
Gårdsförsäljningsfrågan - bakgrund och bluffar
I korthet handlar gårdsförsäljning om 
att tillåta de som tillverkar alkohol att 
sälja sina produkter direkt till kund is-
tället för genom Systembolaget. 

När gårdsförsäljning först kom upp i debatten 
handlade det om några få vingårdar i södra 
Sverige. Men sedan dess har konceptet bred-
dats kraftigt till att inbegripa någonting myck-
et större. I praktiken handlar förslaget om att 
alla som tillverkar öl, vin och sprit ska kunna 
sälja alkohol, utan krav på att tillverkningen 
sker på en gård eller av egna råvaror. 

Två utredningar talar sitt tydliga språk
Förslaget att införa gårdsförsäljning har länge 
drivits av starka lobbyintressen som är finan-
sierade av några av Sveriges största alkohol-
producenter. Under den borgerliga Alliansre-
geringen 2006-2014 genomfördes två statliga 
utredningar om gårdsförsäljning. De två 
tidigare statliga utredningarna har fastslagit 
att ett införande av gårdsförsäljning innebär 
att det svenska alkoholmonopolet kommer 
att försvinna och att det dessutom strider mot 
EU-rätten. 

Tredje utredning presenteras 7 december 2021 
Under 2021 pågår en tredje utredning om 
gårdsförsäljning. Utredning tillsattes den 14 
november 2020 i enlighet med Januariavtalet 
och utredningen ska presenteras senast den 7 
december 2021.

Myter att bemöta och bluffar att syna
Den felaktiga bilden av gårdsförsäljning grun-
dar sig i tre myter: att tillverkningen av alko-
hol är småskalig, att tillverkning och försälj-
ning främst skulle ske på landsbygden och att 
gårdsförsäljning i sig skulle vara harmlöst.

Tillverkningsbluffen
För att räknas som ”tillverkare” av alkohol-
dryck behöver du inte tillverka råvarorna eller 
alkoholen själv, det räcker att späda och butel-
jera fabriksinköpt råsprit. Det vill säga, med 
gårdsförsäljning skulle grannen i trappupp-
gången bredvid, pizzerian och matvarujätten 
snabbt och enkelt kunna starta tillverkning av 
öl, vin och sprit och därigenom få ansvar för 
åldersgränser, öppettider och skatteinbetal-
ning. 

Landsbygdsbluffen
Redan idag dominerar storstadsregionerna 
och tätorter kraftigt tillverkningen av alkohol-
drycker. Majoriteten av alla öl och sprittillver-
kare ligger i eller kring Sveriges största städer, 
detta eftersom efterfrågan är helt enkelt högre 
i städerna än på landsbygden. Om gårdsför-
säljning införs finns det inget som tyder på att 
nya tillverkare skulle välja att etablera sig på 
landsbygd istället för i städer. Mer alkohol är 
inte lösningen på landsbygdens utmaningar. 
Alkoholens kostnader i sjukfrånvaro, van-
dalisering och högre kostnader för polis och 
akutsjukvård faller tungt på småföretagare och 
Sveriges minsta landsbygdskommuner. 

Harmlöshetsbluffen
Gårdsförsäljning är inte så harmlöst som det 
ofta framställs. Privata försäljare av alkohol 
skulle ställas inför en oundviklig intressekon-
flikt: följa lagen eller öka vinsten. Många kom-
mer medvetet eller omedvetet att slarva med 
ålderkontroller och skatteinbetalningar. Infö-
randet av gårdsförsäljning sker till priset av ett 
avskaffande av det svenska detaljhandelsmo-
nopolet med ökad sjukdomsbörda, våld och 
dödsfall och med stegrande sociala- och eko-
nomiska konsekvenser som följd. Inte minst 
för redan utsatta grupper i samhället: högkon-
sumenter, unga och barn i otrygga hem.

Klär man av begreppet gårdsförsäljning av alkohol ser man vad det verkligen är: 
en smart bluff som drivs av Sveriges största alkoholföretag. 


