
Stöd för bedömning av berusningsgrader 
Det uppstår olika effekter på människans fysiska och psykiska beteende när 
alkoholhalten ökar i kroppen. Här kommer några exempel på vanliga beteenden 
som personer kan uppvisa vid ökande berusningsgrad. 

Berusad. Upprymdhet. Hämningar minskar. Får lättare att prata. Sämre reaktion. 
Yviga rörelser. Högre röstläge. 

Märkbart berusad. Svårt att fästa blicken. Hängande ögonlock. Störande för 
andra gäster. Högljudd. Överdrivet självsäker. Fumlig – svårt att greppa saker. 
Svårt att uppfatta budskap. Kan slumra till. 

Kraftigt berusad. Sluddrigt tal. Svårt att tala begripligt – ingen röd tråd. Förvirrad. 
Somnar, svår att väcka. Svårt att kontrollera känslor. Svajande gång – snubblar, 
faller. Svårt att gå stadigt – behöver hålla i sig för att inte falla. Kräks. 

Nästan medvetslös. Uppfattar inte vad som sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler beteenden som kan vara tecken på berusning 
Uppträdande och beteende 
• Spiller ut sin dryck 

• Har svårt att föra glaset till munnen 

• Ramlar av barstolen 

• Måste hålla i sig för att kunna stå eller gå 

• Raglar, svajar, vingar 

• Tappar saker som mynt osv 

• Långsamma reflexer 

• Svårt att hålla sig vaken 



• Är högljudd och gapar

• Störande för andra gäster

• Blir lätt aggressiv och brusar upp

• Okontrollerade känsloutbrott med gråt och skrik

• Uppför sig hotfullt och provocerande

• Kräks

• Svårt att stå upprätt

• Dubbelseende

Uppfattningsförmåga 
• Förstår/uppfattar inte vad du säger

• Har svårt att fästa blicken

• Uppfattar inte vad som händer runt omkring

Talet 
• Talar långsamt och sluddrigt

• Talar osammanhängande

• Talar obegripligt

LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer) 

Polisen har rätt att omhänderta en person som anträffas så berusad av 
alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han/hon inte kan ta 
hand om sig själv eller utgör fara för sig själv eller för någon annan. 
Sådana personer kan finnas inom flera steg i trappan ovan. 
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