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Styrelse 
Styrelsen har sedan årsmötet 2020 bestått av Sven Andreasson, ordförande, Johanna 
Gripenberg, vice ordförande, Eva Ekeroth, kassör, Kerstin Damström Thakker, sekreterare, 
samt ledamöterna Gunborg Brännström, Björn Lundqvist Annika Sundström, Kjell-Ove 
Oscarsson och Mats Ramstedt. 
 
Suppleanter har varit Kristina Nilsson, Barbro Westerholm, Pia Steensland, Per Lodenius, 
Mats Berglund, Karin Rågsjö, Pi Högberg, Nathalie Carlryd och Karin Hagman. 
 
Revisorer 
Revisorer har varit Leena Haraké och Bo Högstedt med Valeri Surell som ersättare. 
 
Valberedning 
Valberedningen har bestått av Björn Hibell, sammankallande, Gabriel Romanus och Anna 
Carlstedt. 
 
Styrelsesammanträden 
Styrelsen har haft sex sammanträden. Suppleanterna har kallats till dessa. Till detta kan läggas 
ett antal arbetsmöten där delar av styrelsen deltagit.  
 
Medlemmar 
Föreningen har 297 registrerade medlemmar. Under året har fem nya medlemmar tillkommit.  
 
Medlemskap 
Föreningen är medlem i Nordiskt Alkohol- och narkotika-politiskt nätverk, NordAN. Peter 
Allebeck är president. Vid det digitala representantskapsmötet var Kjell-Ove Oscarsson AFs 
ombud. Peter Moilanen nyvaldes som svensk representant i styrelsen. 
 
Föreningen är också medlem i Centralförbundet för alkohol -och narkotikaupplysning, CAN, 
där Johanna Gripenberg är ordinarie ledamot i styrelsen och Sven Andreasson suppleant. 
Kerstin Damström Thakker ingår i valberedningen.  
 
Föreningen är också medlem i Sveriges Landsråd för alkohol-och narkotikafrågor, SLAN, där 
Pia Steensland är ordförande.  
 
Opinion, medier och kommunikation 
Föreningen har gjort ett antal utspel i media med debattartiklar med ordföranden Sven 
Andreasson som ledande debattör. Ordföranden har också vid flera tillfällen medverkat i radio 
och TV kring alkoholpolitiska frågor. 



 
 
Hemsidan  
Hemsidan lever där viktiga rapporter läggs in. Björn Lundqvist har varit tekniskt ansvarig och 
Björn Rydberg redaktör. (www.alkoholpolitisktforum.se) En arbetsgrupp har tillsatts för att 
öka föreningens närvaro i sociala medier. 
 
En skrift, Alkoholmonopolet-fakta och argument, har getts ut av föreningen. En arbetsgrupp 
av styrelseledamöter har svarat för texterna. 
 
Gunborg Brännström har ingått i en grupp, initierad av IOGT-NTO, som arbetat fram en 
skuggstrategi till den nya ANDTS-strategi som regeringen ska anta under 2021. Förslaget om 
skuggstrategin har varit föremål för flera samtal/möten mellan de ca 30 organisationer som 
undertecknat den. 
 
Regeringen har arrangerat fyra seminarier/hearings om sitt förslag och där har föreningen 
varit representerad av olika ledamöter. Föreningen har också lämnat skriftliga synpunkter i 
anslutning till dessa hearings.  
 
Vid Folkhälsomyndighetens dialogmöten har föreningen representerats av Kerstin Damström 
Thakker.  
 
Föreningen har påbörjat alkoholpolitiska samtal med riksdagspartierna. Första parti var KD 
och övriga följer under våren 2021. 
 
Möten 
Föreningen har genomfört följande möten med föreläsningar och diskussion. 
Besöksfrekvensen har varit 25-35 personer per tillfälle. 
 
Jan Jönsson, socialborgarråd i Stockholm, medverkade den 14 januari vid ett möte och 
informerade om socialpolitik med inriktning på alkoholpolitik och beroendefrågor i 
huvudstaden. 
 
Det tidigare fastställda årsmötet flyttades som en följd av coronapandemin fram till den 21 
september.  Temat vid årsmötet, som var det första mötet som hölls digitalt, var Alkohol, 
ANDT och folkhälsa. Föreläsare var Maria Larsson, tidigare folkhälsominister och numera 
landshövding i Örebro, samt Håkan Leifman, tidigare chef på CAN, och Peter Allebeck, 
professor vid KI. 
 
Systembolagets nye styrelseordförande Göran Hägglund, tidigare socialminister, gästade 
föreningen den 4 november. Han förde ett resonemang om alkoholmonopolets betydelse, 
illegal införsel, förslag om att tillåta gårdsförsäljning mm. 
 



Alkohol och coronapandemin - påverkan på människor, samhällen och politik, var temat den 
9 december och en rapport kring detta presenterades av Frida Dangardt, docent vid 
Sahlgrenska i Göteborg och AFs ordförande Sven Andreasson, professor vid KI. Pandemin 
har påverkat hela samhället och inte minst sjukvården. Alkoholens påverkan på 
smittspridningen har inte varit särskilt uppmärksammad. 
 
Yttranden  
Föreningen har besvarat en enkät från EU-kommissionen rörande gränshandel med alkohol: 
Inception Impact Assessments on Cross-border purchases of alcohol and tobacco. Vi har här 
klargjort vår ståndpunkt att gränshandeln borde begränsas till de nivåer som gällde före vårt 
EU-medlemskap. 
 
Avslutning 
 
Alkoholfrågan kom att uppmärksammas på ett helt nytt sätt i Sverige under coronapandemin, 
där alkoholkonsumtion sågs som en riskfaktor för smittspridning. Detta ledde till kraftiga 
begränsningar i alkoholservering. Förståelsen för detta i den allmänna opinionen var stor. Alla 
är medvetna om att alkoholkonsumtion försämrar omdömet med sämre följsamhet till givna 
rekommendationer om att hålla avstånd. Dessutom är det bland experter sedan länge väl känt 
att hög alkoholkonsumtion försämrar immunförsvaret och ökar risken för infektioner.  
 
Den allmänna alkoholkonsumtionen minskade något under 2020, trots att Systembolaget 
ökade sin försäljning. Men dels minskade restaurangförsäljningen kraftigt på grund av 
restriktionerna, dels upphörde resandeinförseln av alkohol nästan helt. Därmed fortsatte den 
långsiktiga trenden sedan 15 år med en långsam nedgång i alkoholkonsumtion i Sverige. 
Detta är naturligtvis utmärkt, men har bidragit till att alkoholfrågan hamnat i bakvatten. Man 
är nöjd med utvecklingen och särskilt nöjd med att ungdomarna dricker mindre. Men här 
krävs lite reality check: även om konsumtionen minskat en aning så är bruket av alkohol 
fortfarande vårt största folkhälsoproblem. Det kan knappast vara okey att flera tusen svenskar 
varje år dör och att mångdubbelt flera skadar sig själva och insjuknar till följd av sin 
alkoholkonsumtion. Detta är helt förebyggbara händelser. Därtill tillkommer negativa effekter 
för personer i konsumenternas närhet, familjemedlemmar, arbetskamrater, medtrafikanter, 
med flera, där kostnaderna beräknas vara av samma storleksordning som för konsumenterna.     
 
Under 2020 beslutade regeringen att tillsätta ännu en utredning om gårdsförsäljning av 
alkohol. Vår förening var starkt kritiskt till detta. I ett yttrande till regeringskansliet  
konstaterade vi att två statliga utredningar redan har undersökt frågan om gårdsförsäljning i 
Sverige. Båda utredningarna kom fram till att det skulle strida mot EU-rätten att låta enbart 
svenska tillverkare bedriva detaljhandel med alkohol. Den senaste utredningen konstaterade 
att det enda sättet att tillåta gårdsförsäljning är att ge även alla utländska alkoholtillverkare 
rätt att öppna alkoholbutiker varsomhelst i Sverige. Det skulle i praktiken innebära att 
detaljhandelsmonopolet avskaffades. Därför genomfördes inte förslaget.  
 
Det enda som tillkommit i denna fråga sedan dess är den finska utvecklingen, där man nu 
tillåter en begränsad gårdsförsäljning. Den finska situationen är dock så olik den svenska att 
det inte går att dra några slutsatser av detta för svensk del. Alkoholpolitiken i Finland har de 
senaste åren liberaliserats kraftigt, med bl.a. försäljning av starköl upp till 5,5% i 



dagligvaruhandeln. Den finska gårdsförsäljning som förespråkarna i Sverige nu åberopar 
handlar inte om vin eller sprit, utan endast om starköl i segmentet 5,5% - 12%, vilket är en 
mycket liten del av alkoholmarknaden. EU har varken gett något godkännande eller något 
förbud rörande detta, sannolikt därför att frågan är så marginell.  
 
Oavsett allt detta påbörjas nu en ny utredning om gårdsförsäljning; utredare och experter är 
utsedda. Det finns all anledning för vår förening att fortsätta bevaka denna utveckling. Andra 
frågor som också diskuterats i många år utan resultat är prispolitiken och reklamen. Båda 
tillhör den lista av åtgärder som WHO betecknar som ”best buys”, dvs. de åtgärder som har 
störst effekt på konsumtion och skador. Även här finns ett fortsatt behov av opinionsbildning, 
där vår förening har en viktig uppgift att fylla.  
 
 
 
 


