
Gårdsförsäljning av alkohol - talepunkter

• Gårdsförsäljning är en smart bluff som drivs 
av Sveriges största alkoholföretag.

• Den felaktiga bilden av gårdsförsäljning 
grundar sig i tre myter: att tillverkningen av al-
kohol är småskalig, att tillverkning och försälj-
ning främst skulle ske på landsbygden och att 
gårdsförsäljning i sig skulle vara harmlöst.

• I praktiken handlar gårdsförsäljning 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.

• Klär man av begreppet gårdsförsäljning av al-
kohol ser man vad det verkligen är: en trojansk 
häst skapad av Sveriges största alkoholföretag.

• Om förslaget var så litet och ofarligt, varför 
drivs det då av Sveriges största alkoholföretag?

• Privata försäljare av alkohol skulle ställas 
inför en oundviklig intressekonflikt: följa lagen 
eller öka vinsten. Många kommer medvetet 
eller omedvetet att slarva med ålderkontroller 
och skatteinbetalningar.

• Med gårdsförsäljning skulle grannen i trapp-
uppgången bredvid, pizzerian och matvarujät-
ten snabbt och enkelt kunna starta tillverkning 
av öl, vin och sprit och därigenom få ansvar för 
åldersgränser, öppettider och skatteinbetal-
ning

• Ett införande av gårdsförsäljning kan förvän-
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Använd talepunkterna som stöd när du diskuterar gårdsförsäljningsfrågan 
med politiker eller andra som du vill påverka. Fundera på vilka av dessa argu-
ment som är mest relevanta för just den du ska prata med. Du kan också använ-
da talepunkterna som underlag när du skriver en insändare. Välj ut ett par som 
du trycker på lite extra, så att budskapet blir skarpt och tydligt!

tas leda till mer alkoholreklam, ökad konsum-
tion, ökade alkoholskador och ökade sam-
hällskostnader.

• Landsbygden kommer inte vara vinnarna av 
gårdsförsäljning. De flesta alkoholdryckspro-
ducenter i Sverige är placerade i städerna, en 
majoritet av dessa i Sveriges fyra största stä-
der.

• Förslaget om gårdsförsäljning handlar mer 
om garageförsäljning i städer och tätorter än 
gårdsförsäljning på landet.

• Mer alkohol är inte lösningen på landsbyg-
dens utmaningar. Alkoholens kostnader i 
sjukfrånvaro, vandalisering och högre kostna-
der för polis och akutsjukvård faller tungt på 
småföretagare och Sveriges minsta landsbygd-
skommuner.

• Om gårdsförsäljning införs faller Systembo-
lagets detaljhandelsmonopol i EU-domstolen. 
Det är väl etablerat och bekräftas av forskare, 
EU-rättsexperter och två statliga utredningar.

• Gårdsförsäljning beskrivs ofta som en liten 
fråga för landsbygden. En fråga som ska hjälpa 
några få tillverkare. En fråga som på makroni-
vå har en liten påverkan på både samhälle och 
folkhälsa. Sanningen är något annat. Försla-
get omfattar hela detaljhandelsmarknaden 
av alkohol. Förslaget testar det svenska alko-
holmonopolet och dess rättsliga status. Men 
inte minst så är förslaget ett avsteg ifrån den 
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restriktiva alkoholpolitik Sverige har drivit i 
decennier.

• Gårdsförsäljning släpper för det första in 
vinstintressen på den svenska detaljhandels-
marknaden för alkohol. Desintresseringsprin-
cipen är idag en grundsten för den svenska 
alkoholpolitiken och förutom att det är cen-
tralt för den EU-rättsliga motiveringen av det 
svenska detaljhandelsmonopolet är det också 
ett verktyg för att minska tillgängligheten på 
alkoholen och därmed minska alkoholskador-
na. Att släppa på desintresseringensprincipen 
kan därför ha omfattande negativa konsekven-
ser både EU-rättsligt och folkhälsomässigt.                                                                                            

• För det andra innebär gårdsförsäljning att 
det svenska detaljhandelsmonopolet de facto 
försvinner. Många försvarar gårdsförsäljning-
en med anledning att mängden alkohol som 
skulle säljas hos tillverkare är begränsad. Det 
är dock fel sätt att förstå och analysera försla-
get. Gårdsförsäljning måste analyseras efter 
vilken del av marknaden det öppnar upp, och 
konsekvenserna av detta.  
   I de förslag som diskuteras skulle gårdsför-
säljning innebära en privatisering som går 
långt mycket längre än den öppning som till 
exempel Finlands gårdsförsäljning har. För-
utom att det kommer ha konsekvenser på hur 
monopolet ses i EU-rätten kommer det även 
medföra att gårdsförsäljningen kan urholka 
monopolet i en mycket bred bemärkelse.

•Men avslutningsvis spelar gårdsförsäljnings-
frågan ett riskabelt spel med svensk alkoholpo-
litik. Förslaget har omfattande risker, både när 
det kommer till dess laglighet, dess förhållan-
de till monopolet men även dess folkhälsoef-
fekter på samhället. Att ha en idé om att kunna 
backa bandet ifall utfallet inte är som väntat 
är dels naivt, men framför allt respektlöst, mot 

vad den svenska alkoholpolitiken står för och 
försöker förhindra.

• Alkohol är ett av våra största samhällspro-
blem. 2000 personer avlider årligen som följd 
av alkoholrelaterade diagnoser. Alkoholen slår 
hårdast mot de som är svagast i vårt samhälle 
och framför allt barn far illa. Det är därför vi 
har en restriktiv alkoholpolitik, det är därför 
vi måste sätta folkhälsan i första rummet och 
det är även utifrån dessa grunder frågan borde 
förstås och behandlas.                                                                                                         

• Därför är jag, och IOGT-NTO, emot gårds-
försäljning på ett principiellt plan. Vi anser att 
förslaget i grunden är en omfattande föränd-
ring av svensk alkoholpolitik där ytterst folk-
hälsan, samhället och allmänintresset står som 
förlorare.

Stöd och verktyg för alkoholpolitiskt påver-
kansarbete hittar du som alltid på
iogt.se/medlemssidor


