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Abstrakt 
 
Titel:   Styr lagen etiken? – En studie om etikens betydelse för kontroversiella 

företag. 

Nivå:   C-uppsats, kandidatexamen i företagsekonomi. 

Författare:   Cecilia Andersen och Emilia Lindquist. 

Handledare:  Agneta Sundström. 

Datum:   2014-05. 

Syfte:   Syftet med detta examensarbete är att skapa förståelse för hur 

kontroversiella företag, genom etisk marknadsföring, kan stärka sin 

legitimitet i relation till företagens intressenter. 

Metod:   Forskningsansatsen är av kvalitativ karaktär. Det empiriska materialet 

har samlats in genom nio semi-strukturerade intervjuer, utförda på tre 

olika företag, som alla är verksamma inom alkoholbranschen. Materialet 

analyserades med hjälp av en meningsanalys för att enklare finna 

likheter och skillnader.  

Resultat och slutsats:  Lagen har en avgörande roll i det etiska arbete och styr hur etiska 

företagen är. Respondenterna i studien menar att genom att visa att de 

följer lagen, kommer legitimiteten stärkas automatiskt. 

Studiens bidrag:  Ger en ökad förståelse för hur företag kan arbeta med etisk 

marknadsföring för att stärka legitimiteten. Etiska koder är något att 

eftersträva, för att göra mer än vad lagen kräver. 

Fortsatt forskning:  Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur konsumenterna 

påverkas av företagens marknadsföring av alkohol. Ett andra förslag till 

fortsatt forskning är att undersöka etiken i marknadsföringen hos mindre 

företag i alkoholbranschen.  

Nyckelord:   Alkohol, etik, etisk marknadsföring, intressenter, legitimitet.
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Abstract 
Title:   Does the law control the ethics? – A study about the meaning of ethics 

for controversial companies. 

Level:   Bachelor thesis in Business economics. 

Authors:   Cecilia Andersen and Emilia Lindquist. 

Supervisor:   Agneta Sundström. 

Date:   2014-05. 

Aim:   The aim of this thesis is to create an understanding of how controversial 

companies can utilize ethical marketing to enhance their legitimacy in 

relation to their stakeholders. 

Method:  For the aim of this study, a qualitative research approach has been used. 

The empirical data was compiled through nine semi-structured 

interviews that were carried out at three different companies, all of 

which are active in the alcohol industry. Thereafter, the material was 

scrutinized using a meaning-analysis to more easily find similarities and 

discrepancies. 

Result and conclusion: The law plays a crucial part in the ethical work and determines how 

ethical the companies are. The respondents in this study are of the 

perception that by showing that they do follow the law, the legitimacy is 

automatically reinforced. 

Contribution:  Provides an improved understanding of how companies can exploit 

ethical marketing to increase legitimacy. In this regard, ethical codes are 

something to endeavor, in terms of doing more that what is required by 

law. 

Future research:  A suggestion for further research is to investigate which impact 

corporate marketing of alcohol has on consumers. A second proposal is 

to examine the actual ethics of marketing in small businesses operating 

in the alcohol industry. 

Key words:   Alcohol, ethics, ethical marketing, stakeholders, legitimacy.
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1 Introduktion 

I denna del av studien introduceras läsaren till problemområdet genom en teoretisk diskussion, som 

mynnar ut i studiens syfte och ett antal forskningsfrågor som vi ämnar besvara. Slutligen 

presenteras även studiens avgränsningar och rapportens disposition. 

 

“Corporate social responsibility” (CSR) definieras enligt McWilliams, Siegel och Wright (2006) 

som de situationer där företagen engagerar sig i sociala frågor och gör mer än vad som krävs av 

lagen och som även går utanför företagets egna ekonomiska intressen. Fastän begreppet inte har 

någon enhetlig definition har det ändå kommit att innefatta områden som bland annat tar upp miljö, 

samhälle och etiska frågor (Moir, 2001). Maignan och Ferrell (2004) menar att genom att utgå från 

en etisk syn i CSR-arbetet underlättar det för företagen att ta gynnsamma beslut när det gäller 

jämställdhet, frihet och rättvisa möjligheter, både för de anställda och för företagens övriga 

intressenter. Vidare visar studier att konsumenter är villiga att stödja företag som har en etisk 

grundsyn i verksamheten medan de väljer bort att konsumera produkter från företag som inte har 

det synsättet (Maignan och Ferrell, 2004). Ett sätt för företagen att visa att de tar hänsyn till etiska 

frågor kan kommuniceras genom deras marknadsföring, exempelvis att inte rikta den till olämpliga 

personer i syfte att sälja mer utan att ta hänsyn till konsekvenserna för samhället eller personen i 

fråga. 
 

Det finns många olika teorier och modeller som behandlar vad etisk marknadsföring innebär (Payne 

och Pressley, 2013). Bland annat har ett etiskt perspektiv utvecklats av Laczniak och Murphy 

(1991), som tar upp att etisk marknadsföring är av både deontologisk och teleologisk natur. Medan 

den deontologiska marknadsföringen handlar om att inte bryta någon politisk, social eller moralisk 

lag, handlar den teleologiska om ifall de tagna åtgärderna leder till att påföljderna blir bättre eller 

sämre för intressenterna. Den förstnämnda har således en laglig karaktär medan den sistnämnda 

utgår från vad som är moraliskt korrekt för individer som påverkas av marknadsföringen. 
 

Maignan och Ferrell (2004) hävdar att lite fokus har lagts i tidigare forskning inom marknadsföring 

inriktat mot företagens etiska ansvar. Trots utveckling av olika modeller och teorier, påpekar Payne 

och Pressley (2013) att det saknas en enhetlig definition av etiska koder, vilket även försvårar det 

praktiska arbetet med etiskt ansvar riktat mot marknadsföring. De menar att om det fanns tydliga 

koder i vad som är etisk marknadsföring skulle det underlätta för företagen att lösa de etiskt svåra 

dilemman som de ofta möter. De har därför utvecklat etiska koder som bland annat tar upp hur 
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företag kan hantera självkontroll, visa respekt, ha integritet och skapa nytta för företaget som visar 

att de följer de etiska kraven i marknadsföringen (Payne och Pressley, 2013). 
 

Att arbeta med etisk marknadsföring är ett sätt för företagen att stärka legitimiteten i förhållande till 

olika aktörer i samhället. Legitimitet som begrepp innebär att få acceptans från intressenterna för 

företagets agerande (Deegan, 2002). Om ett företag har svag legitimitet skulle det kunna leda till att 

konsumenterna väljer att sluta konsumera företagets produkter då företagets agerande inte anses 

vara socialt acceptabelt (Campbell, Craven och Shrives, 2003). Det är viktigt att företag ständigt 

arbetar för att bibehålla en stark legitimitet hos intressenterna då den kan förändras över tiden 

(Lindblom, 1994, refererad i Deegan, 2002). 
 

En bransch där det kan anses vara av stor vikt att ha utvecklat en stark etisk legitimitet inom 

marknadsföringen är inom de så kallade kontroversiella (även kallade oetiska) branscherna. Byrne 

(2010) lyfter fram att företag kan anses vara oetiska på grund av att deras produkter anses vara 

skadliga för individen vilket bland annat omfattar företag som arbetar med alkohol, tobak eller 

beroendeframkallande spel. Vad vi i denna studie refererar till som kontroversiella är företag som 

vill sälja, vad som kan uppfattas vara, oetiska produkter samtidigt som de vill ses som etiskt 

ansvarstagande inom ramen för marknadsföringen. Jo och Na (2012) har genom sin forskning visat 

att kontroversiella företag kan arbeta med CSR för att skapa ett bättre rykte och för att få 

marknadens legitimitet trots att de producerar produkter som kan vara skadliga för individen. Deras 

studie visar att CSR-aktiviteterna i dessa typer av företag har en positiv effekt på företagets värde 

(Cai, Jo och Pan, 2012). Enligt Babor (2009) har det blivit allt mer vanligt med vetenskaplig 

forskning riktad mot kontroversiella företag. Det handlar inte längre bara om marknadsföring och 

säkerhet kring hälsoskadliga produkter, utan omfattar även forskning som tar upp relationen mellan 

kontroversiella företag och hur de kan arbeta med CSR. 

 

Ovanstående resonemang visar att det finns mycket forskning inom vartdera området 

marknadsföring, etik och kontroversiella företag, dock har tidigare forskning inte fokuserat på hur 

kontroversiella företag, genom etisk marknadsföring, kan stärka företagets legitimitet. Vi har därför 

i denna studie valt att fokusera på hur kontroversiella företag kan arbeta med etisk marknadsföring i 

syfte att stärka legitimiteten i relation till intressenterna. Detta kan försvåras då kontroversiella 

företag erbjuder produkter som kan vara skadliga för hälsan, samtidigt som det anses extra viktigt 

för dem att hantera etiska frågor i marknadsföringen. Denna studie bidrar till fylla gapet hur 

kontroversiella företag använder och ser på etiska frågor i marknadsföringen, och hur de anser att 

det kan stärka deras legitimitet. 



 

3 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att skapa förståelse för hur kontroversiella företag, genom etisk 

marknadsföring, kan stärka legitimiteten i relation till företagens intressenter. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

• Hur arbetar kontroversiella företag med etisk marknadsföring för att förmedla ett etiskt 

budskap? 

• Vilka etiska faktorer är viktigast för företagen i arbetet för att stärka legitimiteten? 

• Hur uppfattar företagen att intressenterna påverkas av den etiska marknadsföringen? 

 

1.3 Avgränsningar 

I denna studie avgränsar vi oss till att studera kontroversiella företag inom alkoholbranschen som är 

verksamma på den svenska marknaden. Genom att vända oss till företag inom alkoholbranschen på 

den svenska marknaden kan denna studie bidra till att visa hur lagen styr etiken. Detta på grund av 

att marknadsföring av alkohol är ett reglerat område i Sverige.  

 

1.4 Disposition 

Kapitel 1, Introduktion: I det inledande kapitlet blir läsaren introducerad till det valda ämnet, och 

får sedan ta del av studiens syfte och forskningsfrågor.  

 

Kapitel 2, Metod: I arbetets andra kapitel får läsaren förståelse för de tillvägagångssätt som studien 

är baserad på, där det diskuteras kring valen och motiveras för dem.  

 

Kapitel 3, Teori: Det tredje kapitlet ger läsaren en teoretisk bas att stå på, inför det empiriska 

materialet. Teorin är baserad på tidigare forskning inom ämnet. 

 

Kapitel 4, Empiri: I det fjärde kapitlet presenteras resultaten från de olika intervjuer vi har 

genomfört, där vi får respondenternas syn och åsikter kring ämnet. 

 

Kapitel 5, Analys: I arbetets femte kapitel presenteras en analys där likheter och skillnader mellan 

företagen undersökas, som ställs mot den framtagna teorin.  

 

Kapitel 6, Slutsats: I det avslutande kapitlet presenteras våra slutsatser, vad denna studie bidragit  

till, rekommendationer till företagen, samt förslag till vidare forskning. 
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2 Metod 

I denna del av studien ges information om metodvalen vi använt för att genomföra studien. Vi har 

valt en kvalitativ metod, med intervjuer på företag i alkoholbranschen. Insamlad data analyseras 

sedan med hjälp av en meningsanalys, för att upptäcka likheter och skillnader mellan företagen. 

 

2.1 Val av forskningsansats 

I denna studie har vi valt att arbeta med en kvalitativ metod. Denna metod speglas av en studie där 

förståelse, berättelser och beskrivningar är i fokus (Hultén, Hultman och Eriksson, 2007). Med det 

menas att vikt läggs på orden (Bryman och Bell, 2013) snarare än på kvantifiering med tabeller och 

diagram (Hultén m.fl., 2007). Studien ämnar inte ta fram ett generaliserande resultat, som en 

kvantitativ studie (Bryman och Bell, 2013), utan söker förståelse för hur företag kan arbeta med 

etisk marknadsföring i syfte att stärka legitimiteten. Vikten läggs därför på orden i denna studie och 

då lämpar sig den kvalitativa metoden bäst för att uppfylla studiens syfte. 

 

2.2 Datainsamling 

Till denna studie har data samlats in på både teoretisk och empirisk sätt, för att på bästa sätt kunna 

besvara studiens syfte. Den teoretiska delen består av vetenskapliga artiklar inom tidigare forskning 

kring de aktuella ämnena och den empiriska delen består av kvalitativa intervjuer med relevanta 

personer inom den valda branschen samt en dold icke-deltagande observation. 

 

2.2.1 Teoretisk datainsamling 

Den teoretiska datainsamlingen består till största delen av vetenskapliga artiklar som är insamlade 

via olika databaser, från både Högskolan i Gävle och Södertörns Högskola. Den består också till 

viss del av böcker inom relevant område som är lånade från bibliotek. Böckerna ämnar ge en 

grundläggande förståelse för de valda teorierna, medan artiklarna är tänkta att å ena sidan ge en 

grundläggande förståelse om de valda teorierna, å andra sidan en förståelse om användandet av 

dessa i praktiska sammanhang. Det har krävts en noggrann litteraturgenomgång av relevanta artiklar 

och teorier för att få grundläggande förståelse kring etisk marknadsföring som ämne och för att 

kunna utforma forsknings- och intervjufrågorna.  
 

Vid sökning av artiklar har vi utgått från sökord som “ethical marketing”, “CSR”, “controversial 

industries”, “stakeholders”, “legitimacy” och “ethical issues”, för att koncentrera arbetet till att hitta 

relevanta artiklar för studiens syfte. Då etik och marknadsföring är mångfacetterade ämnen och det 

är möjligt att hitta flertalet artiklar inom dessa områden har vi valt att koncentrera artikelvalet till 

sökorden. Detta för att hålla studiens syfte i fokus genom hela arbetet. Vid val av artiklar har vi 
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även tagit ställning till när de tidsmässigt är författade, för att i största möjliga mån utgå från nyare 

forskning kring ämnet. Vi utgår från antagandet att nyare forskning har högre trovärdighet i relation 

till den studie som vi gör och är mer aktuell än vad äldre forskning är, då även teorier har ett “bäst-

före-datum” (Shaw, refererad i Hultén m.fl., 2007). Vi har valt att ta med några äldre daterade 

artiklar, dels där artikelns författare anses vara grundaren till en specifik teori och som därför kan 

ses som en originalkälla, dels om de äldre artiklarna har refererats i nyare forskning, då vi gör 

antagandet att de fortfarande kan ses som aktuella. 

 

2.2.2 Empirisk datainsamling 

Valet av den empiriska datainsamlingen går, i likhet med metoden Perry (2012) använde när han 

studerade CSR-implementeringen hos klädfabriker i Sri Lanka, ut på att använda semi-strukturerade 

intervjuer följt av en icke-deltagande observation. Respondenterna i Perrys (2012) studie 

garanterades anonymitet för att få uppriktiga svar. Att genomföra intervjuer, i kombination med en 

icke-deltagande observation, ansåg Perry (2012) gav mycket bra resultat. Vidare information kring 

hur vi hanterat dessa val av datainsamling förklaras i kommande avsnitt. 

 

Kvalitativa intervjuer 

Den valda forskningsansatsen innehåller olika tillvägagångssätt för att genomföra studien, där den 

mest använda metoden är kvalitativa intervjuer (Bryman och Bell, 2013). Vi valde därför, i likhet 

med både Perry (2012) och Schwartz (2001), att genomföra sådana intervjuer. Vi anser att dessa 

intervjuer ger den bästa informationen som behövs för studien, då det inte fokuseras på formella 

svar. Istället fokuseras det på frågor som ger möjlighet till följdfrågor där författarna kan 

koncentrera intervjun till vad de är ute efter enligt syftet (Bryman och Bell, 2013). 
 

Vi har genomfört nio intervjuer, på tre olika företag som är etablerade inom alkoholbranschen. Vi 

hade planerat in att ha elva intervjuer totalt, tyvärr fick två av respondenterna avböja i sista stund på 

grund av tidsbrist. Mer detaljerad beskrivning och motivering kring urval finns i kommande avsnitt. 

Då nästan alla inblandade respondenter befinner sig i olika städer har intervjuerna gjorts på olika 

sätt. Vi har gjort fyra fysiska intervjuer, tre telefonintervjuer och även två skriftliga intervjuer via e-

post, beroende på vad som lämpat sig bäst för intervjuobjekten (Bryman och Bell, 2013). Den ena 

intervjun via e-post följdes emellertid upp på telefon för att vidareutveckla oklarheter i både frågor 

och svar. Kritik och vilka brister det kan leda till för studien diskuteras i ett senare avsnitt.  

Författarna har valt ett upplägg som kallas semi-strukturerad intervjuguide (Bryman och Bell, 2013; 

Se bilaga 1) där respondenterna fått möjlighet att kunna utforma svaren på eget sätt. 

Intervjufrågorna är framtagna genom att bryta ned forskningsfrågorna i mindre delfrågor. Det är 
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alltså forskningsfrågorna som ligger till grund för frågorna i intervjuguiden. De frågor som vi 

ställde under intervjuerna är anpassade till den yrkesroll som respondenten har inom företaget. Det 

innebär att vissa frågor var återkommande i de flesta intervjuer, medan andra kan ha lagts till för att 

fånga in en viss aspekt eller situation. Generellt gäller att alla frågor riktas mot det specifika område 

som rör etisk marknadsföring och som studien koncentrerats till. Anledningen till att vi har 

intervjuat personer med olika yrkesroller är att alla dessa har, på olika sätt, en betydande roll när det 

gäller etisk marknadsföring och att bygga upp företagets legitimitet. Frågorna är utformade på sätt 

att de inte är ledande eller vinklade, utan utvecklade för att vara mer neutrala i syfte att lämna 

utrymme för respondentens egna tolkningar och sätt att se på en fråga (Bryman och Bell, 2013, s 

483), vilket då ger oss möjlighet att få tillgång till mer givande och fördjupande svar.  
 

De åtta intervjuer som genomfördes på plats och via telefon varade mellan 30 minuter och upp emot 

en timme och omfattade totalt cirka 4,5 timmar. Dessa intervjuer spelades även in i syfte att dels 

stärka trovärdigheten på den insamlade data som studien baseras på, dels för att minimera risken för 

felciteringar. Inspelningen gjorde att vi kunde gå tillbaka för att höra hur respondenten svarat samt 

kunde fokusera på att lyssna och ställa följdfrågor istället för att anteckna (Bryman och Bell, 2013). 

Efter att vi sammanställt det empiriska insamlade materialet skickades det ut till alla respondenter 

för godkännande och för att få möjlighet att korrigera feltolkningar.  

 

Observation 

För att följa upp intervjuerna valde vi, i likhet med Perry (2012), att göra en observation. Denna 

observation ägde rum på “En Öl & Whiskymässa” i Göteborg där två av tre intervjuade företag 

deltog. Det finns, enligt Larsen (2009), två huvudformer av observationer och valet föll på att göra 

en fältundersökning där vi som forskare observerar det vi är intresserade av relaterat till studien. 

Vidare uppstod valet om observationen skulle vara deltagande eller icke-deltagande, där vi valde 

icke-deltagande observation. Med det menas att vi enbart var åskådare till det som vi ville 

observera, det vill säga vi involverade oss inte med företagen (Bryman och Bell, 2013; Larsen, 

2009). Vi valde mellan att göra en öppen eller dold observation där valet föll på den sistnämnda, 

trots att det inte är den mest vanliga formen vid observationer (Bryman och Bell, 2013; Larsen, 

2009). Anledningen till det är att vi inte ville att företagen skulle påverkas av vår närvaro, där vi 

observerade deras tillvägagångssätt att förmedla sina etiska ståndpunkter (Bryman och Bell, 2013; 

Larsen, 2009). För att genomföra observationen användes en bedömningsskala (Larsen, 2009) där 

fem frågor graderades med en siffra från ett till fem, där ett var mycket dåligt och fem var mycket 

bra (Se bilaga 2). Detta sätt att göra observationer på utgör, enligt Løkken och Søbstad (2006, 

refererad i Larsen, 2009), en sammanfattning av det som observeras vilket gav oss bra 
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sekundärdata. Observationen innebar att vi gick omkring på mässan och studerade hur företagen 

arbetar med etiskt budskap och i vilken grad de uppfyllde vissa etiska aktiviteter. 

 

Sekundära källor 

I inledningen till empirin presenterar vi bakgrunden till den svenska alkoholpolitiken. Materialet i 

denna del har samlats in genom sekundära källor i form av hemsidor, lagtext, samt olika rapporter 

och artiklar. 

 

2.3 Urval 

Denna studies syfte handlar om att skapa en förståelse för hur företag kan använda etisk 

marknadsföring i syfte att stärka legitimiteten i relation till deras intressenter. Utan att göra ett urval 

skulle denna studie bli allt för stor och svårigheter kring att genomföra djupgående intervjuer skulle 

kunna uppstå (Bryman och Bell, 2013). Det skulle i sin tur kunna leda till att studien förlorar 

trovärdighet och reliabilitet. Vi har därför valt att begränsa studien till kontroversiella företag, då de 

arbetar med vad som kan uppfattas som ett dubbelt budskap. Det vill säga att de säljer vad som 

uppfattas som oetiska produkter, samtidigt som de vill verka etiska, vilket har fångat vårt intresse. 

Produkterna dessa företag erbjuder har en skadlig påverkan hos konsumenterna av varierande sort 

(Byrne, 2010) och det är därför särskilt viktigt att stärka legitimiteten för att fortsätta existera. 

 

2.3.1 Bransch, företag och val av personer 

Branschen vi har valt att fokusera på är alkoholbranschen, då denna har skapat störst intresse hos 

oss bland alla kontroversiella branscher som existerar. Anledningen till detta är att det på senare år 

blivit lagligt i Sverige att marknadsföra alkohol (Creutzer, 2012; Se bilaga 3), under vissa villkor 

(SFS 2010:1622, 7 kap), och därför saknas det forskning kring området och hur det påverkar den 

svenska marknaden. Ytterligare en anledning till varför vi valt företag i alkoholbranschen är på 

grund av det monopol på import, tillverkning och distribution som tidigare fanns i Sverige, där Vin 

& Sprit AB ägde alla varumärkena inom kategorierna vin och sprit, vilket inte längre existerar 

(Motion 1997/98:N204). Detta har bidragit till en ökad konkurrens inom alkoholbranschen där ett 

flertal företag, inom olika kategorier som exempelvis öl, vin och sprit, har etablerats på marknaden. 

Särskilt intressant är att studera hur dessa olika företag använder etisk marknadsföring för att stärka 

sin legitimitet gentemot intressenterna och i förhållande till konkurrenterna. 

För att få djupare och mer omfattande svar har vi valt att fokusera på tre företag som alla är stora 

aktörer i alkoholbranschen och vi anser därför att de kan bidra med bra information om hur det kan 

se ut i branschen. Vi har valt att anonymisera företagen för att få mer uppriktiga svar från de 
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intervjuade (Bryman och Bell, 2013) samt för att säkerställa att inte respondenternas svar kan 

kopplas till ett specifikt företag (Bryman och Bell, 2013) då vi anser att vi har ett känsligt område 

och information att hantera (Bryman och Bell, 2013). Företagen är därför kodade och heter numera 

företag A, B och C (hädanefter A, B och C). 
 

I likhet med anonymiseringen av företag är även de intervjuade personerna på företagen anonyma 

och är därför också kodade utifrån de företag de verkar inom (hädanefter A1-4, B1 och C1-4). Vi 

hade för avsikt att intervjua fler personer på färre företag, snarare än någon enstaka person på flera 

företag, för att kunna få en mer djupgående analys kring vilka likheter och skillnader som kan 

tänkas finnas mellan företagen. Personerna vi har valt att intervjua på varje företag har varierande 

yrkesroller, men i huvudsak är de verksamma inom företagens marknadsföring. De personer vi valt 

är alla på ett eller annat sätt kopplade till att stärka legitimiteten där alla är inblandade i 

marknadsföringen och därför insatta i ämnet som studien syftar till att svara på.  

 

2.4 Analys 

De muntliga intervjuerna är inspelade och har därför transkriberats, vilket enligt Bryman och Bell 

(2013) är en tidskrävande process. Vid genomgången av det inspelade materialet sållades 

irrelevanta svar bort. Med irrelevanta svar menar vi utsagor som inte är direkt kopplade till studiens 

syfte. På det viset blev processen med transkriberingen något kortare och mer effektiv för oss att 

hantera.  

 

Metoden som användes för analysen är en meningsanalys och består av två delar, delanalys och 

helhetsanalys (Larsen, 2009). Helhetsanalysen innebär att vi skapar oss ett helhetsintryck av 

intervjuerna och delanalysen innebär att helhetsanalysen bryts ner till olika delar. Vi använde 

metoden för att få en uppfattning om respondenternas svar kring hur de använder etisk 

marknadsföring i syfte att stärka legitimiteten för att kunna placera liknande svar tillsammans, 

vilket visar en specifik riktning i svaren. I delanalysen användes en matris där respondenterna skrivs 

på ena axeln och frågorna på den andra. Svaren placerades sedan in i olika boxar för att få en 

helhetsbild, som underlättade att jämföra svaren mot varandra. Denna matris är inte bifogad då den 

enbart använts för att underlätta för oss i arbetet med analysen (Larsen, 2009). Tekniken användes 

även vid framtagningen av de centrala teman vi har valt att strukturera empirin och analysen efter. 

När detta var genomfört kunde vi se vilka likheter och skillnader som fanns mellan företagen för att 

sedan kunna besvara studiens syfte.  
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 A1 A2 A3 A4 B1 C1 C2 C3 C4 
Fråga 3, 

kopplad till 

forsknings-

fråga 2 

Ingen 

överkonsumtion, 

inte förknippas 

med fel saker 

Följa 

lagen, 

etik, 

ålder på 

modeller 

Följa 

lagen 

Varningstext, 

måttfullhet 
följa 

lagen 
- Följa 

gällande 

lagar och 

regler = 

automatisk 

legitimitet 

Följa 

riktlinjer 

och lagar 

för 

branschen 

Viktigast 

att 

framföra 

att man 

följer 

lagar 
Figur 1. Exempel från matrisen 

 
I figur 1 visas hur vi har använt matrisen för att jämföra svaren mot varandra samt hur vi valde ut ett 

centralt tema, som i detta fall var ”följa lagen”. När vi hade gjort detta utformade vi en modell som 

tydligt visar hur forskningsfrågorna hör ihop med valda huvudrubriker för empirin och analysen; 

etiskt budskap, stärka legitimiteten och företagens uppfattning, följt av underrubriker i form av de 

centrala temana; ansvar och måttfullhet, fel målgrupp, följa lagen, konkurrens, rätt konsumtion och 

positiv påverkan. Se modellen i figur 6 under avsnitt ”Empiri”. 

 

2.5 Metodkritik 

För att öka trovärdigheten i studien är det av stor vikt att vi kan förhålla oss kritiska till den metod 

vi har valt. Att vi har intervjuat personerna i olika former har varit ett måste för de inblandade, dock 

kan detta ändå ses som kritik. Detta på grund av att skillnader i tillvägagångssätt att intervjua på kan 

leda till olika information i svaren, då intervjuer som sker personligt eller via telefon har sina 

fördelar och nackdelar. Vissa känsliga frågor kan till exempel vara lättare att ställa på telefon än när 

alla personerna befinner sig i samma rum, dock går vi miste om att kunna läsa av respondentens 

kroppsspråk vid en telefonintervju, vilket även det kan ge information som kan vara av nytta vid 

analys av data (Bryman och Bell, 2013). Att ett fåtal av intervjuerna har skett via e-post kan bidra 

till brister i studien, då intervjuer på detta sätt försvårar för oss att ställa följdfrågor. Det kan även 

försvåra att kunna be respondenten utveckla vad de menar vid ofullständiga svar, samtidigt som det 

kan försvåra för respondenten att svara korrekt om de inte har förstått frågan.  

 

Vi märkte snabbt att det var lättare att få längre och mer utvecklade svar av de respondenter där vi 

befann oss i samma rum som, än de som befann sig på distans. Vidare var det även lättare att få mer 

utvecklade svar via telefon än vad det var via e-post. Om det hade varit möjligt hade vi därför sett 

att alla intervjuer skulle ske där alla befann sig i samma rum. Vi anser emellertid att vi trots de 

begränsningar som finns har lyckats samla in tillfredsställande svar som vi på ett trovärdigt sätt kan 

basera studiens analys på.  
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Vi hade inte heller planerat att ha en respondent på ett företag. Två tänkta intervjuer föll bort, vilket 

innebar att vi gick miste om fler personers synvinklar och åsikter i det företaget. Vi gjorde dock det 

bästa av situationen och följde upp e-postintervjun med ett telefonsamtal för att få mer utvecklade 

och tillfredsställande svar. Många respondenter gav liknande svar, oavsett företag. Då de 

överensstämde med de svar vi fick från respondenten på det företag där vi endast hade en intervju, 

anser vi att bortfall av två intervjuer inte påverkat studien negativt. 

 

Vid valet av observationer uppstod dilemmat om huruvida vi skulle utföra en öppen eller dold 

observation, då det finns för- och nackdelar med dem båda. Nackdelen med dold observation är att 

det kan uppstå etiska problem då företagen kan anse att vi går bakom ryggen på dem, medan 

fördelen är att företagen inte påverkas av vår närvaro. För- och nackdelarna med en öppen 

observation blir då det motsatta. (Larsen, 2009) Valet föll på att göra en dold observation då vi 

anser att detta är en offentlig mässa som vem som helst kan besöka vilket gör att vi inte anser att det 

uppstår några etiska dilemman.  

 

Slutligen finns begränsningar i att enbart två av tre företag deltog på mässan. Vi är medvetna om att 

inte alla företag kan följas upp på samma sätt, däremot anser vi att det är bättre att kunna observera 

dessa två istället för att inte observera någon. 
 

Som vi tidigare tagit upp detta en kvalitativ studie, där ett fåtal företag och respondenter deltagit i 

datainsamling. Detta gör att resultatet inte går att generalisera, vilket inte heller har varit studiens 

syfte, då vi strävat efter att få en djupare förståelse (Bryman och Bell, 2013) för hur oetiska företag 

(produktmässigt) arbetar etiskt med marknadsföringen.  
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3 Teori 

I denna del av studien presenteras den teoretiska basen, som i huvudsak består av fyra teorier. 

Denna del är till för att ge läsaren en djupare förståelse kring ämnet ur ett teoretiskt perspektiv för 

att lättare ta del av empirin och analysen som följer. 

 

3.1 CSR och etik 

CSR-begreppet är ännu inte fullt utvecklat och därför är det empiriska utförandet inte heller 

enhetligt (McWilliams m.fl., 2006). EU-kommissionen definierar CSR som “the responsibility of 

enterprises for their impacts on society” (EU-kommissionen, 2011). Denna definition kan uppfattas 

som svävande och svårtolkad vilket gör att CSR fortsätter vara ett svårt definierbart begrepp. Fastän 

CSR är ett svårtolkat begrepp har det kommit att innefatta områden som bland annat riktar sig mot 

miljö, samhälle och etik (Cai m.fl., 2012; Moir, 2001). Etik är ett område inom CSR som det 

numera läggs allt mer fokus på, till skillnad från vad det har gjorts tidigare (Murphy och 

Schlegelmilch, 2013). När det gäller CSR-arbete i kontroversiella företag, det vill säga exempelvis 

företag i alkoholbranschen, finns det både förespråkare och motståndare till huruvida CSR-arbetet 

kan anses accepterat. Förespråkarna hävdar att dessa företag bör använda CSR då det kan förbättra 

både rykte och legitimitet medan motståndarna hävdar att dessa CSR-aktiviteter inte kan anses vara 

tillräckligt pålitliga (Cai m.fl., 2012; Jo och Na, 2012), då de förmedlar ett dubbelt budskap. 

Företagen vill att konsumenterna ska köpa produkterna de vill sälja, samtidigt som de varnar för 

produkterna då de kan vara skadliga för hälsan. I det fortsatta arbetet har vi valt att fokusera på den 

etiska diskussionen inom CSR. 

 

3.1.1 Etiskt ansvar 

CSR omfattar olika områden såsom “corporate citizenship”, affärsetik, hållbar utveckling och 

“stakeholder management” (Carroll och Shabana, 2010). Oavsett hur CSR definieras och tolkas är 

det möjligt, enligt McWilliams m.fl. (2006), att dra slutsatsen att CSR är det arbete som företagen 

gör utöver det som krävs av lagen. Deegan (2002) menar att CSR är det som företagen väljer att 

kalla för CSR, eller hållbarhetsarbete, och är något som definieras och prioriteras av företaget. 

Genom att ta detta ansvar kan företagen stärka sin legitimitet (Frostenson, 2011). I figur 1 visas de 

två grundargumenten till varför företag bör ta ansvar, samt vad dessa två perspektiv innebär. 
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Figur 2. Två grundargument till varför företag bör ta ansvar (Egen utifrån Frostenson, 2011) 
 

Genom att utgå från en etisk grundsyn i CSR-arbetet underlättar det för företagen att ta gynnsamma 

beslut när det gäller jämställdhet, frihet och rättvisa möjligheter, både för de anställda och för 

företagens övriga intressenters räkning (Maignan och Ferrell, 2004). Enligt Roos (2007) stärks ett 

företags varumärke och rykte genom ett etiskt agerande. Vidare menar Munck (2007, refererad i 

Roos, 2007) att företagen kan nå konkurrensfördelar genom att följa en genomtänkt etik i 

affärsstrategin. Studier har visat att konsumenter är villiga att stödja företag som har en etisk 

grundsyn i verksamheten (Maignan och Ferrell, 2004), då många konsumenter oftast köper 

produkter från företag som har samma etiska grundsyn som de själva har (Roos, 2007). Enligt det 

sistnämnda perspektivet väljer kunder bort att konsumera produkter från företag som inte delar 

deras värderingar (Maignan och Ferrell, 2004).  

 

3.1.2 Carrolls pyramid 

En modell som tar upp och beskriver de olika delarna av CSR är Carrolls pyramid (1991) och som 

fått stor betydelse för den forskning som därefter bedrivits inom området. Carroll (1991) menar att 

företagens ansvar kan delas in i de fyra dimensionerna ekonomiskt, lagligt, etiskt och filantropiskt 

ansvarstagande. Dessa fyra områden bildar tillsammans en pyramid där det ekonomiska ansvaret är 

grunden i pyramiden och det filantropiska ansvaret finns på toppen. Det ekonomiska och legala 

ansvaret representerar det regulativa ansvaret i CSR, eftersom det bygger på att de är tvingande för 

företagen att följa. Det etiska och filantropiska ansvaret har fått allt större betydelse under senare tid 

men ses generellt som ett frivilligt ansvar (Carroll, 1991) och som därmed visat sig svårt att bygga 

in i företagens verksamhet. 

Lönsamhets- 
argumentet 

Ansvarstagande  
leder i förlängningen 

till bättre affärer 

Det moraliska 
argumentet 

Ansvarstagande  
är moraliskt  

rätt och riktigt 

Etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande 



 

13 

  
Figur 3. Carrolls pyramid (Carroll, 1991) 

 

Den etiska byggstenen i Carrolls (1991) pyramid omfattar generellt de aktiviteter och metoder som 

förväntas, men också förbjuds, av samhället, utan att det finns tryckt i någon lag. Det handlar om att 

applicera de normer, standarder och förväntningar som syftar till att ta hänsyn till vad företagens 

intressenter anser vara rättvist, samtidigt som ansvaret tas för att skydda deras moraliska rättigheter.  

Mer specifikt kan det etiska ansvaret anses bestå av fem komponenter. Den första komponenten 

handlar om att det är viktigt för företagen att agera på ett sätt som möter samhällets traditioner och 

etiska normer. Den andra komponenten består i sin tur av att det är viktigt för företagen att vara 

medvetna och respektera nya normer kring etik och moral som kan uppstå i samhället. Vidare berör 

den tredje komponenten vikten av att inte äventyra de etiska normer som finns, för att nå företagens 

mål, medan den fjärde komponenten handlar om att det är viktigt att corporate citizenship 

förknippas med vad som etiskt och moraliskt förväntas av företagen. Den femte och sista 

komponenten belyser vikten av att företagens integritet och etiska beteende handlar om mer än vad 

som krävs av lagar och regler. (Carroll, 1991) 

 

3.2 Etisk marknadsföring 

Brenkert (2008) menar att etisk marknadsföring inte kan beskrivas på ett enkelt sätt, då det är ett 

komplext område att hantera samt att företag bör ha förståelse för komplexiteten i 

marknadsföringen redan innan de stöter på etiska problem (Brenkert, 2008). Det innebär att 

företagen behöver verka proaktivt inom ramen för marknadsföringen och tänka framtidsorienterat. 
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En innebörd av vad etisk marknadsföring kan anses vara är att företag tillämpar en marknadsföring 

som tar hänsyn till både den deontologiska och teleologiska naturen, där den deontologiska 

aspekten berör lagar, medan den teleologiska aspekten istället berör påföljder för intressenterna 

(Laczniak och Murphy, 1991).  

 

Det är genom marknadsföring som den starkaste kopplingen sker mellan företagen och den miljö de 

är verksamma inom, det vill säga samhället (Vaaland, Heide och Grønhaug, 2007). Det är därför av 

stor vikt att beakta etiken då detta är ett område som det enligt Maignan och Ferrell (2004) lagts allt 

för lite fokus på. Då etisk marknadsföring är mycket komplext (Brenkert, 2008), då det omfattar 

olika många områden, kan det vara svårt att säga vad den etiska marknadsföringen bör göra. Det 

finns emellertid vissa saker som tas upp inom forskningen som den etiska marknadsföringen inte 

bör göra. Avsikten är inte att den ska bidra till att ta beslut åt personer eller ge dem ett svar på vad 

som är rätt att göra. (Brenkert, 2008) Oavsett komplexiteten, finns det vissa principer att följa vid 

etisk marknadsföring som bland annat innebär att inte vålla skada (Roos, 2007), vilket innebär att 

företag inte medvetet ska producera en produkt som anses vara farlig. Det är särskilt viktigt att 

arbeta med etisk marknadsföring i kontroversiella företag som erbjuder produkter som kan vara 

skadliga, som exempelvis alkohol. En viktig anledning till varför företag bör arbeta med etisk 

marknadsföring är intressenterna och att företagen bör visa att de har en vilja att påverka dem 

positivt inom områden som kan vara skadlig för personens hälsa (Payne och Pressley, 2013). 

 

3.2.1 Etiska koder 

Payne och Pressley (2013) är i sin studie inne på samma linje som Maignan och Ferrell (2004) då de 

menar att mer fokus behöver läggas på den etiska marknadsföringen och att det arbetet skulle 

underlättas om det fanns en enhetlig etisk kod för företagen att följa. Om det fanns gemensamma 

koder för alla företag att verka inom ramen för, menar de att det skulle underlätta för företagen att 

lösa etiskt svåra dilemman som kan uppstå i marknadsföringen. Schwartz (2001) har definierat 

innebörden av etiska koder som att de är; “skrivet, tydliga och formella dokument som består av 

moraliska normer, som används för att vägleda de anställda och företagets agerande” (s. 248).  

 

Baumhart (1961, refererad i Payne och Pressley, 2013) konstaterar att majoriteten av företagens 

etiska dilemman uppstår i just marknadsföringen. Nill och Schibrowsky (2013) menar att det är just 

inom marknadsföring som företagen får mycket kritik för att sällan vara etiska. Chonko och Hunt 

(2000) har kunnat identifiera sex områden inom marknadsföring, där det oftast uppstår etiska 

problem. De sex områdena avser mutor, rättvisa, ärlighet, prisstrategi, produktstrategi och 

personalbeslut. Payne och Pressley (2013) menar att det är av stor vikt att formulera etiska koder 
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kring marknadsföring, för att minska uppkomsten av etiska problem som rör dessa sex områden. 

Frostenson (2011) menar emellertid att vissa företag använder dessa etiska koder enbart för 

window-dressing, för att se bra ut utåt men som i princip innebär att polera vad som är ”sanningen” 

inom företaget. Det görs främst i public relation (PR) syfte. 

 

Nedanstående tabell sammanfattar resultat av Payne och Pressleys (2013) identifierade etiska koder. 

De menar att dessa kan underlätta att lösa och hantera etiskt svåra dilemman som företagen kan 

möta i marknadsföringen. 

 

Framtagna koncept Förslagna enhetliga etiska koder 
Konsekvent 

Självkontroll 

Ha självkontroll och behandla alla konsumenter och intressenter på ett konsekvent sätt, 

för att undvika skadliga handlingar gentemot dem. 

Generositet 

Respekt 

Behandla alla intressenter med respekt, på ett rättvist och öppet sätt.  

Undvik att använda tvång eller på annat sätt skada kundernas förtroende.  

Erbjud ett varierande utbud i en konkurrensutsatt miljö.  

Utveckla ömsesidigt fördelaktiga och öppna relationer genom att ge ett fritt val och ge 

alla intressenter korrekt, relevant och fullständig information. 

Nytta 

Storslagenhet 

Använd högsta etiska standard i beslut som påverkas alla intressenter.  

Interagera med alla relevanta intressenter genom viktiga offentliga kanaler. 

Självständighet 
Integritet  
Rättvisa 
Mod  
 

Erkänn självständigheten som kommer med specialisering och professionalism, använd 

rimlighet och ärlighet vid beslut som påverkar intressenterna.  

Säkerställ att konsumenter har möjligheten att reklamera produkter på sådant sätt att 

frågan hanteras ansvarsfullt och skickligt. Säkerställ att konsumenter får en godtagbar 

ersättning vid reklamation.  

Var modig i alla beslut som säkerställer att rättvisa uppnås. Undvik att behandla 

människor på ett omänskligt sätt. 

Social kompetens Följ alla etiska bestämmelser.  

Agera på ett trevligt och professionellt sätt gentemot andra.  

Agera i god tro för att uppfylla ekonomiskt, legalt, filantropiskt och socialt ansvar 

gentemot alla intressenter.  

Erkänn åtaganden till utsatta marknadssegment.  

Säkerställ att produkterna inte är skadliga för användare eller samhället, så länge som de 

används och disponeras på rätt sätt.  

Se till att alla åtgärder främjar en sund miljö. 

Tabell 1. Enhetliga etiska koder vid marknadsföring (Payne och Pressley, 2013) 
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3.2.2 Marknadsföring av alkohol 

Hastings och Angus (2011) diskuterar problemet kring marknadsföring av alkohol och Atkin, 

McCardle och Newell (2008) tar upp att omvärlden, enligt CAMY (2004), är fylld av reklam 

angående alkohol, men att det finns lite information om hur farligt det kan vara. Det finns 

kampanjer för att motverka att alkohol används i trafiken och liknande insatser. Dessa kampanjer 

spenderas det inte i närheten av lika mycket resurser på som marknadsföring av produkter. Som 

exempel kan nämnas att studier i USA mellan åren 2001 och 2005 visat att företag som är 

verksamma inom alkoholbranschen spenderar 4.9 miljarder dollar på produktreklam och enbart 104 

miljoner dollar på ansvarsreklam. I en annan studie gjord av CAMY (2007, refererad i Atkin m.fl., 

2008) visas att det spenderas 45 gånger mer resurser på marknadsföring av alkohol än reklam som 

är kopplade till ansvarsfrågor (Atkin m.fl., 2008). Studier visar också (CAMY 2005) att det är 239 

gånger troligare att se en produktreklam relaterat till alkohol än att det visas en reklam kring 

skadorna som alkoholen kan orsaka. Studierna pekar på att den främsta marknadsföringen syftar till 

att sälja alkohol medan skadeverkningarna tas på mindre allvar. 
 

Utifrån ett exempel som Hastings och Angus (2011) nämner i sin artikel tolkar vi det som att 

reklam om produkten och ansvarstagande bör separeras för att undvika fel budskap. Exemplet 

handlar om ett företag som marknadsför sin produkt med hjälp av en bild av en man som sitter i en 

gorillabur dagen efter att han druckit alkohol, med texten “Drink quality not quantity” (Harpers 

Wine & Spirit Trades Review 2008, refererad i Hastings och Angus, 2011). Detta budskap kan då 

ses som ett skämt snarare än att det är farligt för hälsan.  
 

Alkohol ses som en självklarhet i vardagen och denna syn tror Hastings och Angus (2011) kan öka 

konsumtionen av alkohol. Lösningen tror de är att ändra synen på alkohol och på det viset minska 

konsumtionen per person. Att marknadsföra alkohol kan då verka motsägelsefullt i och med att 

hälsoskadorna till viss del måste framgå (IQ, 2012). Detta leder till att marknadsföringen kring 

produkten inte bara ska framhävas som något bra i försäljningssyfte, utan den bör samtidigt 

marknadsföras som dålig för hälsan vilket kan uppfattas som väldigt förvirrande för konsumenterna 

(Hastings, Angus, 2011). Vidare är det ett etiskt dilemma då alkohol kan vara en skadlig produkt 

och det blir svårt att uppfylla de etiska koderna (Payne och Pressley, 2013) och principerna (Roos, 

2007) som finns vid marknadsföringen. 

 

3.3 Ansvar för intressenterna 

Som tidigare nämnt är intressenterna en viktig anledning till varför företag bör arbeta med etisk 

marknadsföring (Payne och Pressley, 2013), då etiska problem kan påverka relationen till 
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intressenterna (Nill och Schibrowsky, 2007). En viktig teori är därför stakeholderteorin, eller 

intressentteorin som den även kallas. Alla företag har intressenter och vilka som räknas som 

intressenter är de grupper eller individer som påverkas, antingen positivt eller negativt, av företagets 

agerande (Freeman, 2001). Dessa intressenter kan bland annat vara kunder, anställda, ägare och 

leverantörer. I figuren nedan visas hur företagsetiken avbildar företagens intressenter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Intressentmodellen (Egen utifrån Donaldson och Preston, 1995, refererad i Frostenson, 2011) 

 

Freeman, som anses vara grundaren av stakeholderteorin, menar att själva teorin är baserad på två 

frågor (Freeman 1994, refererad i Freeman, Wicks och Parman, 2004): 

 

1. Vad är företagets syfte? 

2. Vilket ansvar har ledningen gentemot intressenterna? 

 

Den första frågan handlar om att specificera företagets syfte för att bland annat lättare kunna 

sammanföra företagets viktigaste intressenter och på det viset driva företaget framåt, medan den 

andra frågan handlar om att definiera vilka intressenter de vill ha och behöver för att nå upp till 

företagets syfte (Freeman m.fl., 2004). Frostenson (2011) menar att det finns fyra grenar inom 

stakeholderteorin; deskriptiv, instrumentell, strategisk och normativ, där den normativa grenen är av 

relevans för studien och innebär att företag har en moralisk skyldighet att ta hänsyn till, och ibland 

agera för, att de legitima förväntningarna från företagets intressenter uppfylls (Frostenson, 2011). 
 

Harrison och Freeman (1999) menar att företag bör arbeta med en effektiv hantering av sina 

intressenter för att tillfredsställa alla som är relevanta och vara konkurrenskraftiga på 

världsmarknaden. Enligt Lund (2000) är det de fyra intressenterna anställda, kunder, konkurrenter 

och samhället, de grupper som påverkas mest av företagens marknadsföring, då det är dem som är 

med i själva utbytesprocessen av marknadsföringen. Det är därför av stor vikt att ha en effektiv 
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hantering av dessa intressenter, då företagen arbetar med etisk marknadsföring, för att undvika att 

etiska problem uppstår. 

 

3.4 Etisk legitimitet 

Legitimitetsteorin innebär att företag skapar ett socialt kontrakt mellan dem och omvärlden som 

bygger på acceptans från omvärlden för företagets agerande. Skulle omvärlden anse att företaget 

bryter mot detta kontrakt, kan företagets existens stå på spel i och med att konsumenterna kan välja 

att sluta konsumera deras produkter. (Deegan, 2002) CSR-arbetet, och därmed etiska frågor, är inte 

tvingat, däremot förväntas det av företagets intressenter (Carroll, 1991). Enligt Campbell m.fl. 

(2003) kan detta kontraktsbrott leda till att företaget blir nedvärderat och konsumtion av varorna 

kan inte längre ses som socialt acceptabelt. Legitimitetsteorin blir därför särskilt viktigt i 

alkoholbranschen med tanke på att det handlar om konsumtionsvaror som kan vara skadliga för 

hälsan. Teorin anses även vara den mest använda inom CSR (Campbell m.fl., 2003) och blir på det 

viset relevant kring etisk marknadsföring i syfte att stärka legitimiteten. Tidigare beskrev vi två 

grundargument till varför företag bör ta ansvar; moraliska och lönsamhetsargumentet. Dessa två har 

nu kompletterats med ytterligare två: det praktiska och legitimitetsargumentet (Frostenson, 2011), 

där legitimitetsargumentet innebär att för att stärka legitimiteten behöver företagen ta ansvar 

(Frostenson, 2011), det vill säga bland annat ta hänsyn till etiska frågor. 

 

Lindblom (1994, refererad i Deegan, 2002) anser att det finns fyra tillvägagångssätt att uppnå eller 

behålla legitimitet: 

 

1. Underrätta intressenterna när det sker förändringar i företagets aktiviteter och 

arbetsutförande. 

2. Fortsätta med samma beteende men istället ändra intressenternas uppfattning om företaget. 

3. Få intressenterna att fokusera på andra delar av företaget. 

4. Se till att de omvärlds förväntningar som ställs på företaget förändras. 

 
Legitimitetsteorin kan delas in i två delar, institutionell och organisationell. Skillnaden mellan dessa 

två är att den institutionella söker förståelse i kontraktet mellan stat och samhälle, medan den 

organisationella delen, även kallad strategisk legitimitet, söker förståelse i kontraktet mellan 

organisation och samhälle (Crawford, Helliar, Monk och Veneziani, 2013). Vidare menar Crawford 

m.fl. (2013) att den strategiska legitimiteten är en aktiv process där företagen arbetar mot sina mål. I 

denna studie blir därför den organisationella, eller strategiska legitimitetsteorin, mest relevant då vi 
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vill söka förståelse för hur företagen kan stärka legitimiteten i relation till intressenterna med hjälp 

av etisk marknadsföring.  

 

Legitimiteten handlar då om att söka acceptans och trovärdighet från deras intressenter (Crawford 

m.fl. 2013). Enligt Suchman (1995) finns det tre anledningar till varför företag bör söka acceptans 

från intressenterna. De tre anledningarna är pragmatisk, moralisk och kognitiv, där den moraliska 

legitimiteten är av intresse för denna studie. Den innebär att se till att metoden, i detta fall 

marknadsföringen, är det enda rätta ur ett allmänhetsintresse. Vidare kan den moraliska 

legitimiteten delas in i fyra delar; konsekvent, processuell, personlig och strukturell, där konsekvent 

och processuell legitimitet är av relevans för denna studie. 

 

När företagen uppnår konsekvent och processuell legitimitet från sina intressenter kan deras 

marknadsföring anses vara gynnsam för samhället, samt att marknadsföringen är socialt accepterad. 

(Suchman, 1995) Ibland möter företagen en begränsad acceptans då vissa, i grund och botten, 

oetiska företag använder etiska frågor som en täckmantel, även kallat window-dressing, för att 

stärka legitimiteten och på det viset öka sina vinster (Frostenson, 2011). Att ett företag har stark 

legitimitet innebär dock inte att de alltid kommer att ha det. Ett företag måste enligt Lindblom 

(1994, refererad i Deegan, 2002) hålla sig uppdaterad och följa med i utvecklingen då legitimitet 

kan förändras med tiden.  

 

3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

CSR är ett område som vuxit sig starkt i företagsvärlden, där det gäller för företagen att visa att de 

tar ett ansvar utåt sett mot samhället (Cai m.fl., 2011; McWilliams m.fl., 2006). En viktig del i detta 

arbete, som har fått mer fokus på senare tid, är att agera etiskt (Murphy och Schlegelmilch, 2013), 

vilket då underlättar för företagen att ta gynnsamma beslut som rör omgivningen (Maignan och 

Ferrell, 2004). Detta etiska agerande är ett frivilligt ansvar företagen tar, utöver lagen som är 

tvingande för företagen att följa (Carroll, 1991). Eftersom marknadsföringen är den handling som 

har starkast koppling utåt mot omgivningen är det viktigt att agera på ett etiskt försvarbart sätt 

(Vaaland m.fl., 2007). Etisk marknadsföring är komplext och det finns ingen enkel beskrivning hur 

företagen bör agera (Brenkert, 2008). En grundläggande princip är, emellertid, att företagen inte ska 

vålla skada (Roos, 2007). Detta leder till det etiska dilemmat när det gäller marknadsföring av 

kontroversiella produkter, där företagen vill marknadsföra sina produkter som kan vara skadliga för 

hälsan.  
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Vad många artiklar har gemensamt är att för att agera etiskt krävs att hänsyn tas till företagens 

intressenter, varför stakeholderteorin är av stor vikt. Företagens intressenter är ett återkommande 

tema när det gället etik och marknadsföring. (Nill och Schibrowsky, 2007; Payne och Pressley, 

2013; Vaaland m.fl., 2007) När det gäller marknadsföring är de viktigaste intressenterna, enligt 

Lund (2000), de anställda, kunderna, konkurrenterna och samhället och det gäller därför att hitta en 

effektiv hantering av dessa för att undvika att etiska dilemman uppstår. Ett sätt att undvika detta 

kan, enligt Payne och Pressley (2013), vara att arbeta med etiska koder i marknadsföringen. Att ta 

hänsyn till intressenterna och de etiska koderna är även en viktig del när det gäller att bibehålla eller 

stärka företagens legitimitet, som innebär ett socialt accepterat kontrakt mellan företaget och 

omvärlden (Deegan, 2002). Genom organisationell legitimitet söker företagen acceptans och 

trovärdighet mellan dem och intressenterna (Crawford m.fl., 2013), vilket är av stor vikt i 

alkoholbranschen, då alkohol kan vara en skadlig produkt. 

 

Den teoretiska referensramen kan således sammanfattas enligt nedanstående figur, som visar hur de 

olika teorierna samspelar för att företagen i slutändan ska bibehålla eller stärka legitimiteten.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Figur 5. Egen teoretisk sammanställning 
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4 Empiri 

I denna del kommer en sammanställning av det insamlade empiriska materialet från de nio utförda 

intervjuerna samt observationen på ”En Öl & Whiskymässa”. Då respondenterna är anonyma 

kommer varken deras eller företagens namn att nämnas. Materialet presenteras utefter centrala 

teman. 

 

Utifrån det empiriska materialet koncentrerar vi oss till centrala teman som är relaterade till varje 

forskningsfråga, då intervjufrågorna är kopplade till forskningsfrågorna. Dessa teman är baserade 

på respondenternas svar, samt iakttagelser från vår observation. Strukturen i följande avsnitt är 

därför baserad på huvudrubriker kopplade till varje forskningsfråga, följt av de framtagna centrala 

temana. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 6. Egen modell över framtagna teman 
 
 
 

4.1 Etiskt budskap 

Alla tre företagen har gemensamt att de utvecklat egna etiska affärskoder och policys som de följer 

där det står skrivet vad de bör och inte bör göra när det bland annat gäller företagens 

marknadsföring. Eftersom marknadsföring av alkohol är ett reglerat område måste samtliga företag 

ha åtminstone en jurist som ser över all reklam, för att inga lagar, varken landets eller företagens 

egna, bryts innan budskapet går ut i media. 
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En viktig situation där företag har en stor möjlighet att förmedla etiska ställningstaganden är vid 

olika event eller mässor där företagen deltar och presenterar olika produkter och varumärken. När vi 

frågade hur de etiskt förmedlar sitt ansvar vid sådana tillfällen fick vi blandade svar från de olika 

företagen. Företag C deltar oftast vid event såsom musikfestivaler och är då en av sponsorerna. De 

deltar då i form av att vara kund till själva arrangören. Innan de får uppdraget kommer de överens 

om villkor som gäller för eventet, som enligt C3 bland annat kan vara att “säkerställa att det är 

ordning och reda i barerna, ta hand om avfall och se till att flaskor återvinns osv.” När företagen 

deltar på mässor handlar det till stor del om att inte servera fulla människor, vilket inte brukar vara 

ett problem enligt C1 då “mässornas syfte är att fokusera på smak, hantverket och brygden.” Även 

företag A och B är noga med att förklara att det viktigaste på mässor är att inte överservera. A3 

förklarar att när de inom företag A åker på mässor tar de alltid med sig eget exponeringsmaterial 

och menar att dialogen om vilket ansvar företaget tar kommer av sig själv. Vidare menar A3 att det 

sällan är problem med att ta hänsyn till underåriga, då det dels är åldersgränser för att få komma in, 

dels har de som kommer “oftast ett intresse kring whisky och speciell öl, och då har de oftast hunnit 

bli lite äldre.” 

 

4.1.1 Ansvar och måttfullhet 

All etisk marknadsföring går, enligt företagen, ut på att få konsumenter att dricka ansvarsfullt och 

med måtta. B1 berättar att de i samband med mässor och event, där de serverar alkoholhaltiga 

produkter, alltid erbjuder alkoholfria alternativ att servera och att de har ett koncept där de 

framhåller att det är bra att varva alkohol med vartannat vatten.  

 

A2 och A3 tar även upp att de anser det vara viktigt att ha med gravidlogotypen på produkterna, då 

de inte vill förespråka alkoholkonsumtion under en graviditet. Företag C menar däremot att de inte 

arbetar särskilt mycket med att förmedla etiska ståndpunkter i marknadsföringen, utan de förmedlar 

dem istället via sin affärsetiska kod som finns tillgänglig för alla på deras hemsida, samt genom 

olika sponsorer. C2 menar att de “jobbar egentligen inte med marknadsföring på det sättet att vi 

jobbar med etiska frågor i marknadsföringen, utan vi jobbar med olika typer av sponsorat och så, 

som vi menar kan bidra till samhällsutveckling och att man genom det får sprida våra värden.” Ser 

man istället till de dokument vi tagit del av, via företag Cs hemsida, framgår att de ändå är 

verksamma inom ramen för ansvarsfull marknadsföring. Den framhåller att reklamen inte ska riktas 

till underåriga, marknadsföras i samband med riskfyllda aktiviteter eller i samband med hälsa och 

social framgång. 

För företag A är marknadsföringen en viktig del för att förmedla deras etiska ståndpunkter när det 

gäller hur de tar ansvar. De har med budskapstexter och en länk till en specifik hemsida, i deras 
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annonser, som enligt A1 “ ... är en sida där konsumenter kan gå in och lära sig mer om hur man 

dricker ansvarsfullt.” 

 

4.1.2 Fel målgrupp 

En viktig del i att förmedla rätt etiskt budskap är även hur företagen förmedlar det och till vem. Alla 

företag är helt överens om att marknadsföringen ska rikta sig till produktens målgrupp och att den 

inte ska riktas mot personer under 25 år, eftersom det strider mot lagen (SFS 2010:1622, kap. 7). 

För att undvika att rikta marknadsföringen till underåriga har en viktig fråga varit vilka medvetna 

åtgärder de kan utföra, för att undvika att budskapet når ut till en målgrupp som de inte vill nå. 

Svaren från företagen skiljde sig inte mycket åt. Däremot fick vi en bra sammanfattande förklaring 

hur de tänker när det gäller att nå ut med rätt budskap från företag C där vikten av hur, var och när 

marknadsföringen genomförs förklarades. C2 menar att “när man ser till hur, så är det hur ser 

marknadsföringen ut. Vi kan ju inte utforma den på ett sätt som särskilt tilltalar ungdomar. Var 

handlar om i vilka forum man marknadsför, vilka TV-program har man den i samband med, vilka 

tidningar och vilka evenemang gör vi och deltar vi i och då får man ju satsa på evenemang som 

riktar sig till en mer mogen publik och mer vuxna sammanhang. När handlar väl framförallt kanske 

om Tv-reklam, det gör man inte på dagtid på lördagar, utan det är kvällstid som gäller.”  

En annan medveten åtgärd som företagen har gemensamt rör hur modeller används i samband med 

reklamen. I dessa sammanhang måste modellen vara över 25 år och även se ut att vara över 25 år. 

Vidare menar A4 att “om det är produkter som vi vet konsumeras av personer som är under 25, 

jobbar vi kanske inte så mycket med de produkterna (...) jobbar istället med de produkter som riktar 

sig till äldre personer.” Även B1 diskuterar på samma sätt och menar att ett sätt att undvika att nå 

ut till fel målgrupp är att undvika “att finnas i de sammanhang där de vi inte ska rikta oss till 

finns”. 

När det gäller att undvika att rikta marknadsföring till underåriga ger flera respondenter i företag A 

förslag på ytterligare en åtgärd, vilket handlar om att publicera reklam i olika forum, till exempel på 

TV, i tidningar och på Internet. De använder något som kallas för 70-30-regeln, som innebär att vid 

publicerad annons eller reklam, måste de vara säkra på att minst 70 % av mottagarna i den valda 

kanalen är över 25 år och har därför laglig ålder inne för att motta budskapet. 

A3 tillägger att företag A, i likhet med företag C, har gjort ett medvetet val att inte sända TV-reklam 

innan klockan 21.00 för att undvika att fel målgrupp ser reklamen. A4 menar att marknadsföringen 

är riktad till personer över 25 år och bör vara medvetna om att alkohol kan vara skadligt för hälsan 
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och att företagen därför inte behöver vara extra tydliga med det budskapet för att “det är snarare att 

dumförklara personer, alla vet ju att det är skadligt”. 

 

4.2 Stärka legitimiteten 

För att veta hur de kan stärka legitimiteten är det av stor vikt att veta vilka intressenter som kan vara 

svårast att övertyga. Respondenternas svar var liknande och bestod av att nykterhetsorganisationer 

och politiker kan vara svåra grupper. A2 menar att politiker inte vill “ha något samröre med oss för 

man tycker att vi har bara ett enda intresse; att sälja mer och att vi inte tar något ansvar”. B1 anser 

att politiker kan vara en utmaning, dock inte det största hotet. De samarbetar mycket med politiker 

där de “bjuder in till rundabordsamtal där vi diskuterar hur vi tillsammans kan påverka alkoholens 

negativa effekter och det här med den illegala vidareförseln”. 

 

När det gäller nykterhetsorganisationer menar A4 att vissa medlemmar i dessa organisationer kan 

vara personer som kommer från en familj som länge levt med alkoholproblem och kan därför vara 

svåra att övertyga, vilket A4 även förstår. A1 är mer specifik och menar att 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO är svårast att stärka legitimiteten gentemot. De vill förbjuda 

all marknadsföring av alkohol, vilket enligt A1 inte är rätt väg att gå. A1 förklarar att eftersom det i 

branschen finns en alkoholgranskningsman (AGM), som är en jurist anställd av SVL (Sprit & 

Vinleverantörsföreningen), blir det en ”självsanering där han [AGM] kan fälla oss och döma vite 

om vi gör fel”. A3 förklarar att AGM stödjer företagen så länge de gör rätt, gör de emellertid fel gör 

han allt i sin makt för att anmäla dem. Även C3 menar att IOGT-NTO är en av de svåraste 

intressenterna att stärka legitimiteten gentemot och fortsätter med att deras “kontakter är ju kunder 

och konsumenter, myndigheter och massmedia och allmänheten, dagligvaruhandeln och så vidare, 

och jag tror inte vi har särskilt svårt egentligen att mot någon ha legitimitet”. 

 

4.2.1 Följa lagen 

För att stärka legitimiteten har samtliga företag en gemensam riktlinje: att följa lagen. Genom att 

följa lagen menar C2 “att så länge man följer den så får man legitimitet som ett seriöst företag i 

branschen och då är det helt enkelt viktigt att se till att man gör det”. Däremot har några av 

respondenterna svarat något annorlunda jämfört med majoriteten. A1 tillade att det är viktigt att i 

marknadsföringen framföra “det är ju framförallt att aldrig marknadsföra någon bild av att 

överkonsumtion är bra för dig, eller vi marknadsför oss aldrig ihop med våld, sex, sport (…) och 

bilar är också väldigt känsligt”. Däremot nämner både A1 och A3 att de har ett undantag och det 

gäller Formel 1, där en av deras produkter sponsrar segercermonin. De är emellertid noga med att 
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påpeka att produkten aldrig syns under själva bilkörningen. A1 menar att det finns konkurrenter 

som inte sköter sig lika bra som företag A, vilket i sin tur stärker deras legitimitet automatiskt. 

 

B1 förklarar att “man kan säga att en alkoholreklam ska vara ganska tråkig”, och syftar till de 

bestämmelser som finns i lagen och menar, i likhet med A1, att de inte ska uppmuntra till 

konsumtion. A3 beskriver hur alkoholannonser ska utformas och förklarar att de måste innehålla 

varunamn, artikelnummer, pris på Systembolaget, hur många procent alkohol den innehåller och 

sedan vem avsändaren är (det vill säga vilket företag).  

 

4.2.2 Konkurrens 

Genom att fråga respondenterna om de anser att etiska frågor kan vara en konkurrensfråga kunde vi 

avgöra om de ser etiken som ett sätt att stärka legitimitet på, i jämförelse med konkurrenterna. Det 

var blandade svar från respondenterna, där bland annat C4 menar att det är en konkurrensfråga då 

konsumenter efterfrågar etiska synsätt idag. C3 menar däremot att företagen inte kan “vinna en 

konkurrenssituation på att vara etisk, däremot förlorar man om man uppträder oetiskt”, och kan då 

ses som en konkurrensfråga. C2 menar att det är en konkurrensfråga då oetiskt uppträdande på kort 

sikt kan ge lönsamhet. Däremot tror C2 att företag, på lång sikt, förlorar på att agera oetiskt. Det är 

moraliskt ohållbart att vara oetisk och C2 menar att “PR-förlusten man gör av det går inte att mäta 

med den kortsiktiga vinst man kan göra”. Genom att agera etiskt kan företagen, enligt C2, ses som 

seriösa aktörer. Även C1 menar att etiska frågor kan ha positiva effekter i ett konkurrensperspektiv. 

B1 menar däremot att det inte är en konkurrensfråga. Om alla följer lagen, tjänar även alla på det på 

lång sikt. A1 menar, i likhet med C2, att det är en konkurrensfråga. Företag A har enligt A1 striktare 

regler än vad som krävs av lagen. Vidare menar A1 att konkurrenter, som inte är lika stora som 

företag A, inte alltid följer lagarna. De når då kanske ut till personer under 25 år, vilket kan öka 

deras lönsamhet. A1 menar att genom att vara stora och ha striktare regler riskerar de inte “att 

blåsas upp i media om man gör felaktiga saker”.  

A4 anser att användandet av etiska frågor inte har stor betydelse. Däremot är tolkningen av reglerna 

en konkurrensfråga, då övertramp i lagen kan vara till nackdel för företaget. A4 exemplifierar den 

digitala marknadsföringen som ett konkurrensområde då “det är ganska outforskat idag så där kan 

folk tänja gränserna lite och göra lite som de vill”. A2 menar att “dagens unga konsumenter kräver 

och vill köpa produkter utav företag som har ett etiskt agerande” och menar då att det inte finns 

något ifrågasättande om det bör finnas etiska regler och normer kring hur marknadsföringen bör se 

ut. Vill företagen visa för intressenterna att de är bättre än andra företag genom att använda etiska 

frågor anser A2 att det definitivt är en konkurrensfråga. 
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4.2.3 Rätt konsumtion 

En gemensam nämnare när det kommer till marknadsföring av alkohol är att inga av företagen vill, 

eller försöker, uppmuntra till överkonsumtion. Återkommande i alla intervjuer var att rätt 

konsumerad alkohol inte är skadligt. Detta är något som alla företag vill vara noga med att förmedla 

och att aldrig uppmuntra till någon form av överkonsumtion, för att öka försäljningen. Ingen av 

respondenterna ansåg att det var svårt att arbeta med marknadsföring av alkohol, trots att det av 

samhället ses som en skadlig produkt. Detta för att de själva inte ser alkohol som skadligt så länge 

den konsumeras måttfullt. A2 menar att “ni har fallit för det svenska beteendet som säger att så fort 

man dricker så har man ett problem” och hävdar att man bör komma ihåg att de har produkter som 

kan vara farliga om de missbrukas, men inte annars. Eftersom samhället ser alkohol som en 

potentiell risk ställer det högre krav på deras marknadsföring, vilket gör att det inte är lika lätt att 

marknadsföra alkohol som till exempel bananer. A2 avslutar intervjun med att säga att det är en 

personligt utmanande situation att arbeta med marknadsföring av alkohol, då det är ett mycket 

reglerat område. 

Eftersom det finns de som är alkoholmissbrukare menar C2 att de “givetvis är medvetna om att det 

finns en problematik kring alkohol och missbruk av alkohol, och då ser jag givet att man har en 

seriös, korrekt och respektfull kommunikation kring produkterna.” B1 tillade även att när det gäller 

alkoholreklam ska den vara “Saklig, nästan ‘tråkig’ – utan att det ska uppmuntra till konsumtion”.  

 

4.3 Påverkan på intressenterna 

Under intervjuerna framkom det att konsumenterna är den intressent som företagen tar mest hänsyn 

till i arbetet med marknadsföringen. Vi ställde därför frågan om hur företagen uppfattar att 

konsumenter påverkas av deras sätt att förmedla etiska ståndpunkter. 

 

4.3.1 Positiv påverkan 

Det framkom att det inte finns något negativt att säga, om än att det kan var något svårt att 

uppskatta då de inte har några konkreta siffror på det. B1 berättade att de på företag B har fått höra 

från kunder att de uppskattar deras aktiva ansvarsarbete i samhället. På företag C har de en aktiv 

kommunikation mellan intressenter och företaget och brukar få positiv feedback kring detta. Enligt 

C3 brukar det aldrig vara några konstigheter med den informationen. 

 

När vi besökte företag A träffade vi A2 som berättade att dennes uppfattning är att konsumenter vid 

en första anblick inte tittar på budskapen de har med i sina annonser (att dricka ansvarsfullt och med 

måttfullhet). Förhoppningen är att de ser detta och uppmuntras till att ta ansvar när det kommer till 
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hur mycket som konsumeras. A2 hoppas såklart att det har en effekt på hur konsumenterna påverkas 

och tillägger att “vi kan inte visa det med någon vetenskaplig undersökning idag [att det har effekt], 

men det är ett sätt för oss att åtminstone ta ett ansvar och visa att vi vill medvetandegöra att våra 

produkter rätt brukade kan bidra till ett gott liv och en trevlig upplevelse”. 

 

Som nämnts tidigare, nämnde A2 att unga konsumenter idag gärna köper produkter från företag 

som agerar etiskt. Genom att då visa i sin marknadsföring att de tar ett ansvar och inte uppmuntra 

till överkonsumtion hoppas de att detta ska vara något som påverkar konsumenterna positivt. 

 

4.4 Observation vid “En Öl & Whiskymässa” 

Vid observationen användes en femgradig bedömningsskala för att på ett enkelt sätt avgöra hur väl 

företagen uppfyllde de fyra observationsområdena. Det första vi observerade var till vilken grad de 

etiska ståndpunkterna framfördes, där företag A fick 3,5 poäng. Det positiva var att de hade med 

mineralvatten på prislistan, vilket visar alternativa drycker till alkohol. Vidare hölls en 

provsmakning, mot betalning, där deltagarna informerades kring produkterna i syfte att framhäva 

njutning framför överkonsumtion. Marknadsföringen, i form av produktbilder i montern, var till 

större delen laglig, dock var två av sex bilder olagliga då de inte följde bildregeln, vilket var 

negativt. Bildregeln är något som, enligt A3, kom för cirka 2-3 år sedan. Regeln innebär att det inte 

får finnas människor med på bilden tillsammans med produkten. Vad som drog ner poängen 

ytterligare var att det inte fanns något synligt exponeringsmaterial som A3 nämnde under intervjun 

skulle finnas. 

Företag B fick 3 poäng då deras arbete var överlag bra. Det som drog ner poängen var att även deras 

reklambilder i montern inte följde bildregeln, samt att en i personalen yttrade sig att deras produkter 

inte har särskilt hög alkoholhalt, vilket gör att man kan dricka en extra. Detta är något som rimmar 

dåligt med det ansvarsfulla budskap de vill förmedla. Det de gjorde bra däremot var att de erbjöd 

oss ett alkoholfritt alternativ, samt att de på prislistan hade både vatten och andra alkoholfria 

alternativ. Under en diskussion kring produkter med hög alkoholhalt framförde personalen i 

montern budskapet vartannat vatten. Detta är något vi kopplar till deras vartannat vatten-kampanj, 

som B1 berättade om i intervjun. Vidare hade de information om ett nytt miljövänligt 

produktsystem för en av deras specifika produkter.  

Det andra vi observerade var till vilken grad konsumenterna lockades till företagens respektive 

monter. På denna punkt fick båda företagen 5 poäng, då de inte medvetet försökte locka till sig 

besökare. Det fanns till exempel ett annat företag som gick runt med prover av likörer, som 

besökarna skulle lukta på för att sedan komma till montern. 
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Det tredje som observerades var till vilken grad hälsoriskerna kring alkohol framgick, där båda 

företagen fick 2 poäng. Under intervjuerna framgick att ingen av respondenterna ansåg att alkohol 

är skadligt i rätt konsumerad mängd. Då de inte uppmuntrade till överkonsumtion under mässan, 

men inte heller informerade kring hälsoriskerna, ansåg vi att 2 poäng var en rimlig bedömning.  

Det fjärde och sista som observerades var till vilken grad företagen framhävde de viktigaste 

faktorerna för att stärka legitimiteten. Företag A fick 3,5 poäng och företag B fick 2,5 poäng, då 

båda företagen bröt, som sagt, mot bildregeln. Det som skiljde dem åt var att företag B visade sina 

reklambilder i en barmiljö, vilket kan uppmuntra till konsumtion. Företag A visade istället bilder 

från ett av deras lager, samt relaterade smakförhöjande produkter vid sidan om flaskan, vilket är en 

mer neutral miljö. Det som även höjde företag As poäng var att de hade provsmakningen, där de 

framförde att njutning kommer före överkonsumtion. Något liknande hade inte företag B. 
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5 Analys 

I denna del analyseras det empiriska materialet genom företagens likheter och skillnader ställt till 

den framtagna teorin. Analysens struktur är upplagd efter de framtagna centrala temana som 

empiriavsnittet följer.  

 

För att analysen ska följa ett tydligt mönster är den strukturerad efter samma teman som 

presenterades i figur 6, i det empiriska kapitlet. Dessa teman går under huvudrubrikerna etiskt 

budskap, stärka legitimiteten och företagens uppfattning, som är kopplade till forskningsfrågorna. 

De teman som följer är ansvar och måttfullhet, fel målgrupp, följa lagen, konkurrens, rätt 

konsumtion samt positiv påverkan. För varje rubrik som följer är dessa huvud- och underteman 

diskuterade och analyserade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Del ur figur 6 

 
5.1 Etiskt budskap 

Under intervjuerna med företagen tog de upp vilket etiskt ansvar de tar gentemot miljön och 

samhället, vilket är i linje med de områden Cai m.fl. (2012) menar ingår i företags CSR-arbete. Vad 

företagen har gemensamt är att de har dokument där det står skrivet vad deras marknadsföring får 

och inte får göra, vilket kan liknas vid den definition Schwartz (2001) tar upp för etiska koder, som 

lyder “skrivet, tydliga och formella dokument som består av moraliska normer, som används för att 

vägleda de anställda och företagets agerande” (s. 248). Den etiska dimensionen som beskrivs i 

Carrolls (1991) pyramid består av fem delområden. Dessa handlar om att agera på ett sätt som 

förväntas av samhället, utöver vad lagen kräver, och dessutom ta hänsyn till vad företagens 

intressenter anser vara rättvist. Utifrån detta tolkar vi det som att det hos företagen anses bli lättare 

att nå upp till samhällets förväntningar, om det finns etiska koder som vägleder företagen i deras 

agerande. Detta på grund av att det i både koderna (Payne och Pressley, 2013) och i den etiska 

dimensionen av Carrolls (1991) pyramid handlar om att göra mer än vad lagen kräver.  
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5.1.1 Ansvar och måttfullhet 

En stor likhet mellan de tre företagen, vad gäller förmedling av rätt budskap, är att alkohol bör 

konsumeras måttfullt och med ansvar. De skulle kunna agera oetiskt och försöka uppmuntra till 

överkonsumtion för att ha möjlighet att sälja mer, det skulle då strida mot den tredje etiska 

komponenten i Carrolls (1991) pyramid, som innebär att företagen inte ska äventyra de etiska 

normerna som finns för att nå företagets mål. Istället menar företagen att etiskt agerande omfattar 

viljan att uppmuntra till ansvarsfull alkoholkonsumtion – inte överkonsumtion. A1 nämnde under 

vår intervju att “vårt mål är inte att få folk att dricka mer, vårt mål är att ta marknadsandelar från 

våra konkurrenter. Inte öka konsumtionen i sig”. Grunden de utgår från bygger alltså på antagandet 

att de inte vill agera oetiskt genom att få folk att dricka mer (Carroll, 1991). Det visar att etiska 

ställningstaganden kan stå i konflikt i relation till ekonomiska mål. Carrolls (1991) pyramid 

indikerar att företag jobbar med varje område för sig, medan vår studie visar att områdena är 

beroende av varandra.  

 

I de etiska koderna som är presenterade av Payne och Pressley (2013), diskuteras hur 

konsumenterna ska ha ett fritt val att agera ansvarsfullt. Detta följer Brenkerts (2008) diskussion att 

marknadsföringen inte syftar till att ta beslut åt konsumenterna, utan det är upp till konsumenterna 

själva att välja hur och från vem de köper. Vid intervjuerna framkom det att de flesta respondenter 

menar att nykterhetsorganisationer inte vill att alkohol ska få marknadsföras. Om hänsyn istället tas 

till vad Payne och Pressley (2013), samt Brenkert (2008) anser, tolkar vi det som att alla företag bör 

ha samma möjligheter att marknadsföra sina produkter - så länge de låter folk göra ett aktivt val 

själva, samt inte uppmanar folk att dricka alkohol.   

 

Den etiska marknadsföringen anses bestå av två delar – en deontologisk och en teleologisk del 

(Laczniak och Murphy, 1991). Det deontologiska perspektivet uppfylls om företag följer de lagar 

som finns i branschen, medan det teleologiska perspektivet uppfylls genom att företag vill förmedla 

vikten av att ta ansvar för ansvarsfull konsumtion. Det sistnämnda perspektivet framhåller vikten av 

att ansvaret bör verka för att inte leda till sämre påföljder för intressenterna. I vår studie skiljde det 

sig åt hur företagen förmedlar det etiska ansvaret. Företag B och C verkar mest för att ta hänsyn till 

lagen, medan företag A menar att de vill gå ett steg längre genom ett etiskt ansvarstagande. Ur detta 

går det att se att det teleologiska perspektivet har getts lägre betydelse i företag B och Cs 

marknadsföring, medan företag A agerar mer proaktivt för att uppfylla båda kraven. Om vi då utgår 

från Laczniak och Murphys (1991) tolkning av etisk marknadsföring, är företag A mer etiska.  
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5.1.2 Fel målgrupp 

Payne och Pressley (2013) har tagit fram en etisk kod som innebär att företagen ska säkerställa att 

produkten inte är skadlig för användaren och samhället, så länge den används och disponeras på rätt 

sätt. Utifrån denna etiska kod tolkar vi det som att företagen har en moralisk skyldighet att se till att 

produkterna inte är skadliga för konsumenterna. Det bör därför tydligt framgå vilka som är fel 

målgrupp för deras produkter, både enligt lagen och de själva. Enligt alkohollagen (SFS 2010:1622, 

kap. 7, 1§) får inte marknadsföringen riktas till personer under 25 år och det var också denna 

målgrupp som företagen nämnde i intervjuerna som fel målgrupp. Genom att de ser underåriga som 

fel målgrupp uppfyller de den deontologiska delen av den etiska marknadsföringen, men i och med 

att de inte nämner någon annan målgrupp uppfyller de inte, enligt Laczniak och Murphys (1991), 

den teleologiska delen – och är därmed inte helt etiska i sin marknadsföring. Ytterligare en etisk 

kod som Payne och Pressley (2013) har tagit fram är att ge relevant och fullständig information. 

Sett till denna etiska kod bör företagen tydligt informera vilka som är den rätta målgruppen och då 

även förmedla riskerna om fel målgrupp konsumerar produkterna. Genom att ge relevant och 

fullständig information blir det även ett förtydligande av den tidigare etiska koden, att företagen ska 

säkerställa att produkten inte är skadlig vid rätt användning (Payne och Pressley, 2013).  

 

5.2 Stärka legitimiteten 

För att stärka legitimiteten bör företag ta ansvar (Frostenson, 2011) vilket stärker A1s åsikt om att 

deras legitimitet stärks ytterligare om de tar ansvar och andra inte gör det. Det kan vara svårt att 

förändra omvärldens förväntningar på företag (Lindblom, 1994, refererad i Deegan, 2002) i 

alkoholbranschen då det mesta är lagstadgat. Istället kan företagen ändra eller lägga till aktiviteter 

för att stärka legitimiteten. Det är viktigt att företagen uppnår konsekvent och processuell legitimitet 

från alla intressenter genom marknadsföringen, eftersom den då kan anses vara socialt accepterad 

(Suchman, 1995), vilket underlättar för dem i arbetet med att stärka legitimiteten. Däremot är det 

svårt att stärka legitimiteten gentemot alla intressenter, till exempel nykterhetsorganisationer. Detta 

på grund av att de måste ta hänsyn till den moraliska skyldigheten så att de legitima förväntningarna 

från intressenterna uppfylls (Frostenson, 2011). De bör ändå ha inställningen att det inte är omöjligt.  

 

5.2.1 Följa lagen 

Den största likheten vi kunde finna utifrån vår insamlade empiri är att alla respondenter, 

återkommande gånger, kommer tillbaka till att det viktigaste för företagen är att följa lagen. Deegan 

(2002) anser att legitimiteten minskar för de företag som inte lever upp till konsumenternas legitima 

förväntningar, då de ser skillnad på olika företags ageranden. A1 nämnde att de mindre företagen 

tänjer på lagarna en aning medan företag A inte gör det, vilket kan stärka företags As legitimitet per 
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automatik. Vår tolkning är därför att, precis som A1, om ett företag inte väljer att tänja på lagen, 

samtidigt som andra konkurrerande företag gör det, kan det stärka ett företags legitimitet. (Deegan, 

2002).  

 

Något vi la märke till under observationen av företag A och B var att de inte följde lagen till fullo. 

Detta kan anses vara märkligt då det, enligt alla respondenterna, är den viktigaste faktorn för att 

stärka legitimiteten. Deras legitimitet kan till och med stärkas om de är de enda som följer lagen, 

eftersom ett företag måste leva upp till intressenternas legitima förväntningar (Deegan, 2002). 

Enligt Deegan (2002) kan det tolkas som att om intressenterna förväntar sig att stora företag ska 

följa lagarna, men sedan inte gör det, kan det finnas en risk för att företagens existens står på spel. 

Vad beror då lagbrottet på, kan deras uttalande handla om det som Frostenson (2011) kallar för 

window-dressing?  

 

5.2.2 Konkurrens 

Frostenson (2011) menar att genom att agera etiskt stärks legitimiteten och att företag bör 

eftersträva ansvarstagande genom argumenten lönsamhet, moral och legitimitet (Frostenson, 2011). 

Vidare menar Munck (2007, refererad i Roos, 2007) att företagen kan nå konkurrensfördelar genom 

att vara etiska. Han menar att företagen kan vara lönsamma i längden eftersom de exempelvis inte 

riskerar att få negativ publicitet i media. Respondenterna hade emellertid delade meningar om 

huruvida etiska frågor är en konkurrensfråga eller ej. B1 menade att om alla företag följer lagar och 

har stark legitimitet minskar förmodligen risken att lagen ändras kring marknadsföring av alkohol. 

På det viset är det inte en konkurrensfråga, snarare än en fråga om samarbeten mellan 

konkurrerande företag, för att bevisa att marknadsföringen har ett gott syfte. Det som B1 säger vore 

idealiskt, men eftersom verkligheten ser annorlunda ut tolkar vi det som, utifrån Frostenson (2011) 

och Munck (2007, refererad i Roos, 2007), att etiska frågor faktiskt är av konkurrerande karaktär 

och då kan bidra till en ökad legitimitet för de företag som arbetar med dessa frågor. 

 

Payne och Pressley (2013) framhåller i ett av sina förslag till etiska koder, att företag bör erbjuda 

varierande utbud i en konkurrensutsatt miljö. Vidare menar Harrison och Freeman (1999) att företag 

ska kunna tillfredsställa alla intressenter tillräckligt och ändå vara konkurrenskraftiga. Vi tolkar det 

som att företag bör erbjuda alkoholfria alternativ, inte bara på utskänkningsställena, utan även 

utveckla ett alkoholfritt sortiment, samt framhäva vikten av att dricka vartannat vatten. På det viset 

tar företagen hänsyn till nykterhetsorganisationerna i ett försök att tillfredsställa även dem, 

samtidigt som legitimiteten förhoppningsvis kan stärkas.  
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5.2.3 Rätt konsumtion 

En av Payne och Pressleys (2013) etiska koder handlar om att säkerställa att produkten inte är farlig 

vid konsumtion på rätt sätt. Respondenterna på företag A nämnde i intervjuerna att de undviker att 

förmedla att överkonsumtion är bra, medan respondenterna på företag B och C inte gjorde det. I 

enlighet med Payne och Pressleys (2013) etiska kod, bör det därför vara av större vikt för företag B 

och C att arbeta mer med det. Som tidigare nämnts är världen fylld av reklam kring alkohol, medan 

det finns lite information kring skadorna som kan orsakas av alkoholen (CAMY, 2004). A1 nämnde 

i intervjun att ”när det gäller alkohol finns det många studier som visar att måttlig konsumtion till 

och med kan förlänga ditt liv, till exempel om du har sjukdomar kan rött vin sänka blodtrycket”. 

Utifrån detta är vår tolkning, i och med att företagen inte anser att produkterna är skadliga vid 

måttlig konsumtion, behöver de inte heller informera kring skadorna i samma utsträckning som de 

marknadsför sina produkter.  

 

5.3 Påverkan på intressenterna 

Harrison och Freeman (1999) menar att företagen bör ha en effektiv hantering av sina intressenter 

för att kunna tillfredsställa dem som är relevanta och på det viset vara konkurrenskraftiga. Något 

som fångade vårt intresse var att inget av företagen hade någon uppfattning om hur deras 

marknadsföring påverkar konsumenterna. Hur kan tre stora företag inte veta hur deras arbete 

påverkar konsumenterna? Utifrån det Harrison och Freeman (1999) skrev, är vår uppfattning att det 

kan vara svårt att ha en effektiv hantering av intressenterna, i detta fall konsumenter, om de inte vet 

hur dessa påverkas av marknadsföringen.  

 

5.3.1 Positiv påverkan 

En viktig anledning till varför företag bör arbeta med etisk marknadsföring är för att ha en positiv 

påverkan på intressenterna (Payne och Pressley, 2013). Med det menas att intressenterna är en 

viktig faktor för marknadsföringen och att företagen genom den bör visa intressenterna att de vill 

påverka dem positivt, speciellt inom områden som kan vara skadliga för hälsan (Payne och 

Pressley, 2013). A2 nämnde i intervjun att de har en vilja att påverka konsumenterna positivt, men 

att de inte har något underlag på den faktiska påverkan. Anledningen till varför A2 tror att 

konsumenterna påverkas positivt av deras etiska marknadsföring är för att “dagens unga 

konsumenter kräver och vill köpa produkter utav företag som har ett etiskt agerande”. Detta är 

något som går i linje med Maignan och Ferrell (2004), då de menar att konsumenter vill stödja 

företag som har en etisk grundsyn i verksamheten och enligt Roos (2007) kan konsumenter visa sitt 

stöd genom att konsumera företagets produkter. Nill och Schibrowsky (2007) menar att det är 
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viktigt för företagen att säkerställa effekten av marknadsföringen, då uppkomst av etiska problem 

kan påverka relationen till intressenterna, samtidigt som Frostenson (2011) menar att företagen 

dessutom har en moralisk skyldighet att ta hänsyn till intressenternas legitima förväntningar. Utifrån 

ovanstående resonemang tolkar vi det som att det är viktigt att veta hur intressenterna påverkas av 

marknadsföringen, för att kunna förbättra det etiska arbetet och då även stärka legitimiteten. 

 

En av Payne och Pressleys (2013) etiska koder handlar om att ha självkontroll och behandla alla 

konsumenter och intressenter på ett konsekvent sätt. Genom att behandla alla konsekvent menar 

Payne och Pressley (2013) att företagen kan undvika skadliga handlingar gentemot alla intressenter. 

Vår tolkning är därför att om företagen gör detta kan det underlätta för dem i arbetet med att skapa 

en positiv upplevelse och påverkan hos konsumenterna. 
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6 Slutsatser 

I denna del presenteras våra slutsatser som är baserade på ovanstående analys, som ämnar 

besvara studiens syfte. I slutsatsen ges även en rekommendation till företagen, en beskrivning av 

vad denna studie har bidragit med samt även förslag till vidare forskning inom området. 

 

Den etiska marknadsföringen består enligt Laczniak och Murphy (1991) av en deontologisk och en 

teleologisk del. Vår studie visar att den teleologiska delen inte eftersträvas på samma sätt, som den 

deontologiska delen gör. Då marknadsföring av alkohol är ett reglerat område och företagen i 

studien till största del endast gör det lagen kräver (deontologiska delen), blir det lagen som styr hur 

etiska företagen är och har då en avgörande roll i deras etiska arbete. Vi hävdar att företag som 

enbart följer lagen inte är etiska i den bemärkelsen att de kan anses som ett etiskt företag, eftersom 

de egentligen enbart gör vad som krävs av lagen.  

 

Vi anser att ett företag som har etiska aktiviteter av frivillig karaktär, som är något extra utöver 

lagen, är ett etiskt företag och då använder etisk marknadsföring för att stärka legitimiteten. Detta 

följer linjen i både de etiska koderna (Payne och Pressley, 2013) och den etiska dimensionen av 

Carrolls (1991) pyramid, då det handlar om att agera utöver lagens ramar. Att följa lagen är 

självklart viktigt och det förväntas troligen av företagens intressenter. Emellertid finns det 

förmodligen intressenter som inte är medvetna om vad lagen kräver vilket gör att företag som 

enbart följer lagen ändå kan anses vara etiska. Som vår studie visar går de etiska koderna (Payne 

och Pressley, 2013) att anpassa även i en kontroversiell bransch, såsom alkoholbranschen. Genom 

att följa etiska koder (Payne och Pressley, 2013) och samtidigt leva upp till den etiska dimensionen 

av Carrolls (1991) pyramid är ett rimligt antagande att etiska ståndpunkter bör stärka legitimiteten 

ytterligare och etiska frågor kan då också användas som en konkurrensfördel.  

 

Utifrån intervjuerna framkom det emellertid att mindre företag tenderar att tänja på lagen. En 

slutsats är därför att ju större företagen är, desto mer etiska är de i sitt agerande. Detta tror vi beror 

på att det är de större företagen som har samhällets ögon på sig och det är oftast dem som blir 

granskade. Eftersom konsumenter, enligt Maignan och Ferrell (2004), stödjer företag med en etisk 

grundsyn i verksamheten, skulle det ge stora konsekvenser för företagen om det uppmärksammas 

att de agerar oetiskt.  

 

Vår studie visar att det viktigaste för att stärka legitimiteten är att följa lagen, där de valda företagen 

i studien menar att legitimiteten stärks per automatik genom att lagen efterföljs. Deegan (2002) 

uttrycker det som att legitimiteten minskar för företagen, om de misslyckas leva upp till 
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konsumenternas legitima förväntningar. Vidare menar han att om ett företag inte agerar etisk, 

samtidigt som lagen inte efterföljs, uppfylls förmodligen inte företagens legitima förväntningar och 

företagens existens kan stå på spel. Vi tror emellertid att de flesta konsumenter inte är medvetna om 

vad lagen säger när det gäller annonser och produktbilder, vilket gör att det inte bör påverka 

företagen negativt i den bemärkelsen att de slutar existera på grund av att majoriteten av 

befolkningen slutar att konsumera deras produkter. Det finns dock säkerligen de som är medvetna 

om hur lagen ser ut och utifrån det tar ställning till om de vill stödja ett företag som inte följer lagen 

och då inte lever upp till deras förväntningar. Sett i ett större perspektiv kan övriga intressenter, till 

exempel journalister eller tillståndsmyndigheten, se deras lagbrott. Det kan då ge konsekvenser i 

form av negativ publicitet i media eller att de blir av med tillståndet att sälja och medverka på 

mässor. I dessa situationer uppdagas deras fel vilket innebär att de konsumenter, som innan inte 

hade koll på de lagar och regler som företagen ska följa, nu blir medvetna om det och då kan välja 

att sluta konsumera produkterna. Utifrån ovanstående resonemang är det av stor vikt att följa lagen 

för att åtminstone bibehålla legitimiteten och undvika att den minskar, som den enligt Deegan 

(2002) kan göra.  

 

Vi anser att alla företag ska ha möjlighet att stärka sin legitimitet genom att arbeta med CSR och 

håller därför med förespråkarna till CSR-arbete i kontroversiella företag, samtidigt som vi förstår 

motståndarna (Cai m.fl., 2012; Jo och Na, 2012) då det, innan intervjuerna, ibland kunde kännas 

som att de försöker dölja att deras arbete kan skada hälsan. Efter intervjuerna har vi fått mer 

förståelse för att CSR-arbetet, och därmed den etiska marknadsföringen, med dessa produkter inte 

handlar om att förfina “sanningen” (Frostenson, 2011).  

 

6.1 Studiens bidrag 

Som det konstaterades i inledningen finns det tidigare forskning kring områdena marknadsföring, 

etik och kontroversiella branscher, men lite som berör sambanden mellan dessa och hur företagen, 

genom etisk marknadsföring, kan stärka legitimiteten. Vi ville fylla gapet genom att studera hur 

kontroversiella företag, genom etisk marknadsföring, kan stärka legitimiteten i relation till 

företagens intressenter. Då forskningsfrågorna har blivit besvarade visar studien hur företag, i en 

kontroversiell bransch, kan förmedla ett etiskt budskap, vilka faktorer som är viktiga för att stärka 

legitimiteten, samt vilken uppfattning företagen har om intressenters påverkan. Genom att frågorna 

är besvarade bidrar studien således med en ökad förståelse för hur företag i en kontroversiell 

bransch kan arbeta med etisk marknadsföring för att stärka legitimiteten i relation till intressenterna.  
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I analysen har vi kunnat konstatera att många av Payne och Pressleys (2013) etiska koder är synliga 

i företagens marknadsföringsarbete och de koder som inte är det, anser vi, är något som går att 

arbeta in. Därför anser vi att denna teori är något för företagen att eftersträva även i 

alkoholbranschen, då det hjälper företagen att agera etiskt gentemot företagens intressenter och 

genom det även påverka dem positivt. Genom att arbeta på ett sätt som gör mer än vad lagen kräver 

hjälper det i sin tur företagen att stärka legitimiteten ytterligare. Denna studie har då kommit med 

ett praktiskt bidrag, i form av att det är bra för företagen att arbeta med etiska koder, likt de som 

Payne och Pressley (2013) tagit fram. 

 

6.2 Rekommendationer till företagen 

Svaret på frågan vilka målgrupper som företagen anser är fel målgrupp, fångade vår 

uppmärksamhet. Alla respondenter, på alla tre företag, ansåg att fel målgrupp vid marknadsföring är 

de som är under 25 år och som då enligt lag inte får vara mottagare av marknadsföringens budskap 

(SFS 2010:1622, kap. 7). Det var emellertid ingen som nämnde något om någon annan fel 

målgrupp, till exempel alkoholmissbrukare eller gravida. Detta finner vi intressant och självklart 

anser även vi att de som är under 25 år är fel målgrupp. Däremot fick vi känslan av att företagen 

endast följer lagen och inte agerar utöver vad lagen kräver. Även om lagen inte tar upp att 

marknadsföringen inte får riktas till alkoholmissbrukare eller gravida, anser vi att detta är ytterligare 

två målgrupper av fel karaktär. Respondenterna gav tydliga svar på vilka åtgärder de tar vid för att 

undvika att fel målgrupp fokuseras, kan det då vara att det är lättare att undvika forum där den 

yngre målgruppen finns, snarare än den där till exempel missbrukare är? En medveten åtgärd för att 

på bästa möjliga sätt undvika missbrukare skulle kunna vara att de förmedlar måttfullhet på ett 

tydligare sätt i marknadsföringen. Då visar företagen att de avråder från missbruk. 
 

När vi besökte företag A och talade med A2 och A3 kom emellertid graviditet och alkohol upp, där 

de menar att de har med denna logotyp på sina produkter för att då förmedla att företaget inte 

uppmanar till alkoholkonsumtion under graviditet. Medan vi talade om detta med A3 kom vi även 

in på diskussionen om att barn är fel målgrupp och A3 berättade även att det idag finns studier som 

visar på att barn börjar dricka alkohol, redan vid tolvårsåldern, och ju tidigare alkohol börjar 

konsumeras, desto större risk för framtida skador. Vi anser därför att de bör utforma en logotyp, likt 

gravidlogotypen som föreställer ett barn istället, för att då på samma sätt förmedla att de tar avstånd 

från att barn ska konsumera alkohol. 

 

Utifrån intervjuerna framkom det att företagen inte arbetar specifikt med att stärka legitimiteten, 

utan förhoppningarna är att den stärks genom att de följer lagen. Utöver det fann vi det intressant att 
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tre stora företag inte känner till hur konsumenter påverkas av deras marknadsföring. För att skapa 

förståelse för hur konsumenterna tänker kring företagets marknadsföring bör företagen undersöka 

detta och då skapa förståelse för hur dem påverkas. Vidare bör de även undersöka vilka 

förväntningar konsumenterna har på företagen. Genom att göra det tror vi att företagen kan utveckla 

strategier för att på ett effektivt sätt stärka legitimiteten genom att vara etiska.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Då studien inte skulle bli för bred fanns ingen möjlighet för oss att undersöka hur konsumenterna 

påverkas av företagens etiska marknadsföring av alkohol. Vad vi även fann intressant var, som 

tidigare nämnts, att ingen av företagen hade något underlag på hur deras konsumenter påverkas av 

deras marknadsföring, varför vi anser att det vore intressant att genomföra en studie som då 

fokuserar på konsumenterna och hur de påverkas. Företagen ansåg överlag att deras legitimitet, i 

relation till intressenterna, stärks automatiskt bara de följer lagen. Det kan då vara intressant att se 

om konsumenterna vet vad lagen säger om marknadsföring av alkohol. Istället för att ha fokus på 

företagen i alkoholbranschen, ligger fokus på konsumenterna, men området berör fortfarande 

alkohol.  
 

Eftersom vi valde att studera tre stora företag i alkoholbranschen är studien baserad på deras etiska 

agerande vilket kan ge en skev bild av hur verkligheten ser ut i hela branschen. Som tidigare nämnts 

kan mindre företag ha en tendens att tänja på lagen, medan de större företagen inte gör det då det är 

dem som oftast blir granskade. Vi anser därför att det hade varit intressant att studera vidare hur 

mindre företag, i alkoholbranschen, använder etisk marknadsföring för att stärka legitimiteten i 

relation till intressenterna och då på samma gång ta reda på om antagandet från de större företagen 

stämmer. 
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Personlig kontakt: 
 
Informant A1, Företag A. Intervju 9 april. 
 
Informant A2, Företag A. Intervju 9 april. 
 
Informant A3, Företag A. Intervju 9 april. 
 
Informant A4, Företag A. Intervju 9 april. 
 
Informant B1, Företag B. Intervju e-post 10 april. Uppföljning telefon 10 april. 
 
Informant C1, Företag C. Intervju e-post 7 april. 
 
Informant C2, Företag C. Telefonintervju 8 april. 
 
Informant C3, Företag C. Telefonintervju 8 april. 
 
Informant C4, Företag C. Telefonintervju 9 april. 



 

A 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

- Hur förmedlar ni era etiska ståndpunkter till intressenterna?   

o Hur tror du att intressenterna påverkas av detta?   
 

- Vad anser du är viktigt att framföra i er marknadsföring för att stärka er legitimitet gentemot 
intressenterna?  
 

- Vilka intressenter tror du är svårast att stärka legitimiteten gentemot?  

o Varför?  

- Hur upplever du att det är att marknadsföra produkter som anses vara skadliga för hälsan?  

o Vad anser du är viktigast att ta hänsyn till vid marknadsföring av dessa produkter?  
 

- Hur förmedlar ni ert etiska synsätt när ni möter intressenter, t ex anordnar/deltar i event?   
 

- Upplever du att arbetet med etiska frågor är en konkurrensfråga? 

o Varför/varför inte?  
 

- Vilka intressenter tar ni mest hänsyn till vid utformningen av marknadsföringskampanjer? 
 

- Vilken målgrupp/vilka målgrupper anser ni vara “fel målgrupp”?  

o Vilka medvetna åtgärder tar ni för att undvika att fel målgrupp påverkas av 
marknadsföringen?  



 

B 

Bilaga 2 – Observationsprotokoll 
 

- Till vilken grad framförs de etiska ståndpunkterna? (1-5, där 1 är framförs väldigt lite och 5 

framförs väldigt mycket) 

 

1 2 3 4 5 

 

 

- Till vilken grad “lockas” intressenterna till företagens monter/montrar? (1-5, där 1 är lockas 

väldigt mycket och 5 lockas väldigt lite) 

 

1 2 3 4 5 

 

 

- Till vilken grad framhävs de viktiga punkterna för att stärka legitimiteten under eventet? (1-

5, där 1 är framhävs väldigt lite och 5 framhävs väldigt mycket) 

 

1 2 3 4 5 
 

 

- Till vilken grad framhävs hälsoriskerna kring alkohol? (1-5, där 1 är framhävs väldigt lite 

och 5 framhävs väldigt mycket) 

 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 

  



 

C 

Bilaga 3 – Bakgrund till svensk alkoholpolitik 
Målet med den svenska alkoholpolitiken är att minska alkoholkonsumtionen. Detta på grund av att 

alkohol är ett av de större folkhälsoproblemen i landet, där ett för högt intag av alkohol kan leda till 

olyckor, alkoholrelaterade sjukdomar och sociala problem. (Systembolaget, 2010) Fastän 

alkoholkonsumtionen har minskat i Sverige sedan år 2004, dricker svenskarna fortfarande mycket 

alkohol, samtidigt som det är en dryck som blivit allt mer accepterat att dricka i samhället (Tal om 

alkohol, 2012). En rapport från CAN (2013) beräknade att samhällets kostnader för 

alkoholrelaterade skador uppgick till 45 miljarder kronor för år 2012. Fastän alkoholkonsumtionen 

har gått ner, är det fortfarande ett stort problem. 

 

I Sverige har vi en alkohollag som reglerar de lagar och bestämmelser som finns om bland annat 

marknadsföring av alkohol (SFS 2010:1622). Intresset för det här arbetet finns därför i 

alkohollagens sjunde kapitel som berör just marknadsföring av alkohol.  

 

“Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- 

eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk 

av alkohol.” (SFS 2010:1622, 7:1) 

 

Det har inte alltid sett ut som det gör idag när det gäller marknadsföring av alkohol, då 

alkoholreklam var helt förbjudet i Sverige för mindre än 10 år sedan (Creutzer, 2012). Idag är det 

lagligt med alkoholreklam i tidningar och tidskrifter, men det är fortfarande olagligt med 

alkoholreklam på TV (SFS 2010:1622, 7 kap). Trots att alkoholreklam är olagligt på TV är det där 

som mer än hälften av all alkoholreklam visas. Detta är för att många av de svenska kommersiella 

reklamerna sänder via Storbritannien och då är det EU:s direktiv som gäller. (Creutzer, 2012) När 

det gäller reklam, både tryckt och på internet, är det i Sverige ett väldigt reglerat område, då 

reklamen endast får visa produkten mot en neutral bakgrund. Reklamen ska inte heller kunna 

kopplas till ett visst beteende eller livsstil. (IQ, 2012) 

 

Samtidigt som forskning inom CSR och alkoholindustrin blir allt vanligare, investerade 

alkoholföretagen i Sverige 928 miljoner kronor på reklam för år 2012, vilket var en ökning med 

10,7 % från året innan (IQ, 2013). 

 


