
Konsekvenser av gårdsförsäljning av alkohol
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. 

Frågan om vad gårdsförsäljning egentligen 
innebär är inte helt enkel. Begreppet skapar 
föreställningar kring ett införande och vad 
det skulle innebära. Dessa associationer kan 
sammanfattas i tre punkter: att försäljningen 
sker på en liten gård på landsbygden, att för-
säljningen består av egenproducerade drycker 
på lokala råvaror, samt att försäljarna utgörs 
av svenska småskaliga lantbrukare med lokal 
förankring. Detta är dock vilseledande. 

Vilka får bedriva gårdsförsäljning?
Införande av gårdsförsäljning, så som det har 
förts fram av politiker, opinionsbildare, in-
tresseorganisationer och statliga utredningar, 
inbegriper någonting helt annat. Systemet 
innebär nämligen att samtliga tillverkare av 
alkoholdrycker, oavsett vilken dryck det rör sig 
om, får bedriva försäljning direkt till konsu-
ment. 

Ingen koppling till småskaliga gårdar
Innebörden av den gårdsförsäljning som 
förespråkarna syftar till, har alltså vare sig 
koppling till gård, landsbygd, närproducerat 
eller småskalighet. Istället handlar det om en 
bred öppning för alkoholtillverkare att bedriva 
privat alkoholförsäljning vid sidan av System-
bolaget. Så länge villkoret uppfylls att försälja-
ren själv producerar, förädlar eller behandlar 

alkoholdryck blir det möjligt för denna att 
sälja inhemska och utländska alkoholdrycker, 
alldeles oavsett var i landet detta sker. Det är 
detta system som förespråkarna vill att Sverige 
ska införa. 
   Därför är det detta vi ska ha i bakhuvudet 
som definition, snarare än vart namnets asso-
ciationer för tankarna. Det finns flera ord som 
bättre beskriver vad det egentligen handlar 
om, såsom ”privatförsäljning”, ”producentför-
säljning” eller ”direktförsäljning”. 

Vilka förespråkar gårdsförsäljning? 
Förslaget att införa gårdsförsäljning har länge 
drivits av starka lobbyintressen som är finan-
sierade av några av Sveriges största alkohol-
producenter. Sedan det lanserades för mer än 
två decennier sen har det också förts fram av 
opinionsbildare samt inkluderats i en rad poli-
tiska överenskommelser. Under den borgerliga 
Alliansregeringen 2006-2014 genomfördes 
två statliga utredningar om gårdsförsäljning. 
I enlighet med den nuvarande rödgröna re-
geringens samarbete med Centerpartiet och 
Liberalerna, det så kallade Januariavtalet, har 
en tredje utredning på området tillsättas. 

Monopolet försvinner
De två tidigare statliga utredningarna har 
fastslagit att ett införande av gårdsförsäljning 
innebär att det svenska alkoholmonopolet 
kommer att försvinna. 
   Den första av dessa från 2009 slog fast att 
tillåtelse av detaljhandel vid sidan av de-
taljhandelsmonopolet strider mot EU-rätten. 
Den andra utredningen från 2010 menade 
även den att gårdsförsäljning i dess ursprung-
liga form strider mot EU-rätten och gick därför 
vidare med ett bredare begrepp där grundför-
utsättningarna bestod i att lösa upp reglerna 
kring vilka produkter som säljs (där andra in-
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hemska och europeiska produkter också måste 
erbjudas) samt var försäljningen bedrivs (ej 
nödvändigtvis vid tillverkningsplatsen). Inte 
ens med denna bredare innebörd av gårdsför-
säljning sade sig dock utredningen vara säker 
på att det som kvarstod av Systembolagets de-
taljhandelsmonopol skulle överleva en rättslig 
prövning. 
   Det är alltså inte möjligt att kombinera 
gårdsförsäljning, Systembolagets monopol-
ställning och EU:s grundfördrag. 

Vad blir konsekvenserna av att införa gårdsför-
säljning? 
1) Ett farväl till detaljhandelsmonopolet
I den rödgröna regeringens samarbetsavtal 
tillsammans med Centerpartiet och Liberaler-
na, Januariavtalet, lyder en av punkterna: ”En 
utredning om gårdsförsäljning av alkoholhal-
tiga drycker ska genomföras. En förutsätt-
ning är att Systembolagets monopol säkras.” 

Att kombinera dessa två motstridiga intres-
sen är dock inte möjligt. Det går inte att å ena 
sidan öppna upp för en ordning där System-
bolagets ensamrätt bevisligen konkurrensut-
sätts av alla som tillverkar alkoholdryck, och 
å andra sidan samtidigt värna Systembolagets 
monopol. 

Efter att Sverige anslöt sig till EU har den 
svenska modellen skyddats av det så kallade 
Franzénmålet i EU-domstolen 1997. System-
bolagets monopolställning har accepterats 
av EU eftersom utländska producenter inte 
diskrimineras. Oavsett vad som sagts i debat-
ten så är detta inte ett särskilt undantag, utan 
direkt tillåtet i EU-länder så länge icke-diskri-
mineringen upprätthålls. 

Om gårdsförsäljning införs skulle Systembo-
lagets detaljhandelsmonopol falla i EU-dom-
stolen. Detta då modellen enligt EU:s direktiv 
skulle verka i diskriminerande riktning för 
utländska producenter, som fortsatt främst 
kan sälja sina produkter via Systembolaget och 
inte får samma tillgång till den nya marknaden 
som öppnas upp. 

Vidare skulle två huvudprinciper med den 
svenska restriktiva alkoholpolitiken gå förlora-
de. För det första, den så kallade desintresse-
ringsprincipen där de privata vinstintressena 
begränsas inom detaljhandeln med alkohol. 
Och för det andra, principen om att minska 
tillgängligheten till alkohol. Dessa konse-
kvenser av införandet av gårdsförsäljning har 
bekräftats av en rad experter och forskare. 

2) Ökad tillgänglighet av alkohol 
Det nuvarande systemet, där det ingår i 
Systembolagets uppdrag att begränsa till-
gängligheten genom försäljningsställen och 
öppettider, skulle utmanas i grunden om 
gårdsförsäljning infördes. Alkoholförsäljning 
skulle ske på en rad olika platser, inte minst i 
städer och tätorter. 

På varje marknad anpassar producenterna sitt 
utbud efter efterfrågan. Detsamma kommer 
gälla alkohol om gårdsförsäljning införs. Efter-
frågan är i särklass störst i storstäder. Det är 
därför där butikstätheten av alkoholförsäljning 
skulle öka som mest. 
   Mönstret har redan visat sig tydligt vad gäller 
mikrobryggerier av öl. Trots att produktionen 
ofta blir dyrare i storstäder genom dyrare lo-
kalhyror är efterfrågan där som störst och det 
är där flest tillverkare finns. Enligt Livsmedels-
verket är redan idag 6 av 10 mikrobryggerier 
belägna i storstäder. 
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Även om de nya alkoholförsäljarna skulle vara 
skyldiga att följa samma öppettider och ha 
samma åldersgräns som Systembolaget, skulle 
det bli mycket svårt och kostsamt med gransk-
ning och tillsyn av vartenda försäljningsställe 
i hela landet. Det skulle krävas stora resurser 
från staten och kommunerna för att kunna 
garantera att försäljare efterföljer regler och 
öppettider. Samtidigt skulle ett enormt tryck 
uppstå från intresseorganisationer och lob-
bygrupper för att lätta på regler och tillsyn.

3) Sämre tillsyn, ålderskontroll och prisreglering
Införandet av gårdsförsäljning, och avskaffan-
det av detaljhandelsmonopolet, skulle innebä-
ra att den statliga alkoholsortimentsnämnden 
har spelat ut sin roll. Det system som idag 
hindrar butiksförsäljning av 5-litersdunkar 
med starksprit, som kontrast till dagens be-
gränsning i Systembolagets butikssortiment 
till högst en-litersförpackningar för starksprit, 
skulle försvagas. Riskerna med en sådan ut-
veckling är oundvikliga. 

Gårdsförsäljning innebär att det mycket vikti-
ga ansvaret kring prissättning och ålderskon-
troll läggs på varje enskild försäljare. Alla nya 
privata alkoholförsäljare kommer ställas inför 
en intressekonflikt: å ena sidan maximera 
försäljningen (och därmed den ekonomiska 
vinsten), å andra sidan sköta försäljningen 
ansvarsfullt (följa regler och krav samt betala 
skatt). Det kommer finnas många exempel på 
försäljare som prioriterar det förstnämnda in-
tresset och det kommer vara mycket svårt och 
kostsamt för ansvarig tillsynsmyndighet eller 
kommun att upptäcka de som fuskar. 

Folkhälsomyndighetens statistik visar hur näs-
tan 4000 restauranger och krogar, en fjärdedel 
av alla tillståndshavare med serveringstillstånd 

för alkohol i Sverige, aldrig fick något tillsyns-
besök av kommunen under 2018. Resultatet 
kommer synas i en ökning av oskattad alkohol 
eller försäljning till minderåriga. 
   Detta samband bekräftas av dagens situation 
där undersökningar har visat att Systembo-
laget begär legitimation i 95 procent av fallen 
när kunderna varit strax över 20 år medan 
livsmedelsbutikerna i sin försäljning av folköl 
inte alls har samma ålderskontroll. Det här är 
en naturlig konsekvens av marknadsmekanis-
mer såsom fri konkurrens och strävan efter 
maximal vinst. 

Om detta inte regleras, som i den svenska 
modellen med detaljhandelsmonopolet, så blir 
ökad försäljning till minderåriga en naturlig 
konsekvens. 

4) Ökad alkoholreklam och marknadsföring 
Något annat än en kraftig ökning av mark-
nadsföring av alkoholdrycker som en följd av 
gårdsförsäljning vore i det närmaste otänk-
bart. Precis som med den begränsade tillgäng-
ligheten så har den svenska alkoholpolitiken 
burits upp av principen att marknadskrafter 
inte ska styra, och att konkurrens och vinstin-
tresse inte ska ha någon plats i alkoholförsälj-
ningen. 

Denna princip skulle försvinna i ett slag om 
gårdsförsäljning införs. Med en uppsjö av nya 
privata aktörer inom vin-, öl- och spritförsälj-
ning som gårdsförsäljning skulle innebära, så 
skapas kraftiga ekonomiska incitament för att 
bedriva aggressiv marknadsföring för att locka 
till sig kunder. Om gårdsförsäljning införs 
kommer flera nya marknadsföringskanaler att 
upprättas. Det går att se framför sig en liknan-
de utveckling av synlig alkoholreklam som har 
bevittnats vad gäller spel- och casinoreklam.
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5) Två marknader öppnas upp 
Om gårdsförsäljning införs skulle en marknad 
växa fram av privata öl-, vin-, cider-, alkoläsk 
och spritförsäljare. Men det handlar faktiskt 
inte endast om en ny framväxande marknad, 
utan två. Vid sidan av detaljhandel av alko-
holdrycker så skulle gårdsförsäljning också 
kraftigt öka efterfrågan på insatsvaror, såsom 
bulkvin eller råsprit. Detta eftersom mindre 
aktörer utan större startkapital eller avancerad 
utrustning med lätthet kan ge sig in i alkohol-
tillverkning. Det räcker att införskaffa råsprit 
eller bulkvin och enklare tillstånd. I vissa fall 
kan de få stark draghjälp av de stora alkohol-
bolagen, som i fallet med The Absolut Compa-
ny och Our/Vodka.

Vilka vinner på gårdsförsäljning? 
Vinnarna på gårdsförsäljning blir de som står 
redo att dominera de två framväxande mark-
naderna. Det vill säga dels de som tillverkar 
alkoholdrycker, men också de bolag som kan 
producera bulkvaror, såsom råsprit, i stora 
mängder. 
   Vilka handlar det om? Ett av svaren stavas 
The Absolut Company. The Absolut Company 
och dess storsäljande produkt Absolut Vodka, 
ägs av världens näst största vin- och spritpro-
ducent, det franska börsnoterade företaget 
Pernod Ricard, som omsatte hela 99 miljarder 
kronor år 2019. 

The Absolut Company har i sin stora fabrik i 
Åhus redan en enorm kapacitet för råsprits-
produktion. The Absolut Company har goda 
möjligheter att snabbt ta kontroll över två 
framväxande marknader, mer eller mindre 
ostört. Företaget kan genom i sammanhanget 
försumbara summor förvärva mindre konkur-
renter och snabbt ta över stora marknadsande-
lar, så fort gårdsförsäljning införs.

Vilka förlorar på gårdsförsäljning? 
I korthet återfinns förlorarna bland människor 
i samhället. Införandet av gårdsförsäljning 
sker nämligen till priset av ett avskaffande av 
det svenska detaljhandelsmonopolet med ökad 
sjukdomsbörda, våld och dödsfall och med ste-
grande sociala- och ekonomiska konsekvenser 
som följd. Inte minst för redan utsatta grupper 
i samhället: högkonsumenter, unga och barn i 
otrygga hem. 

En omedelbar konsekvens av ökad tillgäng-
lighet av alkohol är ökad alkoholkonsumtion. 
Forskare och experter inom folkhälsa har slag-
it fast i en rad studier att uppluckring av alko-
holmonopol, och öppnande för privat alkohol-
försäljning, leder till kraftigt ökad konsumtion. 
Detta för med sig en rad negativa hälsokonse-
kvenser hos befolkningen. 
   Alkohol är den största riskfaktorn som orsa-
kar sjukdom och död i åldersgruppen 15 och 
49 år i Sverige. Det är den näst största orsaken 
till sjukdom och död i cancer i Sverige och den 
största riskfaktorn för självmord

Med ökad tillgänglighet till alkohol och ökad 
marknadsföring som en följd av gårdsförsälj-
ning, skulle också situationen för personer 
med pågående eller tidigare alkoholberoende 
försvåras. 

Det är brett belagt att människor med miss-
bruksproblematik påverkas starkt av såväl 
tillgänglighet som marknadsföring. En upp-
luckring av dessa delar, som idag är starkt reg-
lerade, skulle därför leda till tilltagande kon-
sumtion hos de som redan konsumerar mycket 
och en högre risk för återfall hos de som lyck-
ats komma ur ett beroende, med sociala pro-
blem och ekonomiska konsekvenser som följd. 
Här handlar det inte enbart om personerna 
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själva utan också deras anhöriga. Studier visar 
att 15 procent av alla svenska barn har påver-
kats negativt i sin uppväxt, som följd av att ha 
minst en förälder med alkoholproblem.’
 
Ett annat fastslaget samband är det mellan 
alkoholkonsumtion och våld. Både gatuvåld, 
som i regel sker i direkt anslutning till platser 
där alkohol säljs och konsumeras, och våld i 
hemmet sker mycket ofta i kombination med 
alkohol. Exempelvis involverar hälften av alla 
misshandelsbrott alkohol. Det står klart att de-
sto högre alkoholkonsumtionen är, desto mer 
våld sker i ett samhälle. 

Vad händer nu? 
Under 2021 pågår en tredje utredning om 
gårdsförsäljning. Utredning tillsattes den 14 
november 2020 i enlighet med Januariavtalet. 
Utredningen ska analysera fördelarna, nack-
delarna och genomförbarheten i förslaget. Om 
det bedöms vara juridiskt och EU-rättsligt 
möjligt att införa gårdsförsäljning ska utreda-
ren föreslå formerna för detta. Utredningen 
ska presenteras senast den 7 december 2021. 

IOGT-NTO medverkar i expertgruppen för 
utredningen tillsammans med Centralför-
bundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 
Systembolaget, Folkhäslomyndigheten samt 
fyra aktörer från industrin (LRF, Visita, För-
eningen Svenskt Vin och Sveriges Obereoende 
Småbryggerier). 

Vad kan jag göra? 
Det finns massor du kan göra! Ditt och alla an-
dra IOGT-NTO-medlemmars engagemang och 
glöd är ovärderliga beståndsdelar i kampen 
mot införandet av gårdsförsäljning av alkohol. 
Vi är starkast tillsammans!
 
1. Kontakta dina politiker – gårdsförsäljnings-
frågan är i huvudsaken politisk, och kommer 
mest troligt avgöras där.  

2. Dela IOGT-NTO:s rapport 

3. Skriv under Skiftets namnlista och visa där-
med att du är emot gårdsförsäljning.  

4. Berätta om, och utbilda både medlemmar 
och andra bekanta om gårdsförsäljningens 
baksidor och risker. 

Stöd och verktyg hittar du som alltid på 
iogt.se/medlemssidor
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