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Förord 
 

RUS-projektet (Restauranger Utveckling Samarbete) startade i september 2002 och är ett samarbets-

projekt som leds av Göteborgs Restaurangråd med representanter från restaurangbranschen, polis-

myndigheten i Västra Götaland, Göteborgs Stad, SHR (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare) 

och HRF (Hotell- & Restaurangfacket). Göteborgs Stad representeras av Tillståndsenheten och 

Cityenheten. Det gemensamma arbetet syftar till att förebygga och minska våld och skador som är en 

konsekvens av att folk dricker sig alltför berusade på krogen eller använder narkotika. RUS erbjuder 

idag krögare, restaurangpersonal och vaktpersonal en tvådagarsutbildning (kallad RUS-utbildningen) 

om hur alkoholservering kan ske på ett ansvarsfullt sätt. Tanken är att utbildningen ska kunna bidra till 

att förebygga och minska våld och skador i krogmiljön. Ambitionen är också att utbildningen ska 

resultera i att restaurangägare, restaurangpersonal och vaktpersonal känner sig stärkta i sin yrkesroll 

och att de lär sig att hantera konflikter på ett bra sätt. Utöver utbildning är det viktigt att 

restaurangerna utarbetar och följer sin egen alkohol- och drogpolicy. Att arbeta med policyfrågor kring 

alkohol och droger leder till diskussioner, håller frågorna levande och fungerar som riktmärke för 

verksamheten. 

 

I Göteborg finns sedan tidigare en god samarbetskultur mellan restaurangbransch, kommun och polis. 

RUS uppdrag är att vårda och utveckla samarbetet och att bygga ut nätverket. RUS bedriver dessutom 

kartläggningar och studier av restaurangbranschen med fokus på unga vuxna och alkohol. Detta görs 

för att få en bild av hur branschen ser ut, men också för att på sikt kunna följa upp RUS-projektet och 

se om projektets insatser gett några effekter.  

 

RUS finansieras delvis med bidrag från länsstyrelsen i Västra Götaland. 

 

Mer information finns på www.rus-gbg.nu eller ring Louise Bergman, RUS projektledare:  

Tel: 031-61 28 69 eller louise.bergman@centrum.goteborg.se  

 

 

 

 

 

 
RUS är ett projekt i samarbete mellan restaurangbranschen, polismyndigheten i Västra Götaland, Göteborg Stad Centrum, SHR 

(Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare) & HRF (Hotell- och Restaurangfacket) 
www.rus-gbg.nu 
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Inledning 
 

Bartender säger: -Det är nog bra för dig…. J sluddrar: -Ja, en öl är bra för mig. Bartendern svarar:  

-En lättöl kan du få. Stamgäst i baren lägger sig i konversationen: -Man kan inte bli mer än hundra 

procent full, eller hur? J svamlar: -Hhmm Pompediposchsa, Achstrid Lindgren. Gästen svarar: -Ja, 

du har huvudet med dig i alla fall. Det är tur det annars hade vi dödsförklarat dig! 

 

RUS-projektets övergripande mål är att minska våld och skador som är konsekvens av att folk dricker 

sig alltför berusade på restaurang eller använder narkotika i restaurangmiljö. Ett av delmålen är att 

minska servering av alkoholdrycker till berusade gäster. Man kan fråga sig i vilken utsträckning 

kraftigt berusade gäster blir serverade ytterligare alkohol. Det är vad den här studien handlar om.  

 

Bakgrund 
 

Under det senaste decenniet har antalet restauranger med serveringstillstånd ökat markant och 

alkoholkonsumtionen på restauranger har flerdubblats. Idag dricks var tredje starköl och vart åttonde 

glas vin på krogen – svenskarnas alkoholvanor blir alltmer kontinentala.1 Allt tyder på att vi kommer 

att få se en ökad alkoholkonsumtion på restauranger i framtiden. Forskning visar att det i Sverige finns 

ett starkt samband mellan alkoholkonsumtion och brott. Vid ca 80 procent av alla våldsbrott är 

gärningsmannen och/eller offret påverkat av alkohol. Förklaringen till detta kan vara att vi lever i en 

kultur där vi är vana vid att berusa oss. Kopplingen mellan alkohol och våld är generellt starkare i 

länder där man dricker för att berusa sig än i länder där dryckesmönstret är mer utspritt över tiden. När 

befolkningen dricker alkohol på krogen, blir effekten ännu större när det gäller våldsbrottsligheten 

jämfört med när man dricker hemma. De anmälda misshandelsfallen blir fem till tio gånger fler när 

alkoholkonsumtionen på restauranger går upp, jämfört med när konsumtionen i hemmen går upp lika 

mycket.2 Restaurangerna är därför en viktig arena att nå ut till när det gäller att förebygga våld och 

skador i samband med alkoholkonsumtion. 

 

Internationella och nationella erfarenheter har visat att det är möjligt att minska antalet 

alkoholproblem relaterade till alkoholkonsumtion på restaurang genom förebyggande arbete. De mest 

framgångsrika försöken har innehållit utbildning av restaurangpersonal och policyåtgärder på olika 

nivåer, från den enskilda krogen till kommunal nivå. Resultaten visar att utbildning som ensam åtgärd 

har små möjligheter att påverka förekomsten av problem om den inte görs obligatorisk. Det krävs att 

kontroller och sanktioner effektiviseras och att restauranger bedriver policyarbete för att få effekter.3 

 

                                                 
1 CAN (2002) Drogutvecklingen i Sverige Rapport 2002 
2 Enligt Leif Lenke, kriminolog och professor vid Stockholms Universitet, GP 15 juli 2002 
3 Wallin, E Fem års samverkan – möjligheter och hinder, STAD-projektet Februari 2001 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att studera alkoholserveringen till kraftigt berusade gäster på Göteborgs 

restauranger.  

 

Denna studie fungerar som en nulägesanalys. RUS kommer att genomföra uppföljningsstudier efter att 

restaurangpersonal fått utbildning. På detta sätt kan man studera vilka effekter utbildningen har på 

serveringspersonalens förmåga att avbryta eller neka servering till berusade gäster.  

 

Frågeställningar: 

 Blir en kraftigt berusad gäst serverad ytterligare alkohol?  

 Hur beter sig serveringspersonalen gentemot kraftigt berusade gäster? 

 

Metod 
 
Man kan fråga sig vilken metod som är rimlig att använda för att finna svar på frågeställningarna. 

Efter många funderingar valdes metoden ”Observation genom skådespelare”, enligt den metod som 

utarbetats av Sven Andréasson, STAD-projektet, Stockholm. Denna metod är väl beprövad och har 

används ett flertal gånger i Stockholm.4 Andréasson åtog sig att fungera som vetenskaplig ledare för 

denna studie och Eva Wallin, STAD-projektet, bistod med metodhandledning. I korthet går metoden 

ut på att skådespelare agerar kraftigt berusade och försöker beställa ytterligare alkohol. Vi valde att 

använda oss av fyra skådespelare från Stockholm vilka medverkat i STAD-projektets studier. De är 

väl inövade på metoden och har tränat in ”rätt” berusningsnivå. Skådespelarna är alla män mellan 26-

35 år. I studien agerade de i par där den ene spelade berusad och den andre nykter. De turades om att 

spela berusad. Den berusningsscen som spelades upp är standardiserad för att i möjligaste mån kunna 

kvalitetssäkra beteendet. På varje restaurang som besöktes fanns ett skådespelarpar och ett 

observatörspar. Observatörernas främsta uppgift var att kontrollera att skådespelarna agerade lika på 

samtliga restauranger och därmed försäkra att nivån och kvalitén var den samma. Observatörerna 

bestod utav personer som arbetar inom Göteborgs Stad och är vana vid socialt arbete. 

 
Val av restauranger 

Med hjälp av listor från Tillståndsenheten valdes 30 restauranger i centrala Göteborg ut. Kriterier för 

restaurangerna var att de skulle ha sena öppettider, till klockan 03 eller 05, och vända sig till en publik 

över 20 år. Vilka restauranger som valdes ut för studien och resultatet på varje restaurang är 

konfidentiellt material och har inte lämnats ut till t.ex. Tillståndsenhet eller Polismyndighet.  

 

                                                 
4 Se www.stad.org Rapport 2, 7 & 16 
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Studiens genomförande 

Studien genomfördes under tre kvällar (torsdag, fredag och lördag) under februari 2003. Tio besök 

gjordes per kväll och besöken skedde någon gång mellan klockan 21.30 och 01.00.  

 

De kvällar studien genomfördes träffades skådespelararna och observatörna på en bestämd plats. Två 

av observatörerna fungerade som huvudobservatörer. De ansvarade för handkassan, och skådespelarna 

fick kvittera ut en handkassa per kväll. Vid träffen informerades skådespelarna av observatörerna om 

vilka restauranger som skulle få besök den kvällen. Vid varje besök gick observatörsparet in först och 

försökte hitta en bra plats i baren för att kunna observera beställningstillfället på bästa sätt. Några 

minuter senare kom skådespelarparet till lokalen. För att inte bli nekade inträde agerade båda 

skådespelarna nyktert när de passerade entrén. Motivet till detta är att studiens syfte är att studera 

serveringspersonalens agerande - inte dörrvaktens beteende. Väl inne på krogen gick skådespelarna till 

toaletten. Där stannade de en stund för att låta den ene ”fyllna till”. När de kom ut från toaletten var 

alltså den ene skådespelaren kraftigt berusad. Den ”berusade” skådespelaren vinglade till baren och 

försökte sätta sig på barstolen (om det fanns någon). Innan skådespelaren försökte beställa hade han 

till uppgift att försöka visa bartendern ett antal indikationer på att han var kraftigt berusad, t ex luta sig 

över bardisken, somna till, tömma fickornas innehåll på disken och hänga på kompisen. Den nyktre 

hade som uppgift att förstärka det berusade beteendet genom att säga till kompisen ”Skärp dig nu!” 

eller ”Att du alltid ska bli så full!”. Det var viktigt att bartendern gavs gott om tid att studera den 

berusade personen och beställningen fick inte gå för fort. Då skådespelarparet gjort bedömningen att 

serveringspersonalen hade uppmärksammat berusningsnivån var tiden mogen för beställning. Med 

sluddrigt tal frågade den berusade vad en starköl kostade och beställde en sådan. Den nyktre kamraten 

beställde en alkoholfri dryck. Om de blev serverade gjorde de sig diskret av med ölen innan de 

lämnade stället. Observatörerna lämnade alltid stället sist. Efter varje besök träffades skådespelarna 

och observatörerna för att fylla i protokollen, se nedan, innan de fortsatte till nästa ställe.  

 

Protokoll  

Efter varje krogbesök fyllde skådespelarna och observatörerna i var sitt protokoll. Genom 

skådespelarnas protokoll (Bilaga 1 ”Skådespelarprotokoll”) dokumenterades själva beställningen, om 

de blev serverade eller inte. Därutöver noterade skådespelarna serveringspersonalens kön, uppskattad 

ålder och serveringspersonalens agerande som att t.ex. föreslå ett alkoholfritt alternativ. Observatörerna 

fyllde i ett protokoll enligt Bilaga 2 ”Observatörsprotokoll”. Detta omfattade musiknivån i lokalen, 

ljussättning, uppskattning av gästernas ålder, antal gäster i lokalen, omfattning av berusade gäster samt 

ordningsläget. Förutom dessa uppgifter uppmuntrades skådespelare och observatörer att med egna ord 

skriva ner så mycket som möjligt om besöket, t.ex. om personalen hade kommenterat berusningsnivån 

eller om vakt tillkallats.  
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Resultat 
 

Av de 30 restauranger som besöktes serverade bartendern den berusade skådespelaren ytterligare öl i 

50% av fallen. På torsdagen gjordes 10 besök varav 4 serverade ytterligare starköl (40%). På fredagen 

gjordes 10 besök varav 4 serverade starköl (40%). På lördagen gjordes 10 besök varav 7 serverade 

alkohol (70%). Detta betyder att det var särskilt enkelt att bli serverad på en lördag. Samtliga 30 

restauranger besöktes mellan klockan 21.30 och klockan 01. 
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Endast på tre restauranger (10%) blev den ”berusade” skådepelaren avvisad från restaurangen. Enligt 

alkohollagen får en så berusad person inte befinna sig i restauranglokalen. Avvisningen sköttes mycket 

snyggt på dessa tre ställen. 

 

Det är inte möjligt att signifikant säkerställa något samband mellan resultat från beställningarna och de 

variabler som fylldes i protokollen (se bilaga 1 & 2), t.ex. antal gäster i lokalen, bartenderns ålder eller 

kön osv. Dock visar resultatet en tendens till (även om detta inte kan statistiskt säkerställas) att det var 

enklare att bli serverad när det fanns få gäster i lokalen.  
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Sammantaget mötte skådespelarna 30 bartenders, varav 25 män och 5 kvinnor. Studiens resultat visar 

inte på någon könsskillnad när det gäller bartenderns beteende eller benägenhet att servera eller inte. 
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Personalens beteende 
Studiens andra frågeställning gällde personalens beteende gentemot kraftigt berusade gäster. 

Skådespelarna upplevde att de generellt blev mycket väl bemötta av personalen oavsett om de blev 

serverade mer alkohol eller inte. De gånger de nekades mer alkohol eller blev avvisade sköttes detta på 

ett trevligt och respektfullt sätt. Detta bekräftades av observatörerna. Dock fanns det ett undantag, då 

en av skådespelarna blev negligerad på ett sätt som uppfattades som provocerande: 

 

Efter att J frågat vad ölen kostade sa bartendern till sin kollega: -Vad tror du, 10 öl eller (om J)? Sedan var 

det som om J inte fanns. J kommenterade senare: -Om jag hade varit full på riktigt och hade tendenser att 

bli aggressiv så skulle det kunna hänt något otrevligt. Men det verkade som om de hade kontakt med 

vakterna, så då hade jag väl blivit utslängd direkt.  

 

Vid de tillfällen restaurangpersonalen nekade den berusade mer alkohol använde de sig av olika 

metoder. Vanligast var att de blev erbjudna något annat att dricka: 

 

Barntendern: -Ska DU ha ölen? Börja med en vatten, du ska hålla hela kvällen. J svarade: -Om jag dricker 

upp det här får jag en öl då? Bartendern: -Nej, du är för full.  

 

På ett antal ställen försökte bartendern fördröja alkoholserveringen genom att först erbjuda något 

alkoholfritt att dricka: 

 

Servitrisen gav G ett glas vatten, men när G druckit upp, nobbade hon G att beställa en öl.  

 

Ibland var svaren mycket raka från serveringspersonalen: 

 

- Vad kostar en öl?  - Det kostar ingenting för dig för du får ingen. Du är alldeles för onykter. 

 *** 

G föreslog att han kunde ta ansvar för F ifall han fick en öl. Bartendern sa: Det spelar ingen roll, det är 

ändå mitt ansvar. 

 

På tre restauranger fick skådespelarna inte ens göra ett försök att beställa: 

 

Bartendern såg direkt hur berusad J var. J fick vinka för att fråga vad en öl kostade. Bartendern skrattade, 

skakade på huvudet och sa att det inte såg bra ut. Garderobiären frågade om vi ångrat oss när vi gick, vi 

sa ja, och han sa att det var gratis.  

 

På två ställen var det uppenbart att personalen inte kände till sitt eget ansvar: 

 

Efter att S fått beställa sa bartendern: -Ett råd, de är hårda med alkoholen här så ta det lugnt. Du får en till, 

sen inget mer. 

*** 
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Servitrisen gav F ett glas vatten först. När F druckit upp ville hon att G skulle ta på sig ansvaret för F. G 

gjorde det och då serverade hon F en mellanöl. Hon sa att hon ville gå halva vägen.  

 

Ibland fick observatörerna uppfattningen att andra gäster i lokalen, som var lika berusade, fick beställa 

medan skådespelarna nekades: 

 

Samtidigt som S försökte beställa och blev nekad, fick en märkbart ”överförfriskad” man beställa en 

isvatten plus en flaska rödvin. Mycket förvånande eftersom S var mindre berusad än han. 

******* 

Ett stammisgäng på fem killar kom in och var väldigt berusade. De pratade och skojade med bartendern 

och beställde utan problem in två helrör. På samma gång blev F nekad.  

 

Slutsats och diskussion 
 

Studien visar att det är vanligt (50%) att kraftigt berusade gäster blir serverade ytterligare alkohol. 

Extra enkelt är det på lördagar (70%). Studien visar också att det endast är ett fåtal (10%) som ser till 

att en kraftigt berusad gäst bli avvisad från restaurangen. Resultatet åskådliggör även att det är osäkert 

om en del av serveringspersonalen förstår sitt eget ansvar när det gäller servering. 

 

Resultatet visar också på en tendens till att det är enklare att bli serverad om det är få gäster i lokalen. 

En förklaring till detta kan man bara spekulera kring. Kanske beror det på ekonomiska orsaker – att 

försäljningen gått dåligt under kvällen. Kanske är det så att bartendern upplever att han eller hon har 

större kontroll över situationen och bättre överblick när det är få gäster i lokalen.  

 

Att servera en märkbart berusad gäst strider mot alkohollagen och kan ge den som serverar böter eller 

sex månaders fängelse. Restaurangen riskerar även att förlora sitt alkoholtillstånd. Förutom vad lagen 

säger är en kraftigt berusad person inte en bra gäst. Gästen kan inte serveras mer alkohol, han eller hon 

kan skada sig själv eller förstöra för andra gäster. Dessutom ger alltför berusade gäster 

restaurangpersonalen en dålig arbetsmiljö. Som tidigare nämnts ställer berusade personer till det för 

samhället i stort - forskning visar att 80% av alla våldsbrott är alkoholrelaterade.  

 

Studiens resultat tydliggör att det finns ett stort behov av utbildning och information. Krögare, 

restaurangpersonal och vaktpersonal i centrala Göteborg kommer att bli erbjudna RUS-utbildningen; 

en tvådagarsutbildning i ansvarsfull alkoholhantering. Utbildningen handlar om alkoholens 

medicinska effekter, alkohollagen, berusning, våld, narkotika och konfliktlösning. Kursdeltagare som 

medverkar under kursens två dagar och klarar ett skriftligt prov får ett diplom. Föreläser gör bland 

annat representanter från restaurangbranschen, polisen samt tillståndsenheten & cityenheten från 

stadsdelsförvaltningen Centrum. Tanken är att utbildningen ska bidra till en ökad medvetenhet och ett 
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ökat ansvarstagande hos krögare med personal. Detta bör förhoppningsvis medföra att 

serveringspersonalen i högre grad nekar att servera alltför berusade gäster.  

 

De 30 restauranger som valts ut för den här studien är ett relativt litet urval och de har inte valts ut 

slumpmässigt. Det är därför inte möjligt att dra några generella slutsatser om alla restauranger i 

centrala Göteborg. Däremot ger studien en indikation på hur det ser ut när det gäller servering till 

kraftigt berusade gäster.  

 

Endast manliga skådespelare i åldern 26-34 år medverkade i studien. Det är möjligt att resultatet skulle 

ha blivit annorlunda om kvinnliga skådespelare eller en annan åldersgrupp varit representerade. Det 

skulle vara intressant att i framtiden genomföra en studie där serveringen till alltför berusade 

män/kvinnor jämfördes. 

 

 

Stort tack till STAD-projektet, Sven Andreasson, Eva Wallin och Birgitta Lindewald, samt till 

Folkhälsoinstitutet. Med ert stöd blev det möjligt att genomföra denna studie! 

 

Louise Bergman 

RUS-projektet 
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Sammanfattning 
 

Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att studera alkoholserveringen till kraftigt berusade gäster på Göteborgs 

restauranger. Blir en kraftigt berusad gäst serverad ytterligare alkohol? Hur beter sig 

serveringspersonalen gentemot kraftigt berusade gäster? Studien är en baslinjestudie som sedan kan 

användas för att mäta effekter av en kommande utbildning i ansvarsfull alkoholhantering.  

 

Metod 

Metoden ”Observation genom skådespelare” användes, enligt den metod som utarbetats av Sven 

Andréasson, STAD-projektet. 30 restauranger i centrala Göteborg med sena öppettider (till klockan 03 

eller 05) och med en publik över 20 år besöktes under 3 kvällar (torsdag, fredag och lördag). 10 

restauranger besöktes per kväll. 

 

Resultat 

Hälften, 50%, av krogarna i centrala Göteborg serverar starköl till kraftigt berusade gäster. Särskilt 

enkelt att bli serverad var på lördagen då 70% blev serverade. Motsvarande siffra under torsdag och 

fredag var 40%. Vid de tillfällen den ”berusade” blev nekad var den vanligaste strategin från 

barpersonalen att erbjuda något alkoholfritt att dricka. På endast 3 ställen (10%) blev den ”berusade” 

avvisad från restaurangen.  

 

Slutsats 

Studien tydliggör att det finns ett stort behov av information och utbildning då hälften av krogarna 

serverade ytterligare alkohol till kraftigt berusade gäster. Att servera en märkbart berusad gäst strider 

mot alkohollagen och kan ge den som serverat böter eller sex månaders fängelse. Restaurangen 

riskerar även att förlora sitt alkoholtillstånd. Berusade personer ställer dessutom till det för samhället i 

stort - forskning visar att 80% av alla våldsbrott är alkoholrelaterade. 

 

Krögare, restaurangpersonal och vaktpersonal i centrala Göteborg kommer nu att bli erbjudna RUS-

utbildningen - en tvådagarsutbildning i ansvarsfull alkoholhantering. Tanken är att utbildningen ska 

bidra till en ökad medvetenhet och ett ökat ansvarstagande hos krögare med personal. Detta bör 

förhoppningsvis medföra att serveringspersonalen i högre grad nekar att servera alltför berusade 

gäster.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
SKÅDESPELARPROTOKOLL 
 
Datum_________Tid in_______________Tid ut__________________  
Restaurang___________________________________________ 
Full ____________________  Nykter ______________________   

 

Hygien på toaletterna?  God  Sådär  Dålig  Under all kritik 

  

Blev du serverad en stor stark?   Ja      Nej  

Var beställde Du?  Baren  Bordet 

Vem beställde Du av?  Man  Kvinna  Ålder______ 

 

Gjorde bartendern/servitören något av följande? (Här kan du sätta flera alternativ) 

 Föreslog alkoholsvagare dryck och/eller mat 

 Nonchalerade dig när du ville beställa 

 Uppmanade dig att vänta med beställningen 

 Nekade att servera dig p g a berusning 

 Lät dig inte beställa på grund av berusning 

 Uppmanade dig att lämna lokalen 

 Uppmuntrade dig att beställa/dricka ölen 

 

I vilken utsträckning tror du bartendern la märke till dig innan du beställde? 

 I stor utsträckning  I ganska stor utsträckning  I liten utsträckning 

 

Kommentarer:_______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 
KOSTNAD 
Inträde_________ Garderob_________ Ölkostnad__________ Alkoholfritt_______________ 
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Bilaga 2  
OBSERVATÖRSPROTOKOLL 
 
Datum_________Tid in_______________Tid ut__________________  
Restaurang___________________________________________ 
Full _____________________ Nykter _____________________   

 

I vilken utsträckning tror du bartendern la märke till killarna innan de beställde? 

 I stor utsträckning  I ganska stor utsträckning  I liten utsträckning 

 

Lokalens ljussättning?  Ljus  Halvmörk  Mörk 

Musiknivå?  Hög  Kommunicerbar  Låg  Ingen 

Gästernas ålder?  <30  30-<50  50-60  Blandat 

Antal gäster?  Få   Halvfullt  Välbesökt  Överfullt 

Ordningsläget?  Lugnt  Halvstökigt  Stökigt 

Berusade gäster?  Inga  Få  Många 

 

Kommentarer:_______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

KOSTNAD 
Inträde_________ Garderob_________ Matkostnad__________ Dryck_______________ 

 



 


