
Hej,

Jag är stolt över att leda ett företag som Systembolaget. Alkohol är inte som andra varor 
och vi i Sverige har därför valt att sälja alkohol utan vinstintresse och med omsorg. Min bild 
är att de flesta delar min stolthet över det svenska sättet att sälja alkohol. Nästan åtta av 
tio svenskar vill bevara Systembolagets ensamrätt (Sifo).

I debatten om gårdsförsäljning har det hävdats att Systembolaget är ett hinder i vägen för 
att hela Sverige ska leva. Som uppvuxen i Jämtland och VD för det enda företag som har 
minst tre medarbetare i landets alla kommuner ser jag en annan bild. Systembolagets 
arbetssätt, med likvärdig service i hela landet, med ombud på landsbygden och ett brett 
beställningsbart sortiment är en möjliggörare för en levande landsbygd, inte ett hinder. 

Våra över tusen lokala och småskaliga produkter – från hundratals producenter i Sverige – 
säljs just lokalt och kan beställas till din lokala butik i en annan del av Sverige. Vi har Sveriges 
mest nöjda kunder (Service Score). Allra bäst betyg får vi av våra kunder på landsbygden. 

Med detta sagt – jag skriver till dig för att flera svenska politiker vill öppna upp för gårds
försäljning av öl, vin och sprit. Som bekant kan en liten tuva välta stort lass. Frågan om 
gårdsförsäljning av alkohol är den tuvan. Det låter oförargligt, men jag menar att det handlar 
om en grundläggande förändring av svensk folkhälso och alkoholpolitik. Om Sverige 
tillåter gårdsförsäljning måste det gälla lika för alla producenter, stora som små, svenska 
som utländska, på landsbygd och i tätort. Det har EU:s medlemsstater kommit överens 
om och det har tydligt bekräftats i två statliga utredningar. Om Sverige tillåter detta blir 
det inte mycket kvar av den svenska alkoholpolitiken, som har bidragit till ett bättre och 
tryggare samhälle, med bland annat färre barn som far illa i familjer där föräldrarna dricker 
för mycket. Därmed blir det också ett principiellt val mellan att värna den svenska alkohol
politiken och att tillåta gårdsförsäljning.

Jag skriver till dig eftersom svenska folket är Systembolagets uppdragsgivare och du 
som riksdagsledamot är både bolagets ägarrepresentant och lagstiftare.

Som VD för Systembolaget ser jag att gårdsförsäljning rimmar illa med svenska folkets 
vilja. Nästan åtta av tio stödjer ensamrätten. Jag hoppas att jag har kunnat delge några 
fakta och jag är också tacksam om jag får ta del av dina synpunkter.

Magdalena Gerger, VD Systembolaget

P.S. Vill du veta mer är du välkommen till systembolaget.se/litentuva

Öppet brev till Sveriges riksdagsledamöter
Stockholm 20 september 2017


