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Förslag 
Bakgrund 

Konkurrensen på den svenska ölmarknaden är kraftigt snedvriden till små bryggeri-

ers nackdel. Stordrifts- och samordningsfördelar i produktion, försäljning och mark-

nadsföring i kombination med moms och Systembolagets modell för prispålägg skapar 

en kraftig kostnadsnackdel för de svenska småbryggerierna.  

 

Många småbryggerier saknar dessutom möjlighet att till fullo nå ut till svenska ölkon-

sumenter. Systembolagets modell för vilka produkter som ska finnas i sortimentet i 

enskilda butiker stänger i många fall ute bryggerier från att nå en större kundgrupp.  

 

Små bryggerier är därför beroende av att deras öl kan säljas via serveringar. Upp till 

40 procent av produktionen säljs via andra kanaler än Systembolaget och butiker, se 

Tabell 1. För samtliga svenska småbryggerier går en fjärdedel av produktionen till 

försäljning på servering eller övriga kanaler (tex. grossister och festivaler).  

 

Tabell 1: Sveriges oberoende småbryggeriers försäljningskanaler  
Procentuell andel av produktionen som säljs i respektive försäljningskanal 

Producerad  
volym öl 

Systembolaget Butiker 
Servering  

& övriga kanaler 
Summa 

< 15 000 61,5 6,7 31,8 100,0 

15 000-50 000 52,5 11,9 35,7 100,0 

50 000-100 000 46,2 12,0 41,8 100,0 

> 100 000 71,6 5,7 22,7 100,0 

Samtliga 68,6 6,5 24,9 100,0 
 

Källa: Föreningen Sveriges oberoende småbryggeriers undersökning Småbryggerienkäten 2020. 

 

I takt med att Coronaepidemins spridning har småbryggeriernas möjlighet att upp-

rätthålla produktionen försämrats än mer gentemot de stora svenska bryggerierna: 

1. Försäljningen via serveringar och övriga kanaler har upphört, 

2. samtliga ölprovningar på bryggerierna är inställda, 

3. samtliga ölfestivaler under våren och sommaren är inställda, 

4. exporten har avstannat,  

5. priserna på råvaror (malt, humle, flaskor) har skjutit i höjden i takt med 
att den svenska kronan har förlorat i värde. 

Allt detta har skett utan någon kompenserande ökning av hantverksbryggeriernas 

försäljning på Systembolaget eller i butik. Den ökning i försäljning som Systembolaget 

rapporterar är huvudsakligen de stora bryggeriernas lågprisöl.  

 

Utvecklingen förstärker den redan sneda konkurrensen på den svenska ölmarknaden 

och hotar produktionen hos 300 svenska hantverksbryggerier. Det måste göras klart 

att alla de svenska hantverksbryggerierna är småföretag. De är regionalt väl spridda 

över landet.  

 



Temporärt reducerad alkoholskatt på öl från Sveriges småbryggerier
  3 

Förslag 

Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier, Gothenburg Brewers Guild, Stock-

holm Brewers United och Skånes Dryckesproducenter, som totalt representerar drygt 

120 småföretag i branschen, föreslår att alkoholskatten på öl från små bryggerier 

temporärt halveras under mars till juni 2020. Konkret föreslår föreningarna följande: 

 

1. Skattesatsen på öl sänks från 2,02 kronor per liter öl och volymprocent till 

1,01 kronor. 

2. Skattesatsen är reducerad under månaderna mars, april, maj och juni 

2020.  

3. Samtliga bryggerier vars årsproduktion understiger 3 miljoner liter omfat-

tas av skattereduktionen.  

 

Förslaget ligger i linje med föreningens Sveriges Oberoende Småbryggeriers förslag 

om en differentierad alkoholskatt på öl för oberoende småbryggerier.1 Förslaget här 

är förenklat på grund av de rådande omständigheterna och för att omfatta samtliga 

svenska oberoende hantverksbryggerier. 

 

Förslaget är i enlighet med Artikel 4 i EU:s Direktiv 92/83/EEC om harmonisering av 

strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker. 

 

Konsekvensbedömning 

En sänkt punktskatt på öl är ett direkt riktat bidrag till svenska småbryggerier. Bidra-

get går till småföretag och många gånger till småföretag i glesbygd.  

 

Även om utländska småbryggerier omfattas av reglerna är försäljningen av utländsk 

öl från små bryggerier redan ytterst liten. Samtidigt måste möjligheterna att exportera 

till Sverige under andra kvartalet 2020 bedömas vara ytterst små.  

 

Förslaget förväntas kosta staten knappt 25 miljoner kronor i uteblivna skatteintäkter 

under perioden mars-juni 2020.2 Delar av dessa medel kan förväntas återgå till den 

offentliga sektorn i form av arbetsgivaravgifter och inkomstskatter.  

 

Förslaget kan finansieras via ökade punktskatteintäkter på öl. Systembolaget rappor-

terar en ökning av försäljningen av lågprisöl med 10 procent, bl.a. till följd av att 

gränshandeln av alkohol har minskat. Gäller detta under hela andra kvartalet 2020 

ökar alkoholskatteintäkterna från Systembolaget med över 100 miljoner under andra 

kvartalet enbart från ökad försäljning av lågprisöl.  

 

Förslaget bedöms inte påverka alkoholkonsumtionen eftersom skattesänkningen inte 

kan förväntas leda till ett lägre pris på öl. En lägre skatt är ett resurstillskott till bryg-

gerierna som kan förväntas användas till investeringar i utrustning och personal.  

                                                                    
1 Se rapporten Föreningen Sveriges oberoende småbryggerier (2020), ”En reducerad skatt på öl från obero-

ende små bryggerier”.  
2 Uppskattningen är baserad på skattereduktionen baserat på den franska modellen för skattedifferentie-

ring i rapporten: Föreningen Sveriges oberoende småbryggerier (2020), ”En reducerad skatt på öl från 
oberoende små bryggerier”. Skattebortfallet i den franska modellen värderas till drygt 72 miljoner kronor 
per helår. 4/12 av detta ger knappt 25 miljoner kronor.  

https://www.sverigessmabryggerier.se/site/wp-content/uploads/2019/10/En-differentierad-alkoholskatt-v2020.pdf
https://www.sverigessmabryggerier.se/site/wp-content/uploads/2019/10/En-differentierad-alkoholskatt-v2020.pdf

