
Hur säkerställer vi att  
samhället slipper påverkan  

från alkoholindustrin?
Alkoholindustrin har ett övergripande mål – att sälja så mycket alkohol som 
möjligt. Detta sker på bekostnad av övriga i samhället som får ta konsekvenserna 
av alkoholens skador. En central del i alkoholindustrins strategi är att försöka 
påverka och sälja in bilden av deras produkter är ofarliga och ska säljas fritt 
trots att alkoholen kostar samhället 103 miljarder varje år. Hur kan vi slippa 
alkoholindustrins påverkan på samhället?



Hur minskar vi alkoholindustrins negativa inflytande på människor  
i allmänhet och ungdomar i synnerhet?
Dagens omfattande marknadsföring av alkohol på internet leder bland annat till att fler 
unga konsumerar alkohol och att personer i riskgrupper ökar sin konsumtion. Förutom 
detta är alkoholindustrin känd för att i sin kommunikation förminska, eller rentutav 
förneka, alkoholens negativa konsekvenser genom att bland annat sprida falsk forskning. 
Hur kan vi minska alkoholens negativa inflytande på människor?

•  Förbjud alkoholindustrin från att bedriva utbildningsverksamhet i skolmiljö som 
projektet ”Prata om alkohol” finansierat av den svenska alkoholindustrin.

• Förbjud alkoholreklam i sociala medier.

•  Inför hälsovarningar på alkoholprodukter för att öka kunskapen om alkoholens 
skador, framför allt om alkohol som orsak till cancer.

Hur garanterar vi att folkhälsopolitiken prioriterar människors välmående  
över vinstintressen?
Lobbyismen, eller det politiska påverkansarbetet, styr idag allt mer vår politik och 
det finns få medel för medborgare att få insyn i vem som påverkar det politiska 
beslutsfattandet. Det politiska påverkansarbetet har även blivit mer kapitaliserat, där 
PR-byråernas och företagens ekonomiska muskler väger tyngst, ett problem som 
intensifieras i hälsopolitiska frågor där företagens vinstintressen ofta står i konflikt med 
samhällets intresse av hälsa och trygghet. Hur kan vi skydda våra politiska beslut från 
vinstintressen samt garantera att hälsopolitiska beslut ämnar människors välmående?

•  Inför ett transparensregister för lobbying i Sverige för att öka insynen i vilka aktörer 
som påverkar det politiska beslutsfattandet.

•  Uteslut hälsofarliga industrier som alkohol- och tobaksindustrin från att delta  
i folkhälsopolitiken.

•  Stärk arbetet med att utesluta hälsofarliga industrier från statliga investeringar,  
t.ex. AP-fonderna.

•  Stärk arbetet med att utesluta cannabisföretag och alkoholtillverkare från att få 
statliga ekonomiska stöd. Statliga investeringar borde prioritera branscher som är 
långsiktigt hållbara både socialt och miljömässigt.

. . .och nu då? Vad gör IOGT-NTO och vad säger politikerna? Lär dig mer om dessa viktiga frågor och följ arbetet 
framåt – scanna koden för att komma direkt till kampanjsidan iogt.se/haller-du-med!


