. Detta innebär att 
Systembolaget i sin konkurrensstrategi kommer arbeta mer selektivt och därmed strama åt sitt 
sortiment. Slutsatsen av detta är att produkterna mitt emellan premium och lågpris segmentet 
inte kommer att finna någon naturlig plats på den nya marknaden. Utslaget av detta är att 
avregleringen kommer att innebära att dagens mångfald reduceras. Trots detta kommer 
gemene konsument inte att märka av bortfallet av produkter, vilket hör ihop med att 20 % av 
Systembolagets sortiment i dagsläget svarar för 80 % av försäljningen. Att inte behöva 
använda Systembolaget som försäljningskanal är troligen mer fördelaktigt för de stora 
väletablerade bryggerierna. Marknadsföringskostnaderna kommer i större utsträckning att 
drabba de mindre bryggerierna, då de tvingas utmärka sig på andra sätt för att komma med i 
sortimentet. Dagligvaruhandelns urvalssystem via Category management kommer säkerligen 
inte vara lika generös som Systembolagets smaktester varit.   
 
Vad gäller de nya aktörerna inom dagligvaruhandeln kommer Lidl att arbeta utifrån 
kostnadsöverlägsenhet och tillhandahålla billigare produkter än de som går att finna i övriga 
dagligvarubutiker. Netto kommer att arbeta utifrån fokusering, där segmentet som valts ut är 
de centrala delarna av storstäderna. Inom dessa geografiska områden kommer butikskedjan 
även i framtiden att vara kostnadsledare och inrikta sin försäljning på starköl till lågpris. 
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Slutligen ser vi bland annat Ica arbeta utifrån differentiering och tillhandahålla premium 
produkter. I vissa butiker med bredare utbud och högre krav från kunder kan även Ica tänkas 
ha en mer fokuserad strategi. Det är framförallt i dessa butiker Spendrups sortiment kommer 
vara representerat. 
 
Vi upplever indikationer på att EMV produkter inom starkölsmarknaden kommer att växa sig 
större i och med en avreglering. Vilken form dessa produkter kommer att anta beror på det 
etiska ställningstagandet som dagligvaruhandeln bestämmer sig för att följa. Det som ligger 
närmast till hands är att lämna det egna företagsnamnet utanför och använda sig av samma 
strategi som Coop använt sig av i och med införandet av deras öl Odin i ordinarie sortimentet. 
I intervjuerna framkom att Spendrups var intresserad av utvecklingen av EMV varor. De 
tycker att det är en för stor marknad att bortse från. Det kommer det säkerligen att vara och är 
man inte med där finns nog även risken att dagligvaruhandelns intresse för företaget minskar. 
Det kan på så vis vara en fråga om att hålla sig kvar på hyllorna och relationen till 
dagligvaruhandelns Category management urval blir än mer essentiell.  
 
Som vi inledde analysen med kommer förändringarna på den framtida alkoholmarknaden 
troligen framtvingas genom mål i EG-domstolen. Ett misslyckande i målet som EU-
kommissionen i nuläget driver innebär säkerligen inte att locket läggs på för ett framtvingande 
av en avreglering, utan innebär snarare inte mer än att processen fördröjs. Med dagens 
förutsättningar har flera Internet företag (bland annat Good spirits) utnyttjat kryphål i lagen. 
De marknadsför sig via fackpress och Internet där konsumenter erbjuds alkohol till tyska 
priser. Via logistikföretag fraktas produkterna till slutkund med ”pengar tillbaka garanti” om 
varorna fastnar i tullen. 
 
Inom riksdag och regering finns det i dagsläget inte något stöd för en avreglerad 
alkoholmarknad, och skulle fallet bli så finns anledning att tro att statens påverkan även 
fortsättningsvis kommer att vara stor. Det är mycket som talar för att staten kommer att vilja 
behålla kontrollen över marknaden, där man pekar på folkhälsan som en av anledningarna. 
Därav är det troligt att en avreglering till en början endast kommer att beröra öl och vin 
marknaden. Det är dessa segment som dagligvaruhandeln vill ha in i sitt sortiment då man 
pekar på att öl och vin är måltidsdrycker som borde kunna inhandlas i samband med övriga 
livsmedel.  
 
Framtida regeringsformer har en betydande roll. Ett högerpolitiskt styre skulle med stor 
sannolikhet leda till en liberalare alkoholpolitik. Dock tror vi att staten kommer vilja att 
bibehålla kontrollen över alkoholmarknaden även vid ett regeringsskifte, vilket är något som 
även respondenterna pekar på. Detta kommer troligen att ske via olika begränsningar såsom 
exempelvis licenseringar till de olika butikerna. Detta är även ett sätt att komma till bukt med 
ålderskontroll problemen som dagligvaruhandeln haft svårt med att upprätthålla. Detta ger 
staten möjlighet att återkalla licenserna i det fallet handeln med alkohol missköts. En annan 
möjlighet är att de livsmedelsbutiker som vill ägna sig åt försäljning av alkohol får göra det 
under förutsättning att de antar det så kallade ”butik i butik” konceptet. Detta kan eventuellt 
kombineras med licensiering, vilket skulle innebära att kontrollen hålls lika strikt som i 
dagens läge på Systembolaget. Slutligen kan alkoholförsäljningen regleras till att innefatta 
vissa specifika öppettider, så att alkohol inte får säljas under hela perioden som 
livsmedelsbutikerna har öppet, samt regleras till vissa veckodagar.  
 
Det finns anledning att tro att avregleringen till en början bara skulle beröra segmenten öl och 
vin. Anledningen till detta är bland annat att staten ogärna släpper allt på en och samma gång, 
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speciellt med tanke på att dagligvaruhandeln i dagsläget inte gjort anspråk på att få sälja 
produkter med högre alkoholhalt.  
 
Genom att begränsa detaljhandeln med alkohol, både vad gäller utbudet av varorna som tillåts 
säljas via andra försäljningskanaler än Systembolaget samt inskränkningarna förknippade med 
förfarandet kring själva försäljningen skapas goda förutsättningar för Systembolaget att 
bibehålla en stark roll på detaljhandeln med alkohol. Detta är möjligt i huvudsak på grund av 
två anledningar. I det fallet där konsumenterna måste vända sig till Systembolaget för att 
införskaffa produkter med högre alkoholhalt kan vissa konsumenter välja att införskaffa hela 
förbrukningen av alkoholhaltiga varor från Systembolaget, som troligen trots farhågorna om 
ett mer begränsat utbud fortfarande kommer att tillhandahålla större utbud än 
livsmedelsbutikerna. Vidare skulle begränsningarna ovan som troligen skulle införas i och 
med en avreglering innebära att alla livsmedelsbutiker inte skulle ha möjlighet att 
tillhandahålla alkoholprodukter, vilket är en begränsning i sig. Under dessa förutsättningar 
kan konsumenten bli tvungen att vända sig till andra livsmedelsbutiker för att dessa inköp ska 
tillgodoses. I det fallet kan konsumenten lika gärna vända sig till Systembolaget där 
kunnandet även fortsättningsvis förväntas vara högre än i de andra försäljningskanalerna.  
 
Om den svenska staten lyckas övertyga EG-domstolen om det svenska monopolets 
nödvändighet kan avregleringen tillfälligt stannas av. Detta skulle man kunna åstadkomma 
genom att åberopa monopolets nödvändighet för den svenska folkhälsan där man pekar på 
utredningar utförda av SORAD. Visar undersökningarna att försäljningen av alkohol börjar 
återvända till Systembolaget ger det incitament för ett fortsatt monopol. Flera intressenter har 
varit skeptiska till dessa undersökningar där man pekar på att regeringen stirrar sig blind på 
deras siffror som rättfärdigar Systembolaget existens om de har en positiv 
försäljningsutveckling. Alkoholdebatten måste ses i ett större perspektiv och oavsett om 
Systembolagets försäljning ökar kan det faktum att Sverige har problem med alkoholinförsel 
inte förbises. 
 

6.3 Kritisk granskning 
 
Vid genomförandet av intervjuerna har vissa frågor behandlat företagens affärsstrategiska val. 
Det är känsliga frågor som rör framtida konkurrensförhållanden och etiska ställningstaganden 
om alkohol. Vi har försökt ta hänsyn till denna situation vid utformandet av frågor vi ställt 
under intervjuerna. Dock går det inte att utesluta att viss information undanhållits eller 
utelämnats av respondenterna då vi vid intervjuerna upplevde att respondenterna i vissa frågor 
föredrog att resonera i generella termer i stället för direkta beslut som företaget gjort. Det har 
påverkat den inre validiteten och försvårat kopplingarna till vår teoretiska referensram något 
men vi uppfattar att vi har fått fruktbara resultat vid våra insamlingar trots deras reservation. 
Vid intervjuerna har flera av respondenterna återgivit liknande svar och på så vis ökat 
sannolikheten till ett mönster av den situation vi vill belysa. Men i intervjun med 
dagligvaruhandeln var vissa svar återhållsamma och av ”ingen kommentar” karaktär vilket vi 
uppfattade som att de inte ville delge oss deras strategiska ställningstagande. Vi har i de 
avseendena försökt se till hemsidor och sekundär data för att skapa oss en bättre uppfattning 
om situationer de inte velat delge oss.   
 
Samtidigt bygger uppsatsen i stort sett på ett antagande om att dagens alkoholmarknad 
kommer avregleras och vilka förutsättningar som då skulle råda. Sker inte en avreglerig 
kommer värdet av uppsatsen avta märkbart. Däremot har det under uppsatsens gång klart 
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framkommit att en förändring på alkoholmarknaden är att räkna med, även om formen inte 
absolut skulle vara en avreglering verkar den som ett underlag som beskriver ett antal aktörers 
syn på en avreglering. Uppsatsen skulle kunna få mer belägg för resonemangen om ytterligare 
aktörer skulle medverka i undersökningen. Ett mindre bryggeri skulle kunna ge klarhet i 
påståenden som kommer från övriga respondenter om deras framtid vid en avreglering. 
Spekulationer skulle således minska i materialet. Vi har varit i kontakt med en handläggare på 
socialdepartementet som arbetar med nationell alkoholpolitik, men denne respondent kunde 
inte yttra sig i frågor som var av betydelse för uppsatsen utan mer av folkhälsokaraktär vilket 
vi i avgränsningen valt att inte undersöka. Det är av samma anledning motståndsrörelser inte 
fått något större utrymme i undersökningen. Intervjuerna med respektive branschorganisation 
har varit givande då de pratat mer öppet om en avreglerings konsekvenser än om bara företag 
hade undersökts. Givetvis är de relativt partiska i sina uttalanden om förbättringar för 
bryggerinäringen och dagligvaruhandeln och vi har försökt reservera oss för det. Med tanke 
på att uppsatsen genomförts under jul och nyårs period har det varit relativt svårt att nå 
respondenter som varit villiga att ställa upp på intervjuer. Samtidigt är tidsperspektivet för en 
bredare undersökning med bibehållet djup svårt att genomföra med en given tidsram som 
uppsatsen haft. Vi har i uppsatsen gjort paralleller med andra avreglerade branscher men 
försöker att inte göra generella antaganden som kan appliceras på olika branscher utan 
försöker belysa den undersökta situationen då den är unik.  
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi har i vår undersökning fått väldigt mycket positiva reaktioner av respondenterna som 
tycker att det är ett högaktuellt ämne som inte har belysts tillräckligt. Uppsatsen berör en 
avreglering och vilka konsekvenser det skulle bidra till på den svenska marknaden. Det skulle 
därför även vara intressant att titta ut i Europa och göra jämförande studier med exempelvis 
den danska marknaden eller hur utvecklingen har varit i Finland efter deras skattesänkningar. 
Dagligvaruhandeln har fått ett ökat inflytande, inte bara i Sverige utan i övriga Europa likaså. 
EMV varor kommer att öka betydligt under nästkommande år och vi tror inte att det är en 
omöjlighet att EMV kommer att finnas även som alkoholprodukter. Det skulle därför vara 
intressant att göra en djupare undersökning om EMV och deras inflytande över 
producenterna. Kommer de mindre företagen att slås ut av EMV och blir sortimentets 
mångfald begränsat? Kanske kan en kvantitativ undersökning användas. Category 
management används idag vid urval till sortiment, det kommer troligtvis precis som EMV 
fortsätta utvecklas. Det blir således intressant att undersöka producenten och handlarens 
relation mer ingående. 
 
Som vi har resonerat i uppsatsen är en skattesänkning ett primärt mål för att få tillbaka 
försäljningen till svenska kanaler igen. Vi tycker det finns utrymme att göra ytterligare studier 
av vilka konsekvenser skattesänkningar på alkohol kommer få. Leder det till ökad inhemsk 
försäljning och kommer Systembolaget att finnas kvar? Den intressantaste och gemensamma 
nämnaren för dagens alkoholdebatt är utfallet av Internetförsäljning. Beroende på EG-
domstolens domslut kan hela branschens förutsättningar ändras och stjälpa Systembolaget 
under våren och det skulle vara väldigt intressant att se hur förutsättningarna kommer att bli. 
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BILAGOR 

Intervjumall Spendrups 
 

1. Hur marknadsför ni er idag mot dagligvaruhandeln? Vänder ni er direkt till butik eller 
partihandel med marknadsåtgärder för era produkter? 

 
2. Hur ser ni på den förändrade strukturen på dagligvaruhandeln? Tror ni 

dagligvaruhandeln kommer att utöka producering och marknadsföring? Kommer det 
att bli fler private brands? 

 
3. Vilka ser ni som de största hoten, egna svagheter, Skulle ni kunna tänka er att 

producera private brands åt en distributör? Hur tror ni utvecklingen kommer att bli 
med joint-venture eller licenstillverkning? 

 
4. Hur går ni tillväga när ni vill få in nya produkter i distributörens sortiment? Vem är 

initiativtagare till marknadsåtgärder, ni eller distributören? 
             - Förr, nu och framtidsvision? 
 

5. Ser ni en avreglering på alkoholmarknaden som ett hot eller en möjlighet för er del? 
 
6. Hur skulle en avreglering avspegla sig på konkurrensen?  
 
7. Tror ni aktörer som inte är representerade på den svenska marknaden kommer visa 

intresse vid en avreglering?  
 

 
8. Tror ni en avreglering leder till färre stora bolag som säljer på volym, eller kan dagens 

mångfald av ölsorter bevaras? 
 
9. Hur ser ni på kännetecken och förväxlingsförbuden? Hur påverkar de er? 

 
 
10. Hur tror ni förbuden påverkar utländska aktörers marknadsföring, ser ni det som en 

fördel att erat varumärke är inarbetat på marknaden? 
 
11. Vad tror ni blir den storsäljande eller mest framgångsrika konceptet vid en 

avreglering. Lågprisöl, eller produktutveckling med kvalitet som konkurrensmedel? 
Vad ser ni som substituerande varor till starkölen? 

 
 
12. Har ni gemensamma kampanjer med distributörer? 
 
13. Vad koncentrerar ni er mest på vid marknadsföring till distributören, pris, kvalitet, 

eller marknadsuppföljning? 
 

 
14. Försöker ni skapa en märkesmedvetenhet, vänder ni till större delen till konsumenten 

eller till återförsäljaren? 
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15. Vilket medium tycker ni ger bäst genomslag för era produkter? 
 

 
16. Hur ser ni på er konkurrenssituation - många eller jämnstarka konkurrenter? Långsam 

bransch tillväxt? Höga fasta tillverkningskostnader/Lagerkostnader. Avsaknad av 
differentiering? Höga nedläggningshinder, har ni några påverkningar utifrån, 
samhälliga, eller pga. distributörs påtryckningar? 

 
17. Vika av följande påståenden stämmer överens med er verksamhet? 

 
� Det finns starka substitut på starkölsmarknaden?  
� Påverka efterfrågan genom marknadsföring 
� Märkesmedvetenhet/ trohet hos konsumenter 
� Påverka efterfrågan genom produktutveckling 
 -Unika produkter/ god kvalitet/ sortiment  
 
18. Hur ser ni på den svenska ölmarknaden, är de kräsna och vill bevara differentiering 

eller vill de bara ha öl som öl? 
 
19. Har ni få stora kunder eller säljer ni till ett stort antal små företag? 

 
 
20. Skulle det finnas en möjlighet att i framtiden sälja till slutkonsument genom 

exempelvis egen butik? 
 
21. Hur insatta är distributören i produkten, pris, efterfrågan och kostnader? 

 
22. Hur marknadsför ni folköl till butik i dagsläget? 

 

Intervjumall Ica  
 

1. Marknadsför ni producenters produkter på eget initiativ eller av förfrågan från 
producenten?  

 
2. Vad ställs för krav på produkter för att dessa ska tas in i ert sortiment?  
 
3. Vilken betydelse har marknadsföring för inköp hos er? Vad ser ni som viktigast, pris 

kvalitet eller marknadsuppföljning? 
 

4. Hur viktigt är det med ett sortimentsdjup hos producenten? 
 

5. Tycker ni att er ställning som distributör har stärkts på senare år gentemot leverantörer 
och producenter? 

 
6. Skulle det vara attraktivt för er att exempelvis licenstillverka öl, eller genom ett 

bryggeri sälja ert eget ölmärke? Tror ni att det i framtiden finns en efterfrågan på öl 
som er egen vara? 

 



 55

7. Vad skulle en avreglering där möjligheten finns att sälja starköl och vin innebära för 
er? Vad ser ni för möjligheter och tänkbara hot?  

 
8. Vilka aktörer i er omgivning tror ni kommer att agera starkt för att sälja starköl och 

vin i butik vid en eventuell avreglering? 
 

9. Tror ni det finns en risk med att mångfalden av bryggerier och ölsorter minskar vid en 
avreglering? 

 
10. Hur organiserar ni inför en eventuell avreglering?  

 
11. När tror ni en avreglering skulle kunna inträffa? 

 
12. Hur tror ni Systembolagets ställning kommer att se ut i framtiden. 

 
13. Ser ni er som marknadsförare av öl, skulle ni vilja ta över mer ansvar av 

marknadsföringen vid en avreglering? 
 

14.  Vilka av följande påståenden stämmer in på er bransch? 
 

� Ni kan påverka den löpande försäljningsvolymen och styra producenten 
� Acceptera/ förkasta nya produkter 
� Behålla/utsortera befintliga produkter 
� Ta upp nya leverantörer 
� Distributörens egna industrier 

 

Intervjumall Bryggareförningen och SSLF 
 

1. Vad tror ni kommer bli den mest sannolika utvecklingen på alkoholmarknaden, 
starkölsmarknaden i Sverige? 

 
2. Hur ser ni på den förändrade strukturen på dagligvaruhandeln? Egna 

handelsmärken och möjligheten att de själva kan producera och marknadsföra? 
Kommer det att bli fler private brands? 

 
3. Hur tror ni Systembolagets ställning kommer att se ut i framtiden. Hur ser den 

optimala utvecklingen ut för er del? 
 

4. Tror ni det finns en risk med att mångfalden av bryggerier och ölsorter minskar vid 
en avreglering?  

 
5. Vad ser ni för möjligheter och eventuella hot för bryggerierna i Sverige om det 

skulle bli aktuellt med en avreglering? Vilka är det största tänkbara 
konkurrenterna, hot från andra branscher IOGT-NTO etc. 

 
 

6. Hur tror ni utvecklingen kommer att bli med joint-venture eller licenstillverkning? 
Hur kommer det avspegla sig på konkurrensen? 
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7. Tror ni dagligvaruhandeln kommer att ha stort inflytande och vara en betydande 

aktör vid en avreglering?   
 

8. Är utländska dagligvarukedjor ett växande hot mot dagens befintliga och hur tror 
du utvecklingen kommer att bli? 

 
9.  Har dagligvaruhandeln organiserat sig för en förändrad marknadsstruktur- hur? 

 
10. Vem av producent respektive dagligvaruhandlare är initiativtagare till 

marknadsföringsåtaganden?  Har dagligvaruhandels fått en ökad 
förhandlingsposition? 

 
11. Ser ni någon nackdel med att starköl skulle kunna säljas i butik?  

 
12. Vad ser ni som substituerande varor till starkölen? 

 
13. Hur ser ni på samarbetet med dagligvaruhandeln? 

 
14. Skulle det finnas en möjlighet att i framtiden sälja till slutkonsument genom 

exempelvis egen butik? 
 

15. Hur tror ni svenska bryggerier påverkas av kännetecken och förväxlingsförbuden 
gentemot utländska bryggerier? 

16. Hur tror ni förbuden påverkar utländska aktörers marknadsföring, ser ni det som en 
fördel att erat varumärke är inarbetat på marknaden? 

 
17. Vad tror ni blir den storsäljande eller mest framgångsrika konceptet vid en 

avreglering, Lågprisöl, eller produktutveckling med kvalitet som 
konkurrensmedel? Vad ser ni som substituerande varor till starkölen? 

 
18. Tror ni aktörer som inte är representerade på den svenska marknaden kommer visa 

intresse vid en avreglering? Exempelvis tyska företag som Lidl? 
 

 
 


