
                                           
Företagsekonomiska institutionen   
 EKONOMIHÖGSKOLAN VID                Magisteruppsats 
       LUNDS UNIVERSITET                December 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V A R U M Ä R K E S T V Ä T T 
 

- att avleda ett varumärkes moraliska problem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare                  Författare                                
Mats Urde                 Pär Hagström 



 2 

Sammanfattning 
 
 
 
Titel: Varumärkestvätt – att avleda ett varumärkes 

moraliska problem 
 
Författare:   Pär Hagström  
 
Handledare:   Mats Urde 
 
Examinator:  Frans Melin 
 
Opponent:   Karin Alm 
 
Seminariedatum:  2003-12-18 
 
Institution / skola / universitet: Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihög-

skolan, Lunds universitet. 
 
Nivå:   Magister (10p) 
 
Kurs:   FEK 591 
 
Ämne:   Marknadsföring 
 
Fördjupning:  Varumärken (brand management) 
 
Nyckelord:   Varumärkestvätt 

Produktlinjeförlängning 
Samvarumärkning 
Varumärkesutvidgning 
Varumärkesidentitet 
Varumärkeskapital 
Produktlinjemärke 
Etik & moral 

    
Problem: Den gemensamma nämnaren för uppsatsens tre 

fallstudieföretag är att de alla verkar i moraliskt 
tvivelaktiga branscher, eftersom de alla 
tillhandahåller produkter inför vilka det finns ett 
moraliskt problem. Tobaksbranschens moraliska 
problem är att dess produkter dödar människor. 
Porrbranschens moraliska problem är enligt 
kritikerna att den ger en skev kvinnosyn. 
Spelbranschens moraliska problem är spelmissbruk, 
vilket kan leda till ekonomisk, personlig och social 
missär. Gemensamt för dessa branscher är också att 
det finns ett uttalat och etablerat motstånd i form av 
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organisationer, vilka baserar sin kritik på fakta och 
tidigare forskning kring effekterna av 
fallstudieföretagens kärnprodukter. 
Motorganisationerna ägnar sig även åt  
opinionsbildning. Således finns en förankrad skepsis 
och ett visst misstroende hos allmänheten mot 
fallstudieföretagens. I uppsatsens ställs frågan hur 
dessa branscher kan gå till väga för att avdramatisera 
den negativa attityd som riktas mot 
märkesprodukterna, för att på lång sikt kunna stanna 
kvar på marknaden.  

 
Syfte: Uppsatsens syfte är att utveckla begreppet 

varumärkestvätt genom att undersöka branscher i 
moraliskt tveksamma verksamhetsområden, som 
applicerar olika varumärkesstrategier. 

 
Metod: Enligt Starrin är huvudargumenten för en kvalitativ 

forskningsmetod: förståelse, teorigenerering, 
upptäckt, variation och nyfikenhet (Starrin, 1991). 
Eftersom ett ändamål med uppsatsen är att generera 
teori har jag valt att applicerat den kvalitativa 
metoden, vilket innebär att jag varit mer fokuserad på 
att ta reda på hur människor upplever sin omvärld för 
att få insikt, snarare än att genomföra statistisk analys 
(Lundahl & Skärvad, 1999).  

 
Slutsatser: En slutsats är att ett syfte med fallstudieföretagens 

applicerande av olika varumärkesstrategier, är att 
avleda det moraliska problemet som präglar 
varumärket genom att låta det figurera i sammanhang 
som inte har någon koppling till den moraliska 
problematiken som präglar kärnverksamheten. 
Genom att sätta det moraliska dilemmat i periferin 
skapar varumärkesinnehavaren positiva associationer 
till varumärket och en positiv image av varumärket 
hos allmänheten, och därmed åstadkomma vad jag 
kallar varumärkestvätt. Emellertid kan begreppet 
varumärkestvätt ges en bredare betydelse och djupare 
innebörd genom ytterligare empiriska studier av 
moraliskt tvivelaktiga branschers förehavanden.  
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Förord 
 
 
 
Termen varumärkestvätt myntades och utvecklades till ett begrepp i den kandidatuppsats jag 
tillsammans med en kollega upprättade under våren 2002. Uppsatsen hette ”Varumärkestvätt 
– ett syfte med varumärkesutvidgning och samvarumärkning”. Naomi Kleins bok ”No Logo” 
(Ordfront, 2002) hade just kommit ut på svenska och företags etik och moral debatterades 
intensivt i media. Uppsatsen handlade just om företags olika sätt att hantera moraliska 
problem som präglar verksamheten. Den låg så pass mycket i tiden att den föranledde Marie 
Wennberg på Sveriges Radio P1:s ”Vår grundade mening” att kontakta oss. Hon hade hört 
talas om vår uppsats och ville veta mer i detalj vad den handlade om.  
 
Denna magisteruppsats är en fortsättning på kandidatuppsatsen och jag har här försökt ge en 
bredare och djupare innebörd av begreppet varumärkestvätt. Uppsatsen skulle emellertid varit 
mycket svår att upprätta om inte personer från olika företag, institutioner och organisationer 
ställt upp på intervjuer och bistått med material och information. Jag vill därför framföra en 
del tack. Främst vill jag tacka min handledare varumärkeskonsulten Ekon. Dr Mats Urde, som 
trots uppsatsens känsliga karaktär varit pådrivande och optimistisk. Tack vare hans djupa 
kunnande på det varumärkesteoretiska området har jag fått många goda råd. Jag vill vidare 
rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner som avvarat tid för att svara på mina frågor. 
Slutligen vill jag tacka min familj och mina vänner som uppmuntrat när det behövts. 
 
Under upprättandets gång har uppsatsen varit föremål för intresse och nyfikenhet. Oavsett om 
det handlat om att bolla idéer med handledaren, intervjua varumärkesstrateger eller diskutera 
med vänner har de flesta varit hjälpsamma och kommit med nyttiga kommentarer och 
intressanta iakttagelser. En del av dessa har jag i viss utsträckning vidare undersökt. Det har 
varit spännande och lärorikt att skriva. Dels på grund av att begreppet varumärkestvätt 
fortfarande är nytt – även om fenomenet kan ha funnits länge – och dels på grund av att 
moraliska frågor på många håll är känsliga.  
 
Trevlig läsning! 
 
Lund i december 2003 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
 
Pär Hagström 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till ämnet jag valt att skriva om. Därefter följer 
uppsatsens problem, frågeställning och syfte. Vidare beskrivs de avgränsningar jag gjort och 
den målgrupp uppsatsen vänder sig till. Därefter följer förklaringar till återkommande 
begrepp i uppsatsen. Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsen. 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Mitt intresse för hur företag i moraliskt tveksamma branscher arbetar med sina varumärken i 
sin strävan att skapa positiva associationer till varumärket och öka allmänhetens acceptans till 
företaget, väcktes i samband med den kandidatuppsats jag var med om att upprätta under 
2002. I den lades grunden till begreppet varumärkestvätt, ett fenomen som dittills var okänt i 
varumärkesteoretiska sammanhang. Föresatsen med denna uppsats är att fortsätta studera 
fenomenet varumärkestvätt genom att undersöka om det finns andra motiv, förutom de som 
behandlas i varumärkesteorin, när branscher i moraliskt tvivelaktiga verksamhetsområden 
applicerar olika varumärkesstrategier. 
  
En del företag som verkar i moraliskt tvivelaktiga verksamhetsområden applicerar olika 
varumärkesstrategier. Exempel på sådana strategier är produktlinjeförläning, vilket enligt 
Aaker innebär att varumärkesinnehavaren skapar nya versioner av en existerande 
produktkategori som marknadsförs under varumärket (Aaker, 1996). Samvarumärkning är en 
annan strategi, vilket är en relativt kortvarig varumärkesallians där två märkesprodukter 
marknadsförs gemensamt (Blackett & Boad, 1999). Varumärkesutvidgning är ytterligare en 
varumärkesstrategi, som innebär att varumärkesinnehavaren introducerar en ny 
produktkategori under ett existerande varumärke (Aaker, 1996).  
 
Aktörer som verkar i moraliskt tveksamma branscher möts ofta av ett uttalat moraliskt 
motstånd. Spel-, tobaks-, porr-, alkohol- och vapenindustrin är branscher vars 
verksamhetsområden i hög grad är befläckade av kritik av moralisk karaktär. Att dessa 
branscher strävar efter att dämpa det negativa motståndet och applicera något som kan liknas 
vid varumärkestvättande strategier, i syfte att generera mer positiva associationer, ter sig 
mycket troligt. Denna åsikt finns inte enbart i de etablerade motorganisationerna, vilka pekar 
på branschernas moraliska problem, utan också hos exempelvis varumärkeskonsulter. 
 
Uttalat moraliskt motstånd finns förankrat i olika motorganisationer, vilka är kritiska till 
företag som verkar inom moraliskt tveksamma områden. Väletablerade motorganisationer 
finns mot exempelvis spel-, tobaks- och porrbranschen, vilka studerar dessa branschers 
förehavanden på nära håll. AB Svenska Spel, vars ägare är svenska staten, bemöts av 
motstånd från bland annat Spelinstitutet. Den amerikanska tobaks- och livsmedelskoncernen 
Philip Morris Companies, Inc. – som i januari 2003 bytte namn till Altria Group, Inc. – 
kritiseras här i Sverige av bland annat organisationen En Rökfri Generation. Det svenska 
Barcelonabaserade porrföretaget Private Media Group, Inc. kritiseras av ROKS, 
riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. En gemensam nämnare för dessa 
kritiserande organisationer är att de anser att branscherna är moraliskt tvivelaktiga till sin 
karaktär eftersom de marknadsför och säljer produkter som är misärgenererande, förnedrande 
eller dödliga för människor.  
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Företag strävar efter att skapa långsiktig lönsamhet. Detta gäller även för företag i 
verksamhetsområden som präglas av moraliska betänkligheter. Ett varumärke generar värde 
till både varumärkesinnehavaren och konsumenterna (Aaker, 1991). För konsumenterna är 
varumärket ett sätt att skilja olika produkter åt. Genom varumärkets identitet kan 
konsumenterna kategorisera utbudet av produkter inom en produktkategori och välja den 
produkt som bäst tillfredsställer behovet. Vid val av märkesprodukter handlar det om 
emotionella värden och fysiska produktattribut (Ibid). 
 
Varumärket genererar värde för varumärkesinnehavaren. Företag strävar efter att erhålla 
märkeslojala kunder, alltså kunder som gör regelbundna återköp och inte  överger varumärket 
eller väljer konkurrerande varumärken. Märkeslojala kunder genererar både långsiktig 
lönsamhet och stabilitet. För att företag ska lyckas erhålla märkeslojala kunder krävs att 
märkesprodukten förmedlar ett mervärde som är högre än konkurrenternas. För att ett 
mervärde ska genereras krävs det att det finns en stark varumärkesidentitet, vilken utgörs av 
faktorer som till exempel individualitet, mål, värderingar och visioner. Genom 
kommunikation med målgruppen skapar dessa faktorer varumärkets image, det vill säga 
konsumenternas uppfattning om märkesprodukten (Ibid). 
 
Om en märkesprodukt är framgångsrik kan varumärkesinnehavaren välja att förlänga 
produktlinjen. Genom att förse den existerande märkesprodukten med nya förpackningar, 
smaker eller storlekar ökas dess mångfald och användningsområde. Denna strategi kallas 
produktlinjeförlängning, vars ytterligare egenskaper kan vara att blockera konkurrenter eller 
ingjuta kraft i varumärket (Aaker, 1996).  
 
För företag som vill etablera sin märkesprodukt på nya marknader eller stimulera sitt 
varumärke är samvarumärkning ett alternativ. Samvarumärkning är en form av 
varumärkesallians mellan två varumärken, som till skillnad från strategisk allians och joint 
venture, karaktäriseras av att den är mer kortvarig. Genom samvarumärkning stärker de 
samarbetande varumärkesinnehavarna sina varumärkens image och synlighet, eftersom de 
såväl marknadsförs som säljs gemensamt och således förekommer i fler sammanhang 
(Blackett & Boad, 1999). 
 
Enligt Kapferer kan ett väl inarbetat varumärke ge varumärkesinnehavaren möjlighet att 
varumärkesutvidga, det vill säga applicera en ny produktkategori under det befintliga 
varumärket. Sannolikheten att den nya produktkategorin ska bli framgångsrik är betydligt 
högre om den lanseras under ett befintligt varumärke. Lanseras produktkategorin genom ett 
nytt varumärke krävs tid, pengar och övriga resurser för att ge det nya varumärket en egen 
identitet. En förutsättning för att varumärkesutvidgningen ska lyckas är att 
varumärkesinnehavaren introducerar en produktkategori som passar varumärkets image 
(Kapferer, 1997). 
 
I juni 1999 fattade riksdagen beslutet att tillåta internationella kasinon i Sverige (Dagens 
Nyheter, 2003-03-01). Mellan 2001 och 2003 skulle fyra kasinon öppnas i Sverige.  I mars 
2003 invigdes det fjärde kasinot på Vasagatan i Stockholm, och därmed har Svenska Spel 
fullbordat sin introducering av en ny spelform i sitt sortiment. Enligt Aftonbladet har 
spelformernas mångfald ökat genom att kasinoverksamheten dragits igång i Sverige. Av de 
europeiska länderna är det numera bara Albanien och Norge som fortfarande förbjuder 
internationella kasinon (Aftonbladet, 1999-12-17). 
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Redan på 1950-talet red ”the Marlboro Man” i solnedgången i annonserna. Sedan dess har 
tobaksbolaget R J Reynolds varumärkesutvidgat cigarettmärket Camel till att innefatta såväl 
kläder som kängor. Philip Morris succémärke Marlboro inskränker sig inte längre endast till 
cigaretter utan innefattar även den exklusiva klädkollektionen Marlboro Classics 
(Aftonbladet, 2000-08-25).  
 
Den 27 januari 2003 meddelar Philip Morris Companies Inc. att företaget bytt namn till Altria 
Group, Inc. Från företaget hävdas det att namnbytet reflekterar det faktum att Philip Morris 
inte längre är det företag det strukturellt, kulturellt eller beteendemässigt det en gång var, utan 
snarare vad företaget är idag och vad det vill vara i framtiden. Namnet Altria kommer 
fokusera uppmärksamhet på de kvaliteter företaget vill förmedla, som till exempel att Altria är 
ett ansvarsåtagande företag (www.altria.com).  
 
Ordet Altria kommer från ”altus”, det latinska ordet för ”hög” och namnet ska få 
konsumenterna att associera till bolagets världsledande position inom livsmedelsindustrin 
istället för cigaretter (Aftonbladet, 2001-11-16). Mot bakgrund av koncernens nyligen 
ändrade namn, kommer jag att använda det gamla namnet, Philip Morris, under uppsatsen. 
Detta gäller både tiden före och efter namnbytet. De gånger ordet företag / företaget 
förekommer, är det koncernen jag åsyftar, såvida inget annat nämnts. Jag har valt att göra 
dessa benämningsbegränsningar eftersom jag anser att det är mer pedagogiskt att använda det 
inarbetade varumärket.  
 
1999 noterades Private Media Group, Inc. som världens första pornografiska företag på 
Nasdaqbörsen i New York. Företaget var vid introduktionen värderat till 900 miljoner kronor 
(Finanstidningen, 1999-02-02). Två år senare värderades Private till 4,5 miljarder kronor 
(Computer Sweden, 2000-11-24). Utvecklingen har onekligen varit en framgång. Trots att 
pornografi är ett laddat ämne för många förefaller produktens efterfråga vara oelastisk. Idag är 
Private ett av världens största porrimperium (Folkhemmet, 2001-11-06). 
 
Året innan noteringen började Private applicera varumärkesstrategierna 
varumärkesutvidgning och samvarumärkning. Varumärkesutvidgningen utgörs av bland annat 
klädkollektionen Private Circle, som numera heter Private Clothing. Kollektionen betecknas 
innehålla stilrena och modemedvetna märkeskläder och säljs bland annat genom klädkedjan 
Gap (Observer, 1999-07-25). Samma år lanserades också energitillskottsdrycken Private 
Dynamite, som numera heter Private Energy. Private har också inlett samvarumärkning med 
olika Internetportaler, till exempel Alta Vista. Även andra samvarumärkningsavtal i form av 
sponsring, till exempel med den svenske golfspelaren Gabriel Hjertstedt, har ingåtts 
(Corporate Profile, 2002).  
 
 
 

1.2 Problem  
 
Thomas Nilsson som är vd för Spelinstitutet och har mångårig erfarenhet och kunskap om 
spelberoende, skrev i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet att i samband med att 
internationella kasinon har öppnat i Sverige har också utbudet och formerna för spel ökat. 
Aldrig förr har svenskarna spelat för så mycket pengar och aldrig förr har så många hamnat i 
spelmissbruk. Idag beräknas upp till 50 000 svenskar behöva omedelbar vård. Under 2002 
ringde över 2 000 spelare eller anhöriga till Spelinstitutets jourtelefon. ”Det otäcka är att 
problemen kryper allt lägre ned i åldrarna. Ungefär 10 000 ungdomar har spelproblem”, säger 
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Nilsson. Trots att svenska staten drar in miljardbelopp varje år betalar staten endast sex 
miljoner till att bromsa spelandets skadeverkningar (Sydsvenska Dagbladet, 2003-02-23).  
 
Thomas Nilsson säger att det inte råder någon tvekan om att fler kommer drabbas av 
spelberoende i samband med att allmänheten får tillgång till kasinon. Enligt professor Sten 
Rönnberg har Svenska Spels nya spelform kasino, en närmast förförisk reklam när det gäller 
att locka spelare. Kasinolokalen ger en atmosfär av lyx och det fina livet, inredningen 
påminner om glamour och får spelaren att känna sig utvald (Kvällsposten, 2003-03-16).  
 
Tobaksbolagen möter ständigt motstånd på grund av sina hälsovådliga produkter. 
Organisationer mot tobak finns etablerade världen över. I Sverige finns organisationen En 
Rökfri Generation, som startades 1979, som påverkar och ändrar attityder och inställningar till 
tobak (www.nonsmoking.se). Non Smoking Generation, som organisationen hette initialt, 
anordnar bland annat upplysningskampanjer kring tobaksskador och ägnar sig åt 
skolinformation. Organisationen följer även tobaksbolagens förehavanden och tar fortlöpande 
del av nya rön kring tobaksskador. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är rökning 
västvärldens största hälsoproblem (Ibid).  
 
Hans Gilljam på centrum för tobaksprevention i Stockholm säger att sambandet mellan 
rökning och lungcancer känner de flesta till. Att rökning även ökar risken för cancer i strupen, 
munhålan, urinblåsan, njurarna, magsäcken, livmodern, livmodershalsen, bukspottskörteln 
och tjocktarmen är dock inte lika känt (www.tobaksfakta.org). För några år sedan dog 
fotomodellen Wayne McLaren eller marlboromannen, the Marlboro Man. Han blev 51 år och 
dödsorsaken var lungcancer (www.dissacigg.nu). Tobaksbolagens moraliska problem är att de 
tillhandahåller produkter som orsakar dödliga sjukdomar. Philip Morris produkter dödar 
tiotusentals människor varje år (Aftonbladet, 2000-11-07).  
 
Under de senare åren har tobaksbolag dragits inför rätta, förlorat och varit tvungna att betala 
ibland astronomiska summor i skadestånd. Ett sådant tobaksbolag är Philip Morris, som i 
mars 2003 dömdes att betala 88 miljarder kronor i skadestånd, eftersom rätten ansåg att 
företaget lurat rökare att tro att så kallade light cigarretter är mindre skadliga än andra 
cigarretter (Aftonbladet, 2003-03-22). Samma företag dömdes i oktober 2002 att betala 
rekordsumman 280 miljarder kronor i skadestånd till en privatperson i USA, eftersom rätten 
ansåg att företaget bar ansvaret för dennes lungcancer. Philip Morris överklagade dock och 
kommer eventuellt att kunna sänka skadeståndet, eftersom de flesta är överens om att 
beloppets storlek i huvudsak handlade om att straffa företaget. Med domen sjönk emellertid 
företagets aktiekurs med sju procent (Aftonbladet, 2002-10-05).  
 
En annan händelse som bidragit till att skada Philip Morris image är EU-kommissionens 
stämning av företaget för cigarettsmuggling i november 2002. I stämningen, som föregåtts av 
en två år lång utredning, kräver EU miljardbelopp av Philip Morris som kompensation för 
uteblivna inkomster från tullar och avgifter (Aftonbladet, 2000-11-07). Enligt EU har 
cigaretter blivit universalvalutan i Europa för tvätt av svarta pengar (www.tobaksfakta.org). 
 
Enligt Tina Olsson på ROKS beror organisationens motstånd till pornografi på att den kraftigt 
underblåser en kvinnosyn, som innebär att män kan behandla kvinnor hur som helst (Tina 
Olsson, 2003-11-22). Porrbranschen kommer alltid anses kontroversiell och ständigt möta 
moraliskt motstånd. Det kommer inte försvinna, men kan motståndet minskas?  
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1.3 Frågeställning 
 
Att det finns branscher som brottas med moraliska problem står bortom all tvivel. Spel-, 
tobaks- och porrbranschen befinner sig i ett moraliskt dilemma i och med att de 
tillhandahåller produkter som av hälso- eller sociala skäl anses vara moraliskt förkastliga. 
Lagstiftning och konkurrens utgör hot för företagens fortsatta tillväxt och lönsamhet, 
samtidigt som företagen utsätts för antipropaganda av olika motorganisationer, som med fakta 
redogör för produkternas destruktiva, skadliga och ibland livsfarliga beskaffenhet. Detta 
skadar de moraliskt betänkliga branschernas varumärken.   
 
Jag frågar mig hur varumärkesinnehavare som tillhandahåller produkter, vilka präglas av ett  
kontroversiellt problem strategiskt arbetar med sina varumärken för att avdramatisera det 
moraliska dilemmat och flytta fokus från märkesproduktens negativa egenskaper i syfte att 
skapa en mer attraktiv image av sina varumärken hos allmänheten. Kan ett motiv till 
applicerandet av exempelvis varumärkesstrategierna produktlinjeförlängning, 
samvarumärkning och varumärkesutvidgning vara att avleda varumärkets moraliska 
problematik, för att därigenom åstadkomma det jag kallar varumärkestvätt?  
 
 
 

1.4 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att utveckla begreppet varumärkestvätt genom att undersöka branscher i 
moraliskt tveksamma verksamhetsområden, som applicerar olika varumärkesstrategier.  
 
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Jag har i huvudsak gjort två avgränsningar i syftet. Dels har jag valt att se varumärkestvätt i 
moraliskt problematiska branscher, eftersom jag anser att dessa gått in för att ta bort fokus 
från det moraliska dilemmat som präglar själva kärnverksamheten och avleda varumärkets 
negativa associationer. Dels har jag valt att avgränsa till mig till brand management, eftersom 
samtliga av uppsatsens fallstudieföretag har applicerat diverse varumärkesstrategier, som 
resulterar i att varumärkets moraliska problem på ett eller annat sätt hamnar i periferin.  
 
 
 

1.6 Målgrupp 
 
Uppsatsen vänder sig i första hand till forskare och studenter på Ekonomihögskolan vid Lunds 
Universitet. Då begreppet varumärkestvätt är ett mycket outforskat fenomen, är min 
målsättning att väcka intresse för ämnet, som förhoppningsvis leder till fler infallsvinklar och 
uppsatser, som ska generera ytterligare teori och akadeimska bidrag.  
 
Uppsatsen riktar sig även mot näringslivet och i synnerhet de branscher som befinner sig i ett 
moraliska dilemma. Förhoppningen är att den ska kunna hjälpa aktörerna i deras strävan att 
generera positiv image och skapa ett mer allmänt accepterat varumärke.  
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Då det finns olika motorganisationer vars syfte är att verka mot och upplysa om 
fallstudieföretagens moraliskt tveksamma inslag, vänder sig uppsatsen även till dessa 
organisationer. En förhoppning är att andra motorganisationer ska kunna koppla samman 
moraliskt tvivelaktiga företags appliceranden av olika varumärkesteoretiska företeelser, när 
företagen försöker ta bort fokus från märkesproduktens moraliska problem. 
 
 
 

1.7 Definitioner 
 
För att underlätta för läsaren och undvika eventuella missförstånd definieras nedan ett antal 
återkommande centrala begrepp, av vilka de flesta beskrivs utförligare längre fram i 
uppsatsen.  
 
 
Varumärke  
 
Ett namn, term, tecken, symbol, design, eller en kombination av dessa, som syftar till att 
identifiera en säljares, eller en grupp säljares, varor och tjänster och differentiera dessa från 
konkurrenters varor och tjänster. Kan både ses ur en juridisk och en kommersiell aspekt; där 
de engelska benämningarna är trademark respektive brand (Melin, 1997).  
 
 
Logotyp (logo) 
 
Av grekiskans logos (ord, tal) och typos (typ, sort, slag). Särpräglad grafisk kombination av 
bokstäver och bildelement. Används inom marknadsföring för att öka möjligheten att snabbt 
identifiera ett företag och dess produkter (www.ne.se).  
 
 
Produkt  
 
En produkt kan vara både materiell och immateriell. I produktbegreppet ingår således både 
varor och tjänster, men även personer och politiska partier (Aaker, 1996). 
 
 
Märkesprodukt 
 
Produkten ger varumärket dess innehåll. En märkesprodukt består därför av produkt, 
varumärke och ett mervärde som svarar mot konsumenternas behov (Ibid). 
 
 
Varumärkesinnehavare 
 
Varumärkets ägare. Företag, institutioner och personer är exempel på sådana ägare (Ibid). 
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Produktlinjeförlängning 
 
Att lansera andra versioner av existerande produktkategori som marknadsförs under 
varumärket. Hit hör nya former, smaker och förpackningssätt av märkesprodukten (Aaker, 
1996). 
 
 
Samvarumärkning 
 
Varumärkesallians där två märkesprodukter marknadsförs gemensamt. Märkesprodukterna 
integreras dock inte fysiskt, vilket innebär att de kan marknadsföras var för sig även efter det 
att samarbetet påbörjats (Blackett & Boad, 1999). 
 
 
Varumärkesutvidgning 
 
Att introducera en produktkategori under ett existerande varumärke som är av annan art än 
den produktkategori som redan marknadsförs under varumärket (Aaker, 1996). 
 
 
Etik 
 
Av grekiskans thikos (som har att göra med karaktären, moralisk, sedlig). Läran om eller 
studiet av moraliska fenomen och föreställningar. Då moral avser det praktiska handlandet 
som styrs av värderingar, avser etik den teoretiska reflektionen av moralen. När det gäller 
filosofen Kants etik, är det normalt hans skrifter om moralens grunder som avses. Kants moral 
syftar till handlingsätt och vanor. Således är affärsmoral och affärsetik inte riktigt detsamma, 
även om man ibland inte skiljer mellan etik och moral (www.ne.se). 
 
 
Moral 
 
Av latinets moralis (som rör sederna). Uppfattning om rätt och orätt där människors praktiska 
handlande är förbundna med deras – om än inte alltid klart uttryckta – värderingar. En 
individs eller en grupps moral visar sig i vad de gör eller underlåter att göra, medan deras etik 
är reflexioner över det berättigade i vad de gör eller inte (Ibid). 
 
 
Pornografi  
 
Av grekiskans porn  (sköka, prostituerad) och -grafi; jämför grekiskans  pornographos (som 
skriver om skökor), benämning på sinsemellan mycket olika, i underhållande och 
lustframkallande syfte framställda beskrivningar av människans erotiska liv (Ibid).  
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1.8 Disposition 
 
 
1 Inledning 
 
I inledningskapitlet redogör jag för ändamålet med uppsatsen. Här presenteras bakgrund, 
problem, frågeställning och syfte. Vidare följer angränsningar, målgrupp och definitioner av 
centrala begrepp. Kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsen. 
 
 
2 Metod 
 
Kapitlet inleds med en redogörelse för det sätt på vilket uppsatsproblemet angripits. Därefter 
diskuteras forskningsmetod, undersökningsform, referensram, perspektiv och val av teori. 
Vidare redogör jag för insamling av sekundär- och primärdata, accessproblem och 
trovärdighet. Kapitlet avslutas med källkritik. 
 
 
3 Teori 
 
I uppsatsens tredje kapitel presenterar jag både generell varumärkesteori och brand 
management litteratur som är direkt applicerbar på fallstudieföretagens förehavanden när det 
gäller varumärkestvätt. Kapitlet avslutas med en allmän beskrivning av begreppet social 
marknadsföring. 
 
 
4 Fallstudier 
 
Här presenteras de företag jag valt att undersöka. Gemensamt för fallstudieföretagen är att det 
finns motorganisationer som menar att produkterna företagen tillhandahåller är moraliskt 
tvivelaktiga. Förutom allmän information om företagen, som ägandeförhållande och 
årsomsättning, utgörs fallstudierna i huvudsak av respektive företags moraliska problematik 
och applicerande av varumärkesstrategier. 
 
 
5 Motstånd 
 
Detta kapitel beskriver de motorganisationer som finns mot fallstudieföretagen och vari deras 
motstånd ligger. 
 
 
6 Analys 
 
I detta kapitel applicerar jag fallstudieföretagens förehavanden på den teori som presenterats 
och analyserar övrigt material som framkommit under uppsatsens tidigare delar. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse för den genererade teorin.  
 
 
 



 16 

7 Reflektioner  
 
Mot bakgrund av uppsatsens ovanliga och känsliga karaktär, vilket bland annat resulterat i 
accessproblem till fallstudieföretagen, har jag valt att lägga till detta kapitel, där jag återknyter 
en del av analysen till metodkapitlet. Kapitlet avslutas med personliga eftertankar, som 
uteslutande är av empirisk art, där jag exempelvis redogör för mina observationer kring olika 
förekomster av dubbelmoral.  
 
 
8 Slutsats 
 
I det sista kapitlet sammanfattar jag uppsatsens ademiska bidrag och lämnar förslag till 
fortsatt forskning kring varumärkestvätt. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel redogör jag för hur frågorna som ställts i inledningen angripits. Metoden 
beskriver och motiverar de val jag gjort för att upprätta uppsatsen. Kapitlet inleds med 
ansats, därefter beskrivs forskningsmetod, undersökningsform, referensram och perspektiv. 
Vidare följer val av teori, insamling av sekundärdata och primärdata. Mot slutet förs en 
diskussion om tillgångsproblem och trovärdighet. Kapitlet avrundas med källkritik.  
 
 
 

2.1 Ansats 
 
Det ämnesområde jag valt att skriva om tycks vara outforskat. Även om man i vissa 
tidningsartiklar kan stöta på fenomenet varumärkestvätt förefaller det inte finnas någon 
teoribildning kring fenomenet. Mången forskning har gjorts kring varumärken, men lämplig 
teori som ser varumärkesanvändningen utifrån mitt perspektiv står icke att finna. I sådana fall 
kan forskaren försöka ”utveckla begrepp kring fenomenet som tycks föreligga, genom att 
skaffa helhetsförståelse av de aspekter som utgör det aktuella problemet.” (Halvorsen, 1992).  
 
Enligt Patel & Davidson betonar den deduktiva ansatsen att forskaren drar slutsatser av 
empirin utifrån den existerande teorin, till skillnad från den induktiva ansatsen där forskaren 
skapar sin egen teori utifrån empirin (Patel & Davidson, 1991). Wiedersheim-Paul & Eriksson 
menar att en deduktiv ansats utgår från en teori som ger upphov till hypoteser, vilka forskaren 
försöker få bekräftade genom observationer och studier från verkligheten (Wiedersheim-Paul 
& Eriksson, 1989).  
 
I detta fall finns ingen befintlig teoribildning kring varumärkestvätt varför jag valt att dra 
mina slutsatser utifrån en induktiv ansats. En induktiv ansats kan appliceras när forskaren 
närmar sig ett problem, kring vilket det inte finns särskilt stora kunskaper om. ”Forskaren bör 
göra detta utan klara hypoteser, någorlunda förutsättningslöst och med ett vagt och oprecist 
problem” (Halvorsen, 1992). Thurén menar att induktion innebär att forskaren drar allmänna 
och generella slutsatser utifrån empiriska fakta, vilket kan användas när problemområdet är 
nytt och inte särskilt väl utforskat (Thurén, 1991).  
 
 
 

2.2 Forskningsmetod 
 
Mitt val av forskningsmetod är baserat på den typ av information jag behövt. Enligt Lundahl 
& Skärvad skiljer man i huvudsak på kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder inom de 
samhällsvetenskapliga ämnesområdena, där forskarens problemformulering avgör 
modellvalet. Kvantitativt inriktade forskare samlar information och studerar relationer mellan 
olika uppsättningar av fakta. Forskarna mäter och använder vetenskapliga tekniker som kan 
ge användaren en möjlighet att dra slutsatser utifrån de kvantitativa resultaten (Lundahl & 
Skärvad, 1999).  
 
Forskare som väljer att arbeta mot den kvalitativa metoden är mer fokuserade på att ta reda på 
hur människor upplever sin omvärld. Deras mål är snarare att få insikt än att genomföra 



 18 

statistisk analys. En kvalitativ metod appliceras när forskarens undersökning utgår från 
verkligheten i insamlandet av relevant information (Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Eftersom uppsatsens problem är nytt och då det inte finns genererad teoribildning kring 
varumärkestvätt anser jag att den kvalitativa metoden varit lämpligast att arbeta efter. 
Dessutom utgår uppsatsen från en induktiv ansats, som enligt Halvorsen förknippas med en 
kvalitativ forskningsmetod (Halvorsen, 1992).  
 
 
 

2.3 Undersökningsform 
 
Enligt Gummesson har forskare i vetenskapliga rapporter ofta som föresats att generalisera 
kunskap utifrån ett antal fallstudier. I dylika fall är studierna explorativa, vilket innebär att 
forskaren utforskar idéer som kan formuleras i hypoteser (Gummesson, 1985). Då uppsatsens  
fallstudier är tre till antalet, och då en av mina föresatser är att skaffa kunskap kring 
fallstudieföretagens eventuella dolda motiv när det gäller applicerandet av olika  
varumärkesstrategier, är uppsatsens empiriska undersökning explorativ till sin karaktär. 
 
Glaser & Strauss menar att när forskare arbetar med fallstudier blir valet av fall, liksom 
beslutet om antalet fall viktiga. Dessa teoretiker talar om en komparativ undersökningsform, 
vilken föreligger då en studie eller undersökning inte är baserad på endast en fallstudie (där 
syftet i första hand är att lära sig något om just detta fall). En komparativ undersökningsform 
innebär att forskaren väljer ut ett antal fallstudier som bedöms kunna ge olika aspekter på 
verkligheten. Antalet fallstudier avgörs av mättnaden, det vill säga hur ytterligare en 
fallstudies bidragsgrad påverkar undersökningens resultat. Ju mindre bidragsgradens 
marginalnytta är, desto större är undersökningens mättnad (Glaser & Strauss, 1968).  
 
Då antalet fallstudier är fler än en präglas uppsatsen av en komparativ undersökningsform och 
eftersom jag anser att uppsatsens samtliga tre fallstudier statuerar utmärkta exempel när det 
gäller tillämpningen av varumärkesstrategierna produktlinjeförlängning, samvarumärkning 
och varumärkesutvidgning, vilka alla underbygger fenomenet varumärkestvätt. Naturligtvis 
skulle ytterligare fallstudier ha kunnat nyansera begreppet, gett det ytterligare en dimension 
och således en djupare innebörd. Emellertid utgår uppsatsen från en tiopoängskurs varför 
tidsbrist får anses vara en orsak till att fallstudierna är tre till antalet.  
 
 
 

2.4 Referensram 
 
Enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson är en författares referensram summan av de kunskaper, 
normer, fördomar, handlingsregler, värderingar denne samlat på sig. Referensramen är 
individuell och skiljer sig sålunda från person till person. Den påverkar vårt sätt att se på 
världen och hur vi uppfattar den verklighet vi lever (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1989). 
Några av mina referenser, som influerat denna uppsats tillkomst, baseras på tidigare studier 
inom marknadsföring och företagsekonomi. Emellertid är den största delen av min 
referensram baserad på erfarenheter utanför den akademiska världen.  
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Enligt Strauss & Corbin är en forskares teoretiska medvetenhet en nyckelfaktor i utvecklandet 
av ett ämnesområde. Teoretisk medvetenhet handlar om forskares förmåga att ha insikt, 
möjlighet att ge insamlad data en mening, förmåga att förstå och möjlighet att urskilja det som 
hör till fenomenet från det som inte gör det (Strauss & Corbin, 1990). Mot bakgrund av mina 
referenser från upprättandet av kandidatuppsatsen, som till stor del utgjordes av 
varumärkesteorin, har jag tillgodogjort mig en djupare kunskap inom varumärkesteorin. 
 
När det gäller personliga värderingar är det önskvärt att forskaren öppet redovisar dem i sin 
rapport (Gummesson, 1985). Gummesson använder begreppet paradigm när han åsyftar de 
bakomliggande föreställningar och värderingar som styr forskarens värderingar och handlande 
(Ibid). Törnebohm påpekar att ju mer medveten en forskare är om sitt paradigm desto bättre 
forskning kan denne bedriva (Törnebohm, 1976). På grund av mina ideologiska referenser, 
som karaktäriseras av en liberal syn på omvärlden, har jag ingen grundläggande personlig 
kritik att framföra till  fallstudieföretagen när det gäller deras, enligt många, kontroversiella 
och moraliskt tveksamma verksamheter. Emellertid har jag valt att hålla en neutral och 
objektiv linje, eftersom det är nödvändigt för uppsatsens trovärdighet. 
 
 
 

2.5 Perspektiv 
 
Begreppet perspektiv är ett uttryck för hur forskaren väljer att betrakta ett 
undersökningsproblem (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1989). Jag har valt att se problemet ur 
ett företagsekonomiskt perspektiv i allmänhet och brand management perspektiv i synnerhet. 
Jag har dessutom valt att se problemet ur fallstudieföretagens perspektiv, eftersom en 
förståelse för hur de arbetar med sina varumärken och hanterar den moraliska kritiken varit 
nödvändig för uppsatsens analys och slutsats. 
 
Alternativet hade varit att studera fenomenet varumärkestvätt utifrån ett moraliskt perspektiv, 
eftersom det är sådana dilemman som utgör fallstudieföretagens problem. Emellertid är moral 
ett brett begrepp, vilka kan appliceras på alla akademiska discipliner. Därmed skulle moral 
riskera att bli ett alltför generellt perspektiv för denna uppsats. Jag har även valt att se 
problemet ur motorganisationernas perspektiv, eftersom deras synpunkter på 
fallstudieföretagen utgör ett formellt belägg för att det finns en moralisk problematik. Således 
är motorganisationernas åsikter nödvändiga för mitt resonemang kring varumärkestvätt.  
 
 
 

2.6 Val av teori 
 
Uppsatsen problem och perspektiv har styrt mitt teorival. Genom att jag valt att se problemet 
ur ett brand management perspektiv utgörs teorin i huvudsak av varumärkeslitteratur. Jag har 
valt att ta med såväl generell brand management litteratur som den teoribildning kring de 
varumärkesstrategier, vilka direkt kan kopplas till fallstudieföretagens förehavanden. Jag har 
även valt att redogöra för begreppet social marknadsföring, eftersom det under 
uppsatsskrivandets gång framkommit att också detta marknadsföringsteoretiska område kan 
kopplas till fenomenet varumärkestvätt.  
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Jag är medveten om att det finns risk att den generella varumärkesteorin, det vill säga den i 
teorikapitlet behandlade brand management litteratur som inte är direkt kopplad till 
fallstudieföretagens förehavanden, kan anses vara såväl överflödig som irrelevant. Emellertid 
vill jag ge läsaren en något vidare insikt i den grundläggande teorin kring brand management, 
varför jag valt att redogöra för vissa delar inom varumärkeslitteraturen, trots att de saknar 
dirket koppling till uppsatsens problem. Här har jag bland annat valt att presentera Kapferers 
identitetsprisma, vilket av åtskilliga varumärkesteoretiker anses lysande på grund av sitt 
övergripande innehåll och metaforiska illustration när det gäller varumärkesidentitet.  
 
Den brand management teori som är applicerbar på fallstudieföretagens moraliska problem 
och hantering av dessa, utgörs främst av varumärkesstrategierna produktlinjeförlängning, 
samvarumärkning och varumärkesutvidgning. Samvarumärkning är en form av många 
varumärkesallianser, och då det finns olika typer av sådana allianser kan terminologin ibland 
sammanblandas. Exempelvis är insatsvarumärkning en form av varumärkesallians men som 
till skillnad från samvarumärkning karaktäriseras av att två märkesprodukter är fysiskt 
integrerade, vilket medför att de inte kan konsumeras var för sig efter det att alliansen ingåtts. 
Ett annat kännetecken för insatsvarumärkning är att den sträcker sig över en längre tidsrymd, 
medan samvarumärkning är en kortvarig allians. Eftersom inget av de aktuella fallstudierna 
ägnar sig åt insatsvarumärkning kommer begreppet inte att behandlas ytterligare.  
 
När det gäller teoribildningen kring social marknadsföring har jag valt att göra en generell 
presentation, eftersom begreppet dykit upp under upprättandets gång och uppträder i mer 
allmäna sammanhang. Mot bakgrund av problemets nära koppling till etik och moral, hade 
även denna typ av teoribildning varit applicerbar. Emellertid ser jag problemet ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv, varför jag valt att inte behandla etik och moral i teorikapitlet.  
Jag anser att det finns risk för att teorikapitlet skulle blivit både ytligt och fragmentariskt till 
sin karaktär om den innehöll teoribildningar från områden som ligger utanför det 
företagsekonomiska.    
 
 
 

2.7 Sekundärdata 
 
Den sekundära informationen har hämtats ur böcker, artiklar, tidskrifter, tidningsartiklar och 
diverse teveprogram. Under litteraturbearbetningens gång har jag intressant nog inte noterat 
någon varumärkesteoretiker som ser användningen av produktlinjeförlängning, 
samvarumärkning och varumärkesutvidgning ur mitt perspektiv. Det vill säga att ett syfte med 
tillämpningen av dessa varumärkesstrategier skulle kunna vara att avleda varumärkets 
moraliska problem och åstadkomma det jag kallar varumärkestvätt. 
 
En stor del av de varumärkesteoretiska böckerna har jag köpt på boksajten www.amazon.com. 
Vissa böcker har handledaren rekommenderat mig att ta del av och andra har jag hittat på 
sökmotorn för Lunds universitetsbibliotek, LOVISA. Där har jag även hittat de flesta av de 
vetenskapliga artiklarna teoriavsnittet behandlar. På såväl amazonsajten som LOVISA har 
sökorden främst varit relaterade till olika fenomen inom brand mangement. På www.ad.se har 
jag inhämtat de flesta av tidningsartiklarna jag i huvudsak applicerat i empirikapitlena. Mot 
bakgrund av att fallstudieföretagens olika ageranden under 2003, har färska data kring deras 
ageranden kunnat dimpa ned innanför dörren, varför en del tidningsartiklar successivt styrt 
fallstudiekapitlenas riktning och innehåll.  
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När det gäller de dokumentärprogram från teve jag tagit del av har jag dels använt mig av 
gamla videoinspelningar från när jag upprättade kandidatuppsatsen. Jag har även ringt direkt 
till tevekanalerna och fått eller köpt kopior på inspelningar som varit applicerbara till 
uppsatsen men som jag missat se när de sänts på ordinarie tid. Jag har dessutom annonserat i 
Sydsvenska Dagbladet att jag efterlyst de två program som svt:s Uppdrag Granskning sände i 
mars 2003. Det visade sig att en person i Malmö spelat in båda avsnitten och att de var till 
salu.   
 
Samtliga fallstudieföretag har varit generösa nog att bistå med årsrapporter och ibland också 
med verksamhetsberättelser eller företagsbeskrivningar. Allt material fallstudieföretagen 
skickat har varit till hjälp i framför allt det första empirikapitlet, i vilket jag presenterar 
företagen.  
 
 
 

2.8 Primärdata 
 
Insamling av primärdata har av olika anledningar varit viktig för denna uppsats. Dels finns, 
som tidigare nämnts, ingen befintlig teori kring begreppet varumärkestvätt. Dessutom har 
inget av fallstudieföretagen velat svara på frågor angående sina moraliska problem. Att 
utveckla varumärkestvätt genom att enbart basera begreppet på varumärkesstrategier anser jag 
inte är trovärdigt. Jag har därför, genom intervjuer, vänt mig till bland annat 
motorgansiationer till fallstudieföretagen, varumärkeskonsulter och diverse forskare för att 
kunna belägga begreppet varumärkestvätt och fördjupa innebörden av detsamma.  
 
 
2.8.1 Val av företag 
 
Mitt resonemang kring varumärkestvätt bygger främst på fyra empiriska företeelser. Den ena 
är att varumärkesinnehavarens kärnprodukt präglas av ett moraliskt dilemma. Den andra är att 
varumärkesinnehavaren vidtar olika åtgärder som syftar till att sätta kärnproduktens moraliska 
dilemma i periferin. Den tredje är att det finns ett etablerat och uttalat motstånd mot 
varumärkesinnehavarens kärnprodukt och den sista är att produkterna kan ses ur ett 
konsumentperspektiv. Mina val av företag har således baserats på dessa fyra företeelser. 
 
I mars 2003 öppnade Svenska Spels fjärde kasino, och dotterbolaget Casino Cosmopols 
produktlinjeförlängning till denna alternativa spelform var fullbordad. I mitten av åttiotalet 
varumärkesutvidgade Philip Morris cigarettmärket Marlboro till att även innefatta även 
kläder. Klädkollektionen fick namnet Marlboro Classics. Mot slutet av nittiotalet applicerade 
även Private denna varumärkesstrategi och lanserade klädkollektionen Private Clothing. 
Dessutom inledde Private samvarumärkning med varumärken inför vilka det inte finns 
negativt laddade värden.  
 
Valen av fallstudier har således fallit på AB Svenska Spel, Philip Morris Companies, Inc. 
(numera Altria Group, Inc.) och Private Media Group, Inc. Gemensamma nämnare för dessa 
företag är således att de tillhandahåller moraliskt tvivelaktiga och produkter, att de blir utsatta 
för olika typer av antikampanjer och att de har applicerat någon av ovan nämnda 
varumärkesstrategier och att de är business to consumer företag.  
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Det fanns även planer på att undersöka R.J. Reynolds Tobacco Holidings, Inc., som har 
varumärkesutvidgat ett av sitt mest framgångsrika cigarrettmärken, Camel, till att innefatta 
även kängorna Camel Boots och exklusiva Camelklockor. Men då det redan förekommer ett 
fallstudieföretag från tobaksbranschen som förutom att varumärkesutvidga dessutom gjort det 
mycket intressanta valet att helt byta varumärke och koncernnamn, gjordes valet att lämna 
R.J. Reynolds utanför.  
 
På ett tidigt stadium fanns också planer på att göra empiriska undersökningar på företag som 
skadar miljön, använder sig av barnarbete eller verkar i diktaturer. Tankar på att uppsatsen 
skulle innefatta vapenindustrin har också funnits. Som tidigare nämnts valde jag emellertid 
företag vars märkesprodukter kan ses ur ett konsumentperspektiv. Det har även funnits tankar 
kring att redogöra för aktörer inom alkoholbranschen. AB Vin & Sprit och Systembolaget är 
två företag ur denna bransch, vars moraliska dilemma är alkohol, eftersom det kan skada 
folkhälsan, något IOGT-NTO, en av alkoholbranschens motståndare, gärna kungör och 
informerar om. Emellertid förelåg skäl som gjorde att jag valde att lämna alkoholbranschen 
utanför.  
 
Ett skäl är att det moraliska motståndet till alkohol drastiskt minskat sedan Sverige inträdde i 
EG 1995. Liberalare införselkvoter, lägre skatter på alkoholhaltiga drycker och 
systembolagets lördagsöppet är yttterligare fenomen som tyder på detta. Ett annat argument 
för utelämnadet av alkoholbranschen är att Sverige från och med maj 2003, tillåter reklam för 
alkohol som inte är starkare än 15 volymprocent  i tidningar och tidskrifter (Dagens Nyheter, 
2003-04-17), vilket också tyder på en växande acceptans till alkohol. Företag i 
alkoholbranschen kan således sägas ha fått hjälp med att avleda alkoholens moraliska problem 
genom lagstiftning och tidsandan.  
 
 
2.8.2 Val av motorganisationer 
 
Då ett av kriterierna vid val av företag är att det ska finnas ett etablerat och uttalat motstånd 
mot fallstudieföretagen har jag kontaktat motorganisationer, som redogjort för sina åsikter 
mot det företagen. Från Spelinstitutet har Thomas Nilsson bistått med information (Bilaga 1), 
från En Rökfri Generation har Ann-Therése Enarsson medverkat (Bilaga 2) och från 
kvinnojouren ROKS har Tina Olsson kommit med uppgifter (Bilaga 3). En skrivelse som 
ROKS gjorde i samband med organisationens kampanjvecka mot pornografi – vecka 17, 2001 
– finns i bilaga 11, vilken har utgjort basen för de frågor jag ställt till Tina Olsson.  
 
Intervjuerna med motståndsorganisationerna har varit tillräckliga för uppsatsens problem, 
men inte för uppsatsens trovärdighet, eftersom jag anser att motorganisationernas objektiva 
syn på fallstudieföretagen kan ifrågasättas, då organisationernas syfte är att motarbeta 
fallstudieföretagens verksamheter.  
 
 
2.8.3 Intervjuer 
 
De personer jag intervjuat har jag valt utifrån den kunskap eller arbete de har. Samtliga frågor 
till intervjuerna finns i bilaga 1-10 och har utförts via antingen telefon eller Internet. Varje 
frågeformulär har föregåtts av en beskrivning av uppsatsens innehåll, frågornas syfte och 
varför jag valt att ta kontakt. Vissa frågor har jag ställt för att upplysa mig personligen, men 
de flesta har emellertid applicerats i uppsatsen.  
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När det gäller motorganisationerna är det efter att ha tagit del av debattprogram på teve eller 
tidningsartiklar, där det framkommit att de besitter den typ av information jag behöver, som 
jag hört av mig. Valen föll på Spelinstitutet, där vd Thomas Nilsson svarat på frågor; En 
Rökfri Generation, där generalsekreterare Ann-Therése Enarsson tagit sig an mitt ärende, 
samt ROKS där styrelseledamoten Tina Olsson svarat på mina frågor. 
 
Från Spelinstitutet och Thomas Nilsson blev jag rekommenderad att kontakta Ove Svensson, 
som forskar kring spelberoende. Johan Thor på Philip Morris AB informerade mig om att det 
är TK Trading som marknadsför Marlboro Classics i Sverige. Tomas Brytting blev jag 
inspirerad att kontakta efter att ha sett ett avsnitt av Kalla Fakta, som handlade om både etik 
och Private Media Group.   
 
Kontakterna med de varumärkesstrategiska företag jag intervjuat valdes utifrån de tips jag 
fick från en reklambyrå i Malmö som jag ringde upp efter att från gula sidorna slumpvis valt 
ett sådant nummer. Jag förklarade vad min uppsats handlade om, varpå jag blev 
rekommenderad att höra av mig till Differ och Lynxeye. Audumbla Pilots valde jag att 
kontakta efter att ha sett dess vd Mats Fogelberg diskuteara varumärken på teve.  
 
Redan innan jag företog mig att skriva uppsatsen anade jag att det i vissa fall kunde bli svårt 
att få till stånd intervjuer med fallstudieföretagen, eftersom frågorna huvudsakligen skulle 
handla om företagens moraliska problem. Dessa aningar blev synnerligen besannade. 
 
 
 

2.9 Accessproblem 
 
Inget av fallstudieföretagen har velat ge intervju och svara på frågor som rör deras moraliska 
problem. Uppsatsens karaktär är såväl ovanlig som känslig och då jag valt att beröra 
fallstudieföretagens kontroversiella verksamhetsområden, kan det vara en orsak till att jag 
bemöts med antingen ett nej eller tystnad. Jag har således ett problem när det gäller access till 
fallstudieföretagen.  
 
Enligt Gummesson avser access möjligheterna att skaffa empirisk data eller verklighetsdata 
och information. Om en forskare eller konsult ska kunna genomföra ett projekt meningsfullt 
krävs tillgång till data och information som kan bilda underlag för analys och slutsatser. 
Access kan ses med utgångspunkt från tre intressenter: forskarens, föremålet för forskaren och 
konsumenten av forskningen (Gummesson, 1985). Varför fallstudieföretagen valt att inte 
svara på frågor kring sina moraliska problem kan jag bara spekulera i, men jag är övertygad 
om att det inte hade varit svårt att få en intervju om ämnesvalet varit annorlunda, eftersom 
samtliga fallstudieföretag sysslar även med verksamheter där kärnproduktens moraliska 
dilemma inte ingår, vilka de hellre talar om.     
 
Svenska Spel lägger in välgörenhetsperspektivet när hela överskottet från automatspelen Jack- 
och Miss Vegas oavkortat går till föreningslivet i Sverige, som under 2002 var cirka 900 
miljoner kronor (Uppdrag Granskning, 2003-03-18). Philip Morris marknadsför sig gärna som 
världens största sponsor av kultur (Aftonbladet, 2000-08-25). Private presenterar sig gärna 
som ett livsstilsföretag där pornografi är ett lika naturligt inslag i vardagen som kläder (Kalla 
Fakta, 2000-03-26). Philip Morris kungör gärna att företaget satsar miljoner USD årligen på 
aidsforskning (www.altria.com). Och så vidare. Svenska Spels vd Meg Tivéus säger till 
Dagens Nyheter att ”jag är livrädd för att göra reklam för spel som i mångas öron har negativ 
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klang. Vi vill inte marknadsföra rouletten. Så vi gör reklam för det som händer på kasinot 
istället. Det är mer etik i det” (Dagens Nyheter, 2003-03-01). Det kan således konstateras att 
det i denna bransch är svårt att tala klarspråk om att det finns moraliska problem som belastar 
verksamheten.  
 
Efter ett telefonsamtal med Andreas Jansson, informationsansvarig på Svenska Spel, skickade 
jag iväg ett frågeformulär (Bilaga 4). Jag blev dock upplyst om att det inte fanns någon 
garanti att jag kunde få svar på frågorna, eftersom Svenska Spel själva väljer vilken 
information företaget vill lämna ut. Efter någon vecka återsändes frågorna tillbaka till mig. 
Obesvarade. Skälet var att Private var ett av fallstudieföretagen. Jag kontaktade då Andreas 
Jansson igen för att förklara att Svenska Spel och Private sitter i samma båt, när det gäller att 
tillhandahålla produkter som präglas av ett moraliskt problem. Emellertid gjorde detta ingen 
skillnad. Andreas Jansson hälsade att Svenska Spel inte vill medverka i något som har med 
pornografi att göra. 
 
På Philip Morris hemsida uttrycks bestämt att koncernens namnbyte inte har någonting att 
göra med att företaget skulle vilja distansera sig från de tobaksdivisioiner som ingår i 
koncernen (www.altria.com). Samtidigt säger kritikerna att det är just det som är syftet med 
namnbytet eftersom ”skadestånden gett företaget en dålig renommé” (Analys & Kritik, 2002-
07-18). Samma dag som EU-kommissionen stämde Philip Morris för cigarettsmuggling, 
delade företaget ut kulturpris i Stockholm. Philip Morris AB:s informationschef Johan Thor 
var på plats, som inte ville kommentera stämningen, men påpekade däremot att Philip Morris 
är världens största sponsor av kultur. Kulturprisutdelningen är ett bra exempel på 
tobaksjättarnas hårda ansträngningar för att få bukt med sitt skamfilade rykte (Aftonbladet, 
2000-11-07).  
 
Under mina kontakter med Private har det tydligt framgått att de inte är intresserade av att 
svara på några frågor. Att få till stånd en intervju med företaget har emellertid inte varit 
kritiskt för uppsatsens syfte och trovärdighet eftersom representanter från Private i olika 
intervjuer underförstått sagt, att företaget vidtar åtgärder för att avdramatisera sitt moraliska 
problem. Till exempel säger Privates vd Berth Milton att ”vi vill ta bort gränsen mellan porr 
och det som är vanligt…det är därför vi startar kläder, drycker och andra projekt som styr 
pornografin mot en livsstil för att ta bort [den] gränsen” (Kalla Fakta, 2000-03-26).  
 
Emellertid är det inte bara fallstudieföretagen som ställts sig motvilliga eller inte velat ge 
intervju. Då jag i april 2003 kontaktade Johan Thor, informationschef på Philip Morris AB i 
Sverige, blev jag genast underrättad om att mycket information är sekretessbelagd, att han på 
grund av förpliktelser till Philip Morris inte kunde uttala sig om företagets eventuella 
underliggande motiv till namnbytet, och att jag istället skulle besöka företages mycket 
informativa hemsida för att få svar på mina frågor.  
 
Några snabba allmänna upplysningar angående Marlboro Classics blev jag emellertid 
informerad om, som att tillverkningen är utlagd på licens till italienska Marzotto Group, Inc. 
och att den svenska distributören av Marlboro Classics är företaget TK Traiding. Efter cirka 
två månader och flertalet telefonsamtal fick jag slutligen svar på de frågor jag i början av juni 
skickade till TK Traidings vd Thomas Kvist (Bilaga 5). I ett av våra telefonsamtal markerade 
Kvist att han inte ville besvara frågor som senare kunde ligga honom i fatet eller få honom att 
komma på kant med något större företag (Thomas Kvist, 2003-08-19). 
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Det affärsstrategiska företaget Differ, tidigare Conradivid, lovade först att svara på mina 
frågor gällande deras syn på mina fallstudieföretags eventuella outtalade motiv till 
applicerandet av olika varumärkesstrategier. Efter det att frågorna skickats (Bilaga 8) och det 
stod klart för dem att Svenska Spel – en av deras uppdragsgivare – var ett av 
fallstudieföretagen, fick jag tillbaka mina frågor med hälsningen att det skulle vara 
”opassande” om Differ medverkade. Jag anser att Differs reaktion är mycket talande för hur 
känsligt det kan vara att ens kommentera ett moraliskt dilemma som präglar ett företag.  
 
 
 

2.10 Trovärdighet 
 
Vid undersökningar som syftar till att generera teori brukar man tala om trovärdighet istället 
för validitet. Validitet kan definieras som förmågan hos ett visst test att mäta vad det är avsett 
att mäta, vilket framför allt är relevant vid kvantitativa studier där forskaren försöker mäta en 
utvald variabel i en mängd olika fall (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1989). Att uppskatta 
validiteten i denna uppsats är svårt eftersom ingen direkt mätning av fenomenen som jag 
undersökt gjorts. Detta har heller aldrig varit avsikten, då ansatsen är induktiv och 
forskningsmetoden kvalitativ. Min avsikt har snarare varit att belysa de problemen jag ser, 
göra generaliseringar av dessa problem, och utifrån dessa generaliseringar lägga grunden till 
teoribildning.  
 
Enligt Johansson-Lindfors brukar det talas om trovärdig teori istället för sann teori när 
ändamålet med undersökningen är teoribildning. Kriterier som används för att bedöma om en 
teori är trovärdig är exempelvis giltighet, reliabilitet och intersubjektivitet (Johansson-
Lindfors, 1995). Giltighet kan beskrivas som godtagbarheten eller tillämpligheten i en 
forskningsrapport. I den genererade teorin är giltighet det kriterium som ligger närmast 
validitetskriteriet. För att en teori ska vara giltig krävs att tillräckligt mycket data insamlats, så 
att den utvecklade teorin täcker tillräckligt många kvaliteter hos det studerade fenomenet 
(Ibid). Under upprättandet av denna uppsats har det löpande informationsbehovet styrt antalet 
intervjuer och insamlandet av övrig data. Vidare har jag studerat varumärkesteori för att 
definiera hur fallstudieföretagen arbetar med sina varumärken. Jag anser därför att jag uppfyllt 
giltighetskriteriet.  
 
Reliabilitet kan beskrivas som tillförlitligheten hos uppmätta värden i ett experiment, vilket 
bekräftas genom att det kan upprepas med likartat resultat (Widersheim-Paul & Eriksson, 
1989). En hög reliabilitet garanterar att de gjorda mätningarna är pålitliga, och att oberoende 
mätningar ska ge identiska resultat (Halvorsen, 1992). Yin är inne på samma spår och hävdar 
att reliabilitet är det sista kriteriet som syftar till att bedöma ifall studien kan reproduceras 
med samma resultat (Yin, 1994). Ett annat sätt att betrakta reliabilitet på är att använda 
begreppet som ett mått på korrektheten i en gjord mätning (Thurén, 1991). Att bedöma 
reliabiliteten i detta arbete kan vara svårt då ämnesvalet är så pass nytt att det inte finns någon 
tidigare referensforskning att hålla sig till. Dessutom saknas material i form av 
varumärkestvättsteoretisk sekundärdata. Emellertid anser jag att uppsatsens reliabilitet är god, 
eftersom jag anser att slutsatsen skulle bli densamma om denna undersökning skulle upprepas 
inom en snar framtid. 
 
Intersubjektivitet handlar om att gjorda tolkningar ska accepteras både av de individer som 
representerar den verklighet de avser och av andra bedömare (Johansson-Lindfors, 1995). Det 
kan emellertid vara svårt att veta om intersubjektiviteten uppnåtts. Om reaktionerna över 
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tolkningen är positiva behöver det inte nödvändigtvis innebära att den är trovärdig. Det kan 
istället vara ett uttryck för att tolkningen passar in i den bild som en respondent vill förmedla. 
Samtidigt behöver en tolkning inte vara mindre trovärdig om någon part – exempelvis 
fallstudieföretagen – skulle uttrycka negativa reaktioner om uppsatsen (Johansson-Lindfors, 
1995). Jag anser att intersubjektivitetskriteriet är uppfyllt eftersom jag givit såväl 
fallstudieföretagen som motorganisationerna lika mycket utrymme att få ge uttryck för sina 
åsikter och ståndpunkter.  
 
 
 

2.11 Källkritik 
 
Enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson är syftet med källkritik ”att bestämma om källan mäter 
det den utger sig för att mäta (det vill säga om den är valid), om den är väsentlig för 
frågeställningen (det vill säga om den har relevans) och om den är fri från systematiska 
felvariationer (det vill säga om den är reliabel). För att bedöma källor kan forskaren använda 
sig av så kallade källkritiska kriterier. De tre viktigaste källkritiska kriterierna är samtidskrav, 
tendenskritik och beroendekritik.” (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). 
 
Samtidskravet är den källkritik som betonar att använda källor i uppsatsen ska vara så aktuella 
som möjligt (Ibid). Huvuddelen av uppsatsens sekundärdata härstammar från mitten av 
nittiotalet och när det gäller primärdata är alla intervjuer är intervjuerna genomförda under 
2003. Det empiriska materialet är mycket aktuellt. Exempelvis invigdes det sista av Svenska 
Spels fyra planerade kasinon i mars 2003 och i januari samma år genomfördes Philip Morris 
namnbyte till Altria. Jag anser således att samtidskravet uppfyllts. 
 
Tendenskravet handlar om hur forskarens eget intresse påverkar den fråga som utreds, det vill 
säga i vilken grad materialet är vinklat (Ibid). Med tanke på att ämnesvalet kan upplevas som 
känsligt för somliga människor, anser jag att det är viktigt att uppsatsen är objektiv, inte minst 
för trovärdighetens skull. När det gäller vinklingen av den teori som legat till grund för 
fenomenet varumärkestvätt, har dock ett visst mått av subjektivitet förekommit. Detta är inget 
märkligt eftersom en subjektiv syn på varumärkesteorins möjligheter att utvidgas är en 
förutsättning för att akademiskt kunna resonera kring nya fenomen. Det vill säga, en subjektiv 
iakttagelse har varit nödvändig för att resonemanget kring varumärkestvätt ska ha kunnat 
uppstå. Emellertid anser jag att uppsatsen genomsyras av ett objektivt förhållningssätt till 
problemställningen och att tendenskravet därmed uppfyllts.  
 
Beroendekritiken har till uppgift att se till att de källor som används i utredningen är 
oberoende av varandra (Ibid). På detta sätt främjas en bredare syn på det studerade fenomenet. 
Under det att varumärkesteorin bearbetades upptäcktes varianser mellan olika författares 
definitioner av begrepp. Jag har valt att belysa och redogöra för dessa skillnader då de är 
ofullständiga var och en för sig. Vissa varumärkesteoretiker förekommer mer frekvent än 
andra, antingen på grund av att de är auktoriteter inom sitt gebit eller på grund av att deras 
teorier är mer applicerbara på empirin än andra. Jag anser därför att även beroendekritiken 
uppfyllts. 
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3 Teori 
 
I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska del. Kapitlet inleds med generell 
varumärkesorienterande litteratur, där jag redogör för brand management, 
märkespyramiden, identitetprismat, varumärkeskapital och produktlinjemärke. Vidare följer 
en presentation av det varumärkesteoretiska material som är direkt kopplat till 
fallstudieföretagen, där jag redogör för produktlinjeförlängning, samvarumärkning och 
varumärkesutvidgning. Kapitlet avslutas med en beskrivning av social marknadsföring. 
 
 
 

3.1 Varumärke (brand) 
 
Det faktum att varumärket idag anses som en av ett företags absolut värdefullaste tillgångar 
har inneburit en förändring när det gäller de antaganden och tankemönster som traditionellt 
karaktäriserat varumärkesteorin. Något av ett paradigmskifte har uppstått inom brand 
management, vilket lett till att åtskilliga företag fått ett tämligen bryskt uppvaknande ur en 
långvarig törnrosasömn då de insett att varumärket idag inte längre betraktas som ett taktiskt 
hjälpmedel i försäljningsarbetet utan som en strategisk tillgång (Melin, 1997). 
 
Brand management kan ses som ett samlingsbegrepp för varumärkesforskning ur 
varumärkesinnehavarens perspektiv. Allt eftersom forskare analyserar detta samlingsbegrepp 
blir det mer och mer tydligt att brand management är ett fragmenterat begrepp som innefattar 
många områden (Shocker, 1994). Enligt Aaker måste emellertid varumärkesinnehavare ha 
vissa insikter om varumärkets betydelse, eftersom det blir allt svårare att bygga starka 
varumärken. Ju hårdare konkurrensen blir inom alla affärsområden desto tydligare blir det att 
starka varumärkesbyggande kunskaper krävs för att överleva på marknaden (Aaker, 1996). 
 
Varumärket har en grundläggande betydelse för individualiseringen av ett visst företags 
produkt och dess marknadsföring. Märket blir sålunda bärare av produktens image och 
goodwill. Varumärket kan både ses ur ett juridiskt perspektiv och ur ett kommersiellt 
perspektiv. Engelska språket skiljer mellan dessa aspekter genom att ge dem var sitt namn. 
Engelskans juridiska benämning är trade mark (registrerat varumärke eller ®) som markerar 
ensamrätten till varumärket och den kommersiella beämningen är brand. På svenska åsyftar 
ordet varumärket både den juridiska och den kommersiella aspekten (Melin, 1997). Enligt 
Kapferer handlar den juridiska aspekten om att varumärket är en symbol som skiljer olika 
produkter åt och verifierar deras ursprung Den kommersiella aspekten handlar om ett 
varumärkes värdeskapande egenskaper, som dess förmåga att skapa exklusivitet, positiva 
associationer och mening för ett stort antal konsumenter (Kapferer, 1997).  
 
En förutsättning för att den juridiska aspekten ska vara giltig är att varumärket är registrerat 
och inarbetat (Ibid). Enligt varumärkeslagen (1960:644) kan näringsidkare få ensamrätt till 
varumärke genom registrering eller inarbetning. Registrering sker hos Patent- och 
registreringsverket (PRV) (www.ne.se). Inom EU pågår genomförandet av en gemensam 
varumärkesregistrering. För registrering fordras bland annat att varumärket har 
särskiljningsförmåga. Märken som i huvudsak anger varans art, beskaffenhet, användning 
eller ursprung anses i regel inte ha särskiljningsförmåga. Vidare fordras att märket inte är 
förväxlingsbart med annat skyddat märke. Ensamrätt till ett varumärke uppkommer även 
genom inarbetning, det vill säga genom att märket blivit känt som benämning för 
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varumärkesinnehavarens produkter bland dem till vilka märket riktar sig. Ett varumärke kan 
även överlåtas och licensieras, vilket innebär att andra näringsidkare kan ges rätt att utnyttja 
märket mot ersättning. Intrång i rätten till ett varukännetecken, varumärkesintrång, kan 
medföra bötes- eller fängelsestraff (www.ne.se). 
 
 
 

3.2 Märkespyramiden 
 
Melin & Urde har utvecklat märkespyramiden, som beskriver de grundläggande 
förutsättningarna för att etablera en märkesprodukt. Pyramidens fundament utgörs av 
varumärke, positionering och produkt, som företaget styr över. Tyngdpunkten kan ligga på 
olika delar beroende på produktens karaktär och dess utvecklingsstadium på marknaden. 
Målsättningen för företaget är att hitta en balans mellan fundamentets olika delar för att lättare 
kunna nå och bearbeta målgruppen, som utgör pyramidens fjärde komponent. Då varumärket 
ofta väljs utifrån produkten, och positioneringen har sin utgångspunkt i både produkt och 
varumärke, blir fundamentet en starkt sammankopplad länk (Melin & Urde, 1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Märkespyramiden 
(Källa: Melin & Urde, 1991) 
 
 
Varumärket spelar en betydande roll i märkespyramiden eftersom det är varumärket som 
skiljer en produkt från en annan och skapar förutsättning för märkeslojalitet. Fundamentets 
olika delar skapar tillsammans mervärde för konsumenten, vilket ger upphov till återköp och 
märkeslojalitet. Företaget eftersträvar märkeslojalitet eftersom det skapar stabilitet och ger 
möjlighet till hög marknadsandel och god lönsamhet (Ibid). 
 
Positioneringen fungerar som en plattform i märkespyramiden genom dess egenskap att skapa 
förutsättningar för en effektiv kommunikation av fundamentets mervärde till målgruppen. 
Syftet med positionering är att skapa en plats på marknaden och i konsumentens tankevärld. 
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Produkt 

 
Målgrupp 
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Positioneringen utvecklas med utgångspunkt i produkten och varumärkets fördelar. Genom att 
positionera märkesprodukten koordineras fundamentets individuella delar till en helhet. 
Konsumenten ska klart uppfatta märkesproduktens mervärde genom positioneringen (Melin & 
Urde, 1991). 
 
En produkt placeras i konsumentens medvetande genom positionering. För att bli 
framgångsrik på dagens överkommunicerade marknad måste varumärkesinnehavaren skapa 
en position i konsumentens medvetande. Positionen får inte enbart ta hänsyn till produktens 
styrkor och svagheter, utan även hur varumärket ska förhålla sig till konkurrerande 
varumärken (Ries & Trout, 2001). 
 
Det enklaste sättet att ta sig in i en konsuments medvetande är att vara först. Historien visar 
att det första märket i medvetandet i genomsnitt får två gånger så stor marknadsandel som 
märke nummer två och ytterligare två gånger större än märke nummer tre. Det främsta målet 
med positioneringen bör vara strävan efter ledarskap inom ett speciellt område. Om ett företag 
väl intagit en ledarposition kan fördel dras av den många år framöver (Ibid). 
 
Aktörer som positionerar sig på samma sätt som marknadsledaren är oftast vare sig 
framgångsrika eller effektiva. Istället bör efterföljaren leta efter en lucka i konsumentens 
medvetande som ingen annan lagt beslag på. För att hitta en lucka måste 
varumärkesinnehavaren tänka tvärtom och på så vis skapa en profil för varumärket. Tidigare, 
när det fanns betydligt färre varumärken på marknaden och mindre reklam, kunde det vara 
rimligt att försöka attrahera alla. Nu råder motsatt förhållande och för att vinna 
konsumenterna i dagens konkurrenssamhälle bör varumärkesinnehavaren fokusera på en 
speciell nisch av marknaden (Ibid).  
 
Emellertid är det inte alltid lätt att hitta luckan och få in en fot på marknaden. Carpenter & 
Nakamoto menar att en aktör med ett framgångsrikt varumärke och stark marknadsposition 
kan inta en särställning inom produktkategorin. Ett varumärke med en sådan särställning 
karaktäriseras av att det anger normerna och fungerar som förebild för nya aktörer som vill in 
på marknaden med sina varumärken. Om det framgångsrika varumärkets marknadsposition är 
stark kan förebilden bli tvingande för de nya varumärkena (Carpenter & Nakamoto, 1989).  
 
Melin instämmer och menar att varumärkesinnehavare kan få problem att introducera sitt 
varumärke om det ledande varumärket på marknaden profilerat sig väl. Det ledande 
varumärket kan framstå som en föregångare för nykomlingarna, som ibland försöker kopiera 
de etablerade märkenas position. Risken med detta är att de nya aktörerna kan uppfattas som 
efterföljare och betraktas som bleka kopior av originalet. Således utgör de starka varumärkena 
ett hinder som gör det svårare för potentiella varumärken att etablera sig på marknaden 
(Melin, 1997). 
 
 
 

3.3 Identitetsprismat 
 
Varumärkesidentiteten är fundamental för utvecklingen av varumärket som strategiskt resurs 
(Urde, 1997). Enligt Aaker är varumärkesidentiteten en uppsättning associationer som företag 
vill skapa eller bibehålla och kommunicera till målgruppen. Associationerna är ett löfte från 
företag till konsument om vad varumärket står för. En stark varumärkesidentitet utvecklas 
delvis i varumärkesinnehavarens ambition att lyfta fram varumärkets värderingar och 
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visioner. Genom att betona värderingarna och visionerna under utvecklingsprocessen 
förstärks varumärkets värden även internt i företaget (Aaker, 1996).  
 
Med identitet avses den bild av varumärket företaget vill att målgruppen ska ha av 
varumärket. Med image menas den faktiska bild målgruppen har av varumärket efter att ha 
tolkat företagens kommunikation av identiteten. Företaget strävar efter att 
varumärkesidentiteten och konsumenternas image, som förmedlats genom identiteten, 
matchar varandra. Hur väl identiteten och imagen överensstämmer beror på hur 
varumärkesinnehavaren positionerar sitt varumärke (Ibid). 
 
Trots att begreppet varumärkesidentitet än så länge är relativt outforskat (Apéria, 2001) anses 
Jean-Noël Kapferers identitetsprisma dels innefatta varumärkesidentitetens viktigaste 
komponenter och dels illustrera dessa på ett pedagogiskt sätt. Prismat består av sex aspekter 
(fysisk utformning, personlighet, kultur, relation, reflektion och självbild) och två 
dimensioner (externalisering och internalisering). Varumärkesinnehavarens sändarbild utgör 
identiteten och målgruppens mottagarbild utgör imagen. Målet är att konsumenternas image 
av varumärket ska reflektera den varumärkesidentitet varumärkesinnehavaren vill förmedla 
(Kapferer, 1997).  

 
 

SÄNDARBILD AV VARUMÄRKET 
                     E                        I 
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Identitetsprismat 
(Källa: Kapferer, 1997) 
 
 
Dimensioner 
 
Externalisering åsyftar varumärkets konkreta aspekter – fysisk utformning, relation och 
reflektion – vilka uttrycker varumärkets synliga egenskaper utåt till konsumenterna (Ibid).  
 
Internalisering är de aspekter som har sitt ursprung i företagets kultur och traditioner, vilka 
präglar varumärket. Hit hör personlighet kultur och självbild. Dessa är abstrakta och osynliga 
attribut, vilka är införlivade i varumärkets själ (Ibid).  
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Aspekter 
 
Fysisk utformning är varumärkets påtagliga karaktärsdrag såsom logotyp, kvalitet, 
förpackning, färg, form, ordmärke samt de produkter varumärket representerar. De fysiska 
egenskaperna utgör varumärkets ryggrad och dess påtagliga mervärde. Ett av Coca-Colas 
mest utmärkande karaktärsdrag är den traditionella formen på flaskan, som är unik för just 
Coca-Cola (Kapferer, 1997). 
 
Relation syftar till de kontakter som byggs upp mellan varumärket och omgivningen. Såväl 
varumärkesinnehavaren som konsumenterna etablerar en relation till varumärket. Exempelvis 
har Nike, genom sitt grekiska namn, en relation till Grekland och de olympiska spelen (Ibid). 
Fournier menar att genom att kategorisera ett varumärkes relationer kan en ökad förståelse för 
konsumentbeteende och märkeslojalitet uppnås (Fournier, 1998). 
 
Reflektion är den aspekt som handlar om hur konsumenter vill återspegla sig till sin 
omgivning när de använder ett visst varumärke. Utåt sett kan en person som kör Porsche vilja 
bli förknippad med pengar, sport och ungdom, vilka är attribut som associeras till varumärket 
Porsche (Kapferer, 1997).  
 
Solomon använder uttrycket ”symbolisk konsumtion” när de relaterar till reflektion, och 
menar att detta särskilt kommer till uttryck när konsumenten köper en märkesprodukt i syfte 
att förmedla ett budskap till andra individer om sig själv (Solomon, 1999). 
 
Personlighet har att göra med varumärkets personlighetsgrad. Den byggs gradvis upp och 
skapar sin egen karaktär. Ett vanligt sätt att ge varumärket en personlighet är att ge det en 
talesman, såsom en person eller ett djur. Philip Morris cigarettmärke Marlboro anses ha en 
stark personlighet i det att märket personifieras av ”the Marlboro Man” och dennes 
karaktärsdrag, som till exempel frihet, manlighet, styrka etc. (Kapferer, 1997).  
 
Melin menar att ett sätt att etablera en stark varumärkesidentitet är att använda kända personer 
och föra över deras egenskaper och personligheter till varumärket. Ett annat sätt är att låta 
varumärket framträda i åtskilliga sammanhang eftersom detta kan ge varumärket olika 
personligheter och således tilltala fler konsumenter. En fara med att ge varumärke en komplex 
personlighet är dock att dess budskap och värden riskerar att bli suddiga och svårtolkade, 
vilket kan resultera i att konsumenter istället överger varumärket (Melin, 1997). Emellertid är 
varumärkets personlighet viktig, eftersom det kan göra konsumenter märkeslojala, vilket leder 
till att dessa får mindre incitament till att överge varumärket (Upshaw, 1995). 
 
Kultur handlar om varumärkets normer och kännetecken. Då företaget strävar efter att 
kommunicera företagskulturen till målgruppen blir varumärkets kultur starkt präglad av 
företagets kunskap och värderingar. McDonald’s kan sägas avspegla amerikansk kultur 
(Kapferer, 1997). 
 
Självbild är den inre stimulans konsumenter får när ett visst varumärke används. Reflektion är 
målgruppens yttre spegel medan självbild är den inre. Genom den attityd konsumenter har till 
vissa varumärken skapas ett slags inre relation mellan varumärket och det egna jaget, i vilken 
individen exempelvis kan bekräfta sin sociala grupp, när denne använder ett visst varumärke 
(Ibid).  
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3.4 Varumärkeskapital (brand equity) 
 
Fenomenet varumärkeskapital är något varumärkesinnehavare i allt större utsträckning blir 
medveten om. Farquhar definierar begreppet som ”the added value which a brand endows a 
product” (Farquhar, 1989). Samtidigt har begreppet varumärkeskapital inte någon klar 
definition eftersom det kan diskuteras utifrån såväl varumärkesinnehavarens som 
konsumentens perspektiv (Melin, 1997).  
 
Genom att varumärket skapar värde för konsumenten bidrar det också till att skapa värde för 
varumärkesinnehavaren (Ibid). Och om varumärket ger konsumenten mervärde leder det med 
större sannolikhet till märkeslojalitet, vilket företag eftersträvar (Melin & Urde, 1991). 
Således kan märkeslojalitet mäta om varumärket utgör mervärde, vilket gör märkeslojalitet till 
ett centralt begrepp inom varumärkeskapitalsteorin (Melin, 1997).  
 
Enligt Melin är equity ursprungligen ett finansiellt begrepp som närmast kan översättas med 
stamaktie, vilket i överförd betydelse har kommit att beteckna det kapital som ett varumärke 
innehar (Ibid). Vissa företagsförvärv sker till ett pris högt över det värde företaget är värderat 
till. Enligt Kapferer kan varumärkeskapitalet tillräknas en stor del av dessa överpriser 
(Kapferer, 1997). 
 
Aaker & Biel exemplifierar varumärkeskapital i en artikel från 1993. 1992 köpte schweiziska 
Nestlé den franska mineralvattentillverkaren Perrier för 2,5 miljarder USD. Förvärvet 
uppmärksammades, eftersom priset ansågs vara ovanligt högt. Generellt har mineralvatten 
inga produktskiljande egenskaper varför överpriset ansågs helt och hållet bero på varumärkets 
varumärkeskapital. Författarna betraktar förvärvet som ”the quinssential tribute to brand 
equity”, där de åsyftar Perriers utnyttjande av sitt varumärke som det väsentliga eller själva 
poängen med varumärkeskapital (Aaker & Biel, 1993). 
 
 
 

3.5 Produktlinjemärke (range brand) 
 
Ett produktlinjemärke är ett varumärke, vilket varumärkesinnehavare utvidgar till 
produktkategorier inom samma användningsområde som den primära märkesproduktens. Ett 
produktlinjemärke är en mix av produktlinjeförlängning och varumärkesutvidgning, där det 
huvudsakliga syftet är att stärka varumärkesidentiteten genom att introducera produktlinjer 
som sammanlänkar och associerar till den primära märkesproduktens användningsområde 
(Aaker, 1996).  
 
Flankprodukter säger Kapferer när han åsyftar de angränsande produktlinjerna och menar att 
dessa skapar nya kommunikationskanaler till målgruppen eftersom varumärket blir mer 
synligt då det uppträder i ett bredare sammanhang. Detta leder till att konsumenterna upplever 
att varumärkets genererande av mervärde ökar (Kapferer, 1997).  
 
Aaker hävdar att ett produktlinjemärke fungerar som en omspännande symbol över de 
snarlika produktlinjerna. Syftet är att få konsumenter att se relationer mellan de olika 
produkterna som går under varumärket, vars gemensamma nämnare är att de kan användas 
inom samma område. Genom ett produktlinjemärke försöker varumärkesinnehavare skapa 
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teman och sammanhang över produktlinjerna, där ändamålet är att stärka konsumenternas 
image av varumärket (Aaker, 1996).  
 
Ett typiskt produktlinjemärke är franska Gillette, vars tema är rakning. Företagets primära 
produkt är rakhyveln. Numera marknadsförs även produkter inom samma användningsområde 
som rakhyvlen, till exempel raklödder. Ett annat produktlinjemärke är Amerikanska Crest, 
vars tema är munvård. Företagets primära produkt är tandborsten. Crest har sedan introducerat 
andra produkter som kan brukas samtidigt som tandborsten, till exempel tandkräm och 
hälsoprodukter för tandköttet (Kapferer, 1997).  
 
Ett motiv till att introducera ett produktlinjemärke kan vara att skapa konkurrensfördelar. 
Genom att applicera företagets tillgångar på produkter som ligger nära den primära 
märkesprodukten, ökar den primära märkesproduktens användningsområde och synlighet, 
vilket ger varumärket en strategisk struktur (Aaker, 1996).  
 
Ett produktlinjemärke kan även kallas megavarumärke (megabrand) men är inte synonymt 
med ett sådant. Ty även varumärkesinnehavare som varken ägnar sig åt att skapa ett 
produktlinjemärke eller utvidgar sitt varumärke till andra verksamheter än den primära 
märkesprodukten, kan kalla sitt varumärke för megavarumärke, som till exempel Coca-Cola 
(Ibid). 
 
 
 

3.6 Produktlinjeförlängning (line extension) 
 
Produktlinjeförlängning innebär att varumärkesinnehavaren skapar nya versioner av den 
existerande produktkategorin som marknadsförs och säljs under varumärket. Nya smaker, nya 
förpackningar eller nya storlekar av märkesprodukten är alla olika exempel på 
produktlinjeförlängning (Aaker, 1996). Philip Morris har produktlinjeförlängt sitt 
cigarettmärke Marlboro, till att även innefatta smakerna Marlboro lights och Marlboro 
menthol.  
 
Det finns olika motiv till produktlinjeförlängning. Aaker menar att produktlinjeförlängning 
ökar produktens användningsområden. Rökare kan vara märkeslojala mot exempelvis 
Marlboro, eftersom produkten uppfyller ett behov. Det kan dock finnas potentiella 
märkeslojala rökare av lightcigaretter, som på grund av ”Marlboro Originals” starka smak, 
upplever att de exkluderas av Marlboro. Om däremot en svagare version av Marlboro finns på 
marknaden, till exempel Marlboro lights, ökar möjligheterna för Marlboro att attrahera fler 
märkeslojala kunder (Ibid). 
 
Genom produktlinjeförlängning kan varumärket stärkas och bli mer relevant, intressant och 
synligt. Andra effekter kan vara att kommunikationsansträngningar med konsumenterna blir 
mer effektiva. När Coca-Cola introducerade Diet Coke lyckades företaget tillfoga varumärket 
ungdom och vitalitet till Coca-Colas image (Ibid).  
 
Produktlinjeförlängning öppnar kanaler för produktinnovationer, som kan vara ett mycket 
kraftfullt verktyg i företagets strävan att upprätthålla konkurrensfördelar. Innovationer av 
existerande produkter (produktutveckling) kan skapa differentiering, utöka produktens 
användningsområde och blockera konkurrerande varumärken. Lyckas 
produktlinjeförlängningen är steget till varumärkesutvidgning oftast inte långt borta (Ibid). 



 34 

Initialt behöver en produktlinjeförlängning inte vara en finansiell succé för att varumärkets 
värden ska stärkas. Framför allt inte när det gäller ledande varumärken på marknaden. I dessa 
fall kan förlängningen vara mycket värd på en strategiskt nivå trots att det kan dröja mycket 
länge innan företaget belönas med hög avkastning (Aaker, 1996).  
 
Emellertid utgör dock förlängning en risk om de ökade kostnaderna, som automatiskt 
tillkommer produktlinjeförlängningar, inte kompenseras av försäljningsvolymintäkterna. En 
annan risk med förlängningen är att den kan göra varumärket mindre fokuserad och svårare 
att kommunicera till målgruppen (Quelch & Kenny, 1994). 
 
 
 

3.7 Samvarumärkning (co-branding) 
 
Samvarumärkning är en form av varumärkesallians där två varumärkesinnehavare slår ihop 
sina respektive varumärken i ett marknadsföringssamarbete (Kapferer, 1997). Blackett & 
Boad beskriver samvarumärkning som en samarbetsform mellan två eller flera signifikanta 
konsumentigenkännande varumärken, där ändamålet är att lansera en ny produkt eller en ny 
tjänst, som gynnar respektive varumärke (Blackett & Boad, 1999).  
 
Samarbetsrelationer mellan varumärken kan variera i varaktighet beroende på produktens 
livscykel eller hur den berörda marknaden förändras under samarbetet. Vilken typ av 
varumärkesallians som existerar mellan två eller flera varumärken beror i huvudsak på den 
tidsrymd över vilken samarbetet sträcker sig. Blackett & Boad beskriver fyra olika 
varumärkesallianser: joint promotion, joint venture, alliance (allians) och co-branding 
(samvarumärkning) (Ibid).  
 
Joint promotion kan beskrivas som gemensam marknadsföring av varumärken, som varar 
under tre till fyra månader. Disney och McDonald’s ingår sådana samarbeten där McDonald’s 
produktsortiment säljs under teman med anknytning till den senaste Disneyfilmen, under detta 
att filmen visas på biograferna (Ibid). 
 
Joint venture är en typ av samarbete där varumärkena kommer i andra hand och medverkarna 
istället ser de operativa möjligheterna. Ett joint venture varar i minst fem år. Ett motiv till 
samarbetet kan vara att de inblandade parterna vill komma in på nya marknader eller lansera 
nya produkter. I samarbetet utvecklar, tillverkar och lanserar de samverkande 
varumärkesinnehavarna de nya produkterna tillsammans. Ett typiskt exempel på joint venture 
är Symbian, ett kompanjonskap mellan Ericsson, Nokia, Motorola och Psion där syftet är att 
tillsammans skapa standardmodeller för dataöverföring inom mobiltelefoni (Ibid).  
  
Då joint venture karaktäriseras av kapitalintensiva utvecklingsprojekt mellan olika 
varumärken, handlar allianser principiellt om marknadsföringsmässiga ändamål. Strävan efter 
att uppnå synergieffekter finns i såväl joint venture samarbeten som allianser. Världens 
ledande flygbolag ingår antingen i Star Alliance eller oneworld alliance. I dessa partnerskap 
fungerar flygbolagen som geografiska substitut för varandra, snarare än tillhandahållare av 
kompletterande tjänster, vilket karaktäriserar samarbetet i ett joint venture. I allianserna 
förekommer dock ett visst mått av lånande av tjänster företagen emellan, i det att flygbolagen 
kombinerar bokningssystemen och lånar flygplan av varandra vid behov (Ibid). 
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Mellan dessa ytterligheter finns olika typer av arrangemang och uppgörelser som räknas till 
samvarumärkning. Denna samarbetsform är oftast inte lika djup och långvarig som joint 
venture och allianser, men betydligt längre än en joint promotion. Inget nytt gemensamt namn 
eller varumärke skapas när varumärkesinnhavarna ingår samvarumärkning. Andra 
karaktäristika för samvarumärkning är att de inblandande varumärkena har ett intresse av att 
avancera på ett strategiskt plan, samtidigt som företagen behåller sin självständiga enhet. 
Intentionen är att skapa någonting nytt, som till exempel en produkt eller tjänst. Begreppet 
samvarumärkning innefattar också sponsring, som till exempel när Marlboro hyr ut sitt 
varumärke till Ferrari eller när Ernst & Young bekostar Monetutställningar (Blackett & Boad, 
1999). 
 
Kapferer menar att motiv till samvarumärkning är att göra varumärket mer synligt genom att 
sätta det i sammanhang som ökar märkesproduktens användningsområde. Bacardi och Coca-
Cola samvarumärker genom att annonsera tillsammans, vilket gynnar Bacardis 
marknadspenetreringsstrategi, eftersom samvaron med Coca-Cola visar att det finns fler sätt 
att dricka Bacardi på. Samtidigt är statusmärket Bacardi gynnsamt för Coca-Cola då annonsen 
visar att Coke är en idealisk drinkmixer till Bacardi (Kapferer, 1997). 
 
Eftersom de samverkande varumärkenas trovärdighet och image sätts på spel när samarbetet 
inleds, är det viktigt att välja en partner vars varumärkesimage och produkter matchar det 
egna varumärkets. Dessutom måste samarbetsparterna lyckas få sina organisationer (med 
skilda system, företagskulturen etcetera) att samarbeta och tillsammans lösa eventuella 
implementeringsproblem (Aaker, 1996).  
 
Genom samvarumärkning tillkommer ytterligare en kommunikationsdimension mellan varje 
enskilt inblandat varumärke och dess respektive konsumenter, i form av ökad synlighet i nya 
sammanhang. Om varumärkenas image skär sig i den nya konstellationen finns risk för att 
konsumenterna upplever att de enskilda varumärkenas värderingar och budskap blir grumliga, 
vilket kan leda till ett minskat förtroende för varumärkena och att de överges (Kapferer, 
1997). 
 
 
 

3.8 Varumärkesutvidgning (brand extension) 
 
Varumärkesutvidgning är en varumärkesstrategi som innebär att en varumärkesinnehavare 
introducerar en ny produktkategori under ett existerande varumärke, som inte har någon direkt 
koppling till varumärkets primära produkter. Enligt Aaker är varumärkesutvidgning den 
ultimata hävstångskraften när det gäller att lyfta ett varumärke (Aaker, 1996).  
 
Varumärkesutvidgning är ett relativt nytt fenomen eftersom akademiker först nyligen 
definierat skillnaden mellan ett varumärke och en produkt (Aaker & Keller, 1990). Ändå är 
varumärkesutvidgning inte något nytt (Gamble, 1967). Tauber framhåller att 
varumärkesutvidgning under det senaste decenniet varit källan till strategiskt tillväxt för 
många företag (Tauber, 1988).  
 
Det finns olika motiv till varför företag väljer att utvidga sitt varumärke. Kapferer menar att 
det finns en risk med att ha endast en produkt kopplad till varumärket. Varje produkt har en 
livscykel och om endast en produkt är bunden till varumärket finns en risk att varumärket 
automatiskt följer produkten genom livscykeln, vilket kan leda till att varumärket går under 
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när produkten inte längre efterfrågas på marknaden. Om fler produkter är knutna till 
varumärket kan företaget lättare hantera en minskning i efterfrågan hos någon av produkterna 
genom att inhämta nödvändig återhämtningskraft från de övriga. Det kan också finnas en vilja 
hos varumärkesinnehavare att bryta loss den monopolställning en produkt har över 
varumärket (Kapferer, 1997). 
 
I samband med att varumärkesinnehavare introducerar nya produkter tillkommer olika 
utgifter, som till exempel utvecklings-, lanserings- och olika marknadsföringskostnader. Om 
den nya produktkategorin dessutom introduceras tillsammans med ett nytt varumärke behövs 
ytterligare resurser läggas på att välja och marknadsföra det nya varumärket, eftersom även 
det behöver en egen identitet och plats på marknaden. Lanserar varumärkesinnehavaren 
istället produktkategorin under ett etablerat varumärke och utnyttjar dess egenskaper och 
värderingar, kan företaget undvika sådana kostnader (Smith & Park, 1992). Kapferer är inne 
på samma spår och hävdar att kostnaderna för reklamkampanjer gör det omöjligt för 
varumärkesinnehavaren att understödja alltför många varumärken. Pengar måste istället 
koncentreras på ett fåtal varumärken (Kapferer, 1997). 
 
En varumärkesutvidgning kan ackumulera konsumenternas imagekapital av varumärket. 
Cadbury-Schweppes lyckades injicera ny energi i sitt relativt förlegade varumärke när 
företaget lanserade en dryck avsedd för ungdomar under namnet Dry Schweppes istället för 
Wipps, vilket först var tanken. I och med att den nya produkten direkt associeras till Cadbury-
Schweppes, överförs varumärket automatiskt med produkten till den yngre generationen. 
Således överförde Cadbury-Schweppes sitt varumärke till en ny målgrupp (Ibid). 
 
Konkurrensmässiga skäl kan också motivera en utvidgning av varumärket. För företag som 
befinner sig på hårt konkurrensutsatta marknader kan det vara en konkurrensfördel att låta 
flera produkter ge spridning åt varumärket och göra det mer synligt. Även för aktörer som 
antingen vill utmana sina konkurrenter, eller tvingas bemöta dem, kan varumärkesutvidgning 
vara ett strategiskt verktyg. I fall där oväntade förändringar hastigt uppkommit i företagets 
miljö kan en utvidgning av varumärket fungera som en alternativ anpassningsstrategi. 
Skiftningar i konsumtionsmönster kan vara sådana förändringar (Ibid). 
 
Det finns också risker med att utvidga sitt varumärke. Dacin & Smith hävdar att det är den 
allmänna uppfattningen att tillägg av nya produkter under ett etablerat varumärke försvagar 
det. Författarna menar att allt eftersom fler produkter kommer under varumärket, desto 
suddigare blir dess budskap. Följden kan bli att det blir svårare för konsumenterna att 
associera varumärket med dess unika värde, vilket bidrar till att varumärkets identitet blir 
grumligare och svårare att uppfatta. Detta kan försvaga varumärket (Dacin & Smith, 1993). 
 
Ries & Trout instämmer och menar att en risk med varumärkesutvidgning är om produkten 
inte överensstämmer med varumärkets budskap. Dåliga varumärkesutvidgningar som 
resulterat i att produkten dött på marknaden har sällan berott på brister hos själva produkten, 
utan snarare att produktens egenskaper kolliderat med varumärkets värden och därmed skapat 
felaktiga associationer. En misslyckad varumärkesutvidgning kan resultera i att produkten 
försvinner från marknaden eller att varumärkets värde sjunker på grund av att produktens 
egenskaper degraderar varumärket.  Skadorna kan ibland vara omöjliga att reparera och i 
värsta fall ha till den grad förödande konsekvenser att varumärket går under (Ries & Trout, 
2001). 
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Det har gjorts olika undersökningar som handlar om vilka produkter som passar varumärket 
bäst och som företaget således bör lansera i varumärkesutvidgningen för att göra den 
framgångsrik. Keller & Aaker menar att hur konsumenterna tar emot de nya produkterna 
beror på två saker. Dels har konsumenternas befintliga uppfattning eller image av varumärket 
betydelse för intresset till den nya produkten. Dels beror varumärkesutvidgningens framgång 
på hur väl konsumenterna anser att produkten matchar varumärkets symboler och värden 
(Keller & Aaker, 1992).  
 
Andra undersökningar som handlar om hur konsumenterna accepterar en ny produktkategori 
under ett existerande varumärke, har fått liknande resultat som den ovan nämnda. Bland annat 
visare en utvärdering att hur konsumenterna upplever en varumärkesutvidgning beror på hur 
väl de anser att den nya produkten passar det existerande varumärkets identitet (Park et al, 
1991).  
 
 
 

3.9 Social marknadsföring (social marketing) 
 
I över trettio år har det funnits en strömning inom marknadsföringsteorin som handlar om en 
markndsföring där en idé står i centrum. Strömningen kallas social marknadsföring och även 
om begreppet är nytt så är inte själva fenomenet det. Enligt Hannagan har organisationer från 
exempelvis den offentliga sektorn marknadsfört sig själva länge utan att ha använt termen 
marknadsföring (Hannagan, 1992). 
 
Kotler & Zaltman myntade begreppet social marknadsföring i en vetenskaplig artikel 1971 
(Kotler & Zaltman, 1971), men Kotler & Levy anses vara banbrytande när de 1969 i en artikel 
diskuterade marknadsföring av idéer trots att de inte använde social marknadsföring som 
begrepp. De menade att marknadsföringsområdet sträckte mycket längre än till kommersiella 
företag och deras fysiska produkter (Kotler & Levy, 1969). 
 
Den ursprungliga idén till ämnet kan också tillskrivas Wiebe, som 1952 frågade ”Why can’t 
you sell brotherhood like soap?”, det vill säga varför kan inte spridandet av sociala frågor som 
brödraskap, frihet och jämlikhet använda samma formspråk som reklam? (Salmon, 1989). 
Resonemangen från ovanstående författare togs snabbt fasta på av olika organisationer som 
valt att arbeta för sociala attityd- och beteendeförändringar i samhället. 
 
Social marknadsföring har vissa säregenskaper som skiljer det från traditionell 
marknadsföring, vilket är naturligt eftersom det är den grundläggande orsaken till att social 
marknadsföring blivit ett eget ämne. Nedan följer några generella skillnader mellan social och 
traditionell marknadsföring (www.health.org, http://socialmarketing-nutrition.ucdavis.edu): 
 
Traditionell:   Social: 
 
Marknadsföring av vara eller tjänst Marknadsföring av en idé 
 
Målet är att locka kunder  Målet är förändring i beteende 
 
Vinstintresse   Samhällsförändring 
 
Lovar ofta direkt tillfredsställelse Kan oftast lova endast framtida tillfredsställelse 
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4 Fallstudier 
 
I detta kapitel redogör jag för mina empiriska undersökningar, vilka omfattas av tre 
fallstudier. Kapitlet inleds med AB Svenska Spel, där bland annat företagets 
produktlinjeförlängning till kasinon och restaurangspel behandlas. Vidare följer en 
presentation av Philip Morris Companies, Inc., där betoningen läggs på 
varumärkesutvidgningen Marlboro Classics och koncernens namnbyte till Altria Group, Inc. 
Kapitlet avslutas med Private Media Group, Inc., där merparten handlar om företagets 
varumärkesutvidgningar och samvarumärkningar. 
 
 
 

4.1 AB Svenska Spel 
 
Statliga Svenska Spel grundades 1997 genom en sammanslagning av Penninglotteriet och AB 
Tipstjänst. Bolaget tillhandahåller ett stort antal spelformer såsom skicklighetsspel 
(Stryktipset, Oddset, Greyhound Racing), turspel (Triss, Lotto, Keno, Joker) och 
restaurangspel (Jack Vegas). Bolagets vd heter Meg Tivéus och huvudkontoret ligger i Visby. 
Genom dotterbolaget Casino Cosmopol AB bedriver Svenska Spel kasinoverksamhet på fyra 
orter i Sverige (www.ne.se). 
 
Enligt Svenska Spels hemsida domineras den svenska spelmarknaden av tre aktörer. Dessa är 
Svenska Spel, AB Trav & Galopp (ATG) och Folkrörelsernas Samarbetsorgan i Lotterifrågor 
(FSL), som bland annat arrangerar Bingolotto. Svenska Spel är den ledande aktören på 
spelmarknaden och omsatte under 2002 cirka 36 miljarder kronor. Bolagets överskott (drygt 
4,2 miljarder kronor under 2002) lämnas till Svenska Spels ägare Finansdepartementet, där 
finansminister Bo Ringholm är högste chef. Regeringen fördelar sedan pengarna 
(www.svenskaspel.se). 
 
Överskottet från automatspelen Jack- och Miss Vegas, som är öronmärkta för barn- och 
ungdomsverksamheter, fördelas via Riksidrottsförbundet och Ungdomsstryrelsen. Drygt 85 
procent av svenskarna ägnar sig åt någon form av spelande varje år. För cirka två procent av 
dessa är spelandet ett stort ekonomiskt och socialt problem, varav 0,6 procent har så allvarliga 
problem att de kan behöva hjälp. Svenska Spels affärsidé är att ”sälja ett varierande utbud av 
spännande och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och 
säkert sätt. ” (Svenska Spels årsredovisning 2002). 
  
Svenska spel arbetar genom bland annat olika samarbetspartners med allehanda frågor kring 
spelberoende, men påpekar samtidigt det fullständigt korrekta faktumet att det är ”regeringens 
sak att bestämma hur mycket som ska satsas på spelforskning och behandling av 
spelberoende.” (Ibid). Ett obestridligt sakförhållande jag bland annat mot bakgrund av 
spelberoendets känsliga karaktär vill tydliggöra, är att Svenska Spels chef Meg Tivéus från 
sin chef, Bo Ringholm, har fått som huvudsaklig uppgift att driva ett lönsamt statligt företag. 
Det är Folkhälsoinstitutet som fått till uppgift att ombesörja behandling och vård av 
spelberoende (Uppdrag Granskning, 2003-03-18). 
 
Trots detta har Svenska Spel vissa ansvarsförpliktelser att följa, som till exempel 
ålderskontroll. För att få spela i Sverige måste man ha fyllt 18 år. För att kontrollera att 
åldersgränsen respekteras utför Svenska Spel slumpmässiga stickkontroller hos sina ombud. 
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Spelombuden står för cirka 70 procent av den svenska spelmarknaden och omsätter årligen 19 
miljarder kronor (Uppdrag Granskning, 2003-03-25). Totalt har Svenska Spel 3 500 ombud 
(Blekinge läns tidning, 2003-03-21).  
 
Enligt Svenska Spels årsredovisning ingår Svenska Spel sedan 1997 i samarbetsorganet OSS 
(oberoende spelsamverkan) där också Folkhälsoinstitutet, Lotteriinspektionen, Spelbeorendes 
Riksförbund och andra aktörer ingår. OSS samarbetar i frågor om  forskning och information 
som gäller spelberoende. Samarbetsorganet granskar även marknadsföringskampanjer så att 
de inte riktas mot minderåriga och andra särskilt utsatta grupper. Svenska Spel ingår också i 
Spelakademin, spelmarknadens årliga möte i Visby, som sedan 1992 diskuterar 
spelansvarsfrågan. Som ett resultat har all personal med inriktning på försäljning och 
produkthanteing fått en broschyr med frågor och svar om spelansvar (Svenska Spels 
årsredovisning, 2002).  
 
 
 

4.1.1 Produktlinjeförlängning 
 
Under de senaste tio åren har Svenska Spel produktlinjeförlängt sitt spel till att även innefatta 
formerna automatspel och kasinon. Motivet till automatspelen är att främja Sveriges idrotts- 
och föreningsliv. Motivet till kasinoverksamheten är, enligt Svenska Spels yttersta ägare, 
finansminister Bo Ringholm, att komma åt den illegala spelmarknaden och det som följer i 
dess kölvatten, som till exempel prostitution. Ringholm säger att den svarta marknaden inte 
helt utraderats, men starkt underminerats tack vare kasinoverksamheten (Uppdrag 
Granskning, 2003-03-25). 
 
 
4.1.1.1 Automatspel 
 
Enligt svt:s Uppdrag Granskning förbjöds enarmade banditer i Sverige 1979. Motivet var att 
de ansågs skapa beroende. Dessutom stod spelautomaterna på krogen, vilket ansågs vara en 
olämplig miljö. Speciellt för ungdomen. Näringsutskottet 1977/78:15 skrev ”Risk finns för att 
spelare drabbas av ekonomisk misär.” Och i regeringens proposition stod ”Enligt förslaget 
förbjuds anordnandet av automatspel när vinsterna utgör pengar, värdebevis, spellotter eller 
liknande”. Idag står spelautomater där igen på krogen. Sex tusen privatägda enarmade 
bandidet har blivit sju tusen statligt ägda jack- och miss vegas maskiner (Uppdrag 
Granskning, 2003-03-18). 
 
Varför har då spelautomaterna kommit tillbaka? Inger Davidson (civilminister 1991 – 1994) 
ärvde en utredning med rubriken ”Vinna eller försvinna”, som gällde folkrörelsernas framtid. 
Från den togs det sedan fram ett förslag om att det skulle införas en ny typ av automater som 
inte skulle ha någonting med de enarmade banditerna att göra. En värdeautomat infördes, där 
vinsten utgjordes av ett värdebevis som kunde inlösas på Tipstjänst. Syftet med 
värdemaskinerna var enligt Davidson att få in pengar till folkrörelserna på ett sätt som alla 
kunde acceptera (Ibid). 
 
Men de nya värdemaskinerna blev ingen succé. Till skillnad från de enarmade banditerna, ur 
vilka det rasslade enkronor, kunde man bara vinna presentkort. Restaurangerna ville inte ha 
dem, ingen spelade på dem och folkrörelserna fick inte de pengar alla hade räknat med. 
Ytterligare justeringar behövdes. I regeringspropositionen 1996/97:7 står att ”En 
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värdeautomat där värdebeviset omedelbart kan växlas in mot kontanter….är till sin karaktär 
mycket snarlik en penningautomat…. Det finns dock anledning att tillåta att mindre belopp 
betalas ut i kontanter, bl.a. för att den som anordnar spelet ska kunna lämna tillbaka växel…” 
Det blev nu tillåtet att växla in hundra kronor mot pengar (Uppdrag Granskning, 2003-03-18).  
 
Enligt Gunnar Werner, områdeschef för Restaurangspel på Svenska Spel, var det enligt 
dåvarande lagstiftning omöjligt att kontrollera restaurangerna som återväxlade presentkorten 
till kontanter. De hade ingen generell inlösningsmöjlighet och kunderna uppskattade inte dem. 
Överskottet till folkrörelserna var fortfarande för lågt. Regeringen vidtog nya åtgärder. I 
regeringens proposition 1998/99:80 står att ”Det är givetvis så att spelarna skulle föredra 
kontanter….eftersom det ger större valfrihet. Det skulle då bli lättare att få automaterna 
utplacerade och ett större överskott skulle genereras till barn- och ungdomsverksamheten. 
Även restaurangägarna skulle få ett större överskott….” Högsta vinsten höjdes till 500 kronor 
och nu kunde allt tas ut i kontanter (Ibid). 
 
1996 introducerades värdeautomatspelet Jack Vegas, vilka endast förekommer i miljöer med 
utskänkningstillstånd. Överskottet går till ungdomsaktiviteter, som fördelas genom 
Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen. 1999 introducerades spelautomaten Miss Vegas, 
som också är ett värdeautomatspel och fungerar som alternativ i bingohallarna. Förutom till 
Riksidrottsförbundet går överskottet från Miss Vegas även till det lokala föreningslivet genom 
de idrottsklubbar som driver bingohallarna i Sverige. För båda spelautomaterna gäller en 
åldersgräns på 18 år (Svenska Spels årsredovisning 2002). 
 
Under 2002 omsatte automatspelen sex miljarder kronor. Enligt Gunnar Werner hade bolaget 
”kunnat öka det här spelet kanske till det dubbla om vi hade velat. Nu ville vi inte det [på 
grund av] en del av den balansgång vi har att gå. Det här är ett spel som har avigsidor om som 
vi måste behandla med största möjliga varsamhet, samtidigt som vi vill skapa produkter som 
människor vill ha”. Svenska Spel tjänar inte en krona på vegasspelen, utan hela överskottet 
går till föreningslivet, som under 2002 var lite över 900 miljoner kronor. Detta kan jämföras 
med 59 miljoner kronor, vilket var överskottet under 1998. Werner säger att Svenska Spel 
skulle klara sig utmärkt utan vegas, men undrar om föreningslivet skulle göra det. 
Automatspelens ökningstakt kommer inom de närmaste åren ligga mellan 20-25 procent, spår 
Werner (Uppdrag Granskning, 2003-03-18). 
 
I genomsnitt lägger svensken tre procent av sin disponibla inkomst på spel. Allra mest spelar 
vi på vegasspelen, eftersom det är ett snabbt spel som erbjuder vinster. På Kamratföreningen 
för Spelberoende i Linköping märks spelens popularitet tydligt, särskilt bland ungdomar. 
Enligt Börje Fridén på kamratföreningen är vegasspelen den spelform som snabbast skapar 
spelberoende på grund av den spänning som skapas av att det är så kort tid mellan insats och 
vinst. Enligt Tony Meijer på samma kamratförening är det mest oroande inslaget att 
spelmissbruket kryper ner i åldrarna. Många av ungdomarna som ringer och behöver hjälp 
med sina spelproblem är mellan 14 och 17 år. Ändå är åldersgränsen för spel i Sverige 18 år. 
Ingen av de ungdomar som kontaktar kamratföreningen har skulder under tio tusen kronor och 
de flesta har utvecklat sitt beroende på vegasspelen, säger Meijer (Ibid). 
 
Enligt regeringens rollfördelning är det Folkhälsoinstitutet som ska ombesörja vård och 
behandling av spelberoende människor. Gunnar Werner anser att fördelningen är bra, 
eftersom vård och behandling inte är Svenska Spels kompetensområde. Werner anser också 
att vi måste acceptera att det finns spelmissbruk och att vegasspelen bidragit till att synligöra 
ett spelmissbruk som redan fanns i Sverige. Finansminister Bo Ringholm säger att samhället 
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ska se till att det finns ordentliga insatser som kan motverka spelberoende och ta hand om den 
typ av spelmissbruk som ofrånkomligen kommer i kölvattnet av varje form av spelande. ”Jag 
tror inte det går att organisera spelmarknaden utan att det också finns risker.” (Uppdrag 
Granskning, 2003-03-18). 
 
Emellertid anser Werner att relationen omsättningen på spelmarknaden i relation till de 
pengar som avsätts till de som har spelproblem är snedvriden. Folkhälsoinstitutet räknar med 
att 100 000 svenska är problemspelare, vilket innebär att spelaren lägger ner för mycket 
pengar och tid på spel. 25 000 har allvarliga problem. Hur många anhöriga som drabbas vet 
ingen. I Sverige finns 30 platser för sluten vård och cirka tio platser för öppen vård. Ingen 
vård i offentlig regi finns. Däremot får kamratföreningarna ta hand om allt fler spelare (Ibid). 
 
Av de drygt 4,2 miljarder kronor Svenska Spel drog in till staten under 2002 avsattes fyra 
miljoner kronor till Folkhälsoinstitutet. Av dessa gick två miljoner till forskning och två 
miljoner till kamratföreningarna. Folkhälsoinstitutets enda heltidsarvoderade person när det 
gäller bevakning av spelmissbruk, Anders Stymne, anser att det behövs forskas kring de 
samhällsekonomiska effekterna av spelmissbruk, som till exempel privatliv, förskingring och 
andra sociala bekymmer (Ibid).  
 
På Sveriges fyra kasinon står många spelautomater. De står där av ekonomiska skäl, eftersom 
de enligt regeringen är mindre personalkrävande och därför mer lönsamma. Mer än 60 
procent av kasinonas omsättning kommer från spelautomaterna. På kasinona står också de 
enarmade banditerna med pengarassel, spak och allt. Samma spelautomater som togs bort 
1979 på grund av regeringens proposition 1977/78:15 ”Risk finns för att spelare drabbas av 
ekonomisk misär.” Är svenskarna måhända mindre spelberoende nu än 1979? Bo Ringholm 
menar att idag accepterar vi sånt som vi för tjugo år sedan ansåg uteslutet (Ibid). 
 
 
4.1.1.2 Casino Cosmopol 
 
Sedan 1955 har det varit tillåtet för krogar i Sverige att bedriva kort- och roulettspel. Cirka 
200 krogar i landet bedriver sådana spel och deras totala årsomsättning är cirka 1,2 miljader 
kronor (TT Nyhetsbanken, 2001-06-24). I december 1999 kom regeringens beslut om vilka 
städer som får Sveriges fyra första internationella kasinon. De utvalda orterna är Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Sundsvall. Motiven till att öppna kasinon är att få statliga ekonomiska 
inkomster och att göra någonting åt den illegala spelmarknaden i Sverige (Aftonbladet, 1999-
12-17). Regeringen räknar med att kasinoverksamheten ska ge 350 miljoner kronor till 
statskassan när verksamheten är i full gång (Uppdrag Granskning, 2003-03-18). Satsningen 
beräknas skapa 600 nya arbetstillfällen (TT Nyhetsbanken, 2001-06-24). Ordet kasino är 
italienska för litet hus, vilket förr användes för att beskriva ett hus för umgänge, dans, musik 
och spel (Svenska Dagbladet, 2003-03-13).  
 
Det första kasinot invigdes i Sundsvall i juni 2001. Det andra i Malmö i december 2001. Det 
tredje öppnades i Göteborg i augusti 2002 och det fjärde i Stockholm i mars 2003. På 
kasinona finns spelen roulette (europeisk), black jack, caribbean stud, punto banco (baccarat), 
big wheel (hjulspel), sic boo (tärning), royal ascot, touch bet roulette, poker samt 
spelautomater (enarmade banditer). Samtliga kasinon tillhör Casino Cosmopol, vilket är ett 
dotterbolag till Svenska Spel, där Anders Galfvensjö är vd. Verksamheten regleras och 
kontrolleras av Lotteriinspektionen och lyder under kasinolagen. Under 2002 omsatte 
kasinoverksamheten drygt en miljard kronor, vilket är närmare två procent av Svenska Spels 
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omsättning. I och med öppnandet av det sista kasinot i Stockholm upphör samarbetet med 
Holland Casino, som under två år hjälpt till med att bygga upp den svenska 
kasinoverksamheten inklusive det omfattande utbildningsprogrammet för närmare 900 
personer (Svenska Spels årsredovisning 2002).  
 
Casino Cosmopol studerar och utvärderar sin verksamhet fortlöpande. Särskild 
uppmärksamhet har ägnats åt säkerhet och spelansvarsprogrammet, vilket bland annat 
inneburit återkommande kontakter med de sociala myndigheterna på kasinoorterna liksom 
med företrädare för Spelberoendes Riksförbund och kamratföreningarna runt om i landet. 
Casino Cosmopols självavstängningsprogram har också fungerat bra. Under 2002 stängde 
närmare 500 personer frivilligt av sig själva för att inte hamna i spelberoende. I praktiken 
nekas de inträde till kasinona. Dessutom har Casino Cosmopol satsat på ett lojalitetskoncept 
kallat Club Cosmopol, där medlemmarna i klubben erbjuds förmåner som gratis entré, 
personlig information om evenemang, inbjudningar av olika slag samt andra 
medlemsförmåner (Ibid). 
 
Casino Cosmopol har fått kritik för dessa medlemsförmåner. Bland annat för att har serverat 
gratisdrinkar till storspelande stamgäster. Systembolagets före detta vd tillika riksdagsledamot 
Gabriel Romanus (fp) säger till Aftonbladet att han tycker det är ”skamligt att bjuda 
storspelare på spel. Uppenbarligen vill de [Casino Cosmopol] att de [storspelarna] ska spela 
mer. Det är lika intelligent och ansvarsfullt som att Systembolaget skulle ge rabatter till dem 
som dricker mycket.” Romanus menar att om inte gratisdrinkarna upphör kan det bli svårt att 
motivera statliga spelmonopol. Speciellt eftersom Casino Cosmopol ska visa särskilt socialt 
ansvar. ”Casino Cosmopols agerande liksom företagsledningens uttalanden visar att Svenska 
Spel inte har förstått att de sysslar med beroendeskapande verksamhet. Det verkar som 
regeringen inte har gett Svenska Spel en tydlig uppgift”, säger Romanus (Aftonbladet, 2003-
08-01). Casino Cosmopol reagerade blixtsnabbt och drog genast in gratisdrinkarna. Svenska 
Spels vd Meg Tivéus förklarade att företaget ”levt i god tro om att det är rätt att bjuda på 
alkohol eftersom det är internationell kutym” Hädanefter får Casino Cosmopol bara bjuda på 
kaffe och smörgås (Ibid). 
 
Svenska Spel får dessutom kritik för att inte ta ansvar för de drabbade. Tidningen intervjuar 
en före detta dealer på kasinot i Malmö, som på grund av ett kontrakt alla anställda inom 
Casino Cosmopol måste skriva under som förbjuder dem att berätta något om sitt jobb, valt att 
vara anonym. I intervjun vittnar dealern om de tragedier som förekommer på kasinot och om 
sin frustration över ledningens passivitet. Under utbildningen blir de anställda tillsagda att 
rapportera misstänka fall av spelmissbruk till kasinots övervakningsgrupp (Dagens Nyheter, 
2003-09-21).  
 
Dealern berättar om en man som kväll efter kväll förlorade pengar på kasinot. En kväll 
frågade mannen om dealern kunde hjälpa honom eftersom det bara var den andra i månaden 
och lönen var redan bortspelad. Dealern gick direkt till övervakningsgruppen men nästa kväll 
var mannen där igen. Och nästa. Efter några kvällar utbröt slagsmål på kasinot. Det visade sig 
att mannen försökt stjäla marker av andra spelare. Då först blev han avstängd. Dealern 
berättar hur han i ett annat fall rapporterat till sin överordnade, vilken svarade att kasinot 
visserligen kan ta hand om spelberoende, men att det samtidigt är de som betalar lönerna 
(Ibid). I Svenska Spels årsredovisning står apropå företagets spelansvar under 2002 att ”aldrig 
tidigare har Svenska Spel agerat så konkret för att ta spelansvar.” (Svenska Spels 
årsredovisning 2002). 
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Den just nämnda artikeln i Dagens Nyheter är baserad på en forskningsrapport i sociologi, 
skriven av docent Philip Leander. Leander menar att ”kasinomiljön medvetet är uppbyggd för 
att skapa en illusion av ett liv bortom det vardagliga, bortom den protestantiska 
sparsamhetsivern och ett liv utan konsumtionsbegränsningar”. En av Leanders slutsatser är att 
”hela organisationen fungerar som ett skydd mot samvetsbetänkligheter och utgör en 
legitimering för att det man gör är fullt korrekt och rimligt. En anställd står i garderoben, en 
annan sköter markerväxlingen och en tredje är dealer. Hela kedjan ger den enskilde individen 
ett starkt skydd mot att ta personligt ansvar inför kunden.” (Dagens Nyheter, 2003-09-21). 
 
 
 

4.1.2 Utländsk konkurrens tvingar fram förändringar 
 
I Sverige går cirka 55 procent av varje satsad krona tillbaka till spelaren i form av vinst. 
Denna återbetalningsandel kan jämföras med drygt 90 procent, som utländska, 
Internetbaserade spelföretag betalar tillbaka i vinst till spelaren (Dagens Nyheter, 2003-11-
25). En av tankarna bakom de traditionellt måttliga svenska vinstchanserna är att göra 
spelandet mindre lockande i syfte att hålla spelberoendet nere (Dagens Nyheter, 2003-11-24). 
Till Uppdrag Granskning säger Svenska Spels vd Meg Tivéus ”att ju större utbetalningarna 
till vinnarna man har, ju farligare är i grunden spelet. Och här har ju vi ett stort spelansvar 
som statligt spelbolag.” (Uppdrag Granskning, 2003-03-25). 
 
Magnus Bild, ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm, säger att det är svårt att 
hitta svenska bolag som har lika hög avkastning som Svenska Spel. En förklaring är att 
företaget erbjuder låga odds, vilket innebär att företaget betalar tillbaka lite av insatserna i 
form av vinst till spelarna. Oddsen utomlands är betydligt högre, men genom avsaknaden av 
konkurrens kan Svenska Spel ligga kvar på en låg återbetalningsnivå till spelarna, vilket enligt 
Bild gynnar bolaget (Ibid).  
 
Enligt den svenska lotterilagen får privata spelbolag inte finnas i Sverige på grund av att dom 
inte ”främjar allmännyttiga ändamål”. Den statliga myndigheten Lotteriinspektionen lyder 
under lotterilagen och ansvarar för tillstånd och tillsyn av spel. Enligt Lotteriinspektionens vd 
Lena Jönsson är folkhälsan ett av de viktigaste skälen till att utländska spelbolag inte tillåts 
verka i Sverige. Jönsson vill hindra att minderåriga även i fortsättningen ska kunna spela bort 
sina pengar på Internet. Emellertid attackerar den nya utländska Internetbaserade 
spelkonkurrensen den svenska statligt kontrollerade modellen. På grund av detta kommer den 
svenska spelbranschen att tvingas genomgå stora förändringar under den närmaste framtiden 
om företaget ska kunna upprätthålla samma lönsamhet och avkastning till idrottsrörelsen 
(Ibid).  
 
Konkurrensen kommer exempelvis från Maltabaserade Unibet, vars affärsidé: ”Vadslagning 
via Internet” gått hem hos svenskarna. Unibets vd är svensken heter Pontus Lesse och enligt 
honom omsatte Unibet mellan 1,2-1,3 miljarder kronor under 2002. 600 miljoner av dessa 
kom från svenskar, vilket innebär förlorade skatteintäkter för svenska staten. Ett annat 
Internetbaserat vadslagningsföretag som konkurrerar med Svenska Spel är brittiska Ladbroke, 
vars vd John O’reilly säger att Internet tar bort både de geografiska gränserna och de 
nationella lagarna som rör statsinkomsterna. O’reilly menar att svenska pengar sakta men 
säkert försvinner till Ladbroke och att det svenska monopolets intäkter med tiden kommer att 
påverkas. Vidare säger O’reilly att svenska konsumenter älskar vadslagning och spel, varför 
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den svenska marknaden är betydelsefull för Ladbroke. Sverige kommer på sjätteplats över 
länder som spelar mest (Uppdrag Granskning, 2003-03-25).  
 
Enligt Douglas Roos, vd för Ladbrokes Norden, omsatte Ladbroke cirka 250 miljoner kronor i 
Sverige under 2002. Både Unibet och Ladbroke låter 93 procent av spelarnas insatser gå 
tillbaka till spelarna i form av vinst. Vinsterna är dock skattepliktiga, något Svenska Spels 
vinster inte är. Vilken kontroll utövar då Svenska Spels ägare, Finansdepartementet, på de 
Internetbaserade företagen. Statssekreterare Curt Malmborg säger att på grund av att Internet 
är ett så pass nytt media är det svårt att ha fullständig kontroll. Vidare säger Malmborg att det 
kan bli så att Svenska Spel måste höja oddsen för att kunna möta konkurrensen från 
Internetbaserade spelföretag. Under hösten 2002 skrev Meg Tivéus till regeringen att hon 
krävde snabba åtgärder för att stoppa de utländska bolagen och att den svenska spelmodellen 
”hotas i accelererande omfattning av den verksamhet som bedrivs av stora internationella 
aktörer via framför allt Internet”. Enligt Tivéus är det främst överskottet till folkrörelserna 
som hotas (Ibid). 
 
I november 2003 gick flera spelarrangörer samman och krävde att en större andel av de 
satsade pengarna måste gå tillbaka till spelarna om inte utländska konkurrenter ska ta för stora 
marknadsandelar och därmed hota minska stödet till idrottsrörelsen. Förvisso skulle högre 
vinstchanser innebära att en mindre del av varje insats gå tillbaka till staten. Men arrangörerna 
(ATG, FSL, A-lotterierna, Frivilligorganisationernas insamlingsråd och IOGT/NTO) räknar 
ändå med att en ökad försäljning skulle leda till större intäkter, vilket skett i Danmark, där 
både lönsamheten och marknadsandelarna ökade efter att Dansk tipsetjenst höjde 
vinståterbetalningen till 87 procent i januari 2003. På Finansdepartementet har påstötningen 
från spelarrangörerna tagits på allvar. Men förslaget är inte okontroversiellt, eftersom ett ökat 
spelintresse riskerar ett ökat spelberoende. En av tankarna bakom de traditionellt måttliga 
svenska vinstchanserna är att göra spelandet mindre lockande för att just stävja spelmissbruk 
(Dagens Nyheter, 2003-11-24). 
 
Genom det så kallade Gambellifallet i Italien, har EG-domstolen tydliggjort att länder med 
spelmonopol, som tillåter monopolets aktör annonsera i syfte att öka sina intäkter, inte kan 
förbjuda andra företag att konkurrera på spelmarknaden (TT Nyhetsbanken, 2003-11-11). 
Enligt Dagens Nyheter stämde Unibet Lotteriinspektionen på förbjudna 
konkurrensbegränsade grunder i november 2003. Bakgrunden är Gambellidomen, som 
bidragit till att urholka den svenska och andra EU-länders lotterilagar. Unibet var också det 
första utlandsbaserade spelföretag att annonsera i svenska dagstidningar, vilket fick 
Lotteriinspektionen att polisanmäla tidningarna. Då beslöt Unibet att själva driva målet och 
anlitade advokaterna Harry Bergman och Ola Wiklund att biträda företaget. De har båda 
analyserat statens politik i spelfrågor ända sedan 1880-talet och märkt ett tydlig mönster, 
nämligen att den restriktiva hållningen, som fokuserats på vikten av att skydda allmänheten, 
bytts ut i takt med att staten insett vilka pengar som finns att tjäna på spel. Att staten nu senast 
tillåtit kasinon förstärker den bilden (Dagens Nyheter, 2003-11-25).  
 
Visserligen har medlemsstaterna enligt EG-lagstiftningen rätt att göra undantag från EU:s 
etableringsfrihet och införa egna regler som ger stater monopol på spel av hänsyn till 
allmänhetens bästa. Men enligt Wiklund håller det inte att använda detta skyddsargument och  
samtidigt föra en expansiv politik för att öka spelandet. Svenska staten lägger årligen ner 800 
miljoner kronor på spelreklam, vilket gör företaget till landets tredje största annonsör. 
Lotteriinspektionens uppgift kommer bli att bevisa att annonser från Unibet leder till att folk 
får spelmissbruksproblem, vilket enligt Wiklund kommer att bli väldigt svårt (Ibid). Enligt 
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Ove Svensson, docent i sociologi, är en bakomliggande tanke som såväl staten som Svenska 
Spel odlar, att det är bättre om intäkterna stannar i landet än att de hamnar i utländska bolags 
fickor. Ty i Sverige har staten gjort sig beroende av intäkterna av spel genom att de 
finansierar allt fler politiska områden (Ove Svensson, 2003-06-10). 
 
 
 

4.2 Philip Morris Companies, Inc.  
 
År 1847 öppnade engelsmannen Philip Morris (d. 1873) en tobakshandel på Bond Street i 
London. Så småningom blev rörelsen både välkänd och framgångsrik och 1902 etablerades 
företaget i New York. Idag är den multinationella tobaks- och livsmedelskoncernen Philip 
Morris Companies, Inc. (från 27 januari 2003 kallad Altria Group, Inc.) USA:s största 
tobakstillverkare (www.altria.com) och världens näst största livsmedelsföretag (Sydsvenska 
Dagbladet, 2000-06-27). Inom koncernen arbetar 166 000 människor och den totala 
omsättningen under 2002 var drygt 80 miljarder USD. Företagets vd heter Louis C. Camilleri 
(Altrias årsredovisning 2002). 
 
Philip Morris är indelat i fyra divisioner: Philip Morris USA, Philip Morris International, 
Philip Morris Capital Corporation och Kraft Foods. Dessutom äger företaget 36 procent i det 
nyligen bildade bryggeriet SABMiller plc., vilket är en sammanslagning av Miller Brewing 
Company, som Philip Morris förvärvade 1970, och South African Breweries plc. Vid 
sammanslagningen blev SABMiller plc. världens näst största bryggeri, med 69 000 anställda 
och 112 bryggerier i 24 länder. SABMiller plc. tillhandahåller exempelvis ölmärkena Castle 
Lager och Miller Lite (www.altria.com). 
 
På hemsidan presenterar Philip Morris sju attribut, vilka sammanfattar företagets motto eller 
företagskultur som genomsyrar Philip Morris samtliga divisioner och dess underliggande 
företag. Attributen är: prestation (performance); framstående marknadsföring (marketing 
excellence); ansvarsförpliktelse (commitment to responsibility); stark ekonomi (financial 
strength); nyskapande (innovation); tillmötesgående & integritet (compliance & integrity) och 
engagemang för folket (dedication to people) (Ibid). Attributen ansvarsförpliktelse och 
tillmötesgående & integritet är särskilt relevanta för uppsatsen, då de bland annat redogör för 
hur Philip Morris tar hanterar skadeståndsdomarna, tacklar smugglingsskandalerna och tar 
socialt ansvar. 
  
Tack vare framstående marknadsföring, nyskapande och god innovationsförmåga har Philip 
Morris lyckats skapa varumärkesportföljer som innehåller några av världens mest kända 
varumärken: Marlboro, L&M, Philadelphia, Merit, Ritz, Oreo och Maxwell House. Kraft 
Foods och dess underliggande företag är den division som främst genererar nya produkter. 
Cirka ett dussintal produkter introduceras årligen, vilka bidrar med över 100 miljoner USD i 
årliga intäkter. Av Kraft Foods totala omsättning på nästan 30 miljarder USD under 2002, 
stod 1.1 miljarder USD för årets nya produkter. Innovation är en av Philip Morris nycklar till 
företagets framtid (Ibid). 
 
När det gäller prestation och ekonomisk styrka har Philip Morris under de senaste 34 åren 
ökat sin vinstandel 35 gånger. Företaget är mycket stolt över sina framgångar och har både 
rankats på listor för företag med ”sann” ekonomisk vinst (Ibid) och för företag med 
rekommenderade aktier (TT Nyhetsbanken, 2003-11-07). De ekonomiska framgångarna beror 
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i huvudsak på många lyckade företagsförvärv (www.altria.com). Philip Morris vinst för 2002 
var drygt elva miljarder USD (Altrias årsredovisning 2002). 
 
Philip Morris presenterar sina ansvarsförpliktelser på företagets hemsida. Företaget är numera 
inbegripen i en mängd olika ”interna och externa diskussioner” som handlar om 
företagsansvar. Tanken är att företagets alla divisioner med dess underliggande företag utifrån 
arten av sina respektive produkter och geografiska läge, ska adressera en mängd olika frågor 
som rör företagsansvar. Philip Morris har dessutom inrättat en avdelning för socialt ansvar, 
som syftar till att ”katalysera och systematisera” utforskningarna från företagens frågor kring 
socialt ansvar. Varje företag ska också ”adressera de komplexa ansvarsrelaterade frågorna i 
såväl tillverkning som marknadsföring av sina respektive produkter”. Dessutom ska företagen 
beakta Philip Morris principer för miljöfrågor och relatera dessa i sina verksamheter 
(www.altria.com).  
 
Philip Morris understryker att ”barn inte bör röka” och att marknadsföringskampanjerna 
varken syftar till att få barn eller vuxna att börja röka. Enligt företaget är målet med 
marknadsföringen i själva verket att uppmana existerande rökare att välja något av Philip 
Morris cigarettmärken. Philip Morris stödjer dessutom organisationer runt om i världen, vars  
ändamål är att hindra unga människor från att börja röka 
(www.philipmorrisinternational.com). Philip Morris har vidtagit marknadsföringsbegränsade 
åtgärder, som till exempel att avstå från reklam i drygt 40 vecko- och månadsmagasin med 
ung läsarkrets. 1971 lade Philip Morris ner all tevereklam och 1999 upphörde företaget med 
att annonsera på stortavlor (Resumé, 2002-02-14). 
 
Andra ansvarstagande åtgärder går under vad företaget kallar ”arbeta och leva”. Där 
presenterar företaget sina bidrag till ”aktningsvärda ändamål”, som pågått sedan 1956 
(www.altria.com). I Sverige utdelar AB Philip Morris årligen ett kulturpris (Aftonbladet, 
2000-11-07). Bidragen kommer ofta volontära och icke vinstorienterade organisationer till 
godo. Men det är i huvudsak i de humanitära katastroferna som Philip Morris skänker 
ekonomisk hjälp. Hungersnöd, AIDS och förebyggande av våld är några exempel där Philip 
Morris gör insatser. Under det senaste årtiondet skänkte Philip Morris över en miljard USD 
för sådana insatser (www.altria.com). 
 
När det gäller attributet tillmötesgående och integritet har Philip Morris fastställt ett program 
som syftar till att skapa gemensamma regler och standarder för koncernens samtliga företag. 
Det är ”i andan av öppenhet och genomsynlighet” som företaget redogör för dessa annars 
företagsinterna regler. Ett motiv till detta är Philip Morris målsättning om att alla anställda 
förstår och följer företagets ledande principer samt att de utför sitt arbete med integritet, 
ansvar och i enlighet med lagen. För att se till att detta direktiv och andra allmänna regler om 
uppförande gentemot företagets principer efterlevs, finns i varje företag en avdelning som har 
till uppgift att kontrollera att de anställda handlar korrekt (Ibid).  
 
Företagets sista attribut, engagemang för folket, är en hyllning till alla anställda, som 
koncernledningen berömmer. Philip Morris menar att vad som driver företagen inom 
koncernen att prestera så bra som de gör, är alla talangfulla och hängivna 166 000 anställda 
världen över. Philip Morris tillhandahåller sina anställda med internutbildning och det finns 
goda möjligheter att avancera och göra karriär i företaget (Ibid). 
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4.2.1 Tobak 
 
Philip Morris består av en tobaksdel och en livsmedelsdel. När det gäller tobaksdelen blev 
varumärket Marlboro, som lanserades på 1950-talet blev företagets flaggskepp under 
företagets senare 1900-talshistoria och mycket framgångsrikt. Cigarettillverkningen sker såväl 
i USA som i andra länder, och det förekommer även en omfattande licenstillverkning 
(www.ne.se). 
 
1960 var Philip Morris det minsta av USA:s större tobaksföretag. Men med en formel av 
duktiga medarbetare, hög kvalitet, fortsatt förbättring lyckades företaget växa och utvecklas 
och 1983 intog Philip Morris platsen som USA:s största tobaksföretag, en position som 
företaget har än idag. Koncernens tobaksdel är indelad i tre divisioner. Dessa är Philip Morris 
USA, Philip Morris International och Philip Morris Capital Corporation (www.altria.com). 
Tobaksdivisionernas omsättning under 2002 var 47,5 miljarder USD, vilket utgör 60 procent 
av koncernens totala omsättning (Altrias årsredovisning 2002). Några av Philip Morris 
cigarettmärken förutom Marlboro är Benson&Hedges, L&M, Merit och Chesterfield. 
Anläggningar för tillverkning, förädling, support och försäljning finns bland annat i 
delstaterna Virginia, North Carolina och Kentucky (www.altria.com). 
 
När det gäller Philip Morris huvudkontor fattade företaget under våren 2003 beslutet att flytta 
från New York, till tobakens och sydstaternas gamla huvudstad Richmond i delstaten 
Virginia. Beslutet kom tre veckor innan en av de hårdaste tobakslagarna trädde i kraft i USA, 
och Philip Morris lämnar därmed sitt framträdande huvudkontor på Park Avenue vid 42:a 
gatan efter drygt hundra års närvaro i staden. Från företaget hävdas det att beslutet inte har 
något att göra med borgmästare Michael Bloombergs korståg mot rökare, som införde 
totalförbud mot rökning på allmän plats i staden från och med 30 mars 2003. Bloomberg 
införde dessutom de högsta tobaksskatterna i USA – ett paket cigaretter kostar cirka sextio 
kronor i New York idag – och han har dessutom genomfört den största höjningen av 
fastighetsskatten genom tiderna. Branschbedömare anser dock att det inte bara handlar om ett 
ekonomiskt beslut från Philip Morris sida, utan minst lika mycket om en politisk markering 
(Dagens Industri, 2003-03-10). 
 
Men de ökade rökförbuden är inte det största hotet mot Philip Morris. Ett mer blödande och 
långsiktigt problem är de till synes ändlösa skadeståndskraven, vars astronomiska belopp bara 
ökar. Den senaste rekordsumman Philip Morris dömdes att betala är på oerhörda 856 
miljarder kronor till ett en så kallad class action, vilket innebär att ett stort antal drabbade går 
ihop och kräver rättelse av ett företag. Till skillnad från andra tobakrättegångar har 
kärandesidan här inte krävt ersättning för läkarbehandlingar, utan bara för hälsorelaterade 
kostnader. Domstolen ansåg att Philip Morris vilselett rökare att tro att cigaretter med 
beteckningen light är mindre hälsofarliga. Företaget kommer dock att överklaga domen (Fri 
Köpenskap, 2003-04-04), och sannolikt kommer Philip Morris att få betala ett lägre belopp, 
eftersom andra domstolar efter överklagan kommit fram till att den ursprungliga summan 
både är överdriven och grundlös (TT Nyhetsbanken, 2003-09-26). 
 
Som tidigare nämnts lägger Philip Morris ut en del av sin tillverkning på licens. En av 
licenstillverkarna är finska Amer, en av världens största tillverkare av idrottsutrustning. 
Amers koncernchef Roger Talermo menar att ”det blir allt svårare att tala om idrott och 
välmående i samma andetag som man nämner cigaretter…”. Amer är Finlands största 
cigarrettillverkare med 60 procent av marknaden. Dessutom representerar bolaget Swedish 
Matchs cigarrer. Nu vill Amer dra sig ur licensavtalet med Philip Morris. Förutom att 
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cigarettillverkning och idrott klingar dåligt ihop, finns det flera orsaker till detta. Bland annat 
tror företagsledningen att företagets lönsamhet kommer att försämras genom EU-
utvidgningen, eftersom flödet av billiga cigarretter från exempelvis Estland kommer att öka. 
Amer Tobak har 320 anställda i fabriken i Tusby utanför Helsingfors och samtliga drabbas nu 
av uppsägning (Dagens Industri, 2003-11-19). 
 
 
 

4.2.2 Livsmedel 
 
På 1980-talet började Philip Morris diversifiera genom att förvärva olika livsmedelsföretag. 
Företaget hade sedan tidigare en mycket god lönsamhet, men ville nu in och konkurrera på 
andra marknader. 1985 köptes General Foods Corporation och 1988 förvärvades Kraft, som 
då bildade divisionen Kraft General Foods (Altrias årsredovisning 2002). För att ytterligare 
stärka konkurrenskraften förvärvade Philip Morris under 2000 även livsmedelsjätten Nabisco, 
som framför allt tillverkar kakor, kex och snacks. Med Nabiscoköpet säkrade Philip Morris 
sin position som världens näst största livsmedelsföretag, vilken annars skulle varit hotad av 
brittiskholländska livsmedelsföretaget Unilever, som förvärvade Bestfoods samma år. 
Världens största livsmedelsföretag är fortfarande schweiziska Nestlé (Sydsvenska Dagbladet, 
2000-06-27). 
 
Fler konsolideringar väntas inom livsmedelsbranschen, vilket kan leda till ytterligare 
koncentrationer, eftersom andra företag, i huvudsak amerikanska som H.J. Heinz, Kellog, 
Campbell Soup, Quaker Oats och Hersey Foods anses för små för att på sikt kunna agera på 
egen hand. Det kan också bli affärer över Atlanten. Genom Philips Morris förvärv av Nabisco 
uppstod nuvarande namnet Kraft Foods på livsmedelsdivisionen, vilken föutom kända märken 
som Philadelphia, Gevalia, Maxwell House, Marabou och Milka numera också äger Oreo och 
Ritz (Ibid). Idag omsätter Kraft Foods nästan 30 miljarder USD (Altrias årsredovisning 2002) 
och verkar med sina 113 000 anställda i 150 länder (www.kraft.com). 
 
 
 

4.2.3 Marlboro Classics 
 
1986 utvidgade Philip Morris sitt varumärke Marlboro till att innefatta klädkollektionen 
Marlboro Classics. Tillverkningen lades ut direkt på licens till den italienska industrimagnaten 
Pietro Marzotto, som äger klädjätten Marzotto Group, Inc., en koncern vilken även ansvarar 
för tillverkningen av andra kända och exklusiva klädmärken, som till exempel Boss och 
Missoni (Thomas Kvist, 2003-08-19). 
 
Det företag som först marknadsförde och sålde Marlboro Classics i Sverige hette Redab. 
Sedan 1990 är TK Trading det enda företag som ombesörjer varumärkets närvaro i Sverige. 
TK Tradings vd Thomas Kvist vet inte varför Philip Morris bestämde sig för att 
produktdiversifiera till just kläder. Kvist klargjorde tidigt att han inte ville svara på frågor som 
”kan ligga mig i fatet”, varför han inte kommenterat frågan om han tror det är möjligt att 
Philip Morris kan ha haft dolda motiv när beslutet om att varumärkesutvidga till kläder och 
skor fattades, och att ett skäl i själva verket kunde vara att dämpa den negativa kopplingen 
som finns mellan varumärket Marlboro och dödliga tobaksskador (Ibid). 
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Marlboro Classics klädesplagg är av hög kvalitet och även skor marknadsförs under 
varumärket. Kollektionen föregicks av klädmärket Marlboro Leisure, vilket var mer inriktat 
på jackor och Formel 1 kläder. Den image Marlboro Classics vill att kunderna ska ha av 
plaggen är ”associationer till outdoor aktiviteter i typ Western Montana och Rocky Mountain 
miljö. Alltså inte till den businessinriktade Amerikanska östkusten och Ralph Lauren.”, säger 
Kvist (Thomas Kvist, 2003-08-19). 
 
Marlboro Classics är ett världsomspännande varumärke och dess totala omsättning under 
2002 var cirka 1,5 miljarder kronor. Trots att Marlboro Classics stora expansionstid ägde rum 
under 1990-talet är det fortfarande ett välmående varumärke. Detta trots att förbudet mot 
indirekt tobaksreklam infördes i Sverige i maj 2002. Kvist menar att förbudet drabbat 
Marlboro Classics i Sverige genom att det har begränsat marknadsföringen till de enskilda 
butiker som säljer kläderna. Reklam på storbildstavlor och i veckomagasin är numera 
förbjudet (Ibid). 
 
 
 

4.2.4 Indirekt tobaksreklam 
 
I juli 1998 beslutade EU-kommissionen att successivt avveckla all tobaksreklam och 
tobakssponsring inom EU fram till år 2006 och lade fram förslaget till EG-domstolen. Motivet 
till beslutet är hälsoaspekterna, eftersom cirka 500 000 människor inom unionen dör varje år 
på grund av rökning (Dagens Nyheter, 2000-10-06).  
 
Inom EU och således också i Sverige fanns vid denna tidpunkt redan ett förbud mot direkt 
tobaksreklam. Detta nya EU-direktiv fick emellertid den svenska regeringen att i januari 
2000, lägga fram ett förslag till juristerna i lagrådet om en förlängning av det tidigare 
förbudet, till att nu också innefatta indirekt tobaksreklam, även kallat smygreklam. Med ett 
indirekt förbud av tobaksreklam menas att all marknadsföring av produkter som bär samma 
varumärke och logotyp som tobaksvaror, exempelvis Marlboro Classics och Camel Boots, 
skall förbjudas. Förbudet skall dessutom förbjuda utdelning av varuprover till allmänheten 
och ”sponsring av verksamhet eller evenemang” om syftet är att främja försäljning av tobak. 
Om någon bryter mot förbudet, ska frågan tas upp i marknadsdomstolen och straffet för 
varumärkesinnehavaren blir att betala en marknadsstörningsavgift (Göteborgsposten, 2000-
02-03). 
 
Bakom initiativet till detta svenska regeringsförslag stod Socialdepartementet och 
socialminister Lars Engqvist samt Folkhälsoinstitutets chef Gunnar Ågren. Deras förhoppning 
var att den nya lagen mot indirekt tobaksreklam skulle träda i kraft den 31 juli 2001. Men så 
blev det inte eftersom lagrådet, som har till uppgift att granska nya lagar, ansåg att förslaget 
varken var förenligt med tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Eftersom 
dessa lagar är grundlagar måste två riksdagsbeslut, med ett mellanliggande riksdagsval till för 
att kunna genomföra ändringar. Lagrådet ansåg vidare att lagförslaget stod i konflikt med 
varumärkesrätten, eftersom det leder till inskränkningar i rätten att använda ett varumärke, 
vilket kan leda till avregistrering av varumärket genom att varumärkeslagen kräver att ett 
varumärke används (Dagens Industri, 2000-02-15).  
 
Efter en överklagan från Tyskland, satte EG-domstolen i Luxemburg ett halvår senare stopp 
för det förslag EU-kommissionen lade fram i juli 1998, eftersom det inte var förenligt med 
reglerna om den fria marknaden inom EU. Förslaget godtogs inte och behövde göras om i fall 
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den skulle kunna träda i kraft (Dagens Nyheter, 2000-10-06). Den svenska regeringen väntade 
dock inte på något nytt förslag från EU-kommission och således inte heller på något 
godkännande från EG-domstolen, utan tog istället ställning till ett nationellt lagförslag om ett 
förbud mot indirekt tobaksreklam. Engqvists pressekreterare Anders Teljebäck menade att 
icke tobaksrelaterade produkter med samma namn och logotyp som cigaretter, måste ha ett 
märke som ser helt annorlunda ut och får inte sammanknippas med cigaretterna, om de ska 
kunna marknadsföras i fortsättningen. Inga associationer fick över huvud taget förekomma. 
Lars-Olof Eklöf, direktör på Svenska Tobaksbranschföreningen ifrågasatte hela begreppet 
indirekt tobaksreklam och menade att om Camelklockor räknas som tobaksreklam är de redan 
förbjudna (Resumé, 2000-10-06).  
 
I mitten av maj 2002 klubbades slutligen propositionen igenom i svenska riksdagen. Beslutet 
innebär alltså att en grundlagsändring ska till. I grundlagen finns redan ett undantag i 
tryckfrihetsförordningen sedan tidigare, vilket möjliggjorde ett förbud mot direkt tobaks- och 
spritreklam. Undantaget utvidgas nu till att även innefatta indirekt tobaksreklam (Resumé, 
2002-05-23).  
 
 
 

4.3 Private Media Group, Inc. 
 
Private grundades av Berth Milton senior i Stockholm 1965. Pornografi utgjorde redan från 
början kärnverksamheten och företaget blev först i världen med att ge ut pornografiskt tryckt 
material i färg (Corporate Profile, 2002). I början kunde Privates produkter endast köpas i 
tryckt form, till exempel genom tidningar, väggalmanackor och dylikt. 1990 köpte Berth 
Milton junior sin fars närmast konkursmässiga företag för 400 000 USD. Förhållandet mellan 
dem har genom åren varit allt annat än problemfritt och efter sonens övertagande har 
situationen förvärrats (Finanstidningen, 2002-02-02). 
 
Den nye ägaren inriktade sig på ett tidigt stadium att ge Private ett mer affärsmannamässigt 
ansikte och att positionera företaget som världsledande inom ”vuxen-
underhållningsbranschen”, som bolaget väljer att kalla sin nisch (Corporate Profile, 2002). 
Berth Milton är både vd och styrelseordförande och med sitt innehav av 58 procent av 
aktierna är han också Privates huvudägare. Övriga delar av aktierna ägs av finansiella 
institutioner, som till exempel storbankerna Barclays, Morgan Stanley och Merryl Lynch. Vad 
som lockar dessa investerare är det faktum att porrindustrin utgör ett av de få områden som 
tjänar pengar på Internet (Ekonomi24, 2000-11-10).  
 
Private har sitt huvudkontor i ett nyligen uppfört komplex om 18 000 kvadratmeter i San 
Cugat, norr om Barcelona. Där arbetar cirka 180 personer av vilka 50 enbart är sysselsatta 
med Internet (Kalla Fakta, 2000-03-26). Privates omsättning under 2001 var cirka 33,8 
miljoner USD och vinsten cirka 7 miljoner USD (Privates årsredovisning 2001). 1992 börjar 
Private producera egna pornografiska filmer och filmarkivet innehåller över två miljoner 
pornografiska fotografier och nära 500 filmer. Arkivet ligger i komplexet i San Cugat, vilket 
även Privates lager gör. För att underlätta förpackningen har företaget investerat i ett 
elektroniskt plocklager. Allt bildmaterial, såväl foto som film, som företaget producerat sedan 
starten, har digitaliserats. Under 1990-talet introducerar företaget ytterligare produktformer, 
som till exempel dvd och cd-rom, vilka bidragit till en bredare valfrihet för konsumenterna 
när det gäller i vilken form Privates produkter kan konsumeras (Corporate Profile, 2002).  
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1995 börjar företaget lägga ut en del av sitt innehåll på licens till olika Internetsajter och två år 
senare lanserar Private www.private.com, företagets flaggskepp på Internet. 1999 skapade 
företaget sajterna www.privatecinema.com och www.privatelive.com, som tillhandahåller 
livesex via Internet, något Private var först med. Företaget investerar stora resurser på att 
utveckla sitt kunskapskapital när det gäller IT. Detta är nödvändigt eftersom Private dels 
strävar efter att upprätthålla sin ledande position inom området och dels att maximera sin 
försäljning via Internet (Corporate Profile, 2002). 
 
Sedan Berth Milton junior tog över företag har Private haft en framgångsrik utveckling. I 
februari 1999 kom beskedet att Private Media Group, Inc. noteras på teknikbaserade 
Nasdaqbörsen i New York. Private-aktien fanns redan på Nasdaqs motsvarighet till 
Stockholmbörsens OTC-lista och vid beskedet steg aktien med 25 procent (Finanstidningen, 
1999-02-02). Enligt Finanstidningen var Private värderat till drygt 900 miljoner kronor innan 
noteringen på Nasdaqbörsen (Finanstidningen, 1999-02-02) och efter knappt två år på börsen 
hade bolagets värde stigit till 4,5 miljarder kronor (Computer Sweden, 2000-11-24). 
 
Det är främst genom Internet som Private blivit framgångsrikt. Enligt TT var porrbolag 
världen över, stora som små, bland de första att upptäcka möjligheterna med Internet. Den 
senaste utvecklingen på IT-området, bredband, har gjort det enkelt att ladda ner och titta på 
pornografi via Internet (TT Nyhetsbanken, 2000-08-27). Internet erbjuder konsumenterna 
anonymitet, snabbhet och valfrihet när det gäller pornografi. Till Computer Sweden säger 
Berth Milton att ”Internet är som gjort för vår verksamhet. Nu slipper den som vill köpa en 
tidning eller film från oss smussla i en tobaksaffär – det är bara att gå in på vår sajt och 
handla.” När komprimeringstekninken och bredbandstekniken utvecklas kommer också 
strömmande video att fungera effektivare, menar Milton (Computer Sweden, 2000-11-24).  
 
Private uppskattar att upp till en miljon Internetsurfare dagligen besöker företagets webbsajter 
(Ekonomi24, 2000-11-10) och Milton säger att han inte ser några problem med att få tre 
miljoner människor att betala 100 USD var om året för att få konsumera Privates foton och 
filmer på Internet (TT Nyhetsbanken, 2000-08-27). Att försöka uppskatta pornografis totala 
omfattning och omsättning har alltid varit svårt. Bland annat på grund av att det finns oseriösa 
aktörer som verkar i det dolda. Klart är dock att intresset är mycket stort och bara i USA visar 
vissa uppskattningar att cirka 80 miljarder kronor om året spenderas på pornografi. Det är mer 
än vad amerikanarna spenderar på biobesök och nästan lika mycket som de lägger på 
tidningar under ett år (Ekonomi24, 2000-11-10). 
 
Berth Milton säger till Computer Sweden att när han köpte företaget av sin far drygt tio år 
tidigare var hans plan att sälja företaget, men på grund av svårigheter att få det sålt i 
kombination med att en schweizisk investmentbank – som specialiserat sig på att hjälpa 
företag till Nasdaq – hörde av sig, ändrade han sina ursprungliga planer (Computer Sweden, 
2000-11-24). Enligt Vision Online skulle Berth Milton fått sex miljarder kronor för Private 
om han hade sålt det två år efter noteringen (Vision Online, 2001-02-27).  
 
Journalisten Thomas Sjöberg som i mars 2002 kom ut med en bok om Berth Milton påpekar 
dock att Milton aldrig skulle kommit så här långt utan god hjälp från det vanliga näringslivet. 
Finansfolk, Internetleverantörer, kabeltevebolag och distributörer över hela världen har gjort 
hans porr tillgänglig, säger Sjöberg (Finanstidningen, 2002-02-02). Dessutom hade Privates 
enorma succé varit omöjlig om det inte vore för Nasdaqnoteringen, menar Sjöberg 
(Folkhemmet, 2001-11-06). 
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Trots att Private vunnit respekt i finansvärlden och gjort succé på Nasdaqbörsen kan företaget 
inte undgå sin ”svarte petter”, alltså att pornografi fortfarande anses vara befläckat med 
moraliska betänkligheter genom bland annat motståndarnas åsikter om att porr är 
kvinnoförnedrande. Hur har då företaget addresserat sitt moraliska dilemma? Bo Rodebrant, 
som varit styrelseledamot i Private sedan 1989, säger att när Berth Milton tog över efter 
pappan var det viktigt att allt skulle göras seriöst (Finanstidningen, 2002-02-02).  
 
Detta har speciellt kommit till uttryck genom noteringen på Nasdaqbörsen, som lett till att 
Private gjort olika ansträngningar som syftar till att tvätta sitt varumärke i synnerhet och 
porrbranschen i allmänhet. Berth Milton säger att företaget har mycket strikta regler för 
modellerna och att ingen är prostituerad. Dessutom betalar Private bäst i branschen och 
modellerna ställer upp av fri vilja enligt Milton (Computer Sweden, 2000-11-24). 
 
Enligt Privates informationschef André Ribeiro arbetar företaget för att minderåriga inte ska 
kunna se Privates filmer, exempelvis genom spärrfunktioner för dvd-skivor (Finanstidningen, 
2001-10-05). Dessutom hiv- och drogtestar Private alla skådespelare inför varje casting, vilket 
är ett exempel på en faktor som bidragit till att ”Berth Milton anses som något av en frälsare 
inom porrindustrin” (Folkhemmet, 2001-11-06).  
 
Brittiska BBC använde Private som exempel på att porren kan ’komma upp ur de mörka 
källarhålorna’, när den brittiska lagstiftningen ändrades, vilket är ett tecken på den ökade 
acceptansen för pornografi. Genom att lagen ändrades i Storbritannien, är det numera bara i 
Norge som pornografi är förbjudet (Computer Sweden, 2000-11-24).  
 
Journalisten Thomas Sjöberg hävdar att både Private och porrbranschen blivit mer accepterad 
och respekterad sedan Private introducerades på Nasdaq. ”Berth Milton har gjort porren 
elegantare, snyggare, dyrare och mera rumsren än den traditionellt varit och det ska man inte 
sticka under stolen med.” (Folkhemmet, 2001-11-06). 
 
 
 

4.3.1 Aktien Private 
 
I februari 1999 noterades Private Media Group Inc. som första porrföretag i världen på  
Nasdaqbörsen i New York under börssymbolen PRVT (www.prvt.com). Mot bakgrund av att 
pornografi inte är en helt okontroversiell företeelse uppstår frågan varför Private noterades på 
Nasdaqbörsen? Svaret är enkelt: pengar. Enligt Tomas Brytting, docent i företagsekonomi på 
Handelshögskolan i Stockholm och medlem i Akademien för Etik i Arbete, är Privates aktie 
konjunkturoberoende (Tomas Brytting, 2003-06-10). 
 
Aktiemäklaren Robyn Harte-Bunting på Londonbörsen säger till Kalla Fakta att 
Londonbörsen planerar att notera Private Media Group, men att ”det tveklöst kommer uppstå 
negativ respons från många håll, men att de ekonomiska argumenten i Privates fall är så pass 
starka att de omöjligen kan stoppa marknadens intresse”. Private har stora intäkter, snabb 
tillväxt och höga vinstmarginaler. Dessa egenskaper är enligt Harte-Bunting ”tillräckliga för 
att investerare, som till exempel banker, stora fonder och privatpersoner ska intressera sig för 
Privates aktie”. Det går bra för porrindustrin och fler aktörer är att vänta (Kalla Fakta, 2000-
03-26). 
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Shilpi Oodit, marknadsanalytiker på Londonbörsen, säger till Kalla Fakta att ”den 
tabustämpel som tidigare funnits kring pornografin försvinner mer och mer. Åtminstone när 
det gäller marknadens syn på branschen. Musik, sport, spel och pornografi är de varor som vi 
mest konsumerar på Internet. Av dessa är spel och pornografi de produkter vi är beredda att 
betala för. Om det är någon bransch som vuxit rejält tack vare Internet är det porrbranschen 
och det beror främst på att Internet ger anonymitet, det är lätt att använda och leveransen på 
det man vill ha är omedelbar. Därför går det bra för porrindustrin”, säger Oodit (Kalla Fakta, 
2000-03-26).  
 
Således ser Londonbörsen Private som en tillgång. Skulle då Stockholmsbörsen välkomna en 
listning av Private om det bleve aktuellt? Stockholmsbörsens chefsjurist Ulf Lindgren säger 
att ”Private inte platsar på Stockholmsbörsen på grund av bolagets verksamhet” 
(Finanstidningen, 2001-08-16). Även banker och mäklare ställer sig kallsinniga och skulle 
inte vilja vara rådgivare åt Private. ”Vi vill inte engagera oss i porrindustrin. Det är en 
moraliskt förkastlig verksamhet”, säger mäklarfirman Erik Penser Fondkommissions vd 
Fredrik Gottlieb (Finanstidningen, 2001-05-19). 
 
Ändå verkar Stockholmsbörsen inte bry sig om vilka verksamheter de redan noterade bolagen 
bedriver. Där det verkar lätt att säga nej till pornografi tycks det vara svårare att säga 
detsamma när det handlar om vapen, tobak, alkohol och spel (Dagens Nyheter, 2001-08-26). 
Det är heller inte lätt att hitta fonder eller ens bolag som uppfyller alla moraliska krav som 
kan ställas. Hennes & Mauritz har en stor del av sin tillverkning i länder med extremt billig 
arbetskraft och Skandia äger aktier i bolag som inte är tillåtna i etiska portföljer. Den som vill 
kan nog räkna bort över 90 procent av börsbolagen på en fundamental etisk lista. 
Vapentillverkaren Saab och tobaksbolaget Swedish Match finns noterade på 
Stockholmsbörsen (Dagens Nyheter, 2001-06-24). 
 
Det kan också förfalla egendomligt att Stockholmsbörsen utestänger ett så bevisligen lönsamt 
företag som Private. Därför att även om det finns moraliska betänkligheter mot pornografi så 
är verksamheten inte olaglig. Inget juridiskt hinder föreligger som kan stoppa en notering på 
den svenska börsen. Jan Axelsson, handläggare på Stockholmsbörsen, säger att regelverken 
när det gäller notering ”är lika för alla bolag utan hänsyn till bransch” och att ”alla är lika 
inför lagen”. Varför Axelsson ändå inte skulle kunna tänka sig att notera Private vill han inte 
kommentera (Finanstidningen, 2001-05-18).  
 
Trots motståndet från Stockholmsbörsen är det sedan augusti 2001 ändå möjligt att köpa 
Privates aktier på den svenska e-börsen Jiway, OM-Gruppens internationella e-handelsplats 
(Finanstidningen, 2001-08-16). Jiway lanserades under våren 2001 för att bli en paneuropeisk 
handelsplats för noterade aktier på andra börser. Jiway ägs till 60 procent av OM-Gruppen 
och den största enskilda ägaren i OM, efter Investor, är svenska staten som äger nästan 10 
procent (Dagens Nyheter, 2001-08-26).  
 
Således är OM ägare till Stockholmsbörsen och huvudägare till e-börsen Jiway. Hur förklarar 
då OM-Gruppen att å ena sidan möjliggöra handel med Privates aktier på Jiway, men 
samtidigt inte släppa in företaget på Stockholmsbörsen? Jiways vd Lynton Jones säger att en 
skillnad är att Jiway bara är en handelsbörs där aktier från andra börser handlas, medan 
Stockholmsbörsen är en listningsbörs där aktierna är huvudnoterade (Finanstidningen, 2001-
08-16).  
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Trots att Lynton Jones ser en skillnad mellan Stockholmsbörsen och Jiway ser han inte något 
kontroversiellt eller etiskt klandervärt i att ha porrbolag noterade på sin börs. ”Vi ser ingen 
anledning att lägga moraliska aspekter på vilka verksamheter börsbolagen på Jiway sysslar 
med. Det är investeraren som får ta ställning till sådana överväganden.” (Ibid). Jones menar 
att ”den som vill vara moralisk kan välja bland alla de etiska fonder som finns” och tillägger 
att ”det bara är svenska journalister som brytt sig om att Privateaktien handlas. För alla andra 
är det helt naturligt” (Dagens Nyheter, 2001-08-26).  
 
I maj 2001 säger Ulf Lindgren, chefsjurist på Stockholmsbörsen, apropå spekulationerna 
kring en notering av Private på Stockholmsbörsen, att ”porr inte är en verksamhet man 
förknippar med börsverksamhet” (Finanstidningen, 2001-05-19). Ändå plockar OM in Private 
på Jiway tre månader senare. En naturlig följdfråga som uppstår är hur OM motiverar detta 
godtyckliga agerande. Frågan bemöts med svaret ”inga kommentarer” av OM:s 
investerarkontakt Jakob Håkanson (Finanstidningen, 2001-08-16). 
 
Diskussioner i frågan pågår dock. 2002 presenterar OM-gruppen en ny etikpolicy som portar 
oetiska företag. Orsaken till policyn är att Privates aktier finns att köpa på Jiway. OM-
gruppens vd Per E Larsson säger att bolag som sysslar med vapentillverkning och pornografi 
inte är välkomna på Stockholmsbörsen, eftersom de skulle skada förtroendet för hela börsen. 
Det enda företag Larsson nämner vid namn, som vid en noteringsansökan på 
Stockholmsbörsen skulle stoppas, är Private (Vision Online, 2002-06-13).  
 
En tolkning av detta är att det fortfarande går alldeles utmärkt att köpa Privateaktier på OM-
gruppens e-börs Jiway. Skillnaden är att det från OM-gruppen formellt kungjorts att Private 
inte kommer kunna listas på Stockholmsbörsen. Är då Private intresserad av att noteras på 
Stockholmsbörsen? Till Folkhemmet säger Berth Milton att han inte förstår var alla skriverier 
om en börsnotering kommer ifrån och att hans företag aldrig ansökt om att få komma in på 
Stockholmsbörsen och att några sådana planer inte finns. ”Svenska politiker och 
Stockholmsbörsen kan sova väldigt lugnt.” (Folkhemmet, 2001-11-06).  
 
Skulle Stockholmsbörsen och Sverige alls vara intressant för Private? Finanstidningens före 
detta chefsredaktör Johan Hakelius säger att ”Sverige kan vara intressant för Private som 
kapitalmarknad. Men vad som är viktigt för Milton och hans internationella företagsimperium 
är att hamna någonstans där svenska investerare har lätt att köpa hans aktier, vilket inte 
behöver vara Stockholmsbörsen utan till exempel Frankfurtbörsen eller Londonbörsen. Men 
att börsintroducera sådana här bolag, det tror jag inte kommer leda till att porren blir rumsren i 
meningen att vi går till tandläkarmottagningen och så ligger Private där, det hoppas jag vi 
slipper uppleva”, säger Hakelius (Ibid). 
 
Efter succén på Nasdaqbörsen vill Private etablera sig i Europa (Aftonbladet, 2001-07-05). 
Under 2001 började företaget förbereda en nyemission på 750 miljoner kronor, för att klara av 
den högt uppdrivna expansionstakten. Private behvöver riskkapital, vilket ska användas till en 
inbrytning på den asiatiska marknaden och etableringen av tevekanalen Private i fler länder 
(Dagens Industri, 2001-07-03). Lösningen för att få loss detta kapital är en listning på 
Frankfurtbörsens avdelning Neuer Markt, där tyska Commerzank har hand om introduktionen 
(Dagens Nyheter, 2001-08-26).  
 
Nästan på dagen tre år efter noteringen på Nasdaqbörsen skulle Private noteras på Neuer 
Markt. Det blev inte så. Enligt Dagens Industri berodde vändningen på ”dåliga 
marknadsförutsättningar”, vilket förmodligen ska tolkas som att placerarnas intresse för den 
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nyemission som föregick noteringen var lågt (Dagens Industri, 2002-02-05). Finanstidningen 
skriver att beslutet att stoppa börsintroduktionen, som fattades i samförstånd med 
Commerbank, berodde på en för låg aktiekurs och att tillväxtpotentialen och 
lönsamhetsstyrkan för Private inte ”reflekterats  tillräckligt”. Private och Commerzbank 
fortsätter dock att söka ett nytt lämpligt tillfälle för en notering (Finanstidningen, 2002-02-
05).   
 
 
 

4.3.2 Varumärkesutvidgning 
 
1998 började Private produktdiversifiera genom att varumärkesutvidga till bland annat en 
klädkollektion och en energidryck. Klädkollektion hette först Private Circle. Numera heter 
den Private Clothing. Energidrycken, som först hette Private Dynamite, heter numera Private 
Energy (Corporate Profile, 2002). 
 
Mot bakgrund av Privates redan dominerande ställning inom porrbranschen uppstår frågan 
varför Private valt att varumärkesutvidga, och varför just till dessa produktkategorier. Att 
introducera nya produktkategorier är både kostsamt och resurskrävande för en 
varumärkesinnehavare. Till Kalla Fakta säger Milton att Private är ett livsstilsföretag och i 
samband med detta har företaget lanserat konceptet Lifestyle for a new Millennium. 
Konceptet går ut på att alla någon gång under sin livstid ska komma i kontakt med någon av 
Privates produkter. Förutom energidrycker och kläder planerar Private dessutom att starta en 
resebyrå i egen regi (Kalla Fakta, 2000-03-26).  
 
Vidare säger Milton att ”vi vill ta bort gränsen mellan porr och det som är vanligt” och att 
”porr är väldigt vanligt” och att ”det är därför vi startar kläder, drycker och andra projekt som 
styr pornografin mot en livsstil för att ta bort gränsen mellan porr och det som är vanligt” 
(Kalla Fakta, 2000-03-26). Och enligt Vision Online kan Milton tjäna pengar på både 
energidrycken och kollektionen. ”Men framför allt handlar det om att stärka ett varumärke 
som annars bara är förknippat med hårdporr, och öka acceptansen för honom själv som 
framgångsrik företagsledare”. (Vision Online, 2001-02-27). 
 
Om det nu handlar om att öka acceptansen får Milton och Private draghjälp med detta genom 
andra medier. Enligt Aftonbladet inspirerar porrindustrin andra trendiga branscher som mode, 
media, reklam och film att bli mer och mer utmanande i sina marknadsföringskampanjer och 
anspela i allt större utsträckning på pornografi. Så ser verkligheten ut och synen på 
pornografin har förändrats och övergått till ett mer tolerant och accepterande synsätt 
(Aftonbladet, 1999-09-27).  
 
 
4.3.2.1 Private Clothing 
 
1998 introducerade Private klädkollektionen Private Circle, som då var en egen division inom 
Privatekoncernen. Lanseringen ägde rum på filmfestivalen i Cannes samma år och 
kollektionen blev väl mottagen. Private Circles första ledande designer var svenskan Q – 
Qamilla Carlsson. Ambitionen har varit att skapa ett unikt klädsortiment där ”funky” och 
funktion möts. Samtidigt ska plaggen vara individuella och enkla att den som bär dem ska 
kunna skapa sin egen stil. Designen utstrålar självsäkerhet, självständighet och kreativitet. 
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Private Circles målgrupp är kvinnor och män mellan 18 – 30 år och kan således betraktas som 
ung (Corporate Profile, 2000). 
 
Private Circle har fått positiv kritik från seriösa tidningar. En artikel i Observer menar att 
modeindustrin anspelar på sex i högre utsträckning och blir mer utmanande i sina 
marknadsföringskampanjer, men att Private gör raka motsatsen genom att lansera stilrena, 
modemedvetna märkeskläder (The Observer, 1999-07-25). Apparel News skriver att det har 
gått bra för Private Circle i så gott som varje större stad i landet (Apparel News, mars 1999). 
 
Private Circles vd Danny Cook menar att alla inom företaget har jobbat hårt för att legitimera 
Private Circle och vinna respekt. Vidare säger Cook att på grund av företagets rötter, det vill 
säga moderbolaget Private, framstår Private Circle som det svarta fåret inom modeindustrin 
(New York Post, 2001-01-26). Aftonbladet skriver att  modevärlden tar över porrens 
bildspråk och att Private snyggar till fasaden genom att lansera mode sida vid sida med 
hårdporr (Aftonbladet, 1999-09-27). Cook säger till New York Post att klädkollektionen är ett 
inslag i den porrtrend som syftar till att göra pornografi mer mainstream. Private Circle 
omsatte 1,5 miljoner USD under 2000 (New York Post, 2001-01-26). 
 
Numera heter klädkollektionen Private Clothing och är utlagd på licens till amerikanska Doc 
Johnson Enterprises. Kollektionens nya ledande designer är Freddie Rojas, som bland annat 
designat kläder åt Madonna, *NSYNC, Gwen Stefani och Janet Jackson. 2002 öppnade 
Private Clothing sin första modebutik. Det skedde på Melrose Avenue i Los Angeles, staden 
där kollektionen också har sin bas. Dittills hade plaggen sålts i andra butiker, som till exempel 
Gap (Corporate Profile, 2002).  
 
 
4.3.2.2 Private Energy 
 
1998 lanserades sport / energidrycken Private Dynamite. Drycken lades ut på licens redan 
från början och den första tillverkaren var det österrikiska bryggeriet DYNAMITE GmbH i 
Graz. På varje burk syns Privates logotyp och en förbehållsam bild av någon av Privates 
kvinnliga modeller. De första marknaderna för drycken var Spanien och Benelux länderna 
(Corporate Profile, 2000).  
 
Numera heter drycken Private Energy och distributionen sköts av K-OS Distribution, som har 
sitt huvudkontor i London. Genom kontraktet med Private har tillverkaren rätt att upprätta 
vidare kontrakt med underdistributörer i andra länder för att öka försäljningen. Private Energy 
har idag avdelningar på fyra kontinenter. Drycken klassas som en energitillskottsdryck 
eftersom den innehåller ginseng (www.prvt.com). Milton menar att om man beställer en 
”Vodka Private” på krogen kan man ”skippa första timmen” eftersom man då har signalerat 
att man vet vad sex är (Folkhemmet, 2001-11-06). 
 
 
 

4.3.3 Samvarumärkning 
 
En annan varumärkesstrategi Private applicerat är samvarumärkning. Företaget har främst 
etablerat samvarumärkningar med Internetportaler, men genom sponsring samvarumärkar 
Private även med sportprofiler och diverse band inom musikbranschen.  
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4.3.3.1 Internetportaler 
 
Enligt TT slöt Private i november 2000 ett samarbetsavtal med världens största sökmotor på 
Internet, Alta Vista. Avtalet innebär att varje gång någon söker på ett sexrelaterat ord på Alta 
Vistas listor, poppar det samtidigt upp en reklamruta med länkning till Privates betalsidor. Då 
det idag finns miljontals porrsidor på nätet är reklamen nästan ovärderlig när det gäller att nå 
surfarna. Av de cirka 50 miljoner sökningar som dagligen görs på Alta Vista är cirka 15 
procent sexrelaterade. Privates pris för reklamplatsen på Alta Vista avslöjas inte, men 
företagen kommer att dela på intäkterna när ett visst försäljningsresultat är nått (TT 
Nyhetsbanken, 2000-11-10). 
 
Men det var inte alla på Alta Vista som uppskattade avtalet. Alta Vista Nordens chef, Magnus 
Larsson, blev så pass upprörd, när han fick beskedet om avtalet med Private, att han inom två 
veckor fick europakontoret att förhandla bort Alta Vista Nordics avtal med Private. Larsson 
var av åsikten att Alta Vista Nordic inte ska sälja annonser till företag som har med 
porrindustrin att göra (Svenska Dagbladet, 2000-11-21). På Alta Vista har ledningen dock 
inga betänkligheter mot pornografi på nätet. Företagets talesman, David Emanuel, säger att 
Alta Vista även har affärer ihop med andra porrföretag (Aftonbladet, 2000-11-10).  
 
Förutom avtalet med Alta Vista har Private inlett ett samarbete med Internetportalen Excite, 
med vilket Milton hoppas kunna nå 25 procent av världens Internetsurfare. Dessutom 
samarbetar Private med Yahoo i Spanien, Tyskland och Italien. Vad har då Internetportaler att 
vinna på avtal med porrföretag? Dels leder avtalen förhoppningsvis till ökad trafik hos 
Internetportalerna och dels är det svårt att motstå chansen att få vara med och dela på Privates 
enorma intäkter från Internet (Vision Online, 2001-02-27).  
 
Samtidigt har antalet porrsajter på Internet ökat explosionsartat. Idag finns 260 miljoner 
porrsidor på webben, vilket är nästan 20 gånger så mycket som för fem år sedan. Enligt en 
amerikansk undersökning kunde 14 miljoner Internetsajter identifieras som pornografiska 
1998. Sedan dess har antalet porrsidor ökat med nära 1 800 procent (Aftonbladet, 2003-09-
25). 
 
Enligt Aftonbladet har porrsurfandet ökat i Sverige. Idag besöker var tionde svensk 
pornografiska webbsajter på Internet. Porrsurfarna har blivit mer än dubbelt så många på 
mindre än två år. I januari 2002 besökte 395 000 svenskar porrsidor. I oktober 2003 hade 
siffran stigit till 820 000 personer. Trots att männen är överrepresenterade besöker upp till 20 
procent av kvinnorna pornografiska sajter (Aftonbladet, 2003-12-08). 
 
 
4.3.3.2 Sponsring 
 
Enligt TT vill företaget se sin verksamheten som rumsren. Därför satsar Private på 
energidrycker, mode och sponsring av golfspelare (TT Nyhetsbanken, 2000-08-27). Private 
bedriver omfattande sponsringsverksamhet, som framför allt riktar sig mot idrott och 
motorsport. Emellertid sponsrar Private även medlemmarna i banden Massive Attack, 
Portishead, Bottom Twelve och Fear Factory genom att de bär kläder från Private Clothing 
vid sina uppträdanden (Corporate Profile 2000). 
 
När det gäller idrott sponsrar Private exempel den svenske golfspelaren Gabriel Hjertstedt, 
som under vissa tävlingar bär keps med Privates logotyp på (Ibid). Innan han slog igenom gav 
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Milton honom ett miljonlån och de gånger Hjertstedt fått frågor om porrsponsringen har han 
alltid försvarat Berth Milton och Private (Vision Online, 2001-02-27). När det gäller 
motorsport sponsrade Private Jason Watt, som kom tvåa i Formel 3000 i Monte Carlo 1999. 
Samma år gick Private in som sponsor i en internationell powerboat tävling (Corporate 
Profile, 2000). Under båda tävlingarna satt Privates logotyp synligt fastklistrad på fordonen, 
som smälte in väl bland alla andra företagslogotyper. ”Private starts your engine”, en av 
företagets deviser, är inte helt långsökt i dessa sammanhang.  
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5 Motstånd 
 
I detta kapitel presenteras tre organisationer vilka alla är uttalat kritiska mot uppsatsens 
fallstudieföretags verksamhetsområden. Kapitlet inleds med en presentation av Spelinstitutet 
och de betänkligheter organisationerna har mot spelbranschen. Vidare följer en presentation 
av En Rökfri Generation och dess kritik mot tobaksbranschen. Slutligen presenteras ROKS 
(riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) och dess synpunkter på 
porrbranschen. 
 
 
 

5.1 Spelinstitutet 
 
Spelinstitutet är ett privatägt kunskapsföretag som bildades 1999. Institutet har i huvudsak 
specialiserat sig på spel om pengar och dess negativa konsekvenser för individen, familjen 
och samhället. Konsekvenserna som följer i spelmissbrukets kölvatten kan vara en raserad 
ekonomi och förstört familjeliv. Spelinstitutet utreder, utbildar, handleder, forskar och 
informerar om spelberoende i syfte att sprida kunskap om problem med spelberoende och för 
att ge de drabbade stöd och hjälp. Företaget har sitt säte i Furunäsets företagsby i Piteå och 
ägs av Thomas Nilsson, Roger Edlund och Pieter Remmers. Spelinstitutet samarbetar med 
olika företag, myndigheter och föreningar, som exempelvis Folkhälsoinstitutet och 
Spelberoendes Riksförbund, Svenska Spel och dess dotterbolag Casino Cosmopol. Sedan juni 
1999 bemannar Spelinstitutet, på uppdrag av Folkhälsoinstitutet, en hjälp- och stödlinje för 
spelare och anhöriga (www.spelinstitutet.se), som under 2002 kontaktades av cirka 2000 
spelare eller anhöriga (Sydsvenska Dagbladet, 2003-02-23). 
 
Spelinstitutet leds av Thomas Nilsson, legitimerad psykolog. Nilsson har sedan 1982 arbetat 
med handledning, behandling, utbildning och forskning kring beroendeproblematik och 
krishantering. Under de senaste tolv åren har han i huvudsak specialiserat sig inom 
spelmissbruk på såväl nationell som internationell basis. Nilsson har ett stort nätverk och 
sitter bland annat i styrelsen för EASG (European Association for the Study of Gambling) och 
har tillsammans med spelprofessor Sten Rönnberg och andra skandinaviska kollegor tagit 
initiativet till att bilda SNSUS (Stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning om 
Spelberoende). Denna stiftelse främjar utbyte och spridning av kunskap kring spelberoende – 
och framför allt hur det ska behandlas – via konferenser och seminarier. Dessutom har 
Nilsson tillsammans med tre kollegor från Australien, England och Nederländerna bildat 
organisationen G4 (Global Gambling Guidance Group), som arbetar för ett inrättande av 
internationella normer för ansvarsfullt spelande (www.spelinstitutet.se). 
 
Spelinstitutets huvudsakliga kritik mot den Svenska Spelbranschen är att den varken tar 
tillräckligt stort ansvar för de som drabbats av spelmissbruk eller satsar tillräckligt på 
förebyggande åtgärder. Nilsson vill dock inte se ett totalförbud för vare sig kasino eller 
automatspel. Däremot vill han se en radikal begränsning av utbudet. Spelinstitutet anser att 
spelberoendet måste tas på större allvar och motarbetas på bred front genom samarbete, 
forskning och ökade anslag (Thomas Nilsson, 2003-09-26). Internationell forskning har visat 
att just snabba spel, som roulettspel automatspel, Internet och andra onlinespel är de farligaste 
spelen när det gäller att utveckla spelberoende (Sydsvenska Dagbladet, 2003-02-23).  
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Enligt Nilsson stod nio procent av spelarna för 50 procent av Sveriges totala spelomsättning 
under 2002. En slutsats som kan dras av dessa siffror är att en förhållandevis liten andel av 
Sveriges spelare lägger ner en förhållandevis stor summa pengar på spel varje år. Dessa 
spelare är spelbolagens mest lönsamma kunder. Nilsson tror att ett sätt att komma åt det 
ökande spelberoendet skulle vara om staten lät Svenska Spel bli ett privat företag. För om så 
skedde skulle statens ägandeintresse minska och staten kunde då bli tuffare när det gäller 
regler och licenser för spelmarknaden. Som situationen är idag både bromsar och gasar staten 
samtidigt, eftersom statens uppgift är att skapa förutsättningar för att Svenska Spel ska vara 
ett lönsamt företag, samtidigt som det ska drivas en politik som håller nere spelberoendet 
(Thomas Nilsson, 2003-09-26). 
 
Nilsson menar att spelbranschens moraliska problem hanteras som en het potatis. Ingen vill ha 
den i handen. I frågor om spelberoende vänder sig Svenska Spel till Finansdepartementet, som 
vänder sig till Folkhälsoinstitutet, som vänder sig till Socialdepartementet, som vänder sig till 
forskarna, som vänder sig till spelbolagen och så vidare. Det finns varken ett enhetligt 
ansvarstagande eller en tydlig ägare av problemet, menar Nilsson, som bland annat sneglar på 
Nya Zeeland när det gäller att hitta hållbara modeller för att kunna stävja spelberoende på 
lång sikt. På Nya Zeeland har ett råd bildats i vilka bland annat staten, spelbolagen och 
forskare kring spelberoende ingår (Ibid).  
 
Denna grupp sammanträder en gång per år och agendans huvudsakliga fråga är alltid 
spelberoende. Gruppen tar upp frågor av typen: Hur mycket av spelföretagens intäkter ska 
avsättas till spelberoende? Finns det några spelformer som är särskilt farliga och därför måste 
modifieras eller kanske avvecklas? Hur mycket pengar ska läggas på forskning? Hur hanteras 
spelproblemet i andra länder? Bör nya kontroller och regler införas? Thomas Nilsson saknar 
ett sådant råd i Sverige (Ibid). 
 
Enligt Sydsvenska Dagbladet har spel kommit att bli statens viktigaste ”kassako” och under 
2002 stod Svenska Spel för mer än fyra av de tio miljarder kronor som svenska staten drog in 
på Sveriges cirka 60 statliga företags utdelningar (Sydsvenska Dagbladet, 2003-05-30). Trots 
dessa stora inkomster avsattes fram till alldeles nyligen endast sex miljoner kronor till att 
bromsa spelandets skadeverkningar. I mitten av september meddelade dock folkhälsominister 
Morgan Johansson att regeringen tilldelar Folkhälsoinstitutet ytterligare fem miljoner kronor 
för insatser mot spelmissbruk (Dagens Nyheter, 2003-09-21). Således avsätter staten totalt 
elva miljoner kronor till förebyggande åtgärder mot spelmissbruk, vård för de redan drabbade, 
forskning och utbildning.  
 
Som tidigare nämnts samarbetar Spelinstitutet med Folkhälsoinstitutet, vilken är den statliga 
myndighet som ansvarar för vård av spelmissbrukare. I jämförelse med de elva miljoner 
kronor som Folkhälsoinstitutet tilldelats, kräver en långsiktig och meningsfull handlingsplan 
mellan 40-60 miljoner kronor per år till insatser inom forskning, utbildning och förebyggande 
verksamhet. Spelinstitutet anser att detta belopp är en droppe i havet, då det är obetydligt i 
relation till de 50 000 spelmissbrukare som behöver omedelbar vård (Sydsvenska Dagbladet, 
2003-02-23). 
 
Ett annat av Spelinstitutets samarbeten är det med Spelberoendes Riksförbund. Förbundets 
ordförande Anne Nilsson säger att undersökningar visar att upp till 2-3 procent av den vuxna 
befolkningen någon gång ansett sig vara spelberoende, och att minst 150 000 svenskar är 
problemspelare samt att 30 000 av dessa behöver vård (www.slutaspela.nu). Förbundet tycker 
också att staten avsätter alldeles för lite pengar till arbetet mot spelberoende och att det saknas 
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en genomtänkt spelpolitik i Sverige. När det gäller Svenska Spels produktlinjeförlängning till 
kasinon menar Anne Nilsson att den inte är folklig förankrad, utan bara ett sätt för staten att 
öka sina inkomster (Svenska Dagbladet, 2003-03-13). 
 
Den fjortonde mars 2003, samma dag Stockholmskasinot öppnar, går bordtennisstjärnan Jan-
Ove Waldner öppet ut med sitt spelmissbruk. Waldner säger att han är spelnarkoman och 
periodspelare, att han spelat bort fem miljoner kronor, och att spelmissbruk varken är 
någonting man skyltar eller skryter med. Vidare säger Waldner att det allmänt ligger något 
fult i att vara spelberoende och hade han förlorat fem miljoner kronor på aktier istället hade 
ingen brytt sig. Han tänker dock aldrig sätta sin fot på det nyöppnade kasinot (Expressen 
2003-03-14).  
 
Anne Nilsson instämmer med att spelberoende kan jämföras med olika drogmissbruk. Det är 
heller inte ovanligt att spelare satsar 60-70 000 kronor per dag. Beloppen i sig är ointressanta 
för spelmissbrukaren, då dennes enda relation till spelet är själva spelet. En vanligt 
behandlingsmetod är att bryta olika tankefällor, som att försöka vinna tillbaka förlorade 
pengar eller spela på samma nummer tills det blir vinst. Antalet vårdplatser är dock alldeles 
för litet och Spelberoendes Riksförbund räknar med att det skulle behövas mellan 800 och     
1 000 vårdplatser i Sverige (Ibid). Detta antal kan jämföras med de totalt 40 vårdplatser som 
finns idag (Uppdrag granskning, 2003-03-18).  
 
Ove Svensson, socionom och docent i sociologi vid Lunds universitet, hävdar att 
kasinomiljön kan liknas vid konsumtionskatedraler, vilka är inriktade på att öka 
spelkonsumtionen. Genom avsaknaden av såväl klockor som insläpp av dagsljus skapar 
kasinot en miljö som är avskärmad från världen utanför. Via sin forskning kring spelmissbruk 
har Svensson kommit i kontakt med spelprofessor Sten Rönnberg på Spelinstitutet. Svensson 
håller med honom om att den palatsliknande kasinomiljön skapar en illusion om ett liv bortom 
det vardagliga och att touchen av glamour och känslan att känna sig utvald gör att folk spelar 
mer på kasinon. Dessutom bidrar såväl den ständigt öppna baren som kasinots bankomat till 
att människor spelar mer (Ove Svensson, 2003-06-10). 
 
 
 

5.2 En Rökfri Generation 
 
Non-Smoking Generation bildades i Sverige 1979 och är den enda organisationen i Sverige 
som har som huvudsaklig uppgift att undvika att barn och ungdomar börjar röka. 
Organisationens främsta medel för att nå dit är att genom information påverka och ändra 
attityder och inställningar kring tobak (www.nonsmoking.se) Enligt Ann-Therése Enarsson, 
Generalsekreterare på En Rökfri Generation hade organisationen från starten en avdelning i 
USA som genomförde upplysningskampanjer. Bland annat var sångerskan Laura Brannigan 
ett stort dragplåster för organisationen. 1985 avvecklades den amerikanska avdelningen och 
inte långt efter det gick organisationen över till att kalla sig En Rökfri Generation (Ann-
Therése Enarsson, 2003-12-03). 
 
En Rökfri Generation är ideell och beroende av anslag från olika håll. Hälften av pengarna 
kommer från näringslivet och hälften från den offentliga sektorn. Dessutom har 
organisationen cirka 3 000 sponsorföretag. Organisationen är politiskt och religiöst obunden 
(www.nonsmoking.se). Enligt Enarsson fick organisationen cirka sex miljoner kronor under 
2002. Pengarna ska förutom informationsmateriel gå till löner för organisationens tolv 
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skolinformatörer och enda projektledare. Bland organisationens samarbetspartners finns 
Folkhälsoinstitutet, Hjärt- och Lungfonden, Cancerfonden och i stort sett alla kommuner och 
landsting (Ann-Therése Enarsson, 2003-12-03). 
 
90 procent av alla rökare börjar röka före 18 års ålder (Ibid). Denna trend har tobaksbolagen 
varit med om att utveckla genom att lansera olika reklamkampanjer som riktar sig mot yngre 
människor. Amerikas näst största tobaksbolag, R J Reynolds, lanserade en sådan 
reklamkampanj 1988 under namnet ”Joe Camel”. Joe Camel var en kool tecknad kamel, som 
med en cigarett i mungipan skulle få barn och ungdomar att börja röka. Joe förkom i 
tidningar, billboards och teve. I juli 1997 blir protesterna för höga och R J Reynolds tvingas 
avveckla den kontroversiella kampanjen (USA Today, 1997-07-10).  
 
Det kan således konstateras att de flesta rökare börjar röka före 18 års ålder och att 
tobaksbolagen satsat på reklamkampanjer som speciellt riktar sig mot unga människor. Därför 
jobbar organisationen i synnerhet med ungdomar och genom ”inspiratörer”, vilka gör ideella 
klassbesök på skolor runtom i landet, vill En Rökfri Generation skapa förebilder. Detta har 
givit resultat och antalet rökande 15-åringar har halverats sedan början av 1970-talet 
(www.nonsmoking.se). 
 
En Rökfri Generation är således kritiskt mot tobaksbolagens omoraliska 
marknadsföringskampanjer och vill se ett totalförbud mot röktobak, eftersom den orsakar 
nästan fem miljoner människors död varje år genom allehanda cancerformer, hjärtinfarkt, 
slaganfall, kronisk bronkit, åderförkalkning, kärlkramp i benen, magsår och benskörhet 
(www.tobaksfakta.org). Dessutom pekar undersökningar på att den passiva röken ökar risken 
för cancer med 20-23 procent. Den som röker andas själv in cirka en fjärdedel av röken, 
medan resten går ut i omgivningen. Den passive rökaren får förvisso i sig mindre kemikalier 
än rökaren, tack vare att röken hinner spridas ut innan den når lungorna, men andas trots detta 
in många av de cirka 4 700 kemikalierna som finns i en cigarett (Sydsvenska Dagbladet, 
2003-11-18). 
 
Enarssons medger dock att ett totalförbud mot tobak är en utopi snarare än realitet. Ett 
problem är att EU fortfarande betraktar tobak som livsmedel och därför inte kan förbjuda det 
(Enarsson, 2003-12-03). Hon är dock mycket positiv till Socialdepartementets proposition om 
rökfria serveringsmiljöer som läggs fram till riksdagen i januari 2004. Om förslaget går 
igenom kommer i så fall ett totalförbud mot rökning råda på alla restauranger, barer och pubar 
från och med första juli 2005. Särskilda rökrutor får dock inrättas på krogen, vilka ska vara 
utrustade med ventilation. Rökarna får dock varken inta mat eller dryck i de avskilda 
rökrutorna. Förslaget syftar främst till att alla som arbetar inom restaurangbranschen ska ha 
samma rättigheter till en god arbetsmiljö som andra arbetstagare. Risken för att drabbas av 
lungcancer är 50 procent större bland ickerökande restaurangpersonal än för andra 
arbetstagare (Sydsvenska Dagbladet, 2003-11-18). 
 
Enarsson anser dock att det kan vidtas ytterligare åtgärder när det gäller förbud mot tobak. 
Exempelvis bör tobaksbolag förbjudas att sponsra serveringsställen med askfat, arbetskläder 
och dylika sammanhang där företagets varumärke eller logotyp förekommer. Förbud mot 
produktplacering, vilket innebär att tobaksbolag sponsrar filmproduktioner i utbyte mot att 
skådespelare röker något av företagets cigarettmärke i filmen, är en annan åtgärd Enarsson 
välkomnar (Ann-Therése Enarsson, 2003-12-03). 
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Margaretha Haglund på Folkhälsoinstitutet är mycket nöjd med förslaget och anser att 
”möjligheterna överväger problemen” med att genomdriva förslaget eftersom facken, 
myndigheter och flera organisationer givit sitt stöd. Restaurangbranschen är dock mer 
tveksam, eftersom det finns en uppfattning om att folk kommer sluta med att besöka 
serveringsställena och att hemmasupandet istället kommer att öka. Även polisen har uttryckt 
oro och varnar för bråk och våld utanför restaurangerna där många av de rökande gästerna 
kommer uppehålla sig (Dagens Nyheter, 2003-11-18). 
 
Mycket av inspirationen till propositionen är inhämtad från Kalifornien, som går i täten för ett 
rökfritt USA. Efter allehanda upplysningskampanjer om passiv rökning i såväl media som på 
föreläsningar infördes 1995 den första lagen om skydd mot passiv rökning på alla 
arbetsplatser i Kalifornien. Barer och nattklubbar fick först dispens från förbudet, men på alla 
andra serveringsställen gällde det. 1998 togs även dessa undantag bort och kalifornienborna 
fick nu finna sig i att röka utomhus. Från hälsodepartementet väntades stora protester främst 
från serveringsbranschen på grund av de förlorade rökande gästerna. Men de kunder som 
eventuellt försvann med totalförbudet har branschen vunnit i ett nytt klientel, nämligen de 
som tidigare stannat hemma på grund av att de inte tål eller inte tycker om rök. Ansvaret för 
att rökförbudet följs är pubägarna och de som väljer att strunta i förbudet och tillåta gäster att 
röka i lokalen, tvingas betala böter (Sydsvenska Dagbladet. 2003-11-17).   
 
Införandet av tobaksförbudet har gett positiva resultat. Mellan 1988 och 1995 har antalet 
rökare i Kalifornien sjunkit från 23 till 16 procent. Antalet fall av lungcancer har sedan 1995 
fallit med nio procent. I Sverige röker 18 procent av den vuxna befolkningen, vilket gör 
Sverige till ett av de länder i världen som har minst antal rökare (Ibid). Och ska man tro Clive 
Bates, ledare för den brittiska aktionsgruppen ASH (Action on Smoking and Health) är 
Sverige bäst i världen på att inte röka. Färre svenskar röker och fler har slutat röka än i alla 
industriländer, vilket bland annat beror på snuset (Svenska Dagbladet, 2002-07-05).  
 
1999 sålde det svenska tobaksbolaget Swedish Match sin cigarettillverkning till österrikiska 
Austrian Tabak (Kalla Fakta, 2003-02-27). Enarsson anser att snus är ett bättre alternativ än 
cigaretter, men att det ändå handlar om ett val mellan pest och kolera eftersom både cigaretter 
och snus är tobaksvaror (Ann-Therése Enarsson, 2003-12-03). Detta anser emellertid inte 
Bates, som deltog i den internationella cancerkongressen i Oslo sommaren 2002. Han är 
positiv till snuset och säger att olika antirökpropagerare varit alldeles för fokuserade på att 
stoppa tobaksrökningen till varje pris. Bates anser att det behövs ett nytt fokus, som innebär 
att nikotinberoende måste accepteras som fenomen, och att snuset bör ses som ett inslag i 
denna föresats. Ett totalt rökstopp är en utopi, eftersom nikotin är starkt beroendeframkallande 
och många som försöker sluta röka återfaller. Bates menar att det inte går att förneka att snus 
är 90 till 99 procent mindre farligt än rökning och att det därför är ”idiotiskt” att svenskt snus 
är förbjudet i så många länder (Svenska Dagbladet, 2002-07-05).  
 
 
 

5.3 ROKS – riksorganisationen för kvinnojourer och 
tjejjourer i Sverige 
 
Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, ROKS, är ett religiöst obundet paraplyorgan 
för landets kvinnojourer som bildades 1984. ROKS företräder uppfattningen att mäns våld 
inte kan betraktas som ett särproblem i vissa grupper utan måste motarbetas på bred front 



 64 

genom att traditionella makt- och dominansförhållanden mellan könen bekämpas. 
Organisationen har omfattande aktiviteter inom opinionsbildning och påverkan av 
myndigheter och medier (www.roks.se). 
 
Tina Olsson, styrelseledamot i ROKS, säger att organisationen inte gör någon skillnad på 
incest, våldtäkt, sexuella övergrepp, prostitution och pornografi, eftersom de alla hänger 
samman. ”Prostitution och pornografi ingår under beteckningen mäns sexualiserade våld mot 
kvinnor. Med sexualiserat våld anser vi att det är ett våld som män utsätter kvinnor för just för 
att de är kvinnor.”, säger Olsson. ROKS menar att pornografi och prostitution inte handlar om 
sex utan om sexuella övergrepp mot kvinnor. ”Varje pornografisk bild speglar våld mot 
kvinnor och är ett sexuellt övergrepp. Mannen utövar våld och makt över kvinnan som 
betraktas som ett sexobjekt som är till för att utnyttjas och förnedras.” (Tina Olsson, 2003-11-
22). 
 
I ROKS skrivelse (bilaga 11), står att många kvinnor som medverkar i pornografiska 
sammanhang även utsatts för sexuella övergrepp som barn. Fortsättningen efter den 
pornografiska karriären är ofta prostitution. ROKS menar att det är vanligt att en man som 
misshandlar, även våldtar sin fru eller flickvän. Organisationens referenser är kvinnojourerna 
dit misshandlade och förföljda kvinnor vänder sig. Genom produktion av pornografi utsätts 
kvinnor för övergrepp som på bild förstärker och bibehåller föreställningen om att man kan 
behandla kvinnor hur som helst. Detta skadar både kvinnor och flickor och bidrar samtidigt 
till att fostra nya generationer av ”förövare”, menar ROKS (Bilaga 11).  
 
I skrivelsen står också att pornografin visar upp ett ”kvinnohat som förskräcker” (Ibid). 
Olsson menar att detta gäller all pornografi där kvinnor medverkar och att det inte finns olika 
grader av pornografi. ”Det finns ingen mjukporr lika lite som det finns mjuknazism. 
Pornografi är propaganda för kvinnohat och detta förskräcker givetvis.” Vidare förvrids synen 
på kvinnan genom det utnyttjande och den respektlöshet som skildras mot henne i 
pornografin. Detta leder till att många män inbillar sig att det är så man behandlar en kvinna 
(Tina Olsson, 2003-11-22). 
 
Hur ser då ROKS på de kvinnor som av egen fri vilja väljer att medverka i pornografiska 
produktioner? ”Tragiskt för dessa kvinnor, deras liv kommer säkert att förändra sig till det 
sämre efter att ha exponerat sig under dylika omständigheter”, menar Olsson och hänvisar till 
de erfarenheter hon haft av kvinnor som efter en tid i porrbranschen börjat prostituera sig. 
Enligt ROKS beror denna destruktiva utveckling på den låga självkänsla som uppstår i 
samband med att kvinnor medverkar i pornografi där männens makt över kvinnan alltid 
demonstreras. ”Pornografi handlar om förnedring och våld mot kvinnor och alla har ett ansvar 
när det gäller att bekämpa pornografin.” avslutar Olsson (Ibid).   
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6 Analys 
 
I detta kapitel sammanfattar jag de iakttagelser och fenomen jag gjort. Kapitlet är en 
redogörelse för mina observationer, som dels resulterat i ny teoribildning, dels väckt nya 
frågor kring moralen i såväl fallstudiernas verksamheter som de externa beslutsfattarnas 
ageranden. En disposition över analysens innehåll presenteras i första delkapitlet.  
 
 
 

6.1 Analysens disposition 
 
Uppsatsens karaktär är ovanlig i den mening att det dels inte funnits befintlig teori till 
ämnesvalet,  dels att inget av fallstudieföretagen ställt upp på intervju. Mot bland annat denna 
bakgrund har jag valt att inleda kapitlet med en disposition över analysen, vilken består av 
fem delkapitel. Även pedagogiska skäl föreligger, eftersom jag vill försöka undanröja 
eventuella missförstånd och oklarheter. Dessutom är uppsatsens ämnesval känsligt, eftersom 
det till stor del utgörs av moraliska betänkligheter, vilka tenderar att grunda sig på subjektiva 
bedömningar istället för saklighet.  
 
I det andra delkapitlet applicerar jag fallstudieföretagens förehavanden på den generella 
varumärkesteori som presenterats. Som ett resultat av den analysen har jag bland annat 
modifierat märkespyramiden utifrån fallstudiernas moraliska problem, eftersom de utgör ett 
hinder när målgruppen ska bearbetas. Jag för även övriga diskussioner kring 
fallstudieföretagens varumärkestänkande i förhållande till den generella 
varumärkeslitteraturen.  
 
I det tredje delkapitlet analyserar jag hur fallstudieföretagen aktivt arbetar med de moraliska 
problemen som präglar såväl varumärkena som verksamheterna. Jag har valt att göra det, 
eftersom jag anser att fallstudiernas moraliska problem inte endast kan ses utifrån kritikernas 
perspektiv. Förvisso har fallstudieföretagen själva valt att inte medverka i uppsatsen och 
därmed också avstått från att bemöta kritiken. Emellertid handlar uppsatsen till stor del om 
hur fallstudieföretagens varumärken tar skada av de moraliska problemen, varför jag anser att 
det är viktigt att belysa hur företagen hanterar denna problematik i sitt respektive 
varumärkesarbete. 
 
I det fjärde delkapitlet analyserar jag frågan om huruvida varumärkesstrategierna avleder 
företagens moraliska problem, vilket tillhör analysens intressantare delar då jag bland annat 
redogör för uppsatsens genererade teori. Jag för diskussioner kring effekter och eventuella 
ouppdagade motiv till fallstudieföretagens applicerande av de varumärkesstrategier som 
presenterats i kapitlena 3.6 – 3.8. Social marknadsföring blir även akutellt när den generade 
teorin presenteras, liksom övrig information som framkommit i uppsatsen. 
 
I det femte delkapitlet analyserar jag det moraliska motståndets framtid. Jag anser att en viss 
uppluckring av fallstudieföretagens moraliska motstånd kan skönjas. Denna förändring kan 
inte endast kopplas till applicerandet av varumärkesstrategier och social marknadsföring. 
Sveriges inträde i den Europeiska unionen har bland annat medfört att gränser försvunnit och 
att den svenska lagstiftningen påverkas av politiska beslut som fattas i Bryssel. Dessutom 
verkar vissa moraliskt tveksamma branscher bli mindre omoraliska om de är lönsamma. Jag 
har valt att analysera dessa fenomen, eftersom jag anser att det är relevant att påpeka att det 
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inte bara är de moraliskt tveksamma företagen som vidtar åtgärder för att minska de negativa 
associationerna, utan att även politiker gör de så länge företagen drar in stora stora inkomster 
till staten.  
 
 
 

6.2 Kopplingen teori – empiri 
 
I märkespyramiden förklarar Melin & Urde att syftet med positioneringen är att skapa en plats 
för varumärket på marknaden och i konsumentens tankevärld. Positioneringen har sin 
utgångspunkt i produkt och varumärke, och utgör en effektiv plattform för kommunikation till 
målgruppen (Melin & Urde, 1991). 
 
Fallstudieföretagens moraliska problem utgör ett hinder när det gäller att kommunicera 
varumärkets mervärde till konsumenterna. Kartläggningar om spelberoendets omfattning, 
antirökkampanjer och diskussioner kring kvinnans värde, utgör olika hinder som hämmar 
fallstudieföretagen när de bearbetar målgruppen. Detta hinder illustreras i den modifierade 
märkespyramiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modifierad märkespyramid 
(Källa: Hagström, 2003) 
 
 
Genom varumärkesutvidgning skapar såväl Philip Morris som Private nya märkespyramider, 
eftersom såväl produktkategorierna som målgruppen är nya. Både Marlboro Classics och 
Private Clothing är klädkollektioner och den nya målgruppen innefattar numera även 
människor som varken röker eller konsumerar pornografi.  
 
Ett av Privates mål med livsstilskonceptet Lifestyle for a new Millennium (där bland annat 
varumärkesutvidgningarna Private Clothing och Private Energy ingår) är att få varje människa 
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att konsumera någon av Privates produkter under sin livstid (Kalla Fakta, 2000-03-26). 
Oavsett vilka motiv fallstudieföretagen har när de varumärkesutvidgar, skapas nya 
märkespyramider i och med att nya produktkategorier tillkommer. 
 
När det gäller Kapferers identitetsprisma uttrycker den externa dimensionen varumärkets 
synliga aspekter, vilka är fysisk utformning, relation och reflektion (Kapferer, 1997). 
Fallstudieföretagens moraliska dilemman är kopplade till dessa aspekter och utgör ett problem 
när varumärkesidentiteten kommuniceras till målgruppen.  

 
 

SÄNDARBILD AV VARUMÄRKET 
                     E                        I 

 X             Fysisk utformning        Personlighet     N 
 T     T 
 E     E 
 R     R 
 N      Relation     N 
 A     A 
 L             L 
 I     I 
 S      Kultur S 
 E     E 
 R     R 
 I     I 
 N             Reflektion       Självbild  N 
 G     G 

MOTTAGARBILD AV VARUMÄRKET 
 

Modifierat identitetsprisma 
(Källa: Hagström, 2003) 
 
 
Kapferer menar att varumärkesinnehavarens sändarbild utgör identiteten och att målgruppens 
mottagarbild utgör imagen i identitetsprismat. Målet är att konsumenternas image av 
varumärket ska reflektera den varumärkesidentitet varumärkesinnehavaren vill förmedla 
(Kapferer, 1997). Emellertid utgör de moraliska problemen ett dilemma. I en metaforisk 
mening kan fallstudiernas moraliska problem sägas motsvara prismats parallellogram (sidor), 
vilka bryter – istället för att reflektera – den varumärkesidentitet fallstudieföretagen vill ska 
vara konsumenternas image av varumärket. Sålunda får kommunikationsproblemen till 
målgruppen illustreras med en bom, precis som i den modifierade märkespyramiden.  
 
Melin säger att ett sätt att bygga en stark varumärkesidentitet på är att använda kända personer 
och föra deras värden och personligheter till varumärket. Genom att låta varumärket 
förekomma i flera sammanhang får det fler personligheter, och kan därför tilltala fler 
konsumenter (Melin, 1997). Jag anser att Privates samvarumärkningar med bland annat 
musikgruppen Massive Attack och golfspelaren Gabriel Hjertstedt kan ses som försök att 
bryta loss varumärkesidentitetens isolerade koppling till pornografin och ge varumärket fler 
personligheter för att på så vis vinna nya konsumenter. En sak jag anser är intressant att 
fundera över är vad musikgrupperna kan vinna på att förknippas med exempelvis varumärket 
Private. Förutom pengar kan ett motiv vara att banden vill skapa något av en ”bad boy” image 
genom att förekomma i mer provokativa sammanhang. 



 68 

Enligt Melin ackumuleras varumärkeskapital genom märkeslojalitet. Konsumenter blir lojala 
mot ett varumärke om de upplever att det ger mervärde (Melin, 1997). Företag eftersträvar 
märkeslojalitet eftersom det skapar stabilitet till hög marknadsandel och god lönsamhet 
(Melin & Urde, 1991). Melin hävdar att varumärket är ett av företagets absolut värdefullaste 
tillgångar. Mot denna bakgrund är det mycket märkligt att Philip Morris överger det över 150 
år gamla varumärket, som ingalunda är kopplat enbart till skadeståndskrav, utan också till en 
världssuccé inom såväl tobaks- som livsmedelsindustrin. Företaget hävdar att motivet till 
namnbytet skulle vara att Philip Morris varken strukturellt, kulturellt eller beteendemässigt är 
vad det en gång varit och att namnet Altria bättre reflekterar vad företaget är idag och vill vara 
i framtiden (www.altria.com). 
 
Att företag ger sig in i nya branscher eller genomgår strukturella förändringar är vanliga 
företeelser inom näringslivet. Vad som däremot är ovanligt är att varumärkesinnehavaren 
avvecklar ett etablerat varumärke och introducerar ett nytt och okänt. I synnerhet när 
varumärket både är starkt och känt i hela världen. Att Philip Morris slänger bort sitt 
varumärkeskapital på grund av omstruktureringar och nya verksamheter anser jag föga troligt. 
Visserligen utgör livsmedelsdivisionen cirka 40 procent av koncernens omsättning, men att 
därifrån gå till att avveckla ett av världens starkaste varumärken anser jag är anmärkningsvärt, 
åtminstone mot bakgrund av företagets skäl. Det gör även Ann-Therése Enarsson på Non 
Smoking Generation, som menar att Philip Morris i andra sammanhang erkänt att namnbytet 
beror på skadestånden (Ann-Therése Enarsson, 2003-12-03). Etikledamoten Tomas Brytting 
anser att skälet till namnbytet är att få folk att tro att det nya livsmedelsnamnet inte har med 
tobak att göra (Tomas Brytting, 2003-06-10). 
 
När det gäller vilken produktkategori en varumärkesinnehavare ska varumärkesutvidga till 
menar Ries & Trout att en investering i fel produktkategori kan riskera att varumärkets värden 
blir grumliga, vilket kan leda till att konsumenterna överger varumärket, som i sin tur kan leda 
till att varumärket går under i värsta fall. Därför är det viktigt att produktens egenskaper 
stämmer överens med varumärkets värden (Ries & Trout, 2001). Samtliga fallstudieföretag 
verkar ha fattat kloka beslut när det gäller vilken produktkategori, som ska marknadsföras vid 
sidan om den moraliskt problematiska märkesprodukten under det gemensamma varumärket.  
 
Såväl kläder som drycker är produkter som konsumeras dagligen. Kasinomiljön associeras 
med glamour och lyx. I samtliga fall associeras de annars moraliskt problematiska 
varumärkena i klart positivare sammanhang genom varumärkesstrategierna 
produktlinjeförlängning, samvarumärkning och varumärkesutvidgning. Christian Ihre, 
varumärkeskonsult och grundare av det affärsstrategiska företaget Lynxeye,  menar att varken 
Philip Morris eller Private varumärkesutvidgat för att maximera intäkter, utan för att genom 
spill-over produkter som kläder och drycker öka preferensen för företagens kärnsprodukter 
som marknadsförs under varumärkena, det vill säga tobak och pornografi (Christian Ihre, 
2003-06-12). 
 
 
 

6.3 Fallstudieföretagens hantering av sina moraliska 
problem 
 
När det gäller branscher som befinner sig i moraliskt tveksamma verksamheter håller Mats 
Fogelberg på Audumbla Pilots med om att det finns skäl för dessa företag att tvätta sina 
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varumärken. Med varumärkestvätt menar Fogelberg att skapa kommunikationsvägar runt det 
moraliska dilemmat, till målgruppen. Sådana värdegenererande åtgärder kan vara att ”sätta 
upp regler för verksamheten”, ”ägna sig åt socialt engagemang”, ”bli mer öppnare med vad 
man håller på med” och ”kommunicera varumärkets fördelar” (Mats Fogelberg, 2003-06-03). 
 
På www.health.org och http://socialmarketing-nutrition.ucdavis.edu presenteras utmärkande 
drag för social marknadsföring. Dessa är: 
 

• Marknadsföring av en idé 
 

• Målet är förändring i beteende 
 

• Samhällsförändring 
 

• Kan oftast lova endast framtida tillfredsställelse 
 
Efter att ha tagit del av Mats Fogelbergs resonemang kan ytterligare en säregenskap läggas till 
social marknadsföring: 
 

• Avleda ett varumärkes moraliska problem 
 
När det gäller Svenska Spel och dess hantering av sitt moraliska problem, är det företagets 
yttersta ägare, Finansdepartementet, som utfärdar de direktiv Svenska Spel lyder under. Ett av 
Meg Tivéus direktiv är att driva ett lönsamt företag, vilket är normalt, eftersom det är något 
alla företagare eftersträvar. Ett annat direktiv staten utfärdat är att det i huvudsak är 
Folkhälsoinstitutet som ska ta hand om spelberoende.  
 
Mot bakgrund av att Svenska Spels produkter samtidigt ska säljas till konsumenterna på ett 
”ansvarsfullt och säkert sätt”, vidtar dock företaget vissa åtgärder när det gäller spelansvar. 
Enligt Uppdrag Granskning utbildar Svenska Spel all personal i frågor som rör spelberoende 
och sprider information till ombud, myndigheter och spelare samt deras anhöriga, hur man 
kan förebygga och söka hjälp för det (Uppdrag Granskning, 2003-03-25). 
 
När jag analyserar Svenska Spels spelansvarsåtgärder verkar de huvudsakligen handla om 
utbildning och information. I denna information erkänner förvisso Svenska Spel att det 
tillhandahåller en kontroversiell produkt och att företaget är medveten om att spelmissbruk 
utgör problem. Emellertid har jag inte stött på någon information som redogör för några 
praktiska eller konkreta handlingsåtgärder som Svenska Spels frontpersonal är skyldiga att 
vidta när grava spelmissbrukare besöker kasinona eller spelar på automatspelen. Trots detta 
tycker Thomas Nilsson, vd på Spelinstitutet, att Svenska Spel mer än väl följer sina 
ansvarsförpliktelser. Det är i huvudsak mot svenska staten han riktar sin kritik (Thomas 
Nilsson, 2003-09-26). 
 
Mot bakgrund av Nilssons resonemang i kapitel 5.1 om förebyggande åtgärder för 
spelberoende anser jag att Svenska Spel borde vara den ivrigaste initiativtagaren till att 
utveckla en långsiktig handlingsplan som syftar till att stävja spelmissbruk. För hur 
eftersträvansvärt är det egentligen att alltid vara hackkycklingen som alla kan avreagera sig på 
när orsaker till spelmissbruk diskuteras? Förvisso är det hos Svenska Spel och via företagets 
produkter som människor utvecklar spelberoende. Men man ska också komma ihåg att det är 
Svenska Spels ägare, svenska staten, som bestämt att det primärt är Folkhälsoinstitutet och 
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inte Svenska Spel, som ska behandla och vårda de spelberoende. Att Svenska Spel och dess 
produkter över huvud taget finns på den svenska marknaden beror heller inte på Svenska Spel. 
Det är genom politiska beslut som svenska spelbranschen utvecklats till vad den är idag.  
 
Emellertid anser jag inte att Svenska Spel bidrar tillräckligt för att dämpa spelmissbruket. Om 
Tivéus skriver brådskande brev till Finansdepartementet om den alarmerande 
konkurrenssituationen de utländska Internetbaserade spelföretagen utgör, borde hon också 
kunna skriva ett brev till lämplig instans, där hon yrkar på att ge framför allt kasinopersonalen 
större möjligheter att hindra spelberoende för att inträda kasinona. Jag anser inte att 
ålderskontroll och upplysning till personal räcker, eftersom att i takt med att allt fler 
forskarrapporter och media rapporterar om att antalet spelmissbrukare blir fler, ökar också 
allmänhetens negativa associationer till Svenska Spel. Thomas Nilsson säger att det måste till 
en radikal begränsning när det gäller utbudet av kasinon och automatspel, om spelmissbruket 
ska kunna stävjas (Thomas Nilsson, 2003-09-26). Detta är exempel på åtgärder Svenska Spel 
kan vidta när det gäller spelansvar.  
 
Philip Morris hanterar sitt moraliska problem genom att bland annat lägga pengar och resurser 
på att belysa de mer välgörande sammanhang, i vilka varumärket förekommer, som ligger 
långt från det moraliska problemet. Philip Morris stödjer bland annat aidsforskning och är 
världens största sponsor av kultur (Aftonbladet, 2000-08-25). Ann-Therése Enarsson säger att 
tobaksbolagen bytt strategi när det gäller att hantera det moraliska problemet. Tidigare körde 
bland annat Philip Morris med skrämseltaktik, vilket gick ut på att tysta antirökorganisationer 
genom hot. Den taktiken är nu utbytt till att försöka framstå som ”the good citizen” – den 
gode medborgaren. Ett inslag i denna strategi är välgörenhet, där företagen donerar stora 
summor till exempelvis aidsforskning (Ann-Therése Enarsson, 2003-12-03).  
 
Att Philip Morris bytt strategi och gjort sig öppen för mer insyn anser jag är ett klokt drag, 
eftersom det leder till positiva attitydförändringar till företaget. Däremot anser jag att det är 
cyniskt att Philip Morris å ena sidan årligen lägger miljoner USD på forskning som syftar till 
att utrota den dödliga sjukdomen aids, samtidigt som företagets kärnprodukter dödar tusentals 
människor varje år. Emellertid dämpas de negativa associationerna till varumärket genom att 
det förekommer i välgörande sammanhang.   
 
Trots Privates expansiva och ekonomiska framgångar, möts företaget fortfarande av hårt 
motstånd. Stockholmsbörsens deklaration om att Private är portad från att listas på börsen 
(Finanstidningen, 2002-02-02) och Alta Vista Nordic blixtsnabba agerande när det gäller att 
undanröja möjligheterna för Private att annonsera på företagets Nordensajter (Svenska 
Dagbladet, 2000-11-21) är båda tydliga exempel som tyder på detta. Förvisso verkar 
protesterna bli större ju längre norrut i Europa pornografi diskuteras, men det är ett faktum att 
porrindustrin är en laddad och moralisk betänklig verksamhet på många håll. 
 
I kapitel 4.3 berättade jag om olika åtgärder Private vidtagit för att röja upp i såväl företaget 
som i porrbranschen. Bland annat är företaget noga med att inga modeller är prostituterade 
(Computer Sweden, 2000-11-24) och att alla hiv- och drogtestas inför varje casting 
(Folkhemmet, 2001-11-06). När det gäller Privates hantering av sitt moraliska problem blir 
Fogelbergs varumärkestvättande åtgärder aktuella även här. Private har både satt upp regler 
för verksamheten och blivit mer öppen med vad man håller på med, vilket bidar till att skapa 
positiva associationer till varumärket.  
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Sammanfattningsvis ägnar sig samtliga fallstudieföretag åt att tvätta bort de moraliska 
problemen genom att bland annat skapa värdegenererande kommunikationskanaler till 
målgruppen. För att åstadkomma detta vidtar företagen olika åtgärder, som exempelvis socialt 
ansvar, öppenhet, information, välgörenhet, interna regler och ålderskontroller. 
 
 
 

6.4 Avleder varumärkesstrategierna de moraliska 
problemen? 
 
En gemensam nämnare när det gäller fallstudieföretagens karaktär är att de alla befinner sig i 
moraliskt tveksamma verksamhetsområden, eftersom produkterna de tillhandahåller präglas 
av diverse moraliska betänkligheter. En annan gemensam nämnare är att det förekommer 
lobbyverksamhet mot företagens kärnprodukter i forma av antikampanjer mot spel, tobak och 
pornografi. 
 
Mot denna bakgrund ställer jag frågan om fallstudieföretagen med hjälp av 
varumärkesstrategier kan avleda det moraliska motståndet och därigenom genomföra vad jag 
kallar varumärkestvätt. En befogad fråga i sammanhanget är om det alls finns något behov 
från fallstudieföretagens sida att ta bort fokus från det moraliska dilemmat, eftersom samtliga 
företag innehar en dominerande ställning på sina respektive marknader. Jag anser inte att 
något av fallstudieföretagen kommer att lämna sina marknader och att det moraliska 
problemet därför återstår. Det moraliska dilemmat  kommer aldrig att försvinna, men kan det 
dämpas med hjälp av olika varumärkestvättande åtgärder? 
  
När det gäller Svenska Spel har det tidigare uppsatsen framkommit att såväl professor Sten 
Rönnberg som docent Ove Svensson anser att kasinolokalen bidrar till att skapa en känsla av 
lyx och glamour, att kännas sig utvald och att kasinots bar bidrar till att förstärka dessa 
känslor. Svensson använder ordet konsumtionskaterdral, när han beskriver kasinon, vilken 
syftar till att få oss att spela mer. Genom avsaknaden av såväl klockor som insläpp av dagsljus 
skapar kasinot en miljö som är avskärmad från världen utanför (Ove Svensson, 2003-06-10). 
Sammanfattningsvis anser Sten Rönnberg och Ove Svensson att kasinomiljön bidrar till att 
minska medvetenheten om de negativa följderna av för mycket spelande och att Svenska 
Spels moraliska problem därför avleds. 
 
När det gäller Philip Morris har min föresats varit att ta reda på om företagets 
varumärkesutvidgning Marlboro Classics bidrar till att avleda företagets moraliska problem 
och istället skapa positiva associationer till varumärket. Christian Ihre menar att Marlboro 
ökar sin attraktivitet genom att även stå för en högkvalitativ och egen kläddesign. 
Varumärkesutvidgningen bidrar till att dels avdramatisera varumärkets negativa prägel, dels 
öka preferensen för Marlboro som cigarettmärke (Christian Ihre, 2003-06-12). 
 
Ann-Therése Enarsson menar att varumärkesutvidgningen Marlboro Classics leder till att 
varumärket neutraliseras, eftersom det förekommer i fler sammanhang efter utvidgningen. 
Företaget avleder sitt moraliska dilemma genom att fokus hamnar på klädkollektionen och 
inte på effekter av tobaksrökning (Ann-Therése Enarsson, 2003-12-03).  
 
Tomas Brytting, docent på Handelshögskolan och medlem i Akademien för Etik i Arbete 
menar att Marlboro Classics bidragit till att avleda Philip Morris moraliska problem, eftersom 
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varumärket förknippas med mer positivt laddade värderingar genom varumärkesutvidgningen 
(Tomas Brytting, 2003-06-10). Sammanfattningsvis anser Enarsson och Brytting att 
varumärkesutvidgningen Marlboro Classics bidrar till att avleda Philip Morris moraliska 
dilemma och skapa mer positiva associationer till varumärket. 
 
När det gäller Private har jag velat undersöka om företagets applicering av såväl 
varumärkesutvidgning som samvarumärkning bidrar till att flytta fokus från de moraliska 
problemen och istället skapa positiva associationer till varumärket. Som jag vid ett par 
tillfällen redan påpekat säger Berth Milton att ”vi vill ta bort gränsen mellan porr och det som 
är vanligt” och att ”det är därför vi startar kläder, drycker och andra projekt som styr 
pornografin mot en livsstil för att ta bort [den] gränsen.” (Kalla Fakta, 2000-03-26). Tomas 
Brytting kommenterar detta uttalande med att det är självklart att Private genom 
varumärkesutvidgning vill avleda sitt moraliska problem (Tomas Brytting, 2003-06-10).  
 
Christian Ihre menar att Private bidrar till att avdramatisera sin pornografiska prägel genom 
att utvidga mot mer vardagliga produkter (Christian Ihre, 2003-06-12). Tina Olsson på ROKS  
menar att det är nödvändigt för Private att ge varumärket en mer rumsren karaktär, eftersom 
grunden för ett företags existens bygger på att människor har en positiv känsla för företaget 
(Tina Olsson, 2003-11-22). 
 
När det gäller Privates samvarumärkningar med bland annat Internetportaler och olika band 
inom musikbranschen, anser Tomas Brytting att företaget även med hjälp av denna 
varumärkesstrategi bidrar till att tappa varumärket på moraliska betänkligheter. Private 
sponsringsverksamhet skapar en mer positiv image av varumärket, eftersom fokus flyttas från 
porrverksamheten till exempelvis idrottsprofiler (Tomas Brytting, 2003-06-10).  
 
Således anser personer som dagligen arbetar med antingen varumärkesstrategier, etik eller 
lobbying mot pornografi, att Private avleder sitt moraliska problem och skapar mer positiva 
associationer till varumärket, genom företagets varumärkesutvidgningar och 
samvarumärkningar.  
 
Sammanfattningsvis har mina undersökningar visat att ett motiv för företag, som befinner sig 
i moraliskt tveksamma verksamhetsområden kan, genom att applicera varumärkesstrategierna 
produktlinjeförlängning, samvarumärkning och varumärkesutvidgning, avleda varumärkets 
moraliska problem, skapa positiva associationer till detsamma och åstadkomma vad jag kallar 
varumärkestvätt.  
 
Dessutom har det framkommit att moraliskt tvivelaktiga branscher kan tvätta sitt varumärke 
genom att ägna sig åt social marknadsföring, eftersom det tar bort fokus från varumärkets 
moraliska problem och istället skapas positiva associationer till detsamma. Resultatet av min 
analys kring varumärkestvätt är uppsatsens genererade teori, vars innebörd kan illustreras i 
märkespentagonen, vilken metaforiskt omsluter varumärkets moraliska problem. 
Märkespentagonen består av fem dimensioner: produktlinjeförläning, samvarumärkning, 
varumärkesutvidgning, social marknadsföring och byte av varumärke. 
 
Genom bland annat Mats Fogelbergs medverkan har alltså ytterligare en dimension till 
resonemanget kring varumärkestvätt tillkommit. Som tidigare nämnts menar Fogelberg att 
socialt ansvar och välgörenhet är olika varumärkestvättande åtgärder varumärkesinnehavare 
kan vidta för att motverka varumärkets moraliska dilemma. Eftersom såväl socialt ansvar som 
välgörenhet ingår i social marknadsföring.  
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Mot bakgrund av bland annat Ann-Therése Enarssons och Tomas Bryttings slutsatser kring 
Philip Morris motiv till bytet av koncernnamn och varumärke kan även varumärkesbyte  
avleda en varumärkesinnehavares moraliska problem och skapa värdegenererande effeker för 
varumärket. Således är också byte av varumärke en dimension inom teoribildningen för 
varumärkestvätt och ingår därför i märkespentagonen.  
 
 
 
 
                     produktlinjeförlängning                                    samvarumärkning 

 
 
 varumärkets 

                                                             moraliska problem 
 
               social marknadsföring                                                   byte av varumärke 
 
 

                 
               varumärkesutvidgning 

 
Märkespentagonen 
(Källa: Hagström, 2003) 
 
 
Märkespentagonens illustrerar hur företag i moraliskt tvivelaktiga verksamhetsområden kan 
avleda fokus från varumärkets moraliska problem, genom att vidta avdramatiserande åtgärder 
som generar positiva värden till varumärket och på så sätt tvätta varumärket. Ur ett 
varumärkesteoretiskt perspektiv är produktlinjeförlängning, samvarumärkning och 
varumärkesutvidgning exempel på sådana åtgärder. Emellertid kan även social 
marknadsföring och byte av varumärke vara avdramtiserande åtgärder som sätter varumärkets 
moraliska problem i periferin.  
 
Vad fyller då märkespentagonen för funktion? Hur används den och vilka är den till för? 
Märkespentagonen sammanfattar strategier för varumärkestvätt. Genom märkespentagonen 
kan varumärkesinnehavare hitta strategier som avleder moraliska problem. Motorganisationer 
kan använda märkespentagonen om de vill utröna om en moraliskt tvivelaktig 
varumärkesinnehavare försöker tvätta sitt varumärke. Märkespentagonen fungerar också som 
språngbräda för studenter och andra forskare, som avser att ytterligare utveckla begreppet 
varumärkestvätt. Ytterst kan vem som helst som vill undersöka om varumärkesinnehavare 
ägnar sig åt varumärkestvätt.  
 
Emellertid måste två förutsättningar föreligga om märkespentagonen ska anses giltig och 
kunna användas, vilket beror på att modellen endast baseras på vad som framkommit under 
denna uppsats. Dels måste varumärkesinnehavarens kärnverksamhet som existerar under 
varumärket präglas av ett moraliskt dilemma, dels måste det finnas ett etablerat och uttalat 
moraliskt motstånd riktat mot företaget. Mot bakgrund av att Svenska Spels varumärkestvätt 
baseras på endast en varumärkesstrategi räcker det om den moraliskt tveksamma 
varumärkesinnehavaren applicerar en av märkespentagonens fem dimensioner.  
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6.5 Det moraliska motståndets framtid 
 
Uppsatsens genererade teori, som illustreras i den metaforiska modell jag kallar 
märkespentagonen, är ett direkt resultat av hur fallstudieföretagen arbetar med sina 
varumärken. Jag anser emellertid att det moraliska motståndet som riktas mot dessa företag 
inte alltid är befogat, eftersom omvärlden i stor utrsträckning bidrar till att dels legitimera 
dessa branscher och deras moraliska problem, dels lobbar för att släppa ännu mer på 
regleringarna som håller de moraliska problemens omfattning någorlunda i schack. 
 
Jag anser att det exempelvis i Svenska Spels fall inte ska glömmas bort att det är politiska 
beslut som gjort det möjligt för såväl kasinon som automatspel att existera. Docent Philip 
Leander menar att kasinomiljön dåligt matchar den traditionellt ”protestantiska 
sparsamhetsivern” (Dagens Nyheter, 2003-09-21). När det gäller konkurrens från främst 
utländska Internetbaserade spelföretag har Svenska Spel onekligen mycket att sätta emot. 
Åtminstone inte om man jämför företagets återbetalningsandel, som är 55 öre per satsad 
krona. Unibet och Ladbroke betalar tillbaka 93 öre per krona. En av tankarna bakom de 
traditionellt måttliga svenska vinstchanserna är att hålla spelberoendet nere genom att göra 
spelandet mindre lockande (Dagens Nyheter, 2003-11-24).  
 
Samtidigt får en allt större del av Svenska Spels intäkter som går till statskassan finansiera allt 
fler politisk ändamål (Ove Svensson, 2003-06-10). Föreningslivets och idrottsrörelsens behov 
blir allt större och Meg Tivéus skriver brev till regeringen där hon understryker behovet av att 
göra Svenska Spel mer konkurrenskraftigt, vilket i realiteten kommer innebära att den svenska 
utbetalningsandelen höjs, spelandet ökar och spelberoendet likaså (Uppdrag Granskning, 
2003-03-25). Sammanfattningsvis kommer såväl internationell konkurrens som större behov 
från Svenska Spels avkastning till statskassan leda till att den svenska spelmarknaden kommer 
bli mer konkurrensutsatt, vilket i sin tur kommer resultera i fler spelberoende. 
  
När det gäller motståndet mot Private och porrbranschen anser jag att det är anmärkningsvärt 
att ROKS och andra motorganisationer demoniserar Berth Milton och hans imperium. Han 
gör väl ändå så gott han kan för att få bort de negativa inslagen i porrbranschen. Om det ska 
riktas moralisk kritik mot någon är det väl finansvärlden och aktiebörsen, som genom att 
notera Private legitimerar såväl företaget som porrbranschen. Som tidigare framkommit 
försöker Private etablera sig i Europa (Aftonbladet, 2001-07-05) och trots att ”det tveklöst 
kommer uppstå negativ respons från många håll” är ”de ekonomiska argumenten i Privates 
fall är så pass starka att de omöjligen kan stoppa marknadens intresse”, säger aktiemäklaren 
Robyn Harte-Bunting på Londonsbörsen (Kalla Fakta, 2000-03-26). Sammanfattningsvis 
kommer Private även att noteras på en aktiebörs i Europa. Företagets aktier går sedan 2001 att 
köpa på OM-gruppens internationella e-handelsplats Jiway (Finanstidningen, 2001-08-16). 
Det moraliska motståndet kommer få mindre betydelse i takt med att finansvärlden välkomnar 
Private och företaget gör vad det kan för att rensa ut prostitutions- och droginslagen. 
 
När det gäller Philip Morris anser jag att namnbytet till Altria i kombination med att 
koncernens divisionsindelning ser ut som den gör, är väl valda långsiktiga strategier. 
Skadeståndskrav på miljarder USD, lagstiftning som begränsar marknadsföring av 
tobaksvaror, rökförbud på allt fler platser runt om i världen och stora varningstexter på 
cigarettpaketen är alla tecken på att tobaksindustrins inte går en ljus framtid till mötes. Om 
Philip Morris i framtiden vill eller av juridiska skäl kommer bli tvungen till att göra sig av 
med sina tobaksdivisioner, kommer de relativt smärtfritt kunna kopplas loss från koncernen. 
Altria kan då välja att enbart satsa och växa inom livsmedelsindustrin och eller 
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varumärkesutvidga till andra produktkategorier. Motståndet mot tobaksindustrin kommer med 
största sannolikhet att öka och få större gehör i takt med att de negativa effekterna av rökning 
tas på större allvar. 
 
Gemensamt för Svenska Spel och Private i detta delkapitel är att omvärlden, vare sig det är 
idrottsrörelsen eller finansvärlden, bidrar till att påverka det moraliska motstånd som 
företagen utsätts för. Orsaken är kort och gott pengar. Såväl spel- som porrbranschen är både 
konjunkturoberoende och lönsamma verksamhetsområden. Det är bevisligen så att när 
vinstintresset blir överhängande åsidosätts det moraliska motståndet. Så länge det går att tjäna 
tillräckligt med pengar på en verksamhet verkar det helt enkelt spela någon roll huruvida den 
präglas av ett moraliskt problem eller inte. Därför anser jag att motståndsorganisationerna 
ibland borde omdirigera en del av sin kritik mot de moraliskt tveksamma branscherna till att 
också innefatta de politiska beslutsfattarna. Utvecklingen av det moraliska motståndet som 
riktas mot företagen beror således på hur lönsam verksamheten är.  
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7 Reflektioner 
 
Mot bakgrund av uppsatsens speciella karaktär vill jag i detta kapitel återknyta en del av 
analysmaterialet till metodkapitlet, eftersom jag anser att det finns anledning att kommentera 
en del saker som antingen är kopplat till känsligheten i ämnesvalet eller som uppkommit 
under uppsatsarbetets gång. Jag redogör även för några av mina reflektioner, vilka har en 
mer empirisk karaktär, som uppkommit under upprättandets gång.  
 
Ämnet för denna uppsats är ovanligt och intressant på många sätt, bland annat på grund av att 
inget av fallstudieföretagen velat svara på några frågor, men också beroende på att ämnet är 
nytt och att jag inte kunnat förutse reaktionerna hos de intervjuobjekt jag kontaktat. Samtliga 
fallstudieföretag har ansett innehållet vara så till den grad känsligt, att de avböjt att medverka. 
Den kanske intressantaste aspekten just handlar om fallstudieföretagens reaktioner och 
beteenden. Jag har viss förståelse för att fallstudieföretagen undanber sig att svara på vissa 
frågor. Det är onekligen så att de befinner sig i ett moraliskt dilemma, eftersom de 
tillhandahåller produkter som på något sätt är skadliga eller har negativ inverkan på 
människor.  
 
Som tidigare nämnts resonerar Gummesson om kravet på tillgång till information, eller data 
kring det föremål forskaren avser undersöka om meningsfulla slutsatser ska kunna dras 
(Gummesson, 1985). Jag anser emellertid att det inte är särskilt märkligt att 
fallstudieföretagen inte medger att de tillhandahåller moraliskt tvivelaktiga produkter. Snarare 
tvärtom, eftersom sådana avslöjanden skulle kunna skada varumärkets image, leda till 
sjunkande försäljning och således sämre resultat. Fallstudieföretagens egna intressen måste 
ses i ljuset av deras vägran att uttala sig om sina moraliska problem, när såväl access- som 
trovärdighet diskuteras.  
 
Trots accessproblemet anser jag att jag genom övrig sekundärdata och primärdata lyckats 
insamla tillräckligt med relevant information för att kunna fördjupa begreppet 
varumärkestvätt och påstå att fallstudieföretagen genom applicerandet av olika 
varumärkesstrategier och social marknadsföring, avleder de moraliska problem som präglar 
deras verksamheter.  
 
Att exempelvis både konsultföretaget Differ och Svenska Spel återsänder frågeformulären – 
efter att ha tagit del av frågorna – obesvarade, snarare förstärker än försvagar teorin om att det 
förekommer problempräglade företeelser av moralisk karaktär inom fallstudieföretagens olika 
verksamheter och att det dessutom är någonting de helst undviker att beröra och uttala sig om. 
Ulf Lundell lär har sagt att ”även en inställd konsert är en konsert”. Jag anser att Lundells 
metafor kan appliceras på fallstudieföretagens ovilja att befatta sig med frågor angående deras 
moraliska problem, alltså att inga svar kan anses vara svar i sig. Trots detta föreligger ett 
accessproblem, eftersom inget fallstudieföretag velat medverka, och jag vill understryka att 
jag är medveten om detta. 
 
Hur påverkar då accessproblemet trovärdigheten? Som tidigare nämnts hävdar Johnsson-
Lindfors att vid undersökningar som syftar till att generera teori brukar man tala om trovärdig 
teori istället för sann teori, och att kriterierna giltighet, reliabilitet och intersubjektivitet kan 
användas för att bedöma om den generade teorin är trovärdig (Johnsson-Lindfors, 1995). En 
avsikt med denna uppsats är just att lägga grunden till teoribildning. Det kriterium som 
möjligen skulle kunna ifrågasättas i trovärdighetsdiskussionen är intersubjektivitetskriteriet, 
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det vill säga om samtliga parter som uppsatsen analyserar, accepterar de gjorda tolkningarna. 
Författarna menar dock att en tolkning inte behöver vara mindre trovärdig om någon part 
uttrycker negativa känslor över den (Johansson-Lindfors, 1995).   
 
Under arbetets gång har allehanda företeelser förekommit, vilka lett till eftertankar som jag 
skulle vilja ge uttryck för. Trots att följande reflektioner är personliga anser jag inte att de 
påverkar uppsatsens objektivitet, eftersom mitt akademiska bidrag i huvudsak baserats på 
fakta som framkommit tidigare. Dessutom handlar mina åsikter främst om dubbelmoral jag 
anser förekomma i samband med moraliskt betänkliga verksamheter. Denna dubbelmoral är 
ingalunda något endast fallstudieföretagen kan beskyllas för att ägna sig åt. Jag för även 
diskussioner kring den externa lagstiftningen, som ibland hindrar fallstudieföretagen från att 
antingen lämna sitt moraliskt tveksamma verksamhetsområde eller att aktivt arbeta för att 
begränsa verksamhetens moraliska problem.  
 
En sak jag tydligt anser framkommit under uppsatsarbetet är hur svårhanterligt och känsligt 
det kan vara att diskutera moraliska dilemman. I synnerhet för fallstudieföretagen, själva 
ägarna av de moraliska problem, som bekant inte ens velat kommentera dem. Samtidigt anser 
jag att makthavare i vissa fall fattar beslut på nästan dogmatiska grunder och utan dialog med 
den berörda moraliskt tveksamma branschen, i jakten på att förbjuda olika produkter som 
karaktäriseras av moraliska problem.  
 
När det gäller spelbranschen anser jag att det är dubbelmoral att svenska staten avsätter 
hundratals miljoner kronor årligen på spelreklam samtidigt som utländska spelaktörer 
förbjuds att verka på den svenska marknaden. Att skälet skulle vara att skydda de 
spelberoende från de utländska spelbolagen håller inte, eftersom Svenska Spel genom sin 
egen annonsering, gör allt för att få oss att spela mer. Det blir nog ingen lätt uppgift för staten 
att bevisa att annonser från just Unibet leder till att människor hamnar i spelberoende (Dagens 
Nyheter, 2003-11-25). Dessutom tycker jag det är en utomordentlig dubbelmoral i att Bo 
Ringholm å ena sidan är för fri rörlighet mellan EU:s länder samtidigt som han motarbetar de 
utländska spelbolagen. Lagstiftarna kan väl alltid ställa krav på utländska spelbolag som söker 
licens för att få verka på den svenska marknaden, genom att låta en viss procent av intäkterna 
gå till att stödja spelberoende eller det svenska föreningslivet. 
 
Enligt Magnus Bild på Handelshögskolan är en förklaring till Svenska Spels lönsamhet just 
att bolaget erbjuder låga odds och betalar tillbaka en liten del av insatserna till spelarna. Meg 
Tivéus påstår att ”ju större utbetalningarna till vinnarna man har, ju farligare är i grunden 
spelet. Och här har ju vi ett stort spelansvar som statligt spelbolag” (Uppdrag Granskning, 
2003-03-25). Svenska Spel redogör i inledningen av sin årsredovisning att företagets affärsidé 
är att ”sälja ett varierande utbud av spännande och underhållande spel med penningvinster på 
ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt.” (Svenska Spels årsredovisning 2002). På ett 
tillgängligt, ansvarsfullt och säker sätt. Det låter ju bra. Emellertid ifrågasätter jag starkt om 
alla anställda inom Svenska Spel är införstådda med detta. I synnerhet när det uppdagas hur 
kasinopersonalen i realiteten hanterar spelmissbrukare.  
 
Jag anser att det är dåligt att nuvarande regelverk möjliggör för en spelberoende människa att 
attackera personal och övriga gäster innan det börjar blir tal om avstängning. En bartender 
serverar i regel inte kraftigt berusade gäster. De ombeds istället att börja tänka på refrängen. 
Jag anser att det är märkligt att inte samma sak gäller för svenska kasinoanställda. 
Frontpersonalen vid spelborden, som dagligen möter spelberoende, bör genom argument av 
typen ”lång erfarenhet av spelmissbrukares beteendemönster” kunna neka en människa att 
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fortsätta spela. När det gäller vegasspelen, som både lockar ungdomar och är mycket 
beroendeutvecklande, kan väl Svenska Spel begränsa dessa spelautomater till 
serveringsställen dit bara människor över 18 år har tillträde. 
 
När det gäller tobaksbranschen och svenska regeringens beslut från 2002 att förbjuda så 
kallad indirekt tobaksreklam, det vill säga förbud mot reklam som inte alls gör reklam för 
tobak, anser jag att det är anmärkningsvärt att makthavarna åsidosätter principerna för ett 
demokratiskt samhälle genom att gå in och peta i grundlagarna för att kunna åstadkomma ett 
förbud mot indirekt tobaksreklam. Ett förbud som på Europabasis än så länge är ett förslag 
från EU-kommissionen, vilket EG-domstolen dessutom avslagit och tvingat omarbetas, på 
grund av att det inte är förenligt med reglerna om den fria marknaden inom EU.  
 
Ett förbud mot direkt tobaksreklam fanns redan, och det måste väl ändå ligga ett intresse i att 
tobaksföretagen kan fortsätta att göra affärer genom att applicera sina starka varumärken på 
andra produktkategorier? Ty var kan tobaksbolagen komma att hamna om man ska dra de 
yttersta konsekvenserna av makthavarnas beredvillighet när det gäller att bekämpa tobaken? 
Vad blir nästa steg? Enarsson vill se ett förbud mot produktplacering av tobaksvaror. Kan 
förbuden mot tobak komma gå så långt att alla offentliga sammanhang där rökning 
förekommer, och någonsin har förekommit, censureras? Kan gamla James Dean filmer där 
självaste hjälten agerar med en cigarett hängandes i mungipan – och därmed direkt inspirerar 
till rökning – att förbjudas i framtiden? I längden undrar jag om någon rökare går säker. 
 
När det gäller tobaksjättarnas applicerande av exempelvis varumärkesutvidgning kan det, vid 
närmare eftertanke, faktiskt förhålla sig så att förbudet mot direkt tobaksreklam helt enkelt 
tvingat tobaksbolagen att vidta diverse varumärkesstrategiska åtgärder, för att över huvud 
taget kunnat synliggöra sina varumärken och finnas på marknaden. När nu även den 
möjligheten försvunnit (om än så länge bara i Finland och Sverige) löper tobaksbolagen en 
risk att förlora många av sina starka varumärken. Jag anser att det bör finnas andra lösningar 
som både syftar till att minska rökningen i världen och tillåter tobaksföretagen att ge sig in i 
nya branscher och satsa på nya produktområden med hjälp av sina existerande starka 
varumärken.  
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8 Slutsats 
 
I detta sista kapitel sammanfattar jag uppsatsens akademiska bidrag, där jag bland annat ger 
begreppet en engelsk term. Kapitlet avslutas med att jag lämnar förslag till fortsatt forskning.  
 
 
 

8.1 Slutdiskussion 
 
Uppsatsens akademiska bidrag består av den genererade teori som utgörs av det utvecklade 
begreppet varumärkestvätt, som illustreras i märkespentagonen. I uppsatsen har jag undersökt 
tre olika företag. Gemensamt för dessa tre fallstudier är att deras kärnverksamheter präglas av 
ett moraliskt dilemma. Samtliga företag har också applicerat en varumärkesstrategi. Dessutom 
finns ett etablerat och uttalat motstånd mot dem. 
  
Min föresats har varit att försöka utröna om ett motiv till fallstudieföretagens applicerande av  
varumärkesstrategierna, som utgörs av produktlinjeförlängning, samvarumärkning och 
varumärkesutvidgning, kan vara att avleda de moraliska problem som präglar varumärkena 
genom att låta de förekomma i sammanhang där fokus från kärnproduktens moraliska 
dilemma försvinner, vilket sker genom applicerandet av varumärkesstrategierna, för att på så 
sätt skapa positiva associationer till varumärket och därigenom åstadkomma det jag kallar 
varumärkestvätt. 
  
Fallstudieföretagen Svenska Spel, Philip Morris och Private Media Group, Inc. möts av 
moralisk kritik av motorganisationerna Spelinstitutet, En Rökfri Generaton och ROKS, på 
grund av att företagens kärnverksamheter kan leda till antingen spelberoende, lungcancer och 
en tvivelaktig kvinnosyn. Genom bearbetning av teoribildning kring brand management och 
social marknadsföring, tidningsartiklar, intervjuer med motorganisationer, 
varumärkeskonsulter, docenter och etikforskare, har jag dragit slutsatsen att varumärkestvätt 
kan vara ett motiv när moraliskt tvivelaktiga branscher applicerar ovannämnda 
varumärkesstrategier. 
 
En annan slutsats jag dragit är att även social marknadsföring och byte av varumärke kan vara 
motiv till varumärkestvätt. Innebörden av varumärkestvätt illustreras i modellen 
märkespentagonen (se kap. 6.4) som metaoforiskt omsluter varumärkets moraliska problem. 
Dimensionerna eller strategierna produktlinjeförlängning, samvarumärkning och 
varumärkesutvidgning, social marknadsföring och byte av varumärke kan alla appliceras av 
varumärkesinnehavare som vill åstadkomma varumärkestvätt, det vill säga avleda 
varumärkets moraliska problem genom att låta det förekomma i sammanhang som genererar 
positiva associationer till detsamma.   
 
Begreppet varumärkestvätt kan sammanfattas som ett varumärkesstrategiskt verktyg med 
utgångspunkt i produktlinjeförlängning och eller samvarumärkning och eller  
varumärkesutvidgning och eller social marknadsföring och eller byte av varumärke, vilket 
varumärkesinnehavare, som  tillhandahåller moraliskt problematiska märkesprodukter, kan 
använda i syfte att avleda varumärkets moraliska dilemma och skapa värdegenererande 
associationer, vilket avdramatiserar den allmänt negativa inställning och moraliska kritik som 
präglar varumärket. Den engelska term jag gett begreppet varumärkestvätt är brand washing.    
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8.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Jag har med detta arbete försökt utvidga varumärkeslitteraturen genom att ge fenomenet 
varumärkestvätt en teoretisk definition samt öppna dörrarna till nya initiativ när det gäller att 
bedriva ytterligare forskning inom området. Ämnet är nytt och jag hoppas att begreppet 
varumärkestvätt kommer kunna ges en bredare betydelse och djupare innebörd genom nya 
undersökningar inom andra moraliskt tvivelaktiga branscher och verksamhetsområden. Nedan 
följer några förslag på litterära och empiriska områden som kan undersökas när begreppet 
varumärkestvätt studeras. 
 
När det gäller varumärkesteorin anser jag att det skulle vara intressant att undersöka om 
fenomenen brand switch och produktlinjemärkning är applicerbara på varumärkestvätt. Beror 
val av namn eller varumärke vid företagsfusioner på om någon av de involverade parterna 
befinner sig i ett moraliskt dilemma?  
 
En annan förhoppning är att det inom en snar framtid kommer etablerats en svensk lämplig 
översättning på termerna ”brand management” och ”brand manager”. Ibland förekommer 
sporadiska och självtolkade översättningar som varumärkesförvaltning och 
varumärkesförvaltare, vilka jag anser är opassande eftersom de är alldeles för passiva och inte 
tillräckligt dynamiska för att göra de engelska orden rättvisa. Sålunda efterlyser jag en mer 
vedertagen svensk benämning till vardera engelska termer.  
 
När det gäller de empiriska undersökningarna anser jag att det kan göras åtskilliga med 
varumärkestvätt som utgångspunkt. Det finns idag många multinationella och 
världsomspännande västerländska företag som har sin tillverkning i tredje världen, där löner 
och övriga tillverkningskostnader är betydligt lägre än i industriländerna. Barnarbete och 
påfrestande arbetsmiljöer är också stora problem i fattiga länder, och somliga företag undviker 
att ta sitt ansvar. Även studier av företag, vars produktion får omfattande negativa 
konsekvenser på naturen och miljön, kan göras.  
 
Värt att upprepa här är Mats Fogelberg på Audumbla Pilots, när han säger att varumärkestvätt 
bör ses ur flera sammanhang och inte endast i koppling till märkesprodukten. Tar företag – 
särskilt de i tredje världen – tillräckligt socialt ansvar? Upplyser de allmänheten om sin 
verksamhet och dess följder? I samband med den frågeställningen kan jag slutligen 
rekommendera Naomi Kleins bok ”No Logo” (Ordfront, 2002) som bland annat kritiserar 
globala, västerländska företag för det ibland omoraliska sätt på vilket de bedriver verksamhet 
i tredje världen. I den kan både inspiration och kunskap om moralisk problematisk 
marknadsföring inhämtas.  
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Bilaga 1 
 
 
-frågeformulär till Thomas Nilsson; psykolog och vd för Spelinstitutet  
 
 
1. Ett av uppsatsens fallstudieföretag är AB Svenska Spel. Vet du om det företaget eller något 
annat företag inom spelbranschen gjort ett uttalande i vilket det bekräftas att företaget dels 
försöker skapa en mer positiv attityd till varumärket och dels försöka tvätta detsamma? Om ja, 
vilket / vilka? 
 
2. Anser du att lobbying eller annan PR-verksamhet är tillvägagångssätt som kan främja 
spelföretag när det gäller att avdramatisera den eventuella negativa attityd som präglar 
varumärket? Om ja, hur? 
 
3. På sajten slutaspela.nu står att ett av Spelinstitutets ändamål är att ”kritiskt granska 
marknadsföring av olika spelformer samt verka för information till beslutsfattare.” Kan du 
beskriva hur den marknadsföring som du kritiserar kan se ut? Hur borde den se ut? 
 
4. Finns det fler ansvariga förutom Folkhälsoinstitutet när det gäller att förebygga 
spelberoende och hantera / vårda dem som redan är spelmissbrukare?  
 
5. Anser du att de förebyggande åtgärderna för spelmissbruk, och behandlingsprocessen för 
de redan drabbade, ytterligare kan optimeras om ändringar sker? Vilka ändringar anser 
Spelinstitutet skulle vara lämpliga? 
 
6. Vilken / vilka spelformer är mest beroendeframkallande? 
 
7. Anser Spelinstitutet Svenska Spel bör lägga ner sin kasinoverksamhet och eller 
restaurangspelsverksamhet? Om ja, varför?  
 
8. Vilken är Spelinstitutets huvudsakliga kritik mot Svenska Spel? 
 
9. Vidtar Svenska Spel några åtgärder när det gäller förebyggande av spelberoende? Om ja, 
vilka? Bistår företaget med pengar för sådana ändamål? Hur mycket? 
 
10. Vem / vilka tog initiativet till att öppna kasinon i Sverige och vilka motiv låg bakom 
beslutet? 
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11. Vad menar föreståndaren för Casino Cosmopol i Malmö, Christer Englund, när han säger 
till DN (2003-09-21) att kasinona inte har rätt till att själva stänga av spelare? Varför är det 
så? 
 
12. Sedan Miss- och Jack Vegas verksamheten och Kasinona dragit igång, har också 
spelberoendet ökat. Vilken av dessa två spelformer är mest beroendeframkallande? 
 
13. Svenska staten lägger årligen ner cirka 800 miljoner kronor på spelreklam, där bland 
annat Svenska Spel gör allt för att uppmana oss att spela mer.  
Mot denna bakgrund: Vilka är dina synpunkter på Svenska Spels och Lotteriinspektionens 
argument om att inte tillåta utländska spelbolag verka i Sverige på grund av att kunna hålla 
spelberoendet nere och säkra höga avkastningar till föreningslivet? Ser du någon 
dubbelmoral? 
 
14. Den kritiske kan hävda att med tanke på att det är hos Svenska Spel och dess bolag 
(exempelvis Casino Cosmopol) som människor blir spelberoende, borde det också vara 
Svenska Spel som ansvarar för både förebyggande åtgärder för spelmissbruk och eftervård 
för spelberoende. De få förebyggande åtgärder man hör att företaget tar idag verkar enligt 
kritikerna inte sträcka sig mycket längre än till ålderskontroll och vädjan till storspelare att 
frivilligt avstänga sig själva. I övrigt befinner sig Svenska Spel i den bekväma situationen att 
alltid kunna hänvisa till Socialdepartementet / Folkhälsoinstitutet när frågor om ansvar för 
vård och förebyggande åtgärder förs på tal, av den enkla anledningen att dessa institutioner 
har blivit tilldelade just den uppgiften.  
Mot denna bakgrund: Anser du (med tanke på att Svenska Spels personal dagligen ser / träffar 
/ servar spelmissbrukare) att ett effektivt sätt skulle vara att införliva Socialdepartementets / 
Folkhälsoinstitutets kompetens (eller annan kompetens som finns angående spelmissbruk) i 
Svenska Spel, för att dels på ett tidigt stadium kunna till att spelmissbrukare får behandling, 
och dels identifiera vilken eller vilka spelformer som åsamkar störst skada? Om ja, varför? 
Om nej, varför inte? Har du något annat förslag? 
 
15. Under 2002 gick hela överskottet från Miss- och Jack Vegas spelen – cirka 900 miljoner 
kronor – till föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet. Inte en krona gick till Svenska 
Spel. Gunnar Werner, ansvarig för restaurangspel  på Svenska Spel, menar att företaget 
mycket väl kan klara sig utan Miss- och Jack Vegas, men undrar om föreningslivet verkligen 
skulle kunna det.  
Mot denna bakgrund skulle den kritiske kunna påstå Svenska Spel tar föreningslivet som 
”gisslan” i den bemärkelsen att de pengar föreningarna behöver, kommer dem tillgodo på 
bekostnad av spelmissbrukande människor. Anser du att denna tolkning utgör ett moraliskt 
problem för Svenska Spel? Hur kommenterar du den? 
 
16. Cirka 100 000 svenskar är problemspelare varav 25 000 har allvarliga problem. Totalt 
finns 40 vårdplatser i hela landet. Mot denna bakgrund: Anser du att det skulle vara rimligt 
att en del av de 900 miljoner kronor som Svenska Spel drog in under 2002, avsattes till hjälp 
för spelberoende?  
 
17. Tror du att Svenska Spel börjar bli frustrerade över att ständigt inneha rollen som 
vågbrytaren mot vilken alla, som vill få utlopp för sin spelberoende-relaterade kritik, kan 
vända sig? Tror du att kritiken mot Svenska Spel skulle vara mindre om Socialdepartementet / 
Folkhälsoinstituet (eller annan kompetens) på allvar tog ansvar för och itu med ”Svarte 
Petter” (spelmissbruket)?  



 90 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bilaga 2 
 
 
-frågeformulär till Ann-Therése Enarsson; vd och generalsekreterare för 
En Rökfri Generation  
 
 
1. Anser ni (En Rökfri Generation) att svenska regeringen bör lagstifta eller vidta andra 
åtgärder när det gäller marknadsföring och försäljning av cigaretter i Sverige? Om ja, vilka? 
 
2. Bör all cigarettförsäljning i Sverige totalförbjudas? Om ja, varför? 
 
3. Vad anser ni om Socialdepartementets proposition om ”rökfria serveringsmiljöer” som ska 
läggas fram till regeringen i januari, 2004. Hade ni velat se några ytterligare regleringar? 
 
4. Anser ni att det finns tobakstillverkande företag som försökt eller försöker att 
avdramatisera den negativa inställning som finns till varumärket? Om ja, vilka och hur? 
 
5. Känner ni till om någon representant från ett tobakstillverkande företag någon gång gjort ett 
uttalande i vilket det bekräftas att företaget aktivt försöker skapa en mer positiv attityd till 
varumärket för att försöka tvätta varumärket? Om ja, vilken, vilka? 
 
6. Ett av uppsatsens fallstudieföretag är Philip Morris, numera Altria. Anser ni att folk genom 
namnbytet får mindre negativa associationre till företaget? Om ja, på vilket sätt? 
 
7. Under 1980-talet började Philip Morris diversifiera och tog steget in i livsmedelsindustrin. 
Företaget köpte då bland annat General Foods Corporation och senare Kraft Inc. (hela 
livsmedelsdivisionen heter numera Kraft Foods). Mot bakgrund av företagets världsledande 
position som cigarettillverkare: Varför tror ni att företaget över huvud taget valde att ge sig in 
i nya branscher? Och varför just livsmedelsbranschen? 
 
8. Anser ni att ett syfte med ett av Phlip Morris varumärken, Marlboros, 
varumärkesutvidgning till kläder är att tvätta bort de moraliska tvivelaktigheter som präglar 
varumärket, och / eller att minska den negativa attityd som finns från allmänheten mot 
företaget? Om ja, på vilket sätt menar ni att den negativa attityden till cigaretten Marlboro 
minskar, om varumärket förknippas med mer neutrala produkter? 
 
9. Hur tycker ni att Philip Morris hanterar sitt moraliska problem? På vilket sätt bemöter 
företaget kritik enligt En Rökfri Generation? 
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10. Hur mycket pengar hade En Rökfri Generation att röra sig med under 2002? Vilka är era 
huvudsakliga donatorer / sponsorer? 
 
11. Samarbetar En Rökfri Generation med andra institutioner eller organisationer som syftar 
till att dämpa rökandet i Sverige, som till exempel Folkhälsoinstitutet eller 
Socialdepartementet? Hur ser samarbetet ut? 
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Bilaga 3 
 
 
-frågeformulär till Tina Olsson; styrelseledamot i ROKS riksorganisationen 
för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 
 
 
1. På vilket sätt är prostitution och pornografi samma sak? 
 
2. Varför är incest, våldtäkt, sexuella övergrepp, prostitution och pornografi alla 
sammankopplade? Var finns kopplingen? 
 
3. I artikeln skriver ni att kvinnor som tidigare jobbat inom porrbranschen ofta hamnar i 
prostitution. Vidare säger ni att dessa kvinnor utsatts för sexuella övergrepp som barn. Vilka 
belägg finns för det? 
 
4. Ni skriver vidare att män som misshandlar sin hustru eller flickvän också våldtar dem och 
det med pornografins hjälp. Vilka fakta finns kring just detta? 
 
5. Är all sex som visas på bild och i film sexuella övergrepp? På vilket sätt? 
 
6. Skapar all pornografi ”ett kvinnohat som förskräcker”? Varför? 
 
7. Vidareutveckla påståendet om att när man konsumerar pornografi får man ”föreställningen 
om att man kan behandla kvinnor hur som helst.” 
 
8. Hur ser ROKS på kvinnor som av egen fri vilja väljer att medverka i pornografiska 
produktioner? 
 
9. I fjärde stycket säger ni att Sverige är ett föregångsland när det gäller jämställdhet, men att 
så länge pornografin finns kan man inte ta ordet i sin mun. Hur menar ni att pornografi bidrar 
till icke-jämställdhet? 
 
10. I sista stycket talar ni om att många män och pojkar omsätter pornografiska bilder i 
praktiken. Hur många är många? Finns det utredningar och statistik kring detta? 
 
11. Kring sista stycket undrar jag om gruppvåldtäkter i pornografin egentligen är så vanliga. 
Vilken färsk statistik tyder på det? Är termen gruppvåldtäkt en definitionsfråga och definierar 
då ROKS termen gruppvåldtäkt då den skildras i pornografin? 
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12. ROKS anser ”att pornografin är en handbok” i exempelvis våld och sexuella övergrepp, 
medan liberalerna till pornografin anser att pornografi handlar om fiktion. Om ni för stunden 
accepterar tanken på att pornografi är fiktion, vilket ansvar anser ni då att föräldrar, skolor och 
institutioner bör ta för att upplysa ungdomar om att pornografi är fiktion och inte verklighet? 
 
13. Apropå Private Media Group, Inc:s börsnotering och framgångar på Nasdaqbörsen: Anser 
du att Private försökt göra sitt varumärke mer rumsrent genom att introducera produkter som 
inte har någon koppling till pornografi? Hur? 
 
14. Anser du att det är nödvändigt för Private att göra sitt varumärke mer rumsrent? Varför? 
 
15. Genom noteringen på Nasdaqbörsen har Private kommit in i affärsvärldens finrum, vad 
tror du om den framtida utvecklingen för Private och porrindustrin? Kommer motståndet att 
minska? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bilaga 4 
 
 
-frågeformulär till Andreas Jansson; informationsansvarig på AB Svenska 
Spel 
 
 
1. Vem eller vilka tog initiativet till att öppna kasinon i Sverige?  
 
2. Vilket eller vilka motiv låg bakom beslutet? 
 
3. Vem eller vilka enligt AB Svenska Spel är ansvarig för att förebygga spelberoende och 
hantera / vårda dem som redan är spelmissbrukare? Sköter den ansvariga detta på ett bra sätt? 
 
4. Anser du att de förebyggande åtgärderna för spelmissbruk, och behandlingsprocessen för 
de redan drabbade, ytterligare kan optimeras om ändringar sker? Om ja, på vilket sätt? Vilka 
ändringar anser ni skulle vara lämpliga? 
 
5. Sedan Miss- och Jack Vegas verksamheten och Kasinona dragit igång, har också 
spelberoendet ökat. Vilken av dessa två spelformer är mest beroendeframkallande? 
 
6. Vilken av era spelformer – generellt – är mest beroendeframkallande? 
 
7. Den kritiske kan hävda att med tanke på att det är hos Svenska Spel och dess bolag 
(exempelvis Casino Cosmopol) som människor blir spelberoende, borde det också vara 
Svenska Spel som ansvarar för både förebyggande åtgärder för spelmissbruk och eftervård 
för spelberoende. De få förebyggande åtgärder man hör att ni tar idag verkar enligt 
kritikerna inte sträcka sig mycket längre än till ålderskontroll och vädjan till storspelare att 
frivilligt avstänga sig själva. I övrigt befinner ni i er i den bekväma situationen att alltid 
kunna hänvisa till Socialdepartementet / Folkhälsoinstitutet när frågor om ansvar för vård 
och förebyggande åtgärder förs på tal, av den enkla anledningen att dessa institutioner har 
blivit tilldelade just den uppgiften.  
Men anser du (med tanke på att er personal dagligen ser / träffar / servar spelmissbrukare) att 
ett effektivt sätt – att dels på ett tidigt stadium se till att spelmissbrukare får behandling, och 
dels identifiera vilken / vilka av era spelformer som åsamkar störst skada – skulle vara att 
införliva Socialdepartementets / Folkhälsoinstitutets kompetens (eller annan kompetens som 
finns angående spelmissbruk) i Svenska Spel? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 
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8. Svenska Spel kanske redan idag samarbetar med någon / några i syfte att komma åt 
spelmissbruk och identifiera vilka spelformer som är mer beroendeframkallande än andra? 
Om ja, med vilken / vilka och hur ser detta samarbete ut? 
 
9. Börjar ni på Svenska Spel bli frustrerade över att ständigt inneha rollen som vågbrytaren 
mot vilken alla som vill få utlopp för sin spelberoende-relaterade kritik kan vända sig? Tror ni 
att kritiken mot er skulle vara mindre om Socialdepartementet / Folkhälsoinstituet (eller annan 
kompetens) på allvar tog ansvar för och itu med ”Svarte Petter” (spelmissbruket)?  
  
10. Sociologen Ove Svensson pratar om ”konsumtionskatedraler” och menar att den 
palatsliknande kasinomiljön skapar en illusion om ett liv bortom det vardagliga, och att 
touchen av glamour och känslan att känna sig utvald gör att man spelar mer på kasinon. 
Håller du med om att just kasinomiljön (den glamourösa stämningen, den näraliggande 
bankomaten och den ständigt öppna baren) bidrar till att avleda riskerna för spelberoende och 
får människor att spela mer? Vill gärna att du motiverar ditt svar på den här frågan. 
 
11. Under 2002 gick hela överskottet från Miss- och Jack Vegas spelen – cirka 900 miljoner 
kronor – till föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet. Inte en krona gick till Svenska 
Spel. Gunnar Werner säger att Svenska Spel mycket väl kan klara sig utan Miss- och Jack 
Vegas, men undrar om föreningslivet verkligen skulle kunna det.  
Mot denna bakgrund skulle den kritiske kunna påstå Svenska Spel tar föreningslivet som 
”gisslan” i den bemärkelsen att de pengar föreningarna behöver, kommer dem tillgodo på 
bekostnad av spelmissbrukande människor. Anser du att denna tolkning utgör ett moraliskt 
problem för Svenska Spel? På vilket sätt och hur kommenterar du tolkningen? 
 
12. Cirka 100 000 svenskar är problemspelare varav 25 000 har allvarliga problem. Totalt 
finns 40 vårdplatser i hela landet. Mot denna bakgrund: Anser du att det skulle vara rimligt 
att några av de 900 miljoner kronor som Svenska Spel drog in under 2002, skulle kunna 
avsättas till att hjälp för de spelberoende?  
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Bilaga 5 
 
 
-frågeformulär till Thomas Kvist; vd för TK Trading, svensk importör / 
distributör av Marlboro Classics 
 
 
1. Vilket år lanserades Marlboro Classics? 
 
2. På vems uppdrag lanserades Marlboro Classics? Vem ägde det initialt och vem äger det 
idag? 
 
3. Enligt Philip Morris AB informationschef Johan Thor har företaget lagt ut tillverkningen på 
licens till italienska Marzotto Group. Vilket år skedde det och vad kan ha varit motivet till 
det? 
 
4. Varför tror du man från Philip Morris sida beslöt att varumärkesutvidga sitt varumärke 
Marlboro till att innefatta just kläder; en produktkategori som inte har någon direkt koppling 
till tobak?  
 
5. Är det möjligt att ett syfte med utvidgningen till kläder kan ha varit att vilja avleda eller 
dämpa de moraliska problem som vanligen är förknippade med varumärkets traditionella 
produkt, det vill säga tobak? 
 
6. Hur skulle du vilja beskriva varumärket Marlboro Classics? Vilka värden vill man 
associeras med, vilken image vill man ge? 
 
7. Har du några omsättnings- eller vinstsiffror för Marlboro Classics från 2002? (vill gärna 
lägga in lite affärsdata i avsnittet om klädesmärket) 
 
8. Sedan när har TK trading som distribuerat Marlboro Classics i Sverige? Är det alltid TK 
trading som importerat och distribuerat Marlboro Classics i Sverige? 
 
9. Distribuerar TK trading även andra varumärken och produkter? Vilka? 
 
10. I mitten av maj, 2002, beslutade Sveriges riksdag om annonsförbud mot så kallad indirekt 
tobaksreklam. Vad anser du om det beslutet? Har Marlboro Classics / TK Trading berörts? 
Hur? 
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Bilaga 6 
 
 
-frågeformulär till Ove Svensson; socionom, doktorand i sociologi vid 
Lunds universitet och anställd vid högskolan i Halmstad 
 
 
1. Har du hört uttrycket varumärkestvätt i något tidigare sammanhang? Om ja, vänligen 
beskriv i vilket/vilka. 
 
2. När det gäller Svenska Spels senaste produktlinjeförlängning Kasino – som bredvid 
skicklighetsspel, turspel och restaurangspel ger konsumenterna ytterligare en spelform – 
påstår Sten Rönnberg (psykolog och professor i socialt arbete) att ”tricksen” att få människor 
att spela på kasinon är mer raffinerade än i andra spelformer. Rönnberg menar att på kasinon 
handlar det om att känna sig utvald, att känna en touch av lyx och glamour och att den 
ständigt öppna baren i kombination med det dämpande ljuset, lockar till mer spelande 
(Expressen, 2003-03-16). Anser du att det är ett rimligt antagande att kasinolokaler i sig och 
dess miljö får konsumenter att spela mer och glömma riskerna med för mycket spelande, 
jämfört med miljön på något av Svenska Spels tipsombud, till exempel en tipskiosk eller 
ATG?  
 
3. Anser du att det finns andra exempel där spelföretag vidtagit åtgärder där det moraliska 
problemet, det vill säga spelmissbruket, sätts i periferin och där mer positiva associationer till 
varumärket lyfts fram? Om ja, vänligen beskriv. 
 
4. Anser du att sponsring av allehanda events, företag och personer kan vara en sådan åtgärd? 
Om ja, varför då? 
 
5. Anser du att kasino som spelform i högre grad avleder eller sätter spelbranschens moraliska 
problem, spelberoende, i periferin jämfört med exempelvis ATG och travsporter? Om ja, 
varför då? 
 
6. Är det troligt att kasinoverksamheten som spelform bidrar till att åsidosätta de negativa 
konsekvenserna med spelande jämfört med övriga spelformer? Om ja, på vilket sätt? 
 
7. Känner du till om någon representant från ett spelföretag någon gång gjort ett uttalande i 
vilket det bekräftas att företaget aktivt försökt med det jag menar tvätta varumärket, det vill 
säga sätta spelberoendet i periferin och stället tydliggöra de positiva sidorna genom att 
exempelvis sätta varumärket i mer odramatiska sammanhang? Om ja, vänligen beskriv. 
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Bilaga 7 
 
 
-frågeformulär till Tomas Brytting; docent i företagsekonomi vid 
Handelshögskolan i Stockholm och verksam vid Akademin för etik i arbete  
 
 
1. Har du hört uttrycket varumärkestvätt i något tidigare sammanhang? Om ja, vänligen 
beskriv i vilket/vilka. 
 
2. När det gäller Svenska Spels senaste produktlinjeförlängning Kasino – som bredvid 
skicklighetsspel, turspel och restaurangspel ger konsumenterna ytterligare en spelform – 
påstår Sten Rönnberg (psykolog och professor i socialt arbete) att tricksen att få människor att 
spela på kasinon är mer raffinerade än i andra spelformer. Rönnberg menar att på kasinon 
handlar det om att känna sig utvald, att känna en touch av lyx och glamour och att den 
ständigt öppna baren i kombination med det dämpande ljuset, lockar till mer spelande 
(Expressen, 2003-03-16). Anser du att det är ett rimligt antagande att kasinolokaler i sig och 
dess miljö får konsumenter att spela mer och glömma riskerna med för mycket spelande, 
jämfört med miljön på något av Svenska Spels tipsombud, till exempel en tipskiosk eller 
ATG?  
 
3. Anser du att kasino som spelform i högre grad avleder eller sätter spelbranschens moraliska 
problem, spelberoende, i periferin jämfört med exempelvis ATG och travsporter? Om ja, 
vänligen förklara varför. 
 
4. Är det troligt att kasinoverksamheten som spelform bidrar till att åsidosätta de negativa 
konsekvenserna med spelande jämfört med övriga spelformer? Om ja, på vilket sätt? 
 
5. När det gäller tobaksjätten Philip Morris bytte koncernen namn från Philip Morris 
Companies, Inc. till Altria Group, Inc. i januari 2003. På Altrias hemsida hävdar företaget att 
orsaken till namnbytet är att man idag befinner sig inom många fler verksamhetsområden än 
tidigare och att dessa inte rör tobak. Det nya namnet representerar båda koncernens 
huvudsakliga verksamhetsområden; tobak och livsmedel (www.altria.com). Detta förefaller 
mycket möjligt och behöver inte omstriddas. Samtidigt hävdar exempelvis tidskriften 
Analys&Kritik att tobaksskadorna och skadestånden gett Philip Morris en dålig renommé, 
varför företaget bytt namn till Altria (Analys&Kritik, 2002-08-20). Anser du att Philip Morris 
namnbyte till Altria bidrar till att putsa till varumärket, som under de senaste åren fått sig 
många törnar av bland annat skadestånd på miljardbelopp och anklagelser om smuggling? Om 
ja, vänligen motivera varför. 
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6. Philip Morris har varumärkesutvidgat sitt varumärke Marlboro till att vid sidan om 
tobaksprodukter även omfatta exklusiva kläder. Anser du att företaget bidrar till att avleda 
dels företagets moraliska problem, alltså tobaksskador, dels avdramatisera rökning och dels 
skapa mer positiva associationer till sitt varumärke Marlboro genom att sätta det tillsammans 
med produkter utan koppling till tobak, till exempel kläder och i livsstilssammanhang som 
The Marlboro Man, där manlighet och styrka är typiska attribut? Om ja, vänligen förklara på 
vilket sätt.  
 
7. Private Media Group, Inc. – i folkmun Private – lanserade för några år sedan 
klädkollektionen Private Clothing och energidrycken Private Energy. I en intervju till Kalla 
Fakta säger Privates vd Berth Milton att ”vi vill ta bort gränsen mellan porr och det som är 
vanligt” och att ”det är därför vi startar kläder, drycker och andra projekt som styr pornografin 
mot en livsstil för att ta bort den gränsen” (Kalla Fakta, 2000-03-26). Anser du att Privates 
varumärkesutvidgning syftar till att sätta pornografins moraliska problem, alltså den moraliskt 
tvivelaktiga kvinnosynen samt den nära kopplingen till prostitution, i periferin och försöka 
göra sig mer rumsrent och öka allmänhetens tolerans? Om ja, vänligen förklara varför. 
 
8. Anser du att Privates samvarumärkning med exempelvis Internetportalen Altavista och 
olika former av sponsring – bland annat av golfspelaren Gabriel Hjertstedt – bidrar till att 
skapa mer positiva attityder till varumärket och avdramatiserar företagets kärnverksamhet 
pornografi? Om ja, vänligen förklara hur. 
 
9. Till sist skulle jag vilja veta om du efter att ha tagit del av bakgrunden och dessa frågor 
anser att jag i sammanhanget glömt att ställa någon väsentlig fråga och/eller om du hade 
förväntat dig att jag skulle ställa en fråga som aldrig kom? Jag skulle också vara intresserad 
av att veta om du anser att valet av uppsatsämne är intressant och om du anser att det är av 
intresse för konsult- och varumärkesinriktade företag att få mer information om hur olika 
branscher arbetar med sina moraliskt tvivelaktiga varumärken?  
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Bilaga 8 
 
 
-frågeformulär till Differ, affärsstrategiskt företag  
 
 
1. Har du hört uttrycket varumärkestvätt i något tidigare sammanhang? Om ja, vänligen 
beskriv i vilket/vilka. 
 
2. När det gäller Svenska Spels senaste produktlinjeförlängning Kasino – som bredvid 
skicklighetsspel, turspel och restaurangspel ger konsumenterna ytterligare en spelform – 
påstår Sten Rönnberg (psykolog och professor i socialt arbete) att ”tricksen” att få människor 
att spela på kasinon är mer raffinerade än i andra spelformer. Rönnberg menar att på kasinon 
handlar det om att känna sig utvald, att känna en touch av lyx och glamour och att den 
ständigt öppna baren i kombination med det dämpande ljuset, lockar till mer spelande 
(Expressen, 2003-03-16). Anser du att det är ett rimligt antagande att kasinolokaler i sig och 
dess miljö får konsumenter att spela mer och glömma riskerna med för mycket spelande, 
jämfört med miljön på något av Svenska Spels tipsombud, till exempel en tipskiosk eller 
ATG?  
 
3. Anser du att kasino som spelform i högre grad avleder eller sätter spelbranschens moraliska 
problem, spelberoende, i periferin jämfört med exempelvis ATG och travsporter? Om ja, 
vänligen förklara varför. 
 
4. Är det troligt att kasinoverksamheten som spelform bidrar till att åsidosätta de negativa 
konsekvenserna med spelande jämfört med övriga spelformer? Om ja, på vilket sätt? 
 
5. När det gäller tobaksjätten Philip Morris bytte koncernen namn från Philip Morris 
Companies, Inc. till Altria Group, Inc. i januari 2003. På Altrias hemsida hävdar företaget att 
orsaken till namnbytet är att man idag befinner sig inom många fler verksamhetsområden än 
tidigare och att dessa inte rör tobak. Det nya namnet representerar båda koncernens 
huvudsakliga verksamhetsområden; tobak och livsmedel (www.altria.com). Detta förefaller 
mycket möjligt och behöver inte omstriddas. Samtidigt hävdar exempelvis tidskriften 
Analys&Kritik att tobaksskadorna och skadestånden gett Philip Morris en dålig renommé, 
varför företaget bytt namn till Altria (Analys&Kritik, 2002-08-20). Anser du att Philip Morris 
namnbyte till Altria bidrar till att putsa till varumärket, som under de senaste åren fått sig 
många törnar av bland annat skadestånd på miljardbelopp och anklagelser om smuggling? Om 
ja, vänligen motivera varför. 
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6. Philip Morris har varumärkesutvidgat sitt varumärke Marlboro till att vid sidan om 
tobaksprodukter även omfatta exklusiva kläder. Anser du att företaget bidrar till att avleda 
dels företagets moraliska problem, alltså tobaksskador, dels avdramatisera rökning och dels 
skapa mer positiva associationer till sitt varumärke Marlboro genom att sätta det tillsammans 
med produkter utan koppling till tobak, till exempel kläder och i livsstilssammanhang som 
The Marlboro Man, där manlighet och styrka är typiska attribut? Om ja, vänligen förklara på 
vilket sätt.  
 
7. Private Media Group, Inc. – i folkmun Private – lanserade för några år sedan 
klädkollektionen Private Clothing och energidrycken Private Energy. I en intervju till Kalla 
Fakta säger Privates vd Berth Milton att ”vi vill ta bort gränsen mellan porr och det som är 
vanligt” och att ”det är därför vi startar kläder, drycker och andra projekt som styr pornografin 
mot en livsstil för att ta bort den gränsen” (Kalla Fakta, 2000-03-26). Anser du att Privates 
varumärkesutvidgning syftar till att sätta pornografins moraliska problem, alltså den moraliskt 
tvivelaktiga kvinnosynen samt den nära kopplingen till prostitution, i periferin och försöka 
göra sig mer rumsrent och öka allmänhetens tolerans? Om ja, vänligen förklara varför. 
 
8. Anser du att Privates samvarumärkning med exempelvis Internetportalen Altavista och 
olika former av sponsring – bland annat av golfspelaren Gabriel Hjertstedt – bidrar till att 
skapa mer positiva attityder till varumärket och avdramatiserar företagets kärnverksamhet 
pornografi? Om ja, vänligen förklara hur. 
 
9. Till sist skulle jag vilja veta om du efter att ha tagit del av bakgrunden och dessa frågor 
anser att jag i sammanhanget glömt att ställa någon väsentlig fråga och/eller om du hade 
förväntat dig att jag skulle ställa en fråga som aldrig kom? Jag skulle också vara intresserad 
av att veta om du anser att valet av uppsatsämne är intressant, om det är av intresse för 
konsult- och varumärkesinriktade företag att få mer information om hur de arbetar med sin 
moraliskt tvivelaktiga varumärken, och i så fall varför då?  
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Bilaga 9 
 
 
-frågeformulär till Mats Fogelberg; konsult och vd för Audumbla Pilots, 
affärsstrategiskt företag  
 
 
1. Har du hört uttrycket varumärkestvätt i något tidigare sammanhang? Om ja, vänligen 
beskriv i vilket/vilka. 
 
2. När det gäller Svenska Spels senaste produktlinjeförlängning Kasino – som bredvid 
skicklighetsspel, turspel och restaurangspel ger konsumenterna ytterligare en spelform – 
påstår Sten Rönnberg (psykolog och professor i socialt arbete) att ”tricksen” att få människor 
att spela på kasinon är mer raffinerade än i andra spelformer. Rönnberg menar att på kasinon 
handlar det om att känna sig utvald, att känna en touch av lyx och glamour och att den 
ständigt öppna baren i kombination med det dämpande ljuset, lockar till mer spelande 
(Expressen, 2003-03-16). Anser du att det är ett rimligt antagande att kasinolokaler i sig och 
dess miljö får konsumenter att spela mer och glömma riskerna med för mycket spelande, 
jämfört med miljön på något av Svenska Spels tipsombud, till exempel en tipskiosk eller 
ATG?  
 
3. Anser du att kasino som spelform i högre grad avleder eller sätter spelbranschens moraliska 
problem, spelberoende, i periferin jämfört med exempelvis ATG och travsporter? Om ja, 
vänligen förklara varför. 
 
4. Är det troligt att kasinoverksamheten som spelform bidrar till att åsidosätta de negativa 
konsekvenserna med spelande jämfört med övriga spelformer? Om ja, på vilket sätt? 
 
5. När det gäller tobaksjätten Philip Morris bytte koncernen namn från Philip Morris 
Companies, Inc. till Altria Group, Inc. i januari 2003. På Altrias hemsida hävdar företaget att 
orsaken till namnbytet är att man idag befinner sig inom många fler verksamhetsområden än 
tidigare och att dessa inte rör tobak. Det nya namnet representerar båda koncernens 
huvudsakliga verksamhetsområden; tobak och livsmedel (www.altria.com). Detta förefaller 
mycket möjligt och behöver inte omstriddas. Samtidigt hävdar exempelvis tidskriften 
Analys&Kritik att tobaksskadorna och skadestånden gett Philip Morris en dålig renommé, 
varför företaget bytt namn till Altria (Analys&Kritik, 2002-08-20). Anser du att Philip Morris 
namnbyte till Altria bidrar till att putsa till varumärket, som under de senaste åren fått sig 
många törnar av bland annat skadestånd på miljardbelopp och anklagelser om smuggling? Om 
ja, vänligen motivera varför. 
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6. Philip Morris har varumärkesutvidgat sitt varumärke Marlboro till att vid sidan om 
tobaksprodukter även omfatta exklusiva kläder. Anser du att företaget bidrar till att avleda 
dels företagets moraliska problem, alltså tobaksskador, dels avdramatisera rökning och dels 
skapa mer positiva associationer till sitt varumärke Marlboro genom att sätta det tillsammans 
med produkter utan koppling till tobak, till exempel kläder och i livsstilssammanhang som 
The Marlboro Man, där manlighet och styrka är typiska attribut? Om ja, vänligen förklara på 
vilket sätt.  
 
7. Private Media Group, Inc. – i folkmun Private – lanserade för några år sedan 
klädkollektionen Private Clothing och energidrycken Private Energy. I en intervju till Kalla 
Fakta säger Privates vd Berth Milton att ”vi vill ta bort gränsen mellan porr och det som är 
vanligt” och att ”det är därför vi startar kläder, drycker och andra projekt som styr pornografin 
mot en livsstil för att ta bort den gränsen” (Kalla Fakta, 2000-03-26). Anser du att Privates 
varumärkesutvidgning syftar till att sätta pornografins moraliska problem, alltså den moraliskt 
tvivelaktiga kvinnosynen samt den nära kopplingen till prostitution, i periferin och försöka 
göra sig mer rumsrent och öka allmänhetens tolerans? Om ja, vänligen förklara varför. 
 
8. Anser du att Privates samvarumärkning med exempelvis Internetportalen Altavista och 
olika former av sponsring – bland annat av golfspelaren Gabriel Hjertstedt – bidrar till att 
skapa mer positiva attityder till varumärket och avdramatiserar företagets kärnverksamhet 
pornografi? Om ja, vänligen förklara hur. 
 
9. Till sist skulle jag vilja veta om du efter att ha tagit del av bakgrunden och dessa frågor 
anser att jag i sammanhanget glömt att ställa någon väsentlig fråga och/eller om du hade 
förväntat dig att jag skulle ställa en fråga som aldrig kom? Jag skulle också vara intresserad 
av att veta om du anser att valet av uppsatsämne är intressant, om det är av intresse för 
konsult- och varumärkesinriktade företag att få mer information om hur de arbetar med sin 
moraliskt tvivelaktiga varumärken, och i så fall varför då?  
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Bilaga 10 
 
 
-frågeformulär till Christian Ihre; konsult och grundare av Lynxeye, 
affärsstrategiskt företag  
 
 
1. Har du hört uttrycket varumärkestvätt i något tidigare sammanhang? Om ja, vänligen 
beskriv i vilket/vilka. 
 
2. När det gäller Svenska Spels senaste produktlinjeförlängning Kasino – som bredvid 
skicklighetsspel, turspel och restaurangspel ger konsumenterna ytterligare en spelform – 
påstår Sten Rönnberg (psykolog och professor i socialt arbete) att ”tricksen” att få människor 
att spela på kasinon är mer raffinerade än i andra spelformer. Rönnberg menar att på kasinon 
handlar det om att känna sig utvald, att känna en touch av lyx och glamour och att den 
ständigt öppna baren i kombination med det dämpande ljuset, lockar till mer spelande 
(Expressen, 2003-03-16). Anser du att det är ett rimligt antagande att kasinolokaler i sig och 
dess miljö får konsumenter att spela mer och glömma riskerna med för mycket spelande, 
jämfört med miljön på något av Svenska Spels tipsombud, till exempel en tipskiosk eller 
ATG?  
 
3. Anser du att kasino som spelform i högre grad avleder eller sätter spelbranschens moraliska 
problem, spelberoende, i periferin jämfört med exempelvis ATG och travsporter? Om ja, 
vänligen förklara varför. 
 
4. Är det troligt att kasinoverksamheten som spelform bidrar till att åsidosätta de negativa 
konsekvenserna med spelande jämfört med övriga spelformer? Om ja, på vilket sätt? 
 
5. När det gäller tobaksjätten Philip Morris bytte koncernen namn från Philip Morris 
Companies, Inc. till Altria Group, Inc. i januari 2003. På Altrias hemsida hävdar företaget att 
orsaken till namnbytet är att man idag befinner sig inom många fler verksamhetsområden än 
tidigare och att dessa inte rör tobak. Det nya namnet representerar båda koncernens 
huvudsakliga verksamhetsområden; tobak och livsmedel (www.altria.com). Detta förefaller 
mycket möjligt och behöver inte omstriddas. Samtidigt hävdar exempelvis tidskriften 
Analys&Kritik att tobaksskadorna och skadestånden gett Philip Morris en dålig renommé, 
varför företaget bytt namn till Altria (Analys&Kritik, 2002-08-20). Anser du att Philip Morris 
namnbyte till Altria bidrar till att putsa till varumärket, som under de senaste åren fått sig 
många törnar av bland annat skadestånd på miljardbelopp och anklagelser om smuggling? Om 
ja, vänligen motivera varför. 
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6. Philip Morris har varumärkesutvidgat sitt varumärke Marlboro till att vid sidan om 
tobaksprodukter även omfatta exklusiva kläder. Anser du att företaget bidrar till att avleda 
dels företagets moraliska problem, alltså tobaksskador, dels avdramatisera rökning och dels 
skapa mer positiva associationer till sitt varumärke Marlboro genom att sätta det tillsammans 
med produkter utan koppling till tobak, till exempel kläder och i livsstilssammanhang som 
The Marlboro Man, där manlighet och styrka är typiska attribut? Om ja, vänligen förklara på 
vilket sätt.  
 
7. Private Media Group, Inc. – i folkmun Private – lanserade för några år sedan 
klädkollektionen Private Clothing och energidrycken Private Energy. I en intervju till Kalla 
Fakta säger Privates vd Berth Milton att ”vi vill ta bort gränsen mellan porr och det som är 
vanligt” och att ”det är därför vi startar kläder, drycker och andra projekt som styr pornografin 
mot en livsstil för att ta bort den gränsen” (Kalla Fakta, 2000-03-26). Anser du att Privates 
varumärkesutvidgning syftar till att sätta pornografins moraliska problem, alltså den moraliskt 
tvivelaktiga kvinnosynen samt den nära kopplingen till prostitution, i periferin och försöka 
göra sig mer rumsrent och öka allmänhetens tolerans? Om ja, vänligen förklara varför. 
 
8. Anser du att Privates samvarumärkning med exempelvis Internetportalen Altavista och 
olika former av sponsring – bland annat av golfspelaren Gabriel Hjertstedt – bidrar till att 
skapa mer positiva attityder till varumärket och avdramatiserar företagets kärnverksamhet 
pornografi? Om ja, vänligen förklara hur. 
 
9. Till sist skulle jag vilja veta om du efter att ha tagit del av bakgrunden och dessa frågor 
anser att jag i sammanhanget glömt att ställa någon väsentlig fråga och/eller om du hade 
förväntat dig att jag skulle ställa en fråga som aldrig kom? Jag skulle också vara intresserad 
av att veta om du anser att valet av uppsatsämne är intressant, om det är av intresse för 
konsult- och varumärkesinriktade företag att få mer information om hur de arbetar med sin 
moraliskt tvivelaktiga varumärken, och i så fall varför då?  
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Bilaga 11 
 
 
-pornografi och prostitution – ROKS kampanjvecka mot pornografi 
 
 
Det tog inte lång tid efter det att kvinnojourerna öppnades i slutet av 1970-talet förrän vi 
upptäckte att vi kunde inte arbeta mot misshandel utan att se resten av mäns sexualiserade 
våld. Incest, våldtäkt, sexuella övergrepp, prostitution och pornografi är alla 
sammankopplade. Det är vanligt att en man som misshandlar, även våldtar sin fru eller 
flickvän med pornografins hjälp. Kvinnor som avbildas i pornografin hamnar allt för ofta i 
prostitution, och har utsatts för sexuella övergrepp som barn. Allt handlar om mäns 
föreställning om vad kvinnor är eller borde vara. 
 
När vi protesterar mot pornografin blir vi utmålade som pryda, sexualfientliga och mot det 
fria ordet. Det är märkligt. I ett land där vi har en lag om förbud mot könsköp så handlar det 
plötsligt om tryckfrihet när de sexuella övergreppen sker på bild eller film. De kvinnor som 
avbildas är riktiga kvinnor som varje gång någon tittar på dem, utsätts för ytterligare 
övergrepp. Vän av ordning säger nu att kvinnorna ställer upp frivilligt. Det argumentet 
förkastades när nyss nämnda lag röstades igenom. 
 
Pornografin visar upp ett kvinnohat som förskräcker. Genom att de övergrepp som kvinnor 
utsätts för visas upp på bild förstärks och bibehålls föreställningen om att man kan behandla 
kvinnor hur som helst. Detta skadar kvinnor och flickor och bidrar samtidigt till att ”fostra” 
nya generationer av förövare. Alla kvinnor och flickor hotas genom pornografin. Den säger: 
”Det här är du värd, vi kan göra vad vi vill med dig, din sexualitet finns inte, vi förgriper oss 
på dig hur, när och var vi vill. Tro inget annat!” 
 
Sverige är på flera sätt ett föregångsland när det gäller jämställdhet, men så länge pornografin 
finns kan vi aldrig ens ta ordet i vår mun. Det är dags att sluta tala om tryckfrihet och istället 
fråga oss om avbildning av sexuella övergrepp är något att värna om. Vi uppmanar alla att 
försöka föreställa sig vad kvinnorna i pornografin är utsatta för. Kom ihåg att det inte är några 
pappersdockor utan högst levande kvinnor ni ser, kvinnor som för alltid får leva med att få 
sina sköten uppfläkta för alla att beskåda, om och om igen. 
 
Kom också ihåg att pornografin är en handbok. Till pornografins försvar talas det ibland om 
att det bara rör sig om fantasier. Men faktum är att bilderna omsätts i praktiken av många män 
och pojkar. Alla gruppvåldtäkter, där unga tjejer blir brutalt våldtagna av flera killar kanske 
inte direkt beror på pornografin, men eftersom sådana våldtäkter är mycket vanliga i 
pornografin är sambandet handbok-verklighet inte speciellt långsökt. 


