
Alkoholfritt marknadsförs inte alls

De alkoholfria dryckerna marknadsförs lika tydligt 
som de alkoholhaltiga dryckerna t.ex med namn på 
vin, öl och drinkar

Det står ”Alkoholfritt alternativ” i meny eller på 
griffeltavla

Testade inte/svårt att avgöra

NAMN PÅ TESTAD MÖTESPLATS

ADRESS

Serverar till person under 18 år

JA NEJ Testande inte/svårt att avgöra

Serverar alkoholfri öl

Serverar alkoholfritt vitt vin

Serverar alkoholfritt rött vin

Serverar alkoholfria drinkar som verkar ha samma kvalitativa nivå som alkoholdrinkar.

Alkoholfritt marknadsförs med:
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Innan ni börjar är det bra om ni läser igenom detta blad och ser över de kriterier som finns så att ni redan innan vet vad ni ska 
titta lite extra på.
 
För att genomföra det här krävs det att ni är minst två personer. Om ni vill göra utköpskontroller krävs det att det är minst en 
minderårig och en över 18 år.
 
Själva kontrollen brukar gå till såhär:
 
1.  Ni bestämmer vart ni ska gå och ser till att ni har lite pengar om ni vill köpa något, antigen om en person under 18 år ska köpa 
ut eller om ni ska prova det alkoholfria.

2.  Prata ihop er i gruppen innan och se till att alla vet vad de ska göra och känner sig bekväma med det. Om ni är många, försök 
att inte gå in fler än 3-4 st åt gången per ställe. 
 
3.  Om ni har en person under 18 år med er, skicka fram den personen som får försöka köpaalkohol eller komma in. Ni får INTE 
använda er av falska legitimationer eller hota personer men annars får ni göra nästan vad som helst för att försöka köpa alko-
hol eller komma in.
 
4.  Om personen får köpa ut så skriv det i formuläret. Om inte så är det jättebra!
 
5.  Även om den minderåriga inte blir insläppt är det bra om någon över 18 år kollar på övriga kriterier.
 
6.  Var noga med att skriva ner allting, ta gärna bilder också.
 
7.  Skriv under brevet som ska lämnas till personalen och leta sedan reda på personalen och berätta vilka ni är, vart ni kommer 
ifrån och att ni har gjort denna kontroll. Lämna brevet där så de kan läsa mer.
 
Efter kontrollen:
 
8.  Om ni varit på flera ställen, kontakta gärna media och lokala politiker för att berätta om resultatet. (Oavsett resultat)
 
9.  Skicka in resultatet till brauteliv@unf.se, så vi kan göra en sammanställning och skriva ut eventuella diplom till de som klarat 
alla kriterier.
 
10.  Fundera på vilka ställen som kan behöva en uppföljning av något slag. Rådgör gärna med Sophie Brömster (sophie.
bromster@unf.se) om ni är osäkra. Om något ställe klarat alla kriterier är det bara att dela ut diplomet så fort ni fått det skickat 
till er.

Vad roligt att ni vill vara med och certifiera ett bra utelivsställe!



förklaring av kriterier

Om ni är osäkra på vad något av kriterina innebär så hittar ni en kort beskrivning av de nedan

Har vakt i dörren som kontrollerar legitimation
Fanns det en dörrvakt som kontrollerande legitimation?
 
Serverar till minderåriga.
3 kap. 7 § ”Alkoholdrycker får inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. Beträffande folköl gäller motsva-
rande den som inte har fyllt 18 år. Servering av alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år. 
Ni får inte använda falsk legitimation.
 
Serverar alkoholfri öl.
1 kap. 5 § ”Dryck som är alkoholfri eller som har en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent benämns lättdryck. Om de serverar 
alkoholhaltig öl så ska de även servera alkoholfri öl. Om de inte serverar alkoholhaltig öl så skriv det som en kommentar.  
 
Serverar alkoholfritt vit vin.
Om de serverar alkoholhaltigt vitt vin så ska de även servera alkoholfritt. Om de inte serverar alkoholhaltigt vitt vin så skriv det 
som en kommentar.
 
Serverar alkoholfritt rött vin.
Om de serverar alkoholhaltigt rött vin så ska de även servera alkoholfritt. Om de inte serverar alkoholhaltigt rött vin så skriv 
det som en kommentar.
 
Serverar alkoholfria drinkar som verkar ha samma kvalitativa nivå som alkoholdrinkar.
Den här kan vara svår att bedöma. Självklart ska även de alkoholfria drinkarna vara bra, men var inte för hårda i bedömningen. 
Försök istället att utmana bartendern lite och se om hen kan vara lite kreativ. Om de inte serverar alkoholdrinkar så kan de inte 
heller förväntas servera alkoholfria drinkar.

 Alkoholfritt marknadsförs 
Många ställen har idag ett helt okej alkoholfritt utbud, men ofta krävs det att en frågar efter det. Vi i UNF vill att det ska stå tyd-
ligt i menyer och liknande att de har alkoholfritt och att det även beskrivs lika bra som de alkoholhaltiga dryckerna.
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Hej!
Vi i Ungdomens Nykterhetsförbund har den _____________ kl._______ gjort ett besök hos er för att se om 
ni är ett Bra Utelivsställe.

Ungdomens Nykterhetsförbund är en del av  IOGT-NTO-rörelsen och är en ideell organisation.
Vi i UNF vill att utelivet ska vara tillgängligt och tryggt för alla och därför har vi tagit fram ett antal kriterier som vi tror är viktiga 
för att uteställen ska upplevas som ett Bra Uteställe. Många av kriterierna är direkt kopplade till Sveriges lagar som handlar om 
ansvarsfull alkoholservering. 

Dessa besök sker över hela Sverige för att vi ska få en överblick hur det ser ut runt om i landet på de ställen som har tillstånd att 
servera alkohol. Anledningen till att vi gör det här att vi vill att utelivet ska vara tryggt och tillgängligt för alla. Vårt mål är inte att 
sätta dit enskilda krogar som inte klarar våra kriterier utan vi vill påvisa hur det ser ut i landet överlag.
Några av de saker vi tittar på är dels om det serveras alkohol till personer under 18 år men också hur kvalitet och utbud av alko-
holfritt samt hur de marknadsförs. 

När vi gör tester så är vi alltid minst två personer som är medlemmar hos oss och har därav också avlagt ett nykterhetslöfte 
när de blev medlemmar. Vi har alltid med oss minst en person som är över 18 år och vi försöker även att ha med oss minst en 
minderårig.

Om vi gör utköpstester så är det alltid den minderåriga som försöker köpa ut, vilket är helt lagligt. Den som eventuellt säljer 
alkohol begår ett lagbrott men inte den som köper. Vi använder oss aldrig av falska legitimationer och har alltid ett myndigt 
vittne som kan styrka om en minderårig eventuellt har fått köpa ut.

Vår förhoppning är att ni klarar så många av våra kriterier som möjligt och vi hjälper gärna till om det är något kriterium ni inte 
klarar men känner att ni vill förbättra.Efter kontrollen kommer vi att titta igenom våra anteckningar och återkomma till er om 
resultatet.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Plats för eventuell kommentar från medlemmarna: 

LOKALT ANSVARIG UNDERSKRIFT

Malin Thorson 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE

NAMN

E-POST

malin.thorson@unf.se

TELEFON

073-38 38 340

ETT
BRA 
UTELIVS-

STÄLLE

WWW.UNF.SE

Besök gärna vår webbplats


