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Karlstads kommun, Kontaktcenter, 651 84 Karlstad. 
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se

DET HÄR BEHÖVER DU VETA 

ATT SERVERA  
ALKOHOLDRYCKER 



ANSVARSFULL  
ALKOHOLSERVERING 
Du som arbetar på restaurang  
har ansvar för att skapa en god  
krogmiljö där alkoholserveringen  
sker utifrån lagar och regler. Och  
genom kunskap kommer du bli mer 
professionell i din yrkesutövning. 

Genom att inte servera alkohol  
till onyktra och minderåriga gäster, 
bidrar du till att minska riskerna  
för alkoholrelaterade skador. På så 
sätt får vi en säkrare, tryggare och 
trevligare restaurangmiljö. 





BEGRÄNSA SKADLIG KONSUMTION

Alkohollagen styr hur servering av alkoholdrycker får bedrivas och är en  
del av den svenska alkoholpolitiken. Reglerna är till för att begränsa den  
alkoholkonsumtion som kan vara skadlig. 

Den som serverar alkoholdrycker ska försäkra sig om att beställaren är 
18 år och inte är för berusad eller påverkad av narkotika. Om så är fallet ska 
personen avvisas från restaurangen. 

Det är personen som serverar alkoholdrycken som drabbas av böter eller  
fängelse och inte restaurangens tillståndsinnehavare. Det är kommunens  
ansvar att se till att lagen följs.



ALKOHOLLAGEN 

3 kap. 8 § Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad  
av alkohol eller andra berusningsmedel.

Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta  
att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.

Den som lämnar ut alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren har  
uppnått den ålder som anges i 7 §.

8 kap. 20 § Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att mått-
fullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks.

11 kap. 9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller lämnar ut  
alkoholdrycker i strid med 3 kap. 8 § döms för olovlig dryckeshantering till böter 
eller fängelse i högst sex månader.



SERVERINGSANSVARIG PERSONAL
Det ska alltid finnas minst en person på restaurangen som är ansvarig för  
serveringen av alkohol. Det innebär att tillståndshavaren eller utsedd  
serveringsansvarig ska finnas på plats medan alkoholservering pågår. Om  
så inte är fallet kan det leda till erinran, varning eller indraget serverings- 
tillstånd. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år.

Serveringsansvariga ska ha särskild kontroll över försäljningen av alkohol-
haltiga drycker, när det finns minderåriga i lokalen. Gäster får inte ta med  
egen alkoholdryck in på restaurangen och alkoholdryck får heller inte tas  
med från serveringslokalen eller uteserveringen. Den serveringsansvarige ska 
också hjälpa till vid tillsyn. Det kan handla om att lämna ut handlingar och 
uppgifter eller att visa runt bland lager och andra utrymmen. 

All personal på restaurangen ska veta vem som är ansvarig för alkohol- 
serveringen. En skriftlig anmälan ska göras till kommunen, där det framgår 
vem eller vilka som är serveringsansvarig personal.

MERFÖRSÄLJNING – INTE TILLÅTET
Det är inte tillåtet, vid försäljning av alkohol, att använda metoden ”köp tre 
men betala för två”. Centiliterpriset ska också vara detsamma, oavsett mängd. 
Det ska alltså inte löna sig, ekonomiskt, att beställa en 6:a i stället för en 4:a. 



GÅVOFÖRBUD 
Det är förbjudet för tillståndshavaren och personal att bjuda gäster på alkohol. 
Att använda alkoholdryck som kompensation till gästerna är heller inte tillåtet. 
Det går däremot bra att bjuda på kaffe, dessert eller mat. 

TIDER FÖR ALKOHOLSERVERING 
Servering av sprit, cider, vin, starköl och andra liknande jästa alkoholdrycker 
får inte ske tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till 01.00. Detta 
gäller om kommunen inte har beslutat annat. Lokalen ska vara utrymd senast 
30 minuter efter det att serveringstiden gått ut. 

SERVERING AV MAT – ETT KRAV
Den tid då alkoholdrycker serveras ska det även finnas mat att beställa. 
Kvällstid, efter klockan 23.00, krävs däremot endast enklare meny. 

ALKOHOLFRIA ALTERNATIV 
Det ska finnas ett brett utbud av alkoholfria drycker och de alkoholfria  
alternativen ska vara billigare än det med alkohol.

BERUSNINGSTRAPPAN
I trappan nedan visas olika stadier av berusning. Märkbart och kraftigt  
berusade personer ska avvisas från lokalen. 

NYKTER

• Uppfattar inte 
vad som händer 
och sker

MEDVETSLÖS

• Upprymdhet
• Hämningar 

minskar
• Får lättare  

att prata
• Sämre reaktion
• Yviga rörelser
• Högre röstläge

SALONGS- 
BERUSAD

• Svårt att  
fästa blicken

• Hängande  
ögonlock

• Störande för  
andra gäster

• Högljudd
• Överdrivet  

självsäker
• Fumlig, svårt att 

greppa saker
• Svårt att upp- 

fatta budskap
• Kan slumra till

MÄRKBART  
BERUSAD • Sluddrigt tal

• Svårt att prata 
begripligt  
– ingen röd tråd

• Förvirrad
• Somnar, svår  

att väcka
• Svårt att kontroll-

era känslor
• Svajande gång, 

snubblar, faller
• Svårt att gå  

stadigt – behöver 
hålla i sig för att 
inte falla

• Kräks

KRAFTIGT  
BERUSAD



Gå utbildningen i ansvarsfull alkoholservering,  
som Karlstads kommun erbjuder till all serverings-

personal. På karlstad.se kan du läsa mer.

Karlstads kommun, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Tel: 054-540 00 00 E-post: serveringstillstand@karlstad.se Webbplats: karlstad.se/serveringstillstand

• Undvik att alkohol hamnar hos olämplig  
person – sälj en dryck i taget.

• Om möjligt – servera vid bordet.

• Föreslå varannan vatten.

• Servera 4:or om gästen inte säger något.

• Välj mellanöl som kvällens erbjudande.

TREVLIG KROGMILJÖ

– HÄR ÄR TIPSEN


