
Karlshamn 2016-11-07

Alkoholsortimentnämnden
Att: Elin Envall (endast som ebrev)

D nr. 3.1-13-16

Brygghus 19 ABs begäran om överprövning, D nr. ASN 3.1-13-16

Detta är Brygghus 19 ABs svar på Systembolagets yttrande från 27 oktober.

Systembolaget påpekar att vi har en sportkoppling på den aktuella artikeln. Det stämmer. Vi anser 
samtidigt att nuvarande etikettutformning följer de lagar, regler och dess tillämpningar som 
förekommer.

Ur konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkohol

2.7 Marknadsföringen bör inte, genom sin utformning eller det sammanhang där den förekommer, förknippas med 
situationer då det enligt allmän vedertagen uppfattning inte ska förekomma alkoholkonsumtion, t.ex. vid trafik, sport, 
våld, vapen, droger, graviditet, skola eller arbete.

Vi har redan i vårt förra svar visat att det finns en allmänt vedertagen uppfattning att man mycket 
väl kan konsumera alkohol i samband med sportevenemang. I övrigt visade vi i vårt förra svar på 
flertalet exempel där alkohol förekommer kopplade till sport. 

Därmed har vi visat att sportkopplingar förekommer och är ok.

Vi anser precis som Systembolaget att det finns otydlighet kring hur gällande lagar och regler ska 
tillämpas.

Bedömning av tillämpningar kan göras med hjälp av en skala, figur 1. Vid bedömningarna kan man 
då placera olika exempel och då relativt varandra bedöma olika ”utformningar och sammanhang”.

        Icke-måttfull koppling Måttfull koppling
<==============================================================>
               otillåtet      tillåtet

Figur 1 skala för bedömningar

Exempel på utformningar och sammanhang kan vara:
a) 9 meter rund logotyp på hockeyrink (Foto 1, hockeyrink)
b) 5 meter lång logotyp på hockeyrink (Foto 1, hockeyrink)
c) 4 st 6 mm logotyp på etikett (Foto 2, Brygghus 19 Trossöl)
d) Produktmärkning ”99”
e) Logotyp på spelartröja (finns ett flertal sporter och alkholproducenter att välja på)
f) Kombinationserbjudande, 6-pack folköl med fotbolls-DVD



Av dessa exempel är a, b, d och e placerade i figur 1 vid ”måttfull”. Exempel f är ”icke måttfull”.
Var exempel c skall placeras är ju frågan som vi nu överlåter till ASNs bedömning.

Notera. Vi avser inte att sammanställa en komplett lista på sportkopplingar i detta dokument. Vi är 
övertygade att ASN har eller tar fram den kompletta listan som beslutsunderlag.
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Foto 2 – Brygghus 19 Trossöl

Att använda 4st 6mm logotyp på en etikett som vi gjort på den aktuella artikeln är enligt vår 
bedömning att tolka som ok. Vi lämnar dock detta till ASN att avgöra.

Vänliga hälsningar,

Dan-Magnus Svensson, VD

Magnus Karlsson, Ordförande


