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Allt färre svenskar nöjer sig 
med en ”stor stark”. 

Å ena sidan ökar försäljningen 
av fi nare ölsorter på krogen. Å 
andra sidan säljer Systembola-
get alltmer lågprisöl.

2009 blev ett bra år för Sveriges 
bryggerier med rekordförsäljning 
i december. Bäst gick försäljning-
en av stark- och mellanöl med en 
volymökning på 5,5 respektive 6 
procent.

– Vi har ett stort ölintresse i Sve-
rige just nu, säger Cecilia Giertta, 
vd för Sveriges Bryggerier.

Totalt dricker vi svenskar cirka 
en liter stark- eller mellanöl per 
vecka. 

PÅ CARLSBERG SVERIGE,  landets 
största bryggeri, har man just 
stängt böckerna efter ett rekordår. 
Omsättningen stod visserligen och 
stampade på 3,2 miljarder kronor. 
Men det kan skyllas på Ramlösas vi-
kande försäljning samt försäljning-

en av Schwep-
pes till huvud-
konkurrenten 
Spendrups. Vin-
sten ökade med 
drygt 20 procent 
till 325 miljoner 
kronor.

Nyckeln till 
Carlsbergs  fram-
gång är att man 
lyckats ta bättre betalt för ölet. 

VID SIDAN AV EGNA  märken som 
Pripps, Falcon och Carlsberg dist-
ribuerar bolaget även märken som 
Staropramen och 1664 till System-
bolaget och – inte minst – restau-
rangbranschen där det visat sig att 
svenskarna är redo att betala extra 
för fi nöl. Carlsberg kallar denna del 
av marknaden för superpremium 
och uppskattar att den växt från 19 
till närmare 22 procent av markna-
den bara under 2009.

Parallellt med detta har försälj-
ningen av lågprisöl ökat. En bidra-

gande faktor är att Systembolaget 
i fl era år utökat sitt sortiment av 
billiga märken. Detta för att kon-
tra den omfattande gränshandel 
som inleddes när Sverige 2004 i 
praktiken tog bort kvoten på pri-
vat införsel av öl (taket går i dag 
vid 110 liter).

I DAG FINNS  dussintals märken som 
kostar 10–11 kronor per burk. Carls-
berg uppskattar att denna del av 
marknaden växte från 30 procent 
2008 till hela 34 procent 2009.

Cecilia Giertta menar dock att 
2009 var ett extremt år.

– Minskat resande och en svag 
kronkurs bidrog till mindre gräns-
handel och ökad försäljning på 
Systembolaget i fjol, säger hon.

Carlsberg undviker denna mark-
nad och har exempelvis höjt priset 
på Pripps. Huvudkonkurrenten 
Spendrups agerar på ett likartat 
sätt – men har ändå lågprismärken 
som Lucky Star i sitt sortiment.
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Svenskarna väljer
dyrare öl på krogen
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Så mycket såldes 2009
Kategori  Miljoner liter Förändring*
Kolsyrad läsk inkl cider  645 +3,2 %
Kolsyrat vatten  198 –2,2 %
Starköl (över 6 volymprocent alkohol)  31  0 %
Starköl (4,5–6,0 volymprocent alkohol)  248 5,5 %
Mellanöl (3,5–4,5 volymprocent alkohol) 19 6,0 %
Totalt, stark- och mellanöl  478 +3,1 %
KÄLLA: SVERIGES BRYGGERIER * JÄMFÖRT MED 2008 I PROCENT

Carlsberg har börjat ta bättre betalt för ölet och det har lönat sig. ”Vi satsar på partnerskap med internationella 
stormärken i stället för att motarbeta dem”, säger företagets svenska vd Otta Drakenberg.
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Efter två år av fallande försälj-
ning ser fl askvattnet nu ut att 
göra comeback. Nya smaker 
och paketeringar har lockat 
kunderna tillbaka.

Försäljningen av fl askvatten har 
ökat nästan varje år sedan 1980-
talet. Men efter miljödebatten som 
utbröt för ett par år sedan började 
försäljningen att rasa. 

2008 föll den med 7 procent. I fjol 
var nedgången drygt 2 procent till 
knappt 200 miljoner liter.

– Men vi såg ett trendbrott i slu-
tet av förra året när försäljningen 

inte längre minskade, säger Caro-
line Ekman, informationsdirektör 
på Spendrups.

Det som driver försäljningen är 
alla de olika smakerna på Ramlösa 
och Loka och det är många som kö-
per vatten i plastfl askor.

– Man vill ha något fort och vill 
inte att det ska vara onyttigt, för-
klarar Caroline Ekman. 

En sak som talar för att fl ask-
vatten återigen ska bli en storsäl-
jare är att dagligvaruhandeln kan 
ta ut goda marginaler och därmed 
vill stödja försäljningen. 

JONAS LEIJONHUFVUD

Flaskvattnet fl ödar igen

Cecilia Giertta
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Kostnaden för en svensk in-
dustriarbetare är 259 kronor 
i timmen – lägst i Norden. 
Det framgår av en ny rapport 
från Facken inom industrin. 
Där hävdas också att indu-
strins konkurrenskraft inte 
har tagit skada av den djupa 
lågkonjunkturen.

Rapporter från avtalsrörelsens 
olika läger duggar tätt i dessa 
dagar, när det bara är drygt en 
månad kvar tills avtalen löper 
ut. Den aktivitet som efterlyses 
i förhandlingarna är desto mer 

närvarande i 
opinionsbild-
ningen.

UNIONEN VISADE  
häromdagen 
att 23 av 25 
storbolag ger 
utdelning åt 
sina aktieäga-

re i år, fast de säger att det inte 
fi nns några pengar till centralt 
avtalade löneökningar.

Svenskt Näringsliv driver te-
sen att LO:s jämställdhetspot-
ter äventyrar möjligheterna att 
komma överens, eftersom de 
gynnar hemmamarknadsbase-
rade näringar på den interna-
tionellt konkurrensutsatta in-
dustrins bekostnad.

På onsdagen hade turen kom-
mit till Facken inom industrin 
som uppdaterat sin rapport från 
i höstas, när avtalskravet på 2,6 
procent formulerades.

ARBETSKRAFTSKOSTNADERNA  för 
arbetare ligger lägst i Norden 
och nära Europasnittet. Tar man 
hänsyn till växelkursen har ar-
betskraftskostnaderna ökat mer 
i alla andra länder i jämförelsen. 
Sverige visar även upp den hög-
sta produktivitetsutvecklingen 
under åren 1998–2008. Den 
djupa kris som sedan drog in 
drabbade alla länders industri 
och försvagade inte de svenska 
företagens konkurrenskraft 
– snarare tvärtom.

Slutsatsen av detta är att det 
fi nns ett löneutrymme, indu-
strin bör vara lönenormerande 
och det fackliga kravet på 2,6 
procent är väl avvägt.
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259
kronor i tim-

men kostar en  
svensk arbe-

tare i snitt.

Kallelse till årsstämma  

Aktieägarna i Kommuninvest i Sverige AB, org nr 556281-4409, kallas till 
årsstämma torsdagen den 25 mars 2010 klockan 17.00 i Berns Salonger,  
Röda rummet, Berzelii Park, Stockholm.

Kallelsen med förslag till dagordning, det huvudsakliga innehållet i förslagen 
samt rätten att som aktieägare deltaga vid bolagsstämman, framgår av 
Kommuninvest i Sverige AB:s hemsida. www.kommuninvest.se 
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