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SVL verkar för en samtida 
alkoholpolitik, hållbara affärsvillkor för 

branschen och sunda attityder till 
alkohol och konsumtion



Mina punkter idag

• Om SVL och vårt uppdrag

• Det svenska regelverket kring marknadsföring och 
märkning av alkoholhaltiga produkter

• Vårt ansvar och självreglering

• EU:s pågående lagstiftningsarbete på märkning

1. Närings- och innehållsförteckning

2. Hälsovarningstecken



Om SVL

• Grundades 1998 för svenska importörer och tillverkare 
av vin och spritdrycker

• SVL är medlemmarnas opinionsbildande organ med uppdrag att 
arbeta för utvecklingen av en samtida alkoholpolitik där det råder 
rättvisa och goda affärsvillkor för branschens aktörer

• Vi samlar idag ett femtiotal medlemmar som alla levererar sina 
produkter till Systembolaget och till HoReCa

• Tillsammans representerar våra medlemmar 70% procent av 
vad som säljs på Systembolaget (Sprit 89% och vin 68 %)

• Våra medlemmar är importörer, producenter av alkoholhaltiga 
drycker samt dotterbolag till globala dryckeskoncerner



Vår affär och vårt ansvar

• Säkra rättvisa och goda affärsvillkor för medlemmarna

• Verka för en hållbar leverantörskedja

• Lyfta vikten av attityder och värderingar för sund dryckeskultur

• Policyfrågor och utveckling av svensk alkoholpolitik 



Viktiga omvärldsfrågor att bevaka
• Möta WHO:s ”Three best buys” med hållbara argument 

och med ansvar 
− Höga priser

− Begränsa tillgängligheten 

− Förbjuda marknadsföring



Branschens förväntningar

• Ny införselutredning (prisfrågan)
Sambandet mellan pris på alkohol och 
konsumtion måste utredas grundligt och sättas i 
relation till prisskillnader mellan 
länder och dess påverkan på inköpsbeteende

• Utvärdering av svensk alkoholpolitik 
Utvärdera politikens styrmedel för att möta 
kraven från konsument och nya 
försäljningskanaler (tillgänglighet)

• Rätten att kommunicera 
Branschens självreglering och ansvarsfull 
marknadsföring. Kraftigt försämrade 
konkurrensvillkor för svenska företag och en 
överflyttning från Sverige till utlandet 
– från folkhälsoskydd till ”fri marknadsföring”



Marknadsföring av alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat

Regelverk



Alkohollagen (2010:1622)
• 1 kap. Inledande bestämmelser

• 2 kap. Tillverkning m.m.

• 3 kap. Allmänna bestämmelser om försäljning

• 4 kap. Partihandel m.m.

• 5 kap. Detaljhandel

• 6 kap. Handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

• 7 kap. Marknadsföring av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat

• 8 kap. Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat

• 9 kap. Tillsyn m.m.

• 10 kap. Överklagande

• 11 kap. Straffbestämmelser

• 12 kap. Förverkande

• 13 kap. Register



Kapitel 7 - Marknadsföring 

• Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara 
påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.

• Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn 
eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. Lag (2019:345).

• Med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som 
överstiger 2,25 volymprocent. Alkoholdrycker delas i denna lag 
in i spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker samt
- sedan i somras även - alkoholdrycksliknande preparat



Sedan 2003 är annonsering lagligt 

• I alkohollagen från 1978 gällde närmast  totalförbud för annonser 

• 1999 publicerade tidningen Gourmet tre vinannonser som blev 

startskottet för en lång rättlig process

• EG-domstolen menade att förbudet kunde godtas om det stod i 

proportionalitet till skyddet av folkhälsa – vilket det inte gjorde

• År 2003 öppnades det upp för annonsering av alkoholdrycker upp 

till 15% alkoholhalt i Sverige, dock med noggranna detaljkrav



Varningstexter



Bildregeln

• Enligt alkohollagen får bilder i 
kommersiella annonser för 
alkohol endast visa varan eller 
råvaror som ingår i varan, 
enstaka förpackningar eller 
varumärke eller därmed 
jämförligt kännetecken. 

• Det gäller alla typer av 
kommersiella annonser för 
alkoholdryck oavsett medium 
omfattas. 



Bildregeln utmanas

• Mackmyra tog första striden 
och nu tar Poppels ny strid om 
bildregeln

• Mat tillsammans med 
alkoholdrycker finns med 
som krav vid servering 

• Branschen ser det som märkligt 
att Konsumentverket gör en 
annan bedömning

• Ursprungslandsprincipen 
kan komma att gälla –
Konkurrensnackdel för 
svenska producenter



Ny utredning

• ”En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter” 

• Utredningen ska utvärdera frågor inom alkohol- och 
tobaksområdet samt analysera behovet av förändringar och 
förtydliganden av regelverken

• Totalt nio områden i utredningsdirektiven rör alkoholpolitiken. 
De direktiv som rör reklam- och marknadsföringsområdet:

− Utredningen har i uppdrag att analysera och bedöma om några av 
de nuvarande informationstexterna om alkohol i marknadsföring bör tas bort, 
läggas till, förtydligas eller målgruppsanpassas 

− Utredningen ska även se undersöka om det finns andra områden där 
informationstexter bör krävas



Alkoholhaltiga drycker

Självreglering



Självreglering av alkoholreklam

• Då branschen verkar för självreglering skapades AGM år 2006 
och Rekommendationerna författades

• Dessa är 2 viktiga beståndsdelarna i branschens s.k. 
självregleringssystem

• Aktivt bidra till regeringens arbete för att minska skador av 
alkoholmissbruk. Genom självreglering av vår marknadsföring 
visar vi att näringen är beredd att ta ansvar

• Självreglering är snabbare, flexiblare och kan enklare anpassas 
till en marknad i ständig förändring

• Branschspecifika riktlinjer ger större delaktighet och bättre 
förståelse hos företagen och därmed högre efterlevnad av 
lagar och normer



Rekommendationer

• 2006 togs de första 
rekommendationerna fram, 
reviderades 2011, 2018 och 2022

• Rekommendationerna är framtagna 
utifrån branschföreningarnas 
bedömning och tolkning av lagen 

• De nya uppdateringarna gjordes för att 
vara i takt med ny domstolspraxis på 
området och är ett sätt för branschen 
att ta fortsatt ansvar för alkohol-
marknadsföring



Alkoholgranskningsmannen

• För att säkerställa att medlemmarna följer alkohollagen och
Rekommendationerna skapades också AGM.

• AGM har till uppgift att verka för att medlemsföretagen och 
övriga leverantörer följer alkohollagen och de antagna 
Rekommendationerna i all information och marknadsföring.

• Ett proaktivt arbete med förhandsgranskning och rådgivning ökar 
företagens förmåga att göra rätt från början. 

• Övertramp minskar med branschriktlinjer och utbildning. 



Övertramp



Eller övertramp



Alkoholhaltiga drycker

Närings- och 
innehållsförteckning



Lagstiftning idag

• Lagstiftningen som idag gäller för märkning av livsmedel och 
alkoholhaltiga drycker är märkningsförordningen 1169/2011 
(FIC / FIR) 

• Alkoholhaltiga drycker över 1,2% är dock undantagna de regler 
som gäller för livsmedel gällande ingredienser och 
näringsinformation på förpackningar.

• För alkoholhaltiga produkter krävs däremot att ursprung, volym 
och alkoholhalt framgår tydligt och även att allergener anges 
för vin



Ökade förväntningar

• EU-kommissionen gav i mars 2017 
den samlade alkoholbranschen i 
Europa möjlighet att presentera ett 
självreglerande förslag på hur 
konsumentinformation kring 
kalorier och ingrediens-förteckning 
av alkoholhaltiga drycker skulle 
kunna tillhandahållas framöver. 

• Dryckesbranschen samlades då kring 
en gemensam ansats där samtliga 
kategorier enades om gemensamma 
riktlinjer för hur branschen själv kan 
bidra med konsumentinformation.

• 2018 presenterade branschen ett 
gemensamt förslag på riktlinjer.



Branschens svar
• Branschen föreslog att allergener och energivärden / kalorier 

skulle märkas på förpackning, samt att fullständig närings- och 
innehållsförteckning framgår antingen på förpackning eller 
digitalt. Om digitalt måste länk vara synlig och lättillgänglig

• Ingen kommersiell information/marknadsföring tillåts på denna 
länk utan enbart saklig fakta

• Kalorier kommer att tillhandahållas i enlighet med 
märkningsförordningen (EU) 1169/2011, som indikerar att 
informationen ska motsvara innehåll per 100 ml

• Viktigt för branschen att möjligheten ges att informationen även 
kan motsvara per portion, så kallat ”serving size” 



Hur:et skiljer kategorierna åt
• Spritnäringen förordar fortsatt självreglering

− Spritbranschen åtog sig att märka alla enskilda produktexemplar på 
den europeiska marknaden med kalorier på flaska och att 
ingrediensförteckning ska finnas digitalt

− Målet är att per den 31/12/2022 märka minst 66 % av samtliga 
SKU på den europeiska marknaden

• Ölbranschen förordar självreglering
− Ölbranschen har åtagit sig att alla ölflaskor i burkar i EU ska märka 

kalorier och ingredienser senast år 2022 – idag har 88 % av all öl 
kalorimärkning på flaska och 95 % har ingrediensförteckning

• Vinbranschen förordar lagstiftning före självreglering
− Vinbranschen har drivit på för lagstiftning i enlighet med branschens 

rekommendationer 

− I väntan på lagstiftning rekommenderas vinproducenterna att följa 
branschens egna rekommendationer från 2018 (tidigare bild)



Digital märkning att föredra

• Vin och spritbranschen har tillsammans drivit på för att 
lagstiftningen ska tillåta digital märkning av näringsförteckning 
och ingredienslista

• För att underlätta för producenter att möjliggöra 
informationen digitalt har man tillsammans med GS1 utvecklat 
en teknisk plattform (U-label) för att på ett enkelt sätt 
möjliggöra framtagande av QR-koder för producenter

• Genom plattformen kan producenter få fram QR-koder till sina 
produkter som konsumenter skannar med sin mobiltelefon.

• Konsumenten får då fram all väsentlig information på det 
språk som konsumenten talar



Vinbranschen 



Självreglering i praktiken - U label



Exempel från enskilda företag



EU tar bredare grepp kring märkning
• Inom ramen för Farm to Fork Strategy 

ska märkningsreglerna för alla livsmedel 
inkl. alkoholhaltiga drycker ses över 

• Märkningsregler avseende närings- och 
innehållsförteckning för alkohol berörs 
även i EU Beating Cancer Plan 

• Nya märkningsregler för alkohol har 
beslutats eller kommer beslutas inom 
ramen för:

− Förordningen 2021/2117 (CAP) för vin 

− Revidering av märkningsförordningen 
1169/2011 (FIC / FIR) 



CAP – Common Agricultural Policy

• I december 2021 beslutade EU om en ny gemensam 
jordbrukspolitik – Common Agricultural Policy (CAP)

• Då vin är en stor del av det europeiska jordbruket behandlades 
märkningsreglerna för vin i CAP-förordningen 2021/2117 

• Kalorier och information om ämnen som orsakar allergi eller 
intolerans ska märkas på flaskan

• Näringsdeklaration och ingredienslista kan anges on-line via en 
QR-kod. 

• Reglerna gäller från den 8 december 2023 och endast flaskor 
som etiketteras efter det datumet.



FIC – Food Information to Consumers
• FIC-förordningen behandlar märkning av alla livsmedel, 

däribland alkoholhaltiga drycker och är en uppdatering av 
befintlig förordning

• EU-kommissionen ska lägga fram sitt förslag under våren 2023 

• Spritbranschen önskar samma märkningsregler som beslutats 
för vin genom CAP och som även går i linje med branschens 
rekommendationer från 2018

• EU-kommissionen är dock inte bundna till att föreslå samma 
regler för sprit och öl som för vin

• Otydligt om FIC-förordningen kan ersätta 
CAP-bestämmelserna för vin



Alkoholhaltiga drycker

Hälsovarningstecken



Ökad uppmärksamhet kring 
alkohol och cancer



Politiska initiativ

• Enligt EU:s cancerstrategi ska EU prioritera att lyfta upp 
alkoholens koppling till cancer 

• EU-kommissionen under 2023 presentera förslag 
på EU-gemensamma regler om hälsovarningstecken på 
alkoholhaltiga drycker (ref. tobak) - EU Beating Cancer Plan

− Öka kännedom om alkoholens möjliga påverkan på cancer
− Öka kunskapen om de hälsorisker som är förenade med 

alkoholkonsumtion
− Minska den skadliga konsumtionen av alkohol
− Få till en attitydförändring hos konsument och göra 

alkoholkonsumtion mer stigmatiserat



Irland har tagit lead i frågan
• Trots kommande EU-initiativ vill Irland nu 

införa cancervarningstecken på alla 
alkoholhaltiga drycker som säljs i Irland. 

• Irland gjorde innan sommaren en TRIS-
notifiering om det som nio medlemsstater 
skickade in synpunkter kring. EU-
kommissionen har dock inte motsatt sig 
förslaget. Irland har fram till 22/12 på sig att 
svara på synpunkterna.

• Alla typer av märkningsregler som påverkar 
den inre marknaden behöver vara 
harmoniserade och gälla hela EU – Irland 
borde således avvakta initiativ från EU

• Enskilda initiativ från olika medlemsstater 
riskerar att bli ett handelshinder och gör det 
svårare att exportera till vissa marknader



Branschens syn på frågan
• Branschen stödjer riktade politiska rekommendationer som har visat 

sig minska den skadliga konsumtionen av alkohol

• Alkoholhaltiga drycker bör endast avnjutas med måtta, som en del av 
en balanserad livsstil, av de vuxna som väljer att dricka

• Det kommer också att vara viktigt att främja en bredare förståelse för 
riskfaktorer för cancer, inklusive genetiska faktorer, livsstils- och 
miljöfaktorer.

• Det är viktigt att kommunicera korrekt och vetenskapligt på ett 
meningsfullt sätt till konsumenter om kopplingen mellan cancer och 
alkohol

• Dela expertis och erfarenhet för att nå vårt gemensamma mål, som 
är att utveckla och implementera riktade, evidensbaserade 
policyrekommendationer som verkligen kommer att ta itu med 
problem med skadligt drickande i Europa

• Åtgärder för att skydda folkhälsan behöver vara proportionerliga 
– kan syftet uppnås på ett annat, mindre inkräktande sätt?



Vårt ansvar

• I egenskap av alkoholnäringens främsta representant i samhället 
har vi en viktig roll att spela genom att kontinuerligt 
opinionsbilda, informera och bidra med vår kunskap. 

• Därför driver vi flera initiativ med syfte att stärka 
alkoholnäringens ansvar



Tack
maila gärna mig på anna.degeer@svl.se


