
Öppet samråd om 
gränshandel av alkohol och 

Tobak

Genomgång



Steg 1: Hitta samrådet 

• Gå in på följande länk: https://bit.ly/2Z7N93W

• Scrolla ner och tryck på knappen ”Respond to the questionnaire”

https://bit.ly/2Z7N93W


Steg 2: Logga in

• Om du har fyllt i ett samråd sedan innan är det bara att logga in med din mail. Använd den 
vertifikationsmetod som du föredrar. 

• Om du inte gjort ett samråd innan kan du snabbt skapa en användare genom att trycka på 
”Create an account”

• Du kan även logga in med Facebook eller Google, det är generellt smidigast då du slipper skapa 
lösenord m.m.

Du kan även logga in med 
Facebook eller Google, det 
är generellt smidigast 
eftersom du slipper skapa 
lösenord m.m.

Om du inte gjort ett samråd 
innan kan du snabbt skapa en 
användare genom att trycka på 
”Create an account”



Steg 3

Ändra språket längst upp på sidan till 
Svenska

När du väl kommer in i samrådet kan du 
byta till svenska längst upp på sidan



Steg 4: Personuppgifter
• På frågan ” Vem företräder du eller svarar du som?” Svara: EU-

medborgare (IOGT-NTO kommer att skicka in ett eget svar som 
organisation)

Svara: EU-medborgare (IOGT-NTO 
kommer inkomma med ett eget svar 
som organisation)



Steg 4: Personuppgifter

Välj om du vill vara anonym eller offentlig

Fyll i ditt gränshandelsmönster. Beroende 
på svar kan det komma tilläggsfrågor om 
hur mycket gränshandel du har gjort senaste 
12 månaderna.



Steg 5: Innehållsfrågorna
• På frågan som är numrerad 31 börjar innehållsfrågorna om själva 

regelförändringen (Ifall du svarade aldrig på hur ofta du har gränshandlat 
kommer detta direkt efter)



Fråga 32 och 33: Exempelsvar

Exempelsvar (skriv gärna om i egna ord)



Fråga 34,35,36: Exempelsvar

Exempelsvar. Skriv gärna om med egna ord!

Var noga med 
rangordningen så att alla 
utom ”annat” är ikryssade!



Fråga 37, 39: Exempelsvar

Exempelsvar. Skriva gärna om med egna ord



Fråga 40,42,43: Exempelsvar

Skriv gärna här om dina upplevelser av 
gränshandel, till exempel hur din omgivning 
använder sig av det (vänner, grannar, 
kollegor) och hur det påverkar ditt 
närområde.

Exempelsvar. Skriva gärna om med egna ord



Sista steget: Skicka in

• När du är klar är det bara att trycka på ”Skicka” längst ner på sidan. 

• Du får då notifieringen ”Tack för ditt bidrag”. Där har du även möjlighet 
att ladda ner dina svar som en pdf-fil. 

Klart! Efter det är det bara att invänta att EU-kommissionen tar till sig dina 
svar

Tack för att du valde att medverka!


