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Ansvarsfull alkoholservering 
Under hösten 2009 har ett projekt, grundat på den evidensbaserade 
metoden Ansvarsfull alkoholservering, startat i Halmstads, Laholms 
och Hylte kommuner. 
 
 
Projektets mål är att: 
• Minska alkoholrelaterat våld och skador på och i anslutning 

till restauranger. 
För att nå detta mål skall följande förhindras: 
• Servering av alkohol till märkbart berusade gäster. 

• Servering av alkohol till underåriga (under 18 år). 

  

 

 

Resultat från berusnings– och ungdomsstudier 
Som en del i kartläggningsprocessen av utgångsläget i kommunerna 
har det gjorts berusnings– och ungdomsstudier. Skådespelare har 
spelat kraftigt berusade och försökt beställa öl/cider på restauranger i 
Halmstads, Laholms och Hylte kommuner. Ungdomar som fyllt 18 år 
men bedömts ha ett ungdomligt utseende har försökt beställa öl/cider 
utan att visa legitimation på olika restauranger i samma kommuner. 
 
Av 21 gjorda provköp blev skådespelarna serverade vid 5 av dessa. 
Av 150 gjorda provköp blev ungdomarna serverade vid 56 av dessa. 
 
Servering av märkbart berusade gäster och underåriga är enligt lag 
förbjudet. Genom att bl.a. utveckla och tillhandahålla utbildningar i 
Ansvarsfull alkoholservering och samverka mellan bransch och myn-
dighet, är projektets ambition således att sänka ovan presenterade 
serveringsbenägenhet till märkbart berusade gäster och ungdomar 
utan att begära legitimation. 

 

 

Utbildning 
En referensgrupp med representanter från kommun, polis, restau-
rangbransch och vaktbolag skall samverka för att tillsammans ut-
veckla en utbildning. Den primära målgruppen kommer att vara ser-
veringspersonal men utbildningen kommer även att riktas till kröga-
re, ordningsvakter och entrévärdar. Utbildningen skall innehålla av-
snitt om bl.a. alkohollagen, polisens arbete med narkotika och alko-
hol i restaurangmiljö, policyutveckling och konflikthantering. 
 
 
Vinster med projektet 

• Förebyggande och motverkande av alkoholrelaterat våld. 
• Spridning av kunskap och verktyg för en ansvarsfull alkohol-

servering. 
• Förstärkning av den enskildes yrkesroll samt en ökad förståelse 

för varandras yrkesroller inom och mellan restaurangbransch 
och berörda myndigheter 

• Tydligare restaurangpolicy. 
• Tydligare tillsynsrutiner. 
• Lägre berusningsnivå samt tryggare arbetsplatser. 
• Ingen servering av alkohol till ungdomar under 18 år. 
• Ökat samarbete mellan bransch och myndigheter. 
 
 
 

Kontakt 
Anmäl Ditt intresse att gå en utbildning i  
Ansvarsfull alkoholservering till: 
Projektledare/Samordnare Johanna Nilsson 
Telefon: 035-13 20 17, Mobil:072-200 61 43 
E-mail: johanna.nilsson@lansstyrelsen.se 
Eller vänd Dig till den lokala alkoholhandläggaren i Din kommun. 
 
 


