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Hur funkar det 
att beställa på 
Systembolaget

?

Beställa i 
beställningssortiment

Visste du att?

I Systembolagets sortiment finns  
cirka 2000 drycker. Systembolagets  

sortiment består av drycker som 
Bolaget valde att sälja i sina butiker  
Utöver det har du tillgång till 12 000 

produkter som är tillgängliga hos 
Systembolagets leverantörer för  

beställning genom Systembolaget 

Systembolaget importerar inte viner  
enligt Lagen

1995 gick Sverige med i EU och två  
år senare förkunnade EG-domstolen 

att Sverige fick behålla sitt  
alkoholmonopol men bara för 

försäljningen. Produktion, import,  
export och restauranghandel -dessa 

monopol försvann. 

Systembolaget köper viner från  
leverantörer som är godkända för att  
importera alkoholdrycker och betala  

alkoholskatt till Skatteverket
 

Så här får du tillgång till ett större 
sortiment

Du har möjlighet att köpa annat än det 
som finns i SBs butiker.

Systembolaget är ett offentligt bolag 
som erbjuder ett antal tjänster till 
konsumenter.

Du har tillgång till ett större sortiment 
än urvalet som finns i Systembolagets 
butiker.

Du har även möjlighet att beställa 
drycker som du vill ha importerade  just 
för dig

Så här söker du på 
systembolaget.se

Exempel: jag vill köpa ett franskt rosé-
vin som inte kostar mer än 115 kronor.

Jag skriver rosé vin i sökfunktion. Det 
kommer upp flera rutor till ex:

landet (Frankrike), regioner 

exempelvis Loire-dalen  4 viner

samtliga viner med den blåa symbolen 
BS kommer upp i en lista som kan 
sorteras efter några kriterier. 
Exempelvis per pris genom att klicka 
på den dubbla pilen i kolumnen pris 

Så här beställer du på  
systembolaget.se i 
beställningssortiment

På www.systembolaget.se kan du 
beställa varor till din valda butik 

Det enklaste sättet att beställa är 
på webbplatsen. 
1. Klicka på ”Beställ”-fliken på 
startsidan.

2. Välj leveranssätt till butik. Välj 
butiken per ort eller per län. 

I träfflistan visas nu bara de artiklar 
som går att beställa på det 
leveranssätt som du har valt.

3. Lägg de drycker som du vill 
beställa i varukorgen genom att 
använda sökfunktionen

4. Slutför din beställning. Du ombeds 
att logga in i ditt konto eller skapa 
ett konto om du inte har något konto 
ännu

Du kan också be din butik 
registrera din beställning.
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http://www.systembolaget.se/


Så här får du leverans av din beställning i beställningssortiment

Wish-IT AB
Mistelvägen 5
SE - 18435 Åkersberga
orgnr 556790-3355

17, La Bessardière
FR - 36220 Néons sur Creuse
orgnr 797 393 303

kontakt: sales@wish-it.se
www.wish-it.se

Wish-IT importerar mat och 
vin enligt kunders önskemål

Viner säljs till tillståndshavare  
direkt. Viner säljs till konsumenter 
via privatimport och 
beställningssortiment på 
Systembolaget 

Matprodukter säljs direkt

Wish-IT AB är vinimportör och har 
registrerad livsmedelsanläggning i 
Åkersberga

Informationsbrevet innehåller 
information om alkoholdrycker och 
riktar sig mot mogna konsumenter 

Att börja dricka i tidig ålder ökar 
risken för alkoholrelaterade 
problem

Du hämtar din beställning på SBs 
butik  där du valde att få leverans
Bra att veta: leveranskostnader till 
Systembolagets butiker betalas av 
leverantörer. Därför många ber dig att 
beställa per kolli.

Vissa leverantörer begränsar sitt 
distributionsområde. Så brukar vara 
fallet när de kör egen distribution.
För att kunna leverera SBs butiker 
över hela Sverige behöver 
leverantörer betala för logistiska 
kostnader såsom lagring, plock, och 
frakt hos en distributör. Detta beror 
på SBs inköpsvillkor och SBs 
organisation samt nya regler om 
alkoholskatt . För att underlätta 
Skatteverkets arbete får 
leverantörena ha bara en 
huvudleveransplats.

Om en dryck du vill ha inte levereras 
på din ort är det möjligt att få din 
leverans på en SBs butik i en annan 
ort  som ingår i leverantörens 
distributionsområde.
SB behåller dina varor för avhämtning 
i 14 dagar och du kan då be någon 
annan hämta din leverans. Samtliga 
detaljer finns på SBs webplatsen.

Leveranstiden 

Det brukar stå 8 arbetsdagar som 
standard information när du beställer 
men leveranstiden kan i vissa fall vara 
mycket kortare beroende på 
leverantörens distributionssätt.
Exempelvis: en leverantör som kör 
egen distribution en gång i veckan i 
Stockholmslän får SBs beställningar 
på tisdagar för leverans Kl 11 på 
fredag samma vecka. Det blir 3 dagar.
OBS: din beställning måste nå SBs IT 
system dagen innan. Här i exemplet: 
på måndagar. 
Lite avvikelse förekommer vid röda 
och helgdagar, beroende på SBs 
arbetsplanering. 

Tillgänglighet - Artikel tillfälligt 
slut eller utgående

Gällande beställningssortiment och 
SBs sortiment i butiker  ansvarar 
leverantörer för att skicka information 
till SB som hanterar den enligt sina 
interna arbetsrutiner.

Om en dryck visas som tillgänglig i BS 
på SBs webbplats och inte levereras, 
kan det komma från något behov av 
uppdatering i SBs IT-system. 

När en artikel inte är tillgänglig av 
någon anledning kryssar leverantören 
i en ruta i SBs IT-system som heter 
leverantörsportalen. 
Det finns ingen möjlighet  för 
leverantörer att ange detaljerad   
information typ semesterstängt eller 
leverans på väg med planerad 
leveranstid. Då brukar artiklar  visas 
som tillfälligt slut.

När det blir byte av årgångar eller 
förpackning eller annan viktig 
information, ombeds leverantörer att 
uppdatera sina artiklar i  SBs 
leverantörsportal.

Hur går det att beställa i beställningssortiment?
all information finns på systembolagets webbplats och i butiker

Varför göra det?
för att köpa det du vill ha som passar till dina maträtter och din smak

Är det samma pris då eller dyrare?
SBs pålägg är exakt detsamma gällande sortiment i butiker, 
beställningssortiment och privatimport

i nästa nummer av Mat och Vin på franskt vis: hur du använder tjänsten privat import 
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