
Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 
enligt 5 kap 5 § alkohollagen (2010:1622) 
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Försäljningsställe 
Namn på försäljningsstället Organisationsnummer/personnummer 

Egenkontrollprogrammet förvaras på följande plats 

Datum ……………………. 

Information om åldersgränsen – skyltar 
Det ska finnas tydliga och klart synbara skyltar som informerar kunderna om åldersgränsen. 
Skyltar bör placeras både där folköl finns och vid kassan. 

I denna butik skyltar vi så här om åldersgränsen: 

Kontroll av legitimation – att man är tillräckligt gammal  
När du säljer folköl ska du vara säker på att kunden har fyllt 18 år. Om du är tveksam ska du begära 
legitimation. Ett riktmärke kan vara att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. 
Om kunden inte kan bevisa sin ålder, så sälj inte.  
I denna butik kollar vi ålder så här: 

  När vi är tveksamma om kundens ålder efterfrågar vi legitimation. 
  Vår personal begär legitimation av alla kunder som ser ut att vara under ……… år. 
  Om kunden inte kan visa att han eller hon är över 18 år, så nekar vi köp.  
  Om vi misstänker att folkölen är avsedd för någon som är under 18 år, så nekar vi köp. 
  Om kunden är påstridig så tillkallas en chef eller annan ansvarig personal. 
  Annat: ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Värt att veta om egenkontrollprogram 
• Du som tänker sälja/servera folköl ska använda egenkontrollprogram enligt

bestämmelserna i alkohollagen.
• Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig och är ett viktigt underlag

vid tillsynsbesök.
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Folköl får inte säljas vid misstanke om langning. Att langa betyder att en person över 18 år köper folköl 
till en person som är under 18 år. Att langa är inte tillåtet eftersom personer under 18 år inte får köpa 
folköl, varken på egen hand eller med hjälp av någon annan.  
Langning kan många gånger vara svår att upptäcka.  
Prata om hur ni i butiken ska göra när ni misstänker langning eller hur man kan upptäcka den.  
 

Folköl får inte heller säljas eller serveras till den som är märkbart påverkad av alkohol eller droger. 
Prata om hur ni i butiken ska göra när ni tycker att någon verkar påverkad. 
 
Riskanalys 
Den som är verksamhetsansvarig gör, tillsammans med personalen, en bedömning av om när det 
finns en större risk att sälja folköl till någon som är för ung. Det kan vara vid särskilda tider på dygnet 
eller i olika situationer som det finns en större risk att åldersgränsen inte följs. 
 

 
I vår butik tycker vi det är svårt att kontrollera ålder vid följande tidpunkter: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Följande situationer kan vara problematiska: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
För att minimera och hantera risksituationer gör vi på följande sätt: 
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Stöd och utbildning av personal 
Den som säljer/serverar folköl ska ge personalen/avbytare den information och det stöd som behövs. 
De ska kunna följa reglerna i alkohollag och föreskrifter och förstå varför dessa regler finns. En 
nyanställd ska få information när han eller hon påbörjar sin anställning. Kom ihåg att berätta både vad 
lagen säger och hur butikens egna rutiner ser ut. 
 
En kopia av detta egenkontrollprogram bör alltid finnas tillgänglig för personalen, t ex i 
personalrummet. 
 

 
Vi informerar personalen i butiken på följande sätt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marknadsföring 
Marknadsföring av folköl i butiken eller serveringen får inte vara påträngande, uppsökande eller 
uppmana till köp. 
 
 
5 kap 5 § 3-4 stycket alkohollagen (2010:1622)  
Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen 
sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts. 
 
Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen 
och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För 
egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program. 
 

 
 
Personuppgiftslagen (1998:204) 
Enligt personuppgiftslagen får myndigheter skapa register om det är nödvändigt för att arbetet ska 
kunna utföras.  
Dina uppgifter kommer att finnas i ett dataregister för att tillståndsenheten ska kunna sköta sitt ansvar 
för tillsynen. 
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Denna blankett är enbart till för eget bruk och behöver inte ges till tillståndsenheten. 
Det är helt frivilligt att använda den som stöd. 
 
Information till personal 
 

Fyll i namnen på dina anställda i tabellen nedan. 
De anställda bör själva fylla i datum när de får information. 
Stryk de personer som inte längre är anställda. 

Namn Datum 1 Datum 2 Datum 3 Datum 4 
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Denna blankett är enbart till för eget bruk och behöver inte ges till tillståndsenheten. 
Det är helt frivilligt att använda den som stöd. 
 
Kontroll av skyltning med information om åldersgränsen 
 

Kom ihåg att kontrollera att skyltar finns både där folkölen finns och vid kassan. 
Fyll i nedan vem som gjort kontrollen och datum när kontrollen har skett! 

Namn Vid folkölen Vid kassan Datum 
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