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Ovan är ett exempel på ett yttrande i affekt med spekulationer; att marknadsföringen ”underblåser” 

en ”livsföreställning” osv.  ”bidrar till att … öka alkoholkonsumtion”. D.v.s. yttrandet är irrelevant, då 

det känslomässigt förankrat och det saknar data som skulle stödja att utövande/åskådande av sport 

(här ishockey) och alkoholförtäring hör ihop. Om affektyttrandet skulle stämma så skulle det 

innebära att alkoholkonsumtionen skulle öka markant i Blekinge då det är där ölen Trossöl säljs. 

Detta speciellt eftersom SHL laget KHK befäster en stor del av nyhetsvärdet i regionen med ett 

mycket högt värde för spaltmillimeter per capita (för Blekinge) och således har en stor 

genomslagskraft i regionen. 

Tittar vi på Systembolagets egen statistik så kan vi se att så inte är fallet. 

https://www.systembolaget.se/imagelibrary/publishedmedia/ufe72mk5hfipqb9c7xv1/2016Q3_F-rs-

ljning_per_l-n.pdf  



 



 

I kvartalsdelen av försäljningsrapporten kan vi se att segmentet ”Öl” minskat med -0.1% för kvartalet 

(år över år) i Blekinge medan riket i snitt hade en ökning med 0,2% i samma segment 

Vidare kan vi se i den ackumulerade delen i försäljningsrapporten att segmentet ”Öl” ökat i Blekinge 

under innevarande år med 1,7% och riket i snitt hade en ökning med 2,3% i samma segment. 

Vidare i spekulationerna i systembolagets yttrande så står det att läsa ”Detta medför även att 

ungdomar kan komma att påverkas och få uppfattningen att alkohol och ishockey hör ihop” 

Vi vet inte riktigt hur vi ska placera denna fras. Men vi antar att systembolaget menar att detta kan 

leda till en ökning av ölkonsumtionen bland ungdomar och vi antar även att de med ungdomar 

menar  

1.) De som är under laglig ålder att konsumera alkohol <18 år  

2.) De som är under laglig ålder att på systembolaget inhandla alkohol <20 år 

Glädjande så kan man se att i verkligheten så är inte det fallet. 

http://sverigesbryggerier.se/2016/09/ungas-drickande-fortsatter-minska/ 

http://sverigesbryggerier.se/2016/09/ungas-drickande-fortsatter-minska/


”Inom EU har Sverige den lägsta andelen 15-åringar som svarar att de dricker öl 

minst en gång i veckan.  Det visar en WHO-studie som gjorts i 44 länder med 

över 200.000 respondenter. 

Inte nog med att de svenska 15-åringarna har den lägsta andelen ( 2 %), studien 

visar också att andelen minskat med 50 % när man jämför statistiken i årets 

studie med motsvarande undersökning 2008.” 

 

 



 

 

Konklusion: 

Trots farhågorna från systembolaget så kan vi se att alkoholförsäljningen i Blekinge i segmentet Öl 

har en lägre tillväxt/trend än totalt i riket. 

Samtidigt så har man i aktuell tidsperiod gjort WHO-studier som visar att konsumtionen av öl bland 

ungdomar minskat. Systembolaget anger på sin egen webbsida referenser till andra studier gjorda av 

WHO så vi ser detta som en trovärdig källa.  
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Systembolaget skriver i sitt yttrande ovan att: 

 ”Det innebär alltså att marknadsföring av alkohol inte ska förknippas med sport.”  

För att vara konsekventa med terminologin i Konsumentverkets allmänna råd så borde frasen vara: 

Det innebär alltså att marknadsföring av alkohol inte bör förknippas med sport. 

Bör innebär som vi tidigare yttrat inte att det inte är tillåtet. Det är lätt att hävda att det är någon 

slags ”andemening” och någons ”syfte” – att det ska betyda något annat än bör.  

I Passagen i KOVFS 2016:1 som citeras inklippt ovan ”..förknippas med situationer då det är allmän 

vedertagen uppfattning inte ska förekomma alkoholkonsumtion…” så är det också ett exempel på en 

otydlighet kring vad som skrivningen syftar till. Den kopplar mot sport det kan vi se, men vi 

förutsätter att det är åskådande man syftar på. För vi kan inte ens i våra vildaste fantasier föreställa 

oss att det är utövande av sport som är i åtanke. 

Det finns nämligen alldeles för mycket som talar mot att det skulle vara en allmän vedertagen 

uppfattning att det inte ska förekomma alkoholkonsumtion vid åskådande av sport. 

Vi är övertygade om att Systembolaget är väl medvetna av att det förekommer alkoholkonsumtion 

vid åskådande av sport och att de kan utläsa detta i sina egna statistiksystem. Tyvärr så är dessa inte 

tillgängliga för även om systembolaget som är statligt ägt borde ligga under offentlighetsprincipen så 

får vi nöja oss med den statistik som systembolaget själv väljer att publicera eftersom vi eller andra 

aktörer inte ges tillträde till få plocka data från deras system. 

Istället har vi valt att titta på vilka slutsatser andra aktörer har med avseende på alkoholkonsumtion 

och åskådande av sport.  



Exempelvis så verkar Carlsberg kommit fram till samma slutsats som vi har att formuleringen i KOVFS 

2016:1 inte är med den allmänna vedertagna uppfattningen överensstämmande. 

Se referens från Carlsbergs pressrelease som vi bifogar ingressen av i nedan bildruta. 

http://www.carlsbergsverige.se/Media/Nyheter/Sidor/Fotbolls-EMochsoligsommar.aspx 

 

Även artiklar om hur systembolaget ser att ölförsäljning ökar kring sportevenemang går med lätthet 

att hitta. Ex.vis nedan från UNT 

http://www.unt.se/uppland/uppsala/arstiden-marks-pa-systembolaget-303662.aspx 



 

 

Konklusion: 

Den allmänna vedertagna uppfattningen är att det förekommer alkoholkonsumtion (framförallt 

drycker med lägre alkoholhalt ex.vis öl) vid åskådande av sport. Det är också välkänt att många av de 

sportevenemang och ligor som arrangeras i Sverige och utomlands är sponsrade av företag som har 

alkoholhaltiga drycker i sin produktportfölj. I kvällstidningen aftonbladet så har man gått igenom en 

del av dessa i artikeln 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article14121188.ab 

Denna går igenom framförallt utländska intressenter men även på hemmaplan så finns det 

marknadsföring med sponsring involverat på många fler nivåer än SHL, Allsvenska lag, speedway mm. 

En stor del av sponsring av idrotten kommer just från företag som antingen tillverkar eller handlar 

med alkoholhaltiga drycker. Att ta bort den kopplingen skulle innebära ett ekonomiskt avbräck för 

svensk idrott. 

  

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article14121188.ab
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Vi finner systembolagets tolkning av denna dom ytterst tveksam. Vår tolkning av domen är att det är 

kombinationserbjudandet ”köp 6 och få DVD” som är det som anses inte ”måttfullt” och som anses 

bidra till en positiv inställning till bruket av alkohol. 

En stor skillnad som är värd att notera jämfört med den refererade domen ovan är att den etikett 

som vi har på produkten Brygghus 19 Trossöl ej har någon marknadsförande information som i någon 

form överhuvudtaget skulle vara i närheten av kunna jämföras med ett kombinationserbjudande. Ej 

heller finns denna etikett i en dagligvaruhandel som fallet med ”Köp 6 och få DVD”. Dessutom 

förekommer det ej heller – som bekant – något marknadsföringsmaterial/reklam i Systembolagets 

butiker där varan säljs.   
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Systembolaget ägnar sig åt mycket spekulerande om framtiden i ovan passage Vi anser inte att det 

ligger i systembolagets uppdrag att sia om hur framtidens regelverk ska se ut. Systembolaget borde 

istället välkomna ett förtydligande, vilket gör att de kan ägna mindre tid åt etikettgranskning och mer 

tid åt att utföra de uppdrag de är för närvarande är ålagda av staten/riksdagen att utföra. 

Att kopplingen mellan alkohol och sportåskådande redan är en allmänt vedertagen uppfattning har 

vi redan gått igenom. Här vill de dessutom måla upp (enligt vår tolkning) att idrottsutövare och 

ungdomsidrotten skulle bli en slags ambassadörer för alkohol. 

Om detta är ett verkligt underbyggt argument där man kan påvisa att så blir fallet – så vore det 

ypperligt om en förändring av regelverket kan komma som klart och tydligt sätter riktlinjer/regler för 

vad som ska gälla för idrottsutövare, ungdomsidrott och alkohol.  

Som vi ser det så är ett förtydligande enligt ovan inte något som på något sätt skulle ”motverka syftet 

med den nu gällande reglering” utan tvärtom. Det är inte första och inte sista gången en praxis har 

visat sig vara felaktig/otydlig i svensk lagstiftning utan det är så praxis kan utvecklas eller leda till en 

tydligare evolution av ett regelverk kan komma till.  
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