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Forord
I denne rapporten har Blå Kors sett nærmere på den
globale alkoholindustrien og dens PR og
markedsføring. Vi har sett på hva slags selskaper som
egentlig står bak produksjon, distribusjon og
markedsføring av produkter norske forbrukere finner i
hyllene på Vinmonopolet eller i dagligvarehandelen.
Videre har vi sett på hva som er motivene for den
omfattende markedsføringen og promoteringen av
alkoholprodukter er vanlig i utlandet. Sist men ikke
minst, har vi gått grundig inn i det underliggende
budskapet og taktikken som er gjennomgående i
praktisk talt all alkoholreklame.
En del vil nok bli overrasket når de oppdager at det
som av alkoholindustrien fremstilles som et lite lokalt
bryggeri i virkeligheten er eid av gigantiske
multinasjonale selskaper. Vi som har utarbeidet denne
rapporten håper den kan bidra til å synliggjøre for at
alkoholreklame ikke kan sidestilles med annen
reklame på TV og i avisene.
Etter Blå Kors’ oppfatning vitner den strategien og
praksisen som gjennomgående avtegner seg i
alkoholindustriens PR og markedsføring om en kynisk
industri hvis hovedmålsetting er å maksimere salget
og dermed maksimere profitten. Alkoholindustrien tar
i liten grad innover seg at skadelig bruk av alkohol
hvert år påfører samfunnet og enkeltmennesker store
lidelser, både i utlandet og her hjemme.
Norske myndigheter anslår at 120 000 barn og unge i
Norge lever i en tilstand som trues av andres
rusmisbruk. De har en helt annen historie å fortelle
enn alkoholindustrien. 6000 alminnelige norske
kvinner og menn som behandles for alkoholmisbruk
hos Blå Kors hvert år har også en helt annen historie å
fortelle. De kjenner seg ikke igjen i alkoholindustriens
glamorøse markedsføringsuttrykk.

begrenset oppfølgingskapasitet fra myndighetenes
side er det svært sjelden at det sanksjoneres mot selv
soleklare brudd på reklameforbudet.
I en tid der det er overhengende fare for at norske
forbrukere innen relativt kort tid kan bli utsatt for
alkoholreklame på norske TV-kanaler som sender fra
utlandet, mener Blå Kors at det er viktig å vise fram
sannhetene
om
alkoholindustriens
markedsføringsteknikker.
Blå Kors klare oppfatning er at dette er reklame vi ikke
trenger og som ikke er ønskelig på norske TVskjermer. Blå Kors oppfordrer derfor norske
forbrukere,
politikere
og
ansvarlige
myndighetspersoner til å gjøre seg opp en egen
mening om dette.
Blå Kors opplever samtidig at aktører fra
alkoholindustrien og deres støttespillere ytrer et krav
om at reklameforbudet må oppheves dersom Norge
likevel påtvinges alkoholreklame over kanaler som
sender fra utlandet. Dette er Blå Kors sterkt uenige i.
Blå Kors mener tvert imot at en slik åpning gjør
reklameforbudet viktigere enn noen gang. I vår
rapport om alkoholdekning i norske aviser fra 2010
dokumenterte vi at de fire storavisene VG, Dagens
Næringsliv, Aftenposten og Dagbladet alene i løpet av
ett år brukte 312 helsider på alkoholomtale. Dette
omfanget har ikke sitt like i noe annet land.
Og nettopp derfor er det så viktig å ikke bare
opprettholde reklameforbudet, men også å styrke det.
Denne rapporten er Blå Kors bidrag for å motvirke en
svært tvilsom form for markedsføring som i mange
tilfeller retter seg mot de mest sårbare i samfunnet,
barn og unge.

Heldigvis har Norge i stor grad vært forskånet for
alkoholreklame
gjennom
vårt
forbud
mot
alkoholreklame. Samtidig opplever vi at det norske
reklameforbudet er under sterkt press fra
kommersielle krefter. Blå Kors og andre aktører på
rusfeltet blir stadig gjort oppmerksom på klare
overtramp av reklameforbudet. Men med svært
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Hva er alkoholindustrien?
I Norge er salg av alkohol strengt regulert, og bare det
statlige Vinmonopolet har lov til å selge alkohol med
over 4,7
volumprosent
i butikk. Norske
dagligvarebutikker har derfor kun lov til å selge øl,
cider og rusbrus. Dette, i kombinasjon med at norsk
lov ikke tillater at alkohol selges på tilbud, har gjort at
alkoholsalg er en betydelig mindre del av
dagligvareomsetningen sammenlignet med mange
andre land.

I tillegg har journalister, matskribenter og forfattere
vesentlig innflytelse på alkoholkonsumet. Selv om
disse står på siden av alkoholindustrien, er deres rolle
og betydning sentral. Dette gjelder spesielt i Norge og
andre
land
der
reklameforbud
begrenser
alkoholindustriens mulighet til å markedsføre sine
produkter.

Alkohol- og skjenkebevilling blir regnet
som en viktig forutsetning for hotell- og
restaurantnæringen. Hoteller, puber,
nattklubber og andre skjenkesteder er
derfor en sentral del av alkoholindustrien.
En annen sentral del av alkoholindustrien i
Norge er importørene og grossistene.
Disse importerer øl, vin og brennevin fra
produsenter i utlandet, og distribuerer
varene videre til Vinmonopolet og
utsalgssteder
med
skjenkebevilling.
Tradisjonelt har denne delen av industrien
vært dominert av familieeide bedrifter i
Norge, men de senere år har de store
multinasjonale alkoholprodusentene tatt
over en voksende del av markedet.
De globale alkoholprodusentene utgjør
den
største
maktfaktoren
i
alkoholindustrien.
Gjennom
massiv
markedsføring og sterke merkevarer er
disse produsentene blitt de viktigste
driverne for verdens alkoholkonsum.
Dette er hovedsakelig store børsnoterte
selskaper, hvis hovedmålsetting er å
maksimere profitten for sine eiere. Mens
nasjonale helsemyndigheter og WHO
arbeider for å redusere alkoholkonsumet,
er de globale alkoholprodusentenes mål å
selge mest mulig alkohol til flest mulig,
herunder ekspansjon i nye markeder som
kan sikre fremtidig vekst og inntjening.
Foto 1: Boaz Yiftach / FreeDigitalPhotos.net
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Alkoholgigantene
De største alkoholprodusentene i verden er opptatt av
å fortelle om sin historie og opprinnelse. Bildet av de
små lokale bryggeriene og destilleriene der
produksjonen startet for 100 og 200 år siden er
imidlertid langt fra dagens virkelighet, og må tolkes
som ren merkevarebygging.
Alkoholindustrien har vært gjennom en voldsom
konsolidering. 60- og 70-tallet var preget av en rekke
fusjoner og oppkjøp, som la grunnlaget for store
selskaper. På 80-tallet forsatte den regionale
konsolideringen og selskapene begynte å operere
internasjonal, og på 90-tallet ble alkoholindustrien
global.
På bryggerisiden har verdens 20 største bryggerier
siden 2000 vært involvert i mer enn 280 fusjoner og
oppkjøp, med en samlet transaksjonsverdi på over 80
milliarder dollar. I dag kontrollerer de fire største
bryggeriene over 50 prosent av det globale
ølmarkedet. Innenfor vin og brennevin er det i dag to
overlegent dominerende aktører, Diageo og Pernod
Ricard.

Resultatet av dette er at det globale alkoholmarkedet
i dag er dominert av et knippe av multinasjonale
alkoholgiganter med enorme operasjonelle og
finansielle ressurser, som brukes på reklame og
markedsføring, til ekspansjon i nye markeder og til å
påvirke ulike myndigheters alkoholpolitikk over hele
verden.
I 2008 var omsetningen i det globale markedet for
alkoholholdig drikke på 834,9 milliarder dollar
(Datamonitor, 2009) – om lag fem ganger inntektene
på Norges statsbudsjett i 2010 – så det er liten tvil om
at det er enorme pengeverdier på alkoholgigantenes
hender.
Tabellen under viser en oversikt over de ti største
alkoholprodusentene i verden. For sammenligningens
skyld har vi sett på hvordan norske selskaper plasserer
seg på listen: Statoil (60.), DnB NOR (212.), Telenor
(291.), Yara (595.), Norsk Hydro (724.) og Orkla
(1030.), med rangering i parentes. Det er altså ingen
tvil om at de største alkoholprodusentene er
gigantiske globale selskaper.

Tabell 1: Verdens ti største alkoholprodusenter (Forbes)
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Alkoholindustriens strategier
En gjennomgang av årsrapportene til de 24 største
alkoholprodusentene i verden (Babor, et al., 2010)
avdekker at selskapene i vesentlig grad har
sammenfallende strategiske målsettinger.
Felles strategier blant de 24 største
alkoholprodusentene i verden:
Gjenoppta fokus på kjernevirksomheten –
alkoholproduksjon
Global markedsføring av ”premium brands”
med høyere pris
Satsing på nye markeder i land med voksende
økonomier
Oppkjøp av/investeringer i den største lokale
konkurrenten, for deretter å fusjonere
internasjonale og lokale merkevarer
Konsolidering etter fusjoner/oppkjøp og
investere oppnådde kostnadsbesparelser i økt
markedsføring av merkevarene
Satsing på programmer for samfunnsansvar
(CSR)
Støtte opp under frihandelsavtaler og utfordre
handelsbarrierer
Et viktig hovedtrekk er at alkoholindustrien satser
storstilt i utviklingsland og land med raskt voksende
økonomier. En hovedårsak til dette er at
alkoholkonsumet i de industrialiserte landene har
stabilisert seg, og markedet har nådd en metning. For
å sikre fortsatt vekst ser derfor alkoholindustrien til
nye markeder. Utviklingslandene har voksende
økonomi,
økende
middelklasse
og
høy
befolkningsvekst blant unge voksne, som er den
viktigste målgruppen for alkoholindustrien.
Et tydelig eksempel på dette finner vi i Diageos
årsrapport fra 2005. Diageo skriver i denne at
omsetningen av sprit i de såkalte BRIC-landene Brasil, Russland, India og Kina - økte med hhv. 21, 51,
26 og 78 prosent. Til sammenligning var den globale
omsetningsveksten på kun 3 prosent dette året,
hvilket tydelig forklarer hvorfor alkoholindustrien
satser i de nye markedene.

for Center on Alcohol Marketing and Youth og
mangeårig rådgiver for WHO i alkoholspørsmål,
påpeker at ”i alkoholindustrien er image, pris og
markedsføringsstrategi
vel
så
viktig
som
markedsvolumet”. Markedsføringen er med på å
skape såkalte ”premium brands”, der merkevarenes
image skreddersys slik at de appellerer til ulike nisjer i
befolkningen. Markedsføringens enorme betydning
reflekteres i hvor stor andel av omsetningen som
brukes til såkalte ”investeringer i merkevarer”.
Tabell 2 - Markedsføringsutgifter blant utvalgte
alkoholprodusenter i 2006 (Babor, et al., 2010)

Produsent

Andel av
total
omsetning
12,6 prosent
15,5 prosent
17,0 prosent

Heineken
1 985 000 000 USD
Diageo
2 246 000 000 USD
Pernod
3 367 000 000 USD
Ricard
Mens det i Norge er forbudt med alkoholreklame, er
alkoholreklame svært utbredt i de fleste land.
Tradisjonelle medier som TV, radio og magasiner og
ukeblader er viktige kanaler for alkoholpromotering.
Man får et tydelig bilde av omfanget av denne
promoteringen om man blar i et av de mange
amerikanske og britiske livsstilsmagasinene som bl.a.
er i salg på Narvesen her hjemme. Et fellestrekk for
alkoholreklame er at annonsene ofte spiller på
seksuelle og sosiale stereotypier. Humor, sosial
suksess, fysisk attraktivitet, romantikk, eventyr,
musikk, og selebriteter som anbefaler produktet er
velbrukte
reklameelementer,
mens
negative
konsekvenser av alkoholbruk er totalt fraværende.
Alkoholreklamen er spesielt effektivt i nye markeder
der reguleringen er svak. I sin årsrapport fra 2006
skriver Diageo at selskapet, gjennom å øke sine
markedsføringsbudsjetter med 28 prosent, oppnådde
en salgsvekst på 14 prosent i markeder utenfor USA
og Europa, mens økningen på verdensbasis bare var
på 6 prosent. Når økningen skjer i land med liten eller
ingen regulering av markedsføringen, illustrerer det at
alkoholindustriens bevisste satsing i utviklingslandene
er
svært
problematisk.

Branding og markedsføring er alkoholindustriens
viktigste strategiske verktøy. David Jernigan, direktør
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Den skjulte reklamen
Den betalte alkoholreklamen er imidlertid bare
toppen av isfjellet. Den anerkjente alkoholforskeren
David Jernigan har beregnet at bare mellom en
tredjedel og halvparten av den totale utgiftsbruken på
alkoholpromotering skjer i tradisjonelle og målbare
mediekanaler (Jernigan, 2006). En svært viktig
markedsføringskanal for alkoholindustrien er sponsing
av sports-, musikk- og andre kulturarrangementer.
Ved å være tilstede her får alkoholprodusentene og
deres merkevarer direkte innpass på arenaene der
folk hygger seg og nyter sin fritid som mest. Et
hovedmål med denne virksomheten er at deres
alkoholmerker assosieres med folks favorittsport,
favorittlag eller favorittband.

Heineken har de siste årene hatt en tilsvarende avtale
som hovedsponsor for UEFA Champions League, mens
Budweisser var sponsor for verdensmesterskapet i
fotball i Sør-Afrika i 2010.
TV-sendingene fra de store fotballmesterskapene og turneringene blir kringkastet over hele verden, også i
land som Norge, der alkoholreklame er forbudt. Eller
som ansvarlig for sportssponsing Heineken Hans-Erik
Tuijt selv sier det; "The beauty of this package is you
get to advertise in countries where you would not
normally advertise." (Ewing, 2007)

Bryggeriet Carlsberg var hovedsponsor for
europamesterskapet i fotball i 2004. I tillegg til
reklameeksponering ga avtalen Carlsberg eksklusive
skjenkerettigheter på arenaene. Carlsberg hevder selv
at deres logo var eksponert på TV-sendingene i
gjennomsnitt 16 minutter per kamp, og at sponsoratet
medførte en samlet økning av Carlsbergs
merkevarestyrke med 6 prosent på verdensbasis
(Carlsberg
Group,
2006).

Faksimile 2: Heineken logo for Champions League

Faksimile 1: Budweissers logo fra Fotball-VM i 2010
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Slik markedsføres alkoholen i Norge
Det norske reklameforbudet setter en effektiv stopper
for alkoholreklame i tradisjonelle norske medier.
Dette hindrer imidlertid ikke alkoholindustrien fra å
drive
omfattende
indirekte
markedsføring av sine
produkter
gjennom
egne
produktlanseringer,
produktplassering på
events, reality-TV og
sportsog
kjendisarrangementer,
samt produktpushing i
barer, utesteder og
arrangementer
i
tilknytning til dette,
eksempelvis after-ski
arrangementer
på
norske
vintersportsteder.

skjer innen mote og design i Oslo og Norge” hadde
billedrik dekning av arrangementet (Oslonights.no). I
teksten står det skrevet at ”den prisbelønte vodkaen
ble lansert på Onda sist
søndag, i samarbeid
med Crianza Vinimport
og Lifestyle Norway.

Alkoholindustrien
bruker sosiale medier
som Facebook og
blogger til å promotere
slike arrangementer. Et
virkemiddel
for
å
oppnå dette er å
invitere fremtredende
bloggere
og
opinionsdannere som
har brede og lojale
lesere, spesielt blant
ungdom, som er den
viktigste målgruppen
for alkoholindustriens
markedsføring.
Et eksempel på et slikt
arrangement
er
Faksimile 3: Fra oslonights.no
lanseringen av Roberto
Cavalli Vodka som ble
lansert på en storstilt fest på den eksklusive
restauranten Onda i Oslo 29. oktober 2011. Bloggen
Oslo Nights, som etter eget utsagn dekker ”det som
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På
bildene
fra
arrangementet ser vi
blant annet at gjestene
er avbildet med en
reklamevegg
der
produsenten
og
importørens navn er
påskrevet.
Dette
arrangementet er etter
Blå Kors’ oppfatning et
klart eksempel på
ulovlig markedsføring
av alkohol, og dermed
et
brudd
på
reklameforbudet.
Gjennom de sosiale
kanalene når dermed
alkoholreklamen bredt
ut til norske forbrukere
til
tross
for
reklameforbudet. En
del av denne praksisen
er klart ulovlig, men
myndighetene
har
svært
mangelfulle
ressurser til å ettergå
denne
typen
markedsføring.
I
praksis
innebærer
derfor
dette
at
alkoholindustrien på en
effektiv måte lykkes i å
omgå
det
norske
reklameforbudet.

Sannheten om alkoholindustriens PR og markedsføring
På de neste sidene viser Blå Kors det vi har valgt å
kalle «Sannheten om alkoholindustriens PR og
markedsføring». Blå Kors vil i denne sammenheng
rette en stor takk til EUCAM (European Centre for
Monitoring Alcohol Marketing), som er en
sammenslutning av frivillige organisasjoner som
overvåker alkoholindustriens markedsførings- og
lobbyaktiviteter. EUCAM driver med omfattende
kartlegging og dokumentering av alkoholindustriens
markedsføringsaktiviteter,
og
deler
av
dokumentasjonen vi presenterer på de neste sidene
stammer fra deres rapport The Seven Key Messages of
the Alcohol Industry (EUCAM, 2011). Blå Kors har
oversatt og tilpasset dette materialet til norsk.

myndighetspersoner til å gjøre seg opp en egen
mening om dette.
Ni viktige årsaker til at Blå Kors tar sterk avstand fra
alkoholreklame i Norge:

1. Alkoholindustrien normaliserer og ufarliggjør
alkohol og alkoholbruk
2. Alkoholindustrien bagatelliserer alkoholmisbruk
og alkoholens skadevirkninger
3. Alkoholindustrien marginaliserer avhold og
forherliger alkoholbruk
4. Alkoholindustrien fornekter at alkohol er
skadelig og avhengighetsskapende
5. Alkoholindustrien hevder at den arbeider for å
løse alkoholrelaterte problemer
6. Alkoholindustrien benekter at markedsføring av
alkohol bidrar til økt alkoholkonsum
7. Alkoholindustrien renvasker reklamen gjennom
holdningskampanjer om ansvarlig drikking
8. Alkoholindustrien fordekker PR og
markedsføring som samfunnsansvar

Faksimile 4: Fra EUCAMs rapport

Den gjennomgående strategien og praksisen som
avtegner seg i alkoholindustriens PR og markedsføring
vitner om en kynisk industri hvis hovedmålsetting er å
maksimere salget og dermed maksimere profitten.

9. Alkoholindustrien undergraver norsk og
internasjonal alkoholpolitikk

I en tid der det er overhengende fare for at norske
forbruker innen relativt kort tid kan bli utsatt for
alkoholreklame på norske TV-kanaler som sender fra
utlandet, mener Blå Kors at det er viktig å vise fram
sannhetene
om
alkoholindustriens
markedsføringsteknikker. Blå Kors klare oppfatning er
at dette er reklame vi ikke trenger og som ikke er
ønskelig på norske TV-skjermer. Blå Kors oppfordrer
derfor norske forbrukere, politikere og ansvarlige
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”Alkoholindustrien
normaliserer og ufarliggjør
alkohol og alkoholbruk”
Alkoholindustrien fremstiller alkohol som en naturlig
del av hverdagen og livet. Bruk av alkohol er en del av
en normal, sunn, og vellykket livsstil, og koblingen til
sosiale dimensjoner og tradisjoner.
Dette gjenspeiles i alkoholreklamen der alkohol
nesten utelukkende assosieres med lykke, skjønnhet,
sport, romantikk, vennskap og fritidsaktiviteter.
Alkoholens godt dokumenterte skyggesider som
alvorlige
helseproblemer,
arbeidsløshet,
trafikkulykker, vold, mishandling, død og selvmord er
selvsagt helt fraværende i reklamen.

Faksimile 5: Annonse for Absolutt Vodka

Faksimile 6: Annonse for Captain Morgan
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”Alkoholindustrien
bagatelliserer
alkoholmisbruk og
alkoholens skadevirkninger”
En gjennomgående påstand fra alkoholindustrien er at
folk flest ikke har noen problemer med å håndtere
alkohol, og det kun er en liten gruppe avvikere som
står for misbruk og skader. Alkoholindustrien forsøker
med dette å fremstille alkoholmisbruk og
alkoholrelaterte problemer som noe marginalt. På
bakgrunn av dette hevder alkoholindustrien at en
alkoholpolitikk som tar i bruk kollektive tiltak for å
begrense alkoholbruk og alkoholskader ikke fungerer,
og snarere «straffer» det store flertallet som bruker
alkohol på en ansvarlig måte, uten problemer. Det er
ikke produktet som er problemet – det er (noen få) av
de som bruker det som er problemet.
Forskning og statistikk tegner imidlertid et ganske
annet bilde:

Skadelig alkoholbruk forårsaker om lag 2,5
millioner dødsfall hvert år. 320 000 unge mellom
15 og 29 år dør som følge av alkoholrelaterte
årsaker – dette utgjør 9 prosent av alle dødsfall i
aldersgruppen (WHO).
Det aller meste av volden i Norge skjer faktisk i
fylla, og hvert år dør rundt 400 personer som en
direkte følge av alkohol. Dødsfall, ulykker og
voldsepisoder som skyldes alkoholbruk, er den
store
skyggesiden
av
drikkingen
(Helsedirektoratet).
Fyll og vold henger sammen. 70 - 80 prosent av
oppdagede voldsepisoder har skjedd i forbindelse
med at enten voldsutøveren eller offeret eller
begge har drukket. Det er ikke alkohol alene som
fører til vold, men situasjonen der man drikker
alkohol (Helsedirektoratet).
Hvert år pågripes mellom 5000 og 5500 norske
sjåfører på grunn av mistanke om alkoholpåvirket
kjøring. Ofte brukes det også andre rusgivende
stoffer, eventuelt i kombinasjon med alkohol
(Nasjonalt Folkehelseinstitutt, 2008).

www.blakors.no

Faksimile 7: Annonse for Guiness
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”Alkoholindustrien marginaliserer avhold og forherliger
alkoholbruk”
Alkoholindustrien forholder seg i liten grad til at de
fleste samfunn i verden har en relativt stor andel av
befolkningen som ikke drikker. På verdensbasis er 45
prosent av alle menn og 66 av alle kvinner, totalt 55
prosent av verdens befolkning avholdende (WHO,
2007). I Norge er om lag 10 prosent av befolkningen
avholdende til alkohol. Alkoholindustrien fremstiller
alkoholbruk som «normalen», mens avhold er «mot
normalt».

livstil. Det er blant annet et kjent virkemiddel at
alkoholindustriens markedsføring i U-land har til
hensikt å påvirke ikke-drikkende til å adoptere vestlige
alkoholvaner.
Bildet under er et eksempel på alkoholmarkedsføring
fra Uganda i Afrika fra 2011. Budskapet i reklamen er
at de som drikker alkohol vil oppnå vestlig velstand og
rikdom, og at de som vil tilhøre denne vellykkede
gruppen burde drikke på vestlig vis.

Derfor forsøker alkoholindustrien å skape en kobling
mellom alkoholbruk og sosial aksept og sunn helse og
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”Alkoholindustrien fornekter at alkohol er skadelig og
avhengighetsskapende”
Som kjemisk substans gir alkohol (etanol) store
helsemessige
skadevirkninger
og
er
sterkt
avhengighetsskapende for mennesker. Disse to
negative egenskapene kommuniseres overhodet ikke i
alkoholindustriens markedsføring, bortsett fra i de
landene der industrien er pålagt å trykke
helseadvarsler (som på norske tobakksprodukter) i
sine annonser.
Til tross for at alkohol som substans er giftig,
kreftfremkallende og forbundet med et bredt spekter
av sykdommer og skader, fortsetter alkoholindustrien
å fremstille alkohol som et sunt produkt med positive
helsevirkninger. Et godt eksempel er
hvordan alkoholindustrien stadig forsøker å
fremheve at et glass vin om dagen er sundt
for hjertet (kardioprotektivt), blant annet
gjennom forskningsstudier finansiert av
industrien selv. Forskning som viser at
alkohol er bra for hjertet gis alltid bred
spalteplass i avisene.

paradoks i dette eksempelet er at mens den tyske
renhetsloven, Reinheitsgebot, ble innført i 1516, ble
ikke den norske Renhetsloven innført før i 1857, dog
basert på den tyske (Wikipedia).
”Det er et tankekors at narkotika blir sett på
som det største ondet når problemene knyttet til
alkohol angår så mange flere og påfører
samfunnet større belastninger på mange
områder.
Elisabet E. Storvoll,
forsker Sirus

Slik forskning er imidlertid sterkt omstridt.
Selv analyser på befolkningsnivå setter et
spørsmålstegn
ved
alkoholens
kardioprotektive
effekt. Dersom
en
kardioprotektiv effekt virkelig eksisterer,
burde man finne at hjerte- og
kardødeligheten minsker når totalkonsumet
øker. En slik sammenheng skulle man først
og fremst forvente seg i lavkonsumland og i
aldergrupper som har et moderat konsum.
Resultatene fra en komparativ, europeisk
studie viste dog ingen tendens i den retning
(Hemström, 2001).
Alkoholindustrien forsøker også å skape
inntrykk av at deres produkter er sunne
gjennom å fokusere på sunne og naturlige
ingredienser og at produksjonsteknikkene er
utviklet gjennom lang historie og tradisjon.
Et eksempel på dette finner vi blant norsk
øl, der de aller fleste produktene markedsføres med
at de er brygget etter ”Renhetsloven av 1516”. Et
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Faksimile 8: Annonse for Jägermeister
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”Alkoholindustrien hevder at den arbeider for å løse
alkoholrelaterte problemer”
”For å styrke kunnskapen om alkohol og alkoholbruk
må akademia og vitenskapelige miljøer få stå fritt til å
samarbeide med alkoholindustrien, myndigheter og
frivillige organisasjoner”

The Portman Group. De største globale
alkoholprodusentene, herunder Diageo, Pernod
Ricard, Anheuser-Busch InBev, Heineken og SABMiller,
står bak samtlige av disse organisasjonene.

Sitatet over er en formulering fra de såkalte Dublinprinsippene (ICAP, 1997), som ble vedtatt i 1997 av
International Centre for Alcohol Policy, som er en
lobbyorganisasjon
for
den
internasjonale
alkoholindustrien. Budskapet fra alkoholindustrien er
klart; Alkoholrelaterte problemer kan bare løses
dersom alkoholindustrien jobber på lag med
myndigheter, helseinstitusjoner og frivillig sektor.
Alkoholindustrien tar ansvar for alt som kan gå galt i
tilknytning til sine produkter, og vil gjerne bidra til å
motvirke negative effekter.

På sine hjemmesider forteller organisasjonene at
deres mål er å fremme fornuftige drikkevaner, hindre
misbruk og bidra til å skape en balansert forståelse av
alkoholrelaterte
problemer.
Blant
ledende
alkoholforskere er det bred enighet om at disse
organisasjonene gjennomgående fremmer de
reguleringstiltakene som har minst effekt på
alkoholsalget (Rae, 1991) (Sheldon, 1996) (McCreanor,
Casswell, & Hill, 2000) (Babor T. F., 2004) (Room,
2004). Organisasjonene er svært aktive både innen
politisk debatt og forskning på alkoholvaner og
alkoholskader, og dersom man gjør et google-søk på
alkohol skal det godt gjøres å ikke få treff fra deres
arbeid.

I alt er det over 30 større internasjonale NGOer som
finansieres av alkoholindustrien. Blant de mest
profilerte organisasjonene er European Forum for
Responsible Drinking (EFRD), International Centre for
Alcohol Policies (ICAP), The Century Council og britiske

”Det er betydelig støtte i forskningen for at
alkoholavgifter og restriksjoner som begrenser
salgs- og skjenketidene og antallet salgs- og
skjenkesteder, er effektive tiltak. Håndhevelse
av minstealder for kjøp av alkohol er også
effektivt. Den forventede effekten av disse
tiltakene på folkehelsen er ganske betydelig,
spesielt når det uformelle markedet og den
illegale alkoholproduksjonen kan kontrolleres.
Mange tiltak mot promillekjøring er også
effektive, særlig når sannsynligheten for
pågripelse øker.”
Ingeborg Rossow,
forsker SIRUS

Det faller på sin egen urimelighet at påstanden fra
industrien medfører riktighet. Alkoholindustrien og
dens eiere og aksjonærer er profittdrevet og de
viktigste målsettingene er økt salg, som fører til økt
konsum. Denne målsettingen er selvsagt diametralt
forskjellig fra myndighetens målsetting om å redusere
alkoholkonsumet.

Faksimile 9: Annonse for Paul Masson
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”Alkoholindustrien benekter at markedsføring av alkohol
bidrar til økt alkoholkonsum”
Alkoholindustrien benekter enhver sammenheng
mellom markedsføring og konsum, og spesielt at
markedsføring av alkohol handler om å selge mer, og
dermed bidrar til økte skadevirkninger for samfunnet.
Selv hevder industrien at markedsføringens hensikt er
å hjelpe forbrukerne til å velge riktig produkt og
merke. Alkoholindustrien hevder også at de følger et
selvpålagt regelverk som motvirker uheldig
markedsføring, og at regelverket har gitt svært gode
resultater over hele verden.
Samtidig viser en lang rekke forskning blant annet at
alkoholreklame appellerer sterkt til ungdom og
stimulerer ungdom til økt drikking (Anderson, de
Bruijn, Angus, Gordon, & Hastings, 2009).
Det er også veldig tydelig at alkoholindustrien legger
mye penger i sponsorater og merkevarebygging som
appellerer sterkt til ungdom. Dette er neppe tilfeldig.

Faksimile 10b: Annonse for Heineken

”The beauty of this package is you get to
advertise in countries where you would not
normally advertise.”
Hans-Erik Tuijt,
Sjef for sportssponsing i Heineken

Faksimile 11a: Annonse for Carlsberg
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”Alkoholindustrien renvasker reklamen gjennom
holdningskampanjer om ansvarlig drikking”
Alkoholindustrien er som tidligere nevnt av den
oppfatning at det ikke er produktene (alkoholen) det
er problemer med, men uansvarlig bruk av
produktene som forårsaker problemer. På bakgrunn
av dette hevder industrien at de bruker store summer
på å gi forbrukerne opplæring i ”ansvarlig bruk”.
Sammenblandingen av ”ansvarlig informasjon” med
ren markedsføring og produktinformasjon er åpenbart
på alkoholindustriens ulike hjemmesider. Et eksempel
er Diageos hjemmeside DrinkIQ.com, som skal
fremme ansvarlig alkoholbruk. Her finnes det rett nok
fakta om alkohol og alkoholbruk, samt råd og tips til
hvordan man kan bruke alkohol på en ansvarlig måte,
men
bare
et
klikk
unna
finnes
også
produktinformasjon om samtlige av Diageos
produkter. I tillegg driver Diageo en rekke andre
nettsider, deriblant Diageo Digital Drinks Database
(Diageo), der budskapene om ansvarlig alkoholbruk er
redusert
til
minste
tekststørrelse,
mens
drinkoppskrifter basert på Diageos produkter står i
høysetet.

Et annet problem er at holdningskampanjer i liten
grad fungerer; Å få folk til å drikke mindre er en
spesielt stor utfordring, ikke minst fordi inntak av
alkohol gir mange umiddelbare positive effekter for
den enkelte. Den absolutte risikoen for alvorlige
skader eller sykdommer som følge av egen drikking er
dessuten svært lav for de aller fleste, og det skal godt
gjøres å få folk til å moderere konsumet sitt for at
denne risikoen skal bli enda lavere. Utfordringen ligger
i at alkoholens helsemessige og sosiale kostnader
hovedsakelig er av kollektiv karakter. For hver og en vil
det, i de fleste tilfeller, derfor være rasjonelt å
fortsette å drikke som før - uavhengig av hva
helsemyndighetene eller andre "kampanje-aktører"
måtte mene om saken (Pape & Rossow).

Faksimile 12: Faksimile fra Diageos nettside drinkiq.com
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”Alkoholindustrien fordekker PR og markedsføring som
samfunnsansvar”
Som et ledd i å fremme sitt budskap og sin agenda har
alkoholindustrien opprettet egne programmer for
samfunnsansvar (CSR). Mens 13 av 24 globale
alkoholprodusenter
hadde
opprettet
slike
programmer i 2005 (Babor, et al., 2010), har nær sagt
samtlige selskaper slike programmer i dag. Problemet
er bare at grensene mellom hva som faktisk er
samfunnsansvar og hva som er ren PR og
markedsføring er flytende. Ettersom de fleste PR
aktiviteter har målsettinger om å øke og styrke
selskapets eller merkevarenes synlighet og
omdømme, må man også vurdere CSR-programmene
som en form for indirekte markedsføring.

Gjennom programmet Water of Life har Diageo tatt
mål av seg om å skaffe 1 million mennesker i Afrika
rent drikkevann hvert år frem til 2015. Det er
imidlertid flere som er kritiske til resultatet av dette
arbeidet, deriblant den anerkjente britiske avisen The
Guardians Afrika-korrespondent, Rory Carrol (Carrol,
2003).
At alkoholindustrien satser på drikkevannsprosjekter
er uansett ikke tilfeldig. Alkoholprodusentene bruker
enorme mengder vann i sin produksjon, og er ved
flere anledninger blitt bøtelagt for drikkevannsutslipp.
For å illustrere omfanget hevder FN at Diageo-eide
Kenya Breweries bruker seks prosent av det
potensielle drikkevannet i hovedstaden Nairobi i sin
produksjon (United Nations Foundation, 2010).
To
andre
interessante
eksempler
der
alkoholindustrien har utnyttet vannprosjekter i sin
markedsføring er i hjelpearbeidet etter tsunamien på
Sri Lanka i 2004 og orkanen Katrina året etter. På Sri
Lanka lanserte Carlsberg et nytt lokalt øl ved å dele ut
drikkevann i ølmerkets flasker, og etter Katrina
distribuerte Anheuser-Busch drikkevann med sine
logoer (Marin Institute).
Det er vanskelig å trekke entydige konklusjoner om
effekten av alkoholindustriens CSR-programmer, men
flere studier har konkludert med at formålet bak en
del av disse aktivitetene er å understøtte
markedsførings- og lobbyprosjekter som går på tvers
av hensyn til folkehelse og offentlige målsettinger om
effektiv alkoholkontroll (Tesler & Malone, 2008).

Faksimile 13: Forsiden av Diageos samfunnsrapport fra 2010
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”Alkoholindustrien undergraver nasjonal og internasjonal
alkoholpolitikk”
I mai 2010 vedtok WHO en global strategi for å
redusere alkoholrelaterte skader. Veien fram til
vedtaket var imidlertid lang, og bar preg av intens
maktkamp mellom alkoholindustriens økonomiske
interesser og globale hensyn til folkehelse.
Via dokumenter fra det amerikanske senatet fremgår
det at The Global Alcohol Producers Group (GAPG) i
2007 betalte et amerikansk PR-byrå 240.000 dollar for
bistand til å påvirke WHOprosessen (Lobbying Spending
Database). I det lovpålagte
amerikanske lobbyregisteret står
bl.a. Daniel Spiegel, tidligere
amerikansk utsending til WHO,
registrert som lobbyist for GAPG.
Vi kan selvsagt bare spekulere i at
dette var et
av mange
lobbyfremstøt
som
alkoholindustrien betalte.

alkoholstrategien.
Alkoholindustrien var også svært aktive i forkant av at
EU-kommisjonen i 2006 vedtok EUs alkoholstrategi.
Den uavhengige NGOen Eurocare, som var en pådriver
for strategien, uttalte følgende om EU-strategien og
alkoholindustriens rolle: ”Til tross for at strategien er
svak, ønsker Eurocare strategien velkommen…
Eurocare vil samtidig beklage... at den endelige
strategien
gjenspeiler
alkoholindustriens urettmessige
innflytelse, som er et resultat av at
alkoholindustrien har stått for en
av
de
mest
intensive
lobbykampanjene
innenfor
folkehelse noensinne. (European
Public Health Alliance)”

De to ovennevnte prosessene
viser at alkoholindustrien ikke går
av veien for å drive storstilt
Nettsiden til tidligere omtalte
lobbyisme mot organer som WHO
ICAP dokumenterer samtidig
og EU-kommisjonen. Samtidig står
omfattende
åpen
utviklingslandene for størstedelen
lobbyvirksomhet
(International
av alkoholindustriens vekst, og
Center for Alcohol Policies). ICAP
derfor er markeder industrien vier
produserte seks ulike rapporter
høyeste prioritet. I mange av disse
som
på
vegne
av
landene står demokratiet svakt,
alkoholindustrien ble oversendt
med utfordringer knyttet til
WHO. Artiklene ble utvidet og
korrupsjon
og
manglende
Faksimile 14: Fra bokomslaget
publisert i boken ”Working
gjennomsiktighet, samtidig som
Together to Reduce Harmful
de er avhengig av investeringer
Drinking” (Grant & Leverton, 2009). ICAP har trolig
fra utenlandske selskaper.
brukt betydelige ressurser på å promotere boken, da
Øystein
Bakke
og
Dag
Endal,
fra
de har hatt presselanseringer i både London,
bistandsorganisasjonen FORUT, har i en studie
Johannesburg og New Delhi. Hovedbudskapet i boken
publisert i det anerkjente tidsskriftet Addiction
er at alkoholindustrien må arbeide sammen med
dokumentert hvordan alkoholindustrien har forsøkt å
myndigheter og frivillig sektor for å redusere
kuppe alkoholpolitikken i fire afrikanske land,
alkoholskader, stikk i strid med WHOs syn. I et internt
deriblant Lesotho, Malawi, Uganda og Botswana.
skriv skriver ICAP at boken vil bli distribuert vidt til
Deres studie viser tydelig hvordan alkoholindustrien
WHOs styremedlemmer, medlemsland og andre
utnytter demokratisvake stater for å skape økt
beslutningstakere. Bistandorganisasjonen FORUT
grunnlagt for profitt og økonomisk vekst (Bakke &
mener målet trolig var å blidgjøre styremedlemmene i
Endal, 2010).
WHO, slik at industrien ville bli tilkjent en plass i
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Dette er Blå Kors
Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som
fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener
frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt
behandlingsarbeid. Ved siden av et forebyggende og
holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 41
diakonale virksomheter i 15 fylker. Organisasjonen har
over 3.000 medlemmer. I 2008 ble Blå Kors i tillegg en
paraplyorganisasjon for 28 landsomfattende kristne
organisasjoner og trossamfunn.

Over 1000 mennesker har sitt daglige arbeid i Blå
Kors. Organisasjonen søker å etablere og videreutvikle
en rekke forskjellige tiltak for mennesker med
rusrelaterte problemer, blant annet
rehabiliteringstiltak, oppfølgingstiltak, bo- og
omsorgstiltak, trenings- og attføringstiltak,
avrusningstiltak, krisesentre og videregående skoler.

www.blakors.no
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