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Sammanfattning
Ansvarsfull Alkoholservering (AAS) är en numera väletablerad och rikstäckande
verksamhet vars syfte är att informera, utbilda och samarbeta om frågor som rör
alkoholservering. Verksamheten administreras och drivs av kommun och Polismyndighet
i samarbete med de lokala restaurangerna och krogarna med serveringstillstånd. AASverksamheten vilar främst på tre ben. En två-tre dagars utbildning som tre gånger per år
ges till krögare, krogpersonal och ordningsvakter. Det andra benet handlar om tillsyn och
kontroll av att kraven för serveringstillstånd följs på de lokala restaurangerna och
krogarna. Tillsynerna görs i första hand av kommunens alkoholinspektör samt Polisen.
Det tredje benet handlar om att utveckla samarbetet mellan alla inblandade aktörer. I den
här rapporten har AAS-verksamheten i Luleå kommun undersökts och syftet har främst
varit att ta fram förslag på förbättrings- och utvecklingsområden avseende AASverksamheten i Luleå. AAS-verksamheten i Luleå startades 2007.
I undersökningen har ett tiotal personer intervjuats, kommunens alkoholinspektör, tre
poliser, två ordningsvakter samt fyra krögare. Ett större antal dokument från främst
verksamhetens styrgrupp och dokumenterade utvärderingar av utbildningsinsatser har
undersökts. Lokal statistik från Polisen rörande misshandel och LOB-ingripanden i Luleå
centrum har också analyserats. Ett antal deltagande observationer rörande tillsyn av
ordningsvakter, styrgruppsträff och AAS-utbildningen har även gjorts.
Resultatet från undersökningen visar att verksamheten inom Ansvarsfull
Alkoholservering på flera sätt varit mycket framgångsrikt i Luleå kommun. En viktig
framgångsfaktor är det engagemang och kontinuitet i alkohol- och drogsamordnare
Maria Strömgrens arbete i AAS. Många bland intervjupersonerna pekar på vikten av att
någon ständigt arbetar med samordning. En annan framgångsfaktor är det samarbete
som främst finns mellan Polisen och kommunen men också Länsstyrelsens representant
samt krögare i AAS-verksamheten. AAS-utbildningen har i oktober 2015 nått drygt 400
personer, främst krögare, krogpersonal och ordningsvakter, förutom den specifika AASutbildning som riktar sig till krogpersonalen vid STUK, cirka 50 personer årligen.
Resultatet visar också att det inte endast är de större restaurangernas eller krogarnas
personal som går utbildningen utan även många mindre företag och organisationer med
serveringstillstånd. Varje år skickar cirka 15 företag sin personal på utbildningen och
cirka två av tre med mindre än fem anställda. En sammantagen uppfattning i de
utvärderingar som gjorts av AAS-utbildningen är att man tycker att utbildningen är
informativ och medvetandegör många av de svåra frågor som finns ute i restaurang- och
krogverksamheterna rörande alkoholservering. För några år sedan gjorde Luleåpolisen
stora insatser i utbildningen av de egna rörande tillsyn. Resultatet visar att
alkoholinspektör, poliser och krögare i hög rad upplever att AAS-verksamheten bidragit
till en starkt förbättrad plattform för tillsynsfrågor rörande t ex berusningsnivåer.
Avseende samverkan pekar undersökningen på att verksamheten med AAS, och då inte
minst AAS-utbildningen skapar en gemensam plattform för dialog och problemlösande
bland de medverkande aktörerna.

I rapporten framförs ett flertal förbättrings- och utvecklingsförslag. Ett handlar om
kommunikationen och marknadsföringen med allmänheten, något som inte bara behöver
göras via kommunala kommunikationskanaler, utan AAS-verksamheten bör även
marknadsföras via media. Detta gäller både AAS-verksamhetens framgångsfaktorer, men
också utmaningar med berusningsnivåer och krogpersonalens och ordningsvakternas
utsatta funktion. Ett annat förslag är fortsätta att utveckla AAS-utbildningen och
tydligare kommunicera tolkningen av berusningsnivå, inte minst från Polisens sida. Det
finns också anledning att fortsatt erbjuda uppföljningsutbildningar för restaurang- och
krogpersonal som fortsätter inom branschen. Vidare pekar undersökningen på att
motivera restauranger och krogar att utveckla policy- och reflektionsarbetet avseende
ansvarsfull alkoholservering. Slutligen finns det anledning att kommunen undersöker
konsekvenserna av en stadigt ökande antal serveringstillstånd och tillika en trend med fler
serveringsställen med alkoholservering efter klockan 01:00.

Förord
Ett stort tack går till samtliga intervjupersoner som bidragit med fakta, erfarenheter och
synpunkter till rapporten. Ett stort tack också till poliskommissarie Håkan Ershammar
för möjligheten att åka med som medföljande vid polisernas tillsyn av ordningsvakter
under en kväll. Tack till polisassistent Robert Pedersen och polisinspektör Karin Ågren
för trevligt sällskap under denna examensnatt. Tack också till kriminalinspektör Tomas
Taavola, Luleåpolisen, för statistik och goda synpunkter. Tack också till Maria Strömgren
för ett gott samarbete under arbetets gång.
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Ansvarsfull alkoholservering
Ansvarsfull alkoholservering (AAS) är en numera väl etablerad metod i Sverige vars
huvudsakliga syfte är att minska våld och skador som är relaterade till
alkoholkonsumtionen på restauranger, barer och nattklubbar (Trolldal, m.fl., 2012).
Ansvaret för administration och huvudsaklig planering av AAS-verksamheten har
kommunen tillsammans med Polisen men restauranger och krogar medverkar i
implementeringen av konceptets innehåll. Metoden går ut på att genom olika insatser
utveckla en restaurang- och krogkultur som motverkar att minderåriga och märkbart
berusade personer serveras alkohol. Metoden har rönt stor framgång i landet och år 2009
menade 246 (85 %) av landets alla kommuner att man arbetade helt eller delvis enligt
AAS (Trolldal, m.fl., 2012). Metoden består av tre huvuddelar; utbildning, tillsyn samt
samverkan. Utbildningsdelen, som också går under benämningen Ansvarsfull
alkoholservering, erbjuds till restaurang- och krogpersonal och syftet är främst att
medvetandegöra alkoholens konsekvenser och sambanden mellan alkohol och våld. Den
andra delen handlar om en mer effektiv tillsynsverksamhet, där kommun och Poliser
tillsammans med krögaren, krogpersonalen och ordningsvakterna utgår från en
gemensam förståelseram rörande alkoholservering. Dessa genomförs av polismyndighet
och kommun var för sig eller tillsammans kvälls- och nattetid då verksamheten är i full
gång. Samverkan handlar om att skapa en gemensam bild och mål för arbetet med AAS.
Detta sker bl.a. genom arbetet i en styrgrupp bestående av representanter från polis,
kommun och restaurangbranschen.
Länsstyrelsen i Norrbottens län står dels som huvudansvarig att sprida AAS i länet, och
som tillsynsmyndighet över att kommunerna sköter sina uppdrag i enlighet med
alkohollagen. Länsstyrelsen kallar regelbundet till utbildningsdagar i AAS men i huvudsak
är det Luleå kommun tillsammans med Polismyndigheten som driver arbetet med AAS i
Luleå kommun, något man gjort sedan 2007. Kommunens alkohol- och drogsamordnare
Maria Strömgren är projektledare och i projektet ingår en styrgrupp bestående av
representanter från Luleå kommun, Polis och restaurang- och krogbranschen.
Styrgruppen träffas cirka fyra gånger per år. I projektet AAS har för närvarande nära 400
personer gått utbildningen (Luleå kommun, 2015). Restaurangpersonal från STUK
(Universitetets restaurang och bar) utbildar därutöver cirka 50 personal årligen, vilket gör
att antalet personer som genomgått AAS-utbildningen är mycket stort. Utbildningen
riktas främst till krögare och personal inom restaurang, bar och nattklubb men ett ganska
stort antal ordningsvakter och poliser har även genomgått utbildningen. Utbildningarna
genomförs dels under två dagar i början av året, dels i maj på kvällstid samt under två
dagar under hösten. STUK utbildas separat under våren.
Arena Krogen är ett gemensamt projekt som Luleå kommun och Polisen bedriver
tillsammans med en del av Luleås restauranger och krogar. I detta ingår bland annat
projektet AAS men även projektet Krogar mot knark. Tillsynsverksamheten avseende
alkoholservering i Luleå genomförs både gemensamt och var för sig av kommun och
Polisen. Vid några tillfällen under året genomför nämnda myndigheter även gemensam
tillsyn med Räddningstjänst, Skatteverket samt kommunens miljöenhet.
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Utvärderingsuppdraget
Luleå kommun, genom alkohol- och drogsamordnare Maria Strömgren, hörde under
hösten 2014 av sig till Luleå tekniska universitet i en förfrågan om ett eventuellt
kommande utvärderingsuppdrag av Ansvarsfull Alkoholservering (AAS). Luleå kommun
planerade att ansöka om pengar från Brottförebyggande rådet (BRÅ) i syfte att utvärdera
verksamheten inom AAS. I den ansökan som sedan skickades till BRÅ angavs syftet för
utvärderingen att undersöka hur verksamheten kan utvecklas och hur man kan hålla
engagemanget uppe hos samtliga aktörer. Detta syfte kvarstår för den utvärdering som
genomförts. Ansökan beviljades under november månad av BRÅ och i december
träffades Maria Strömgren, polisinspektör Patrik Hellberg från Polisen tillsammans med
Leif Berglund, biträdande lektor vid Luleå tekniska universitet, som kontrakterats för
utvärderingsuppdraget.
Det beslutades att utvärderingen främst skulle undersöka hur centrala aktörer ser på
Ansvarsfull Alkoholservering som koncept och verksamhet och hur de menar att den
kan utvecklas. I utvärderingsarbetet har Maria Strömgren och Håkan Auland från Luleå
kommun intervjuats, tillika med polisinspektör Patrik Hellberg, polisinspektör Linus
Örnberg och poliskommissarie Håkan Ershammar från Polisen. Utöver detta har fyra
krögare från fyra större krogar i Luleås innerstad hörts samt även två ordningsvakter.
Utöver detta har observationsstudier av AAS-utbildning (i jan 2015), till viss del
krogverksamhet och Polisens tillsynsverksamhet av ordningsvakterna gjorts (juni 2015). I
studien har även Polisens misshandelsstatistik från Luleå kommun samt protokoll från
AAS styrgruppsarbete analyserats. Ett antal vetenskapliga artiklar har genomlästs med
särskilt avseende på sambandet mellan alkohol och våld.
Dispositionen av rapporten är gjord enligt följande; först ett mer detaljerat kapitel om
Ansvarsfull Alkoholservering som koncept, dess praktik och några utvärderingar som
gjorda av denna. Därefter följer en kortare redogörelse för studerade samband mellan
alkohol och våld. I nästa del beskrivs kort om svensk alkohol- och misshandelsstatistik
på nationell nivå följt av Luleås statistik för misshandel de senaste åren. Påföljande
kapitel är en beskrivning av vilka metoder och beaktanden som gjorts i samband med
datainsamlingen. Därefter följer i ett antal kapitel en redogörelse för resultatet av
intervjuerna, textanalyserna och observationsstudierna som gjorts i utvärderingen.
Utvärderingen avslutas i några konkreta slutsatser och förslag.
I utvärderingsrapporten förkortas, för det mesta, Ansvarsfull Alkoholservering, både som
koncept och verksamhet, till AAS. När utbildningen inom AAS avses beskrivs detta
konsekvent som AAS-utbildningen.
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Ansvarsfull alkoholservering – en bakgrund
Ansvarsfull alkoholservering har som metod funnits sedan mitten av 1990-talet i
Stockholm (Trolldal, m.fl., 2012a). Metoden utvecklades av STAD, (Stockholm
förebygger alkohol- och drogproblem) och bygger på liknande metoder som med
framgång använts i USA och Australien. På uppdrag av regeringen spreds metoden sedan
vidare 2004 av dåvarande Statens Folkhälsoinstitut ut över landets kommuner. Redan
2008 uppgav 90 procent av landets alla kommuner att man använde sig av AAS eller
liknande metoder. Dock var det endast 13 procent som arbetade med hela AASkonceptet.
Metodens uppkomst kan främst förklaras i termer av globalisering och det svenska EUmedlemskapet, faktorer som man menade försvårade för Sverige att kunna föra en
traditionell svensk restriktiv alkohol- och drogpolitik, som låg till grund för utvecklandet
av nya metoder för att påverka efterfrågan och tillgänglighet av alkohol och droger i det
svenska samhället (Trolldal, m.fl., 2012b). Andra faktorer som påverkat utvecklandet av
AAS som metod är det starka sambandet mellan alkoholkonsumtion på restauranger och
krogar och våld (Trolldal, 2012b; Demers, A., m.fl., 2002; Graham, m.fl., 2006; Leonard,
m.fl., 2002). Man har också konstaterat att det finns ett samband mellan antalet
alkoholserveringsställen (per 100 000 invånare) och våld (Norström, 2000).
Alkohollagen
Alkohollagen har som främsta syfte att minska riskerna för sociala och medicinska
skador, främst för unga människor (Folkhälsomyndigheten, 2014a). I lagen finns det av
dessa anledningar restriktioner avseende försäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige,
t ex att den inte får säljas och serveras utan serveringstillstånd. Tillståndet utfärdas av
kommunen och ställer krav på att innehavaren av tillståndet (oftast krögaren) samtidigt
erbjuder ett visst utbud av mat, inte överserverar eller serverar underåriga och att det
finns en anpassad lokal med sittplatser som möjliggör kontroll. Det är förbjudet för
gästerna att medföra egen alkohol och krögaren och dennes personal har ansvar att se till
att personer som är märkbart berusade inte ges tillträde till lokalen och att om de under
vistelsen blir märkbart brusade avvisas från serveringsstället. Om detta inte uppfylls
riskerar krögaren att förlora serveringstillståndet. Till sin hjälp med kontrollen av
gästernas berusningsnivåer finns det oftast krav på ordningsvakter, i många fall under
viss del av verksamhetens öppettider, främst fredag- och lördagskväll. Dessa rekryteras
av Polisen och lyder under denna myndighet men anställs sedan av vaktbolag eller direkt
av krögaren för att säkerställa en trygg miljö, kontrollera ordning och förebygga våld. På
Polisens uppdrag kontrollerar ordningsvakterna gästernas berusningsgrad vid inträdet
och under kvällen i lokalerna. Polisen är också remissinstans till kommunen avseende hur
många ordningsvakter och vilka tider dessa behövs för varje serveringsställe.
Alkoholserveringen får enligt Alkohollagen (2010:1622) inte påbörjas före kl. 11:00 (på
förmiddagen) och skall avslutas 01:00 (på natten) såvida inte kommunen beslutar annat. I
Luleå kommun har för närvarande 21 (av 106 vilket utgör 19,8 procent) restauranger
tillstånd att servera alkohol efter klockan 01:00. För dessa med serveringstillstånd gäller
kravet att krögaren skall ha genomgått AAS-utbildning. Gästerna skall ha lämnat
serveringslokalen senast en halv timme efter alkoholserveringen upphört. Kopplat till
serveringstillståndet utförs också tillsyner av hur serveringen genomförs och att övriga
krav på verksamheten uppfyllts. Dessa genomförs främst av Polisen och kommunens
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alkoholinspektör men även Skattemyndigheten, kommunens hälso- och miljöenhet och
Räddningstjänsten avseende brandsäkerhet. Dessa tillsyner genomförs ibland med ett
flertal av myndigheterna gemensamt men kan även genomföras av Polisen enskilt, då
ofta i form av kortare kontroller av ordning och berusningsnivå eller Polisen tillsammans
med kommunens alkoholinspektör eller kommunens alkoholinspektör tillsammans med
kollega från kommunen för att särskilt titta på att de föreskrifter som är kopplade till
serveringstillståndet efterlevs.
Märkbart berusad
Ett centralt begrepp i samband med AAS är märkbart berusad. I Alkohollagens 3:e kapitel,
§8 anges: ”Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av
alkohol eller andra berusningsmedel” (Socialdepartementet, 2010). Det betyder i
praktiken att personer som vid inträde till serveringsställe bedöms uppnå kriterierna för
märkbart berusad skall nekas inträde. Detta gäller även personer på serveringsstället som
under kvällen har uppnått en sådan berusningsnivå. Detta begrepp och de kriterier som
ligger till grund för detta blir därför centralt i all alkoholserveringsverksamhet, och därför
högst betydelsefull i den verksamhet som ryms inom AAS. I berusningstrappan (se fig. 1)
anges förslag till kriterier för de olika nivåerna av berusning:

Figur 1: Berusningstrappan (Folkhälsomyndigheten, 2014b)

De kriterier som anges kan ses som ett försök att i någon mening ”ringa in” olika
berusningsnivåer. Det är dock svårt att se varje beskrivning, var för sig eller
sammanslaget som absoluta värden. Det är därför av vikt att de olika aktörerna i AAS,
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tillsammans och var för sig söker efter en fungerande definition av begreppet märkbart
berusad, med tanke på att de är ett rekvisit (kriterium) i lagens mening.
AAS-konceptet
Syftet med Ansvarsfull alkoholservering är som namnet låter förstå att på olika sätt
förbättra möjligheterna att alkoholservering på restauranger och krogar sker på ett
ansvarsfullt sätt (Trolldal, m.fl., 2012b). Inledningsvis finns det en viss
begreppssammanblandning där både själva metoden och dess olika delar men också den
utbildning som utgör en del av metoden benämns Ansvarsfull Alkoholservering. I denna
rapport görs ofta dessa distinktioner genom att uttryckligen lägga till koncept eller
verksamhet när helheten avses och utbildning när denna delmängd avses. AAS-konceptet
kan sägas bestå av tre delar men i beskrivningen av konceptet görs även en indelning i sju
delar, beroende på vad som betonas. Konceptets delar kan därför delas upp i två
huvudkategorier, den första där konceptets tre huvuddelar ingår och en andra där fyra
kompletterande metoddelar ingår. AAS huvuddelar är AAS-utbildning, tillsyn och
samverkan.
AAS-utbildningen syftar att i första hand ge restaurang- och kroganställda utbildning
rörande konceptets innehåll och dess olika delar. Utbildningen ges också till krögare,
serveringsansvariga, ordningsvakter, entrévärdar och annan personal. Utbildningen
administreras och arrangeras i Luleå av Luleå kommuns drog- och alkoholssamordnare
Maria Strömgren. Medverkande i Luleå brukar vara poliser som bl.a. talar om narkotika,
alkoholinspektör/handläggare från Luleå och Bodens kommun som talar om
alkohollagen, Maria Kero från Studenthälsan vid LTU som talar om alkoholens
medicinska konsekvenser och ordningsvakt Jan Rehnberg som talar om
konflikthantering. Deltagarna får också diskutera olika delar av utbildningen med
varandra. Utbildningen avslutas med ett skriftligt test på utbildningens innehåll och de
som klarar av utbildningen får ett intyg på att de genomgått kursen. Syftet med
utbildningen är flera. Det handlar om att informera om Polisens och kommunens arbete,
kunskapsöverföring om alkohol och dess konsekvenser, kontakt- och nätverksarbete
mellan AAS-aktörerna samt dialog och diskussion, inte minst rörande tolkningar av
berusningsnivåer. Det har även under åren arrangerats ett antal uppföljningsträffar av
kommunen riktade till krögare och restaurang- och krogpersonal.
Tillsyn görs främst av Polisen och kommunen, oftast kvälls- eller nattetid när
verksamheten är i full gång. Denna verksamhet är inte en nytillkommen verksamhet (i och
med AAS) men ses som integrerad i AAS främst med tanke på att detta blir tillfällen där
Polisen och kommunen ger sina perspektiv på efterlevnad av ansvarsfull
alkoholservering, något som ställs mot krögarens och krogpersonalens perspektiv. I detta
finns ett behov av dialog och samsyn. Tillsyn kan därför i en mening ses som en
förlängning av AAS-utbildning där det man talat om vid utbildningen blir praktik vid
tillsynstillfällena.
Samverkan ses också som en betydelsefull del av AAS-konceptet och avser samarbete
och dialog mellan verksamhetens olika aktörer. Oftast blir detta uttryckt i den styrgrupp
där representanter från kommun, Polisen och restauranger och krogar träffas för att
diskutera olika aktuella frågor.
AAS-konceptets andra kategori består av fyra delar; kartläggning, uppföljning,
informationsspridning och alkoholpolicyer på restauranger. De tre första delarna kan i första
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hand sägas beröra kommunen och Polisen där våldsstatistik, alkoholvanor och andra
närliggande studier regelbundet förväntas genomföras för att kartlägga de behov och
utvecklingsområden inom ramen för konceptet. Det skall också regelbundet göras
uppföljning av t ex servering av underåriga. I konceptet förväntas man också
kontinuerligt sprida information, både inom verksamheten till berörda aktörer men också
till allmänheten via media, och i någon mening, till presumtiva gäster på restauranger och
krog. Slutligen skall man även inom AAS-verksamheten verka för att restauranger och
krogar utarbetar policy för verksamheten avseende alkoholservering.
Gemensamma projekt
I Luleå kommun finns ett partsgemensamt råd för frågor som berör trygghet och
säkerhet för Luleås invånare. Tidigare gick den under namnet Brottsförebyggande rådet
(Brå) men sedan 2009 heter det Trygghets- och folkhälsorådet (Luleå kommuns hemsida,
Trygghets- och folkhälsorådet, 2015). I rådet ingår förutom kommunalrådet Yvonne
Stålnacke som sammankallande också representanter från kommunen som skolchef,
fritidschef, socialchef, från arbetsmarknadsförvaltningen och representanter från
Folktandvården, Polisen och närsjukvården. Rådet är rådgivande i frågor om folkhälsa på
strategisk nivå och syftet är bl.a. att lyfta folkhälsofrågor i respektive organisation. Några
exempel som har betonats i 2013 års handlingsplan har varit frågor om föräldrastöd,
tobak, aborter, ANDT och våld i nära relationer. Enligt poliskommissarie Håkan
Ershammar, som tidigare ingick i rådet som Polisens representant, har rådet också haft
ett projekt som gick under namnet ”Ordning i centrum”. I projektet fanns bl.a. ett fokus
på att ”skapa trygghet, minska brottsligheten och göra allmänna ytor välkomnande”,
något som Luleåpolisen var särskilt ansvariga för i projektet. Ett flertal framgångsfaktorer
har utvecklats i detta projekt, som; en ökad bemanning på brottsfrekventa tider och
brottsfrekventa platser (s.k. hot times och hot spots), tidiga ingripanden vad gäller
attityder och droger/alkohol på stan, (t ex LOB-ingripanden) en låg tolerans och polisiär
reaktion mot brott och trygghetsskadande beteende. Här beskriver Håkan Ershammar så
hade man Brå:s framtagna modeller som grund för alla dessa delområden. En följd av
detta projekt och de satsningar som gjordes inom projektet ledde till att fler brott
rapporterades, fler personer omhändertogs och fler personer greps. Detta dock med alla
polisers höga medvetande om att inte äventyra rättsäkerheten för de frihetsberövade,
enligt Håkan Ershammar.
En parallell verksamhet som Polisen och många kommuner ingår i, (så även Luleå
kommun), är Krogar mot knark (KMK). KMK är en del av ett nationellt nätverk vars syfte
är att stödja de lokala verksamheterna som finns i de olika kommunerna. Arbetet är i
princip uppbyggt på samma sätt som AAS, där krögare, krogpersonal och ordningsvakter
går en KMK-utbildning och får en certifiering som restaurang eller krog i detta nätverk.
Som kriterier för att bli godkänd som krog i nätverket behöver man tydligt ha
marknadsfört sig som en narkotikafri krog och att man tillsammans med Polisen aktivt
arbetar för att detta skall uppnås. Man har även som medlem i KMK utbildat sin
personal och har policys avseende narkotika.
År 2012 inleddes ett gemensamt arbete mellan Polismyndigheten i Norrbotten, Luleå och
Bodens kommuner samt krögare i Luleå och boden, Arena Krogen. Syftet har varit att
”skapa säkerhet och trygghet för boende i området samt för restaurangbesökare, arbetstagare inom
restaurangbranschen, krögare och tillsynspersonal vid besök på eller vistelse kring Luleås och Bodens
restauranger” (Polismyndigheten i Norrbotten, 2013). Denna satsning inbegriper AAS,
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KMK men har också en tydlig ”punktmarkering” av s.k. vanekriminella personer i olika
krogmiljöer. Målen för Arena krogen är att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skapa trygghet för gästerna på krogarna samt i krogarnas omgivning
Skapa en säker arbetsmiljö för alla som arbetar inom krogbranschen
Minska antalet brott på krogarna och i deras omgivning
Öka benägenheten att anmäla brott
Öka benägenheten att vittna i brottsmål
Öka efterlevnaden av alkohollagens bestämmelser, inte minst vad avser ordning
och nykterhet
Utveckla det goda arbete som redan idag bedrivs inom ”Ansvarsfull
alkoholservering”
Ta ett samlat grepp kring ansvarsfull alkoholservering, ”krogar mot knark” och
hanteringen av vanekriminella.

Tidigare rapporter
De s.k. STAD-rapporterna är viktiga rapporter där AAS-verksamheten ute i landet
utvärderats (Trolldal, mfl., 2012a; Trolldal, m.fl., 2012b; Trolldal, m.fl., 2012c). Den
första rapporten tog sikte på implementeringen av AAS ute i landets olika kommuner
(Trolldal, m.fl., 2012a). Cirka 90 procent (235) av alla landets kommuner (290) angav då
att man arbetar med AAS. De flesta (70 %) menade att AAS är en effektiv metod och de
flesta menade också att orsaken till metodens införande handlade om alltför kraftig
förekomst av överservering på restaurang och krog samt våld och skador till följd av
detta. Det var ofta kommunens alkoholhandläggare som varit pådrivande i införandet av
metoden och förhållandevis få upplevde att det har funnits något nämnvärt motstånd till
införandet. Cirka 45 procent av kommunerna hade vid undersökningen genomfört
uppföljningsarbete med berusnings- och ungdomsstudier. Studien visade också att AASverksamheten har skilda grader av förankring i de olika kommunerna, mest beroende på
begränsade personella resurser. Drygt hälften av kommunerna bedrev arbetet med stöd
av Länsstyrelserna och knappt hälften menade att man var tveksamma om verksamheten
skulle kunna upprätthållas om centrala personer slutar eller byter tjänst inom
organisationen. Trots att det var så pass hög andel kommuner som då arbetade med AAS
(90 %) så är det endast 13 procent som menade sig arbeta med konceptets samtliga tre
delar. Det var 64 procent som arbetade med AAS-utbildningsdelen, tillsynsdelen 48
procent och samverkansdelen endast 34 procent. Slutligen undersökte man vilka faktorer
som särskilt verkade vara implementeringsbefrämjande. Uppföljning, feedback och tidig
involvering av användare är tre sådana faktorer, dock har dessa relativt lågt
förklaringsvärde i denna studie, något som förklaras med att AAS är en komplex metod
med många aktörer på flera nivåer och samhällssektorer (Trolldal, m.fl., 2012a).
Den andra rapporten ((Trolldal, m.fl., 2012b) beskrev också implementeringen av AASkonceptet men med mer kvalitativa data. Rapporten visade på att många kommuner
uppgav sig ha bristande kunskaper om konceptet, något som lett till bristande
implementering. Många av respondenterna menade dock att AAS är ”en strukturerad
metod med ett tydligt arbetssätt” (Trolldal, m.fl., 2012, s. 6). Studien visade att avseende
samverkansdelen så hade det för många kommuner varit svårt att få representanter från
restaurang- och krogbranschen att delta i styrgruppsarbetet. En framgångsfaktor verkade
också vara att kommunikationen mellan representanter från Polisen och kommunen
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fungerat tillfredsställande. Några av de intervjuade menade att det var svårt att
kombinera rollen som både myndighetsperson och dialogsökande aktör inom ramen för
AAS-verksamheten. Tidig delaktighet för så många som möjligt verkar vara en
betydelsefull framgångsfaktor för att få AAS-verksamheten att fungera. Avseende
restaurangernas och krogarnas engagemang visar undersökningen att ledningens
inställning verkar ha en avgörande betydelse för framgång för AAS-konceptets
genomförande.
I en tredje rapport undersöktes AAS-verksamhetens effekter på våldsbrottsligheten ute i
kommunerna (Trolldal, m.fl., 2012c). Detta undersöktes främst genom statistik över
polisanmälda våldsbrott, uppdelat i olika kategorier. Materialet delades också in i små och
stora kommuner, där stora kommuner var kommuner med 21 eller fler
serveringstillstånd. Rapporten visade att för varje metoddel (utbildning, tillsyn och
samverkan) som kommunen använde, minskade våldsbrottsligheten med cirka 3 procent.
Använde man samtliga tre delar minskade våldsbrottsligheten med cirka 9 procent. Det
var främst de mindre kommunerna som uppvisade ett mer positivt resultat avseende
våldsbrottslighet än vad större gjorde. Samverkan hade en signifikant positiv effekt på
våldsbrottsligheten, något som utbildning och tillsyn inte hade.
En utvärdering av AAS har också gjort för perioden 2006-2010 av Polismyndigheten i
Norrbotten (Polismyndigheten i Norrbotten, 2011). Rapporten visar på en försiktig
prognos mot minskat våld i krogmiljö i Norrbotten. I slutsatserna pekar man på vikten
av långsiktighet och ordnade, strukturerade handlingsplaner. Vidare pekar rapporten på
ett tydligt behov av utökad utbildning avseende AAS för ordningsvakter samt en
förbättrad kommunikation mellan poliser och ordningsvakter.
Ett antal studentarbeten med fokus på AAS har även genomförts vid LTU på uppdrag av
Luleå kommun. I en beskrivs krögarnas perspektiv på AAS (Sundqvist, Chefer &
Öhman, 2013). I undersökningen intervjuades sammanlagt fyra krögare om deras syn på
AAS och samtliga var mycket positiva till AAS som koncept och den utbildning som de
skickade personalen på. De menade att bland personalen var inte alltid alla medvetna om
att de var personligt ansvariga för överservering och servering till minderåriga. Något de
särskilt lyfte upp var behovet av att ha en uppföljning av AAS-utbildningen. De menade
också att ordningen var bättre på krogen sedan AAS införts och att samarbetet med
kommun och Polisen fungerade bra. Samtidigt problematiserade författarna också
respondenternas svar och menade att de kan ha varit något tillrättalagda med tanke på att
krögarna i en mening befinner sig i en situation där en viss skötsamhet avseende AASkonceptet förväntas.

Forskning om alkohol och våld
Forskning visar på ett starkt statistiskt samband mellan alkoholkonsumtion och
våldsbrott (Lenke, 1990; Norström, 1998). Lenke (1990) har visat att det finns ett
samband mellan alkohol och våldsbrott som, mord och misshandel, och att graden av
våld ökar i samband med förtäring på allmän plats jämfört med förtäring i privata
sammanhang. Sambanden är dock komplex till sin karaktär, t ex har länder med högre
alkoholkonsumtion per capita inte nödvändigtvis mer våld, jämfört med länder med lägre
alkoholkonsumtion (CAN:s hemsida, 2015). I vetenskaplig mening talar man om att det
finns ett statistiskt men inte ett kausalt samband. Det betyder att sannolikheten att våld
förekommer är högre där alkohol har konsumerats men trots det leder alkoholförtäring
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för det mesta inte till våld. Det betyder att alkohol i första hand kan förstås som en
utlösande faktor, även om detta också diskuteras.
Det svenska övergripande målet för alkohol- och drogpreventivt arbete är: ”ett samhälle
fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade
av alkohol och med ett minskat tobaksbruk” (Regeringen, 2010, s. 1). Åtgärder från
samhällets sida för att minska våld kopplat till alkohol har varit många. Här kan AAS ses
som en central metod i Sverige där många krafter involveras och där huvudsyftet är att få
ned berusningsnivåerna på offentliga platser, i ett antagande att detta också positivt
påverkar våldsbrotten. Fokus ligger då främst på kontroll av berusningsnivå av gäster i
samband med inträden och vid servering. Andra metoder fokuserar på öppettider, dvs.
tillgängligheten på alkohol. I en studie där sambanden mellan alkoholkonsumtion och
våld studerades, undersöktes 18 norska städer och hur förändringar i öppettiderna på
krogar påverkade våldet (Rossow & Norström, 2012). Resultatet visade bl.a. att för varje
extra öppen timme ökade våldet signifikant. Andra studier visar på att prishöjningar på
alkohol inte nämnvärt påverkar unga mäns alkoholkonsumtion, medan den är mer
märkbar för unga kvinnor (Chaloupka & Wechsler, 1996 i Zimmerman & Benson, 2007).
Däremot visar Chaloupka, m.fl. (2002) att pris- och skattehöjningar på alkohol generellt
är framgångsrik metod för att få ned alkoholkonsumtionen. Ett historiskt exempel på
detta är Brattsystemet eller motboken som under tiden 1917-1955 användes för att
främst minska drickandet av alkohol i form av sprit (ej vin och öl till en början), som
man (då) menade hade en stark koppling till fylleri, missbruk och våld.
Generellt när frågor om sambandet mellan alkohol och våld diskuteras, problematiseras
oftast enkla kausala samband (Zimmerman & Benson, 2007). Vanligtvis räknar man med
fler faktorer som t ex en persons våldsbenägenhet eller benägenhet för risktagande. Man
menar då att t ex personer med s.k. ”våldskapital” tillsammans med alkohol i kroppen
lättare utlöser våld. Andra faktorer som diskuteras är olika mer våldsbenägna situationer,
som t ex antalet personer i en lokal eller på allmän plats, där överbefolkade platser också
riskerar en ökning av provokationer. Forskning visar också att där våld förekommit har
oftast inte bara förövaren varit alkoholpåverkad utan även också många gånger offret. I
BRÅ:s nationella trygghetsundersökning (BRÅ, 2012) uppger nästan 3 av 4 av
misshandelsoffren att gärningsmannen varit alkohol- eller drogpåverkad, drygt 53
procent uppger också att de själva varit påverkade vid tillfället för misshandeln. För
kvinnor är denna siffra lägre, 51 respektive 20 procent. Berusningsnivån kan ses ha olika
betydelse för förövare och offer. För förövaren kan alkohol minska bedömningsförmåga
över brottets karaktär och dess följder samtidigt som den också kan användas som
förklarande omständighet till utlösningen av brottet och dess genomförande. För offret
kan berusningsnivån i vissa fall både öka provokationsgrad och minska
försvarsmöjligheter. Just dessa faktorer kan delvis förklara kvinnors mer försiktiga
berusningsnivåer, främst med tanke på de risker de då kan bli utsatta för, t ex sexuellt
utnyttjande. Det finns också ett starkt samband mellan alkohol och våldtäkt (Koss, 1998).
När det gäller våldtäkt är i princip nästan alltid förövaren en man och offret en kvinna
(Zimmerman & Benson, 2007). Studier visar att över 70 procent av de manliga förövarna
var berusade av alkohol eller droger vid våldtäkten. Även offrets berusningsgrad ökar
både risken för, och graden av, våldtäkt (Ullman, m.fl. 1999).
I den ANDT-strategi som staten arbetar efter är det främst tillgänglighetsbegränsade
insatser man söker utveckla (Statens folkhälsoinstitut, 2009; Trolldal, 2012a). Detta kan
handla om fysisk tillgänglighet (t ex öppettider, åldersgränser, antalet serveringsställen),
prissättning och tillsyn. Dessa faktorer ligger samtliga inom AAS-konceptets ramar, i
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direkt och indirekt mening. Den fysiska tillgängligheten regleras i stort av kommunens
beslut av tillståndsgivning och det reglemente som gäller för serveringstillstånden.
Aspekter av prissättning av alkohol finns till viss del i alkohollagen men styrs i övrigt
mestadels från statligt (och numera EU) håll genom olika skattesatser på alkohol. Tillsyn
är en explicit del av AAS och ses som ett av tre viktiga ben som konceptet vilar på.
Sammanfattningsvis kan konstateras att forskningen är överens om det statistiska
sambandet mellan alkoholkonsumtion och -försäljning och våldsbrott men inte på
samma sätt vad som kan vara faktiska orsaker till varför det är så på individnivå. Det är
sannolikt att människor kan ha skilda predispositioner för våldsbrott, att våldsbrotten i
vissa avseenden både är situations- och kontextberoende och att socialt nedärvda
könsroller också spelar en viss roll i de situationer då alkohol och våld kopplas samman.
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Statistik om svenska alkoholvanor och misshandel
Svenska alkoholvanor
Sverige har, tillsammans med övriga nordiska länder, historiskt sett och i en internationell
jämförelse, tagit ett stort ansvar i kontrollen och begränsningen av konsumtionen av
alkohol (Gustafsson, 2010). Ett framgångsrikt sätt har varit att använda beskattning som
begränsande verktyg. I samband med inträdet till EU sattes ett starkt tryck på Sverige att
sänka skattesatserna i linje med övriga medlemsländer, något som Sverige stod mot.
Dock kom ändrade införselregler att förändra prisbilden på alkohol, särskilt för de
sydligare delarna av Sverige. En befarad ökning av konsumtionen infriades också. Mellan
1995-2003 ökade svenskarnas konsumtion från 7,8 till 10,3 liter per svensk och år.
Statistik visar generellt på skador av en ökad alkoholkonsumtion men orsakerna är inte
entydiga (Gustafsson, 2010). Andra studier pekar på oroväckande kopplingar mellan
unga människors alkoholkonsumtion och psykiska besvär (Svenska Folkhälsoinstitutet,
2008).
I en europeisk undersökning från 2009 konstateras att 76 procent av alla EU-medborgare
uppger att de druckit alkohol de senaste 12 månaderna (European Commission, 2010).
Motsvarande andel för Sverige ligger på 90 procent. Endast Danmark överträffar Sverige
med 93 procent. På frågan om man druckit fem eller mer drinkar vid ett och samma
tillfälle uppger däremot en betydligt lägre andel svenskar (Sverige kommer på näst sista
plats med 13 procent) än många andra européer att så har varit fallet. När det däremot
gäller svenska skolungdomar dricker de jämfört med andra europeiska skolungdomar
mer berusningsorienterat men dock mindre ofta (CAN:s hemsida, 2015).
I Sverige dricker vi drygt 9 liter ren alkohol per år och person från 15 år och äldre (CAN,
2014; CAN, 2015). Motsvarande siffra för EU ligger på runt 11 liter. Beräknat i ren
alkohol står vin för 40 procent, starköl 29 procent, sprit 23 procent, folköl 6 procent och
cider (alkoläsk och liknande) för 2 procent (CAN, 2014). I fråga om dryckespreferenser
av alkohol har Sverige gått från att vara ett spritland till ett vinland (CAN:s hemsida,
2015). Vinkonsumtionen har ökat mest men också starköl, båda kategorierna på
bekostnad av starksprit (se tabell 1). Så sent som år 1980 utgjorde sprit cirka femtio
procent av den totala konsumtionen av alkohol i Sverige.
Tabell 1: Registrerad försäljning av alkoholdrycker i detaljhandel och serveringsställen, omräknat
till 100-procentig alkohol per invånare 15 år och äldre (Folkhälsomyndighetens hemsida, 2015)

Starksprit
Vin
Öl
SUMMA

1954
3,3
0,4
1,2
4,9

1964
3,3
0,7
1,5
5,4

1974
3,7
1,3
2,4
7,4

1984
2,6
1,7
1,8
6,0

1994
1,7
1,9
2,7
6,3

2004
1,1
2,8
2,6
6,5

2014
1,0
3,6
2,7
7,2

Cirka 59 procent av all alkohol inhandlas på Systembolaget i Sverige. Endast cirka tio
procent av all alkohol säljs via restauranger och pubar. Ungefär sex procent säljs via
livsmedelsaffärer (folköl). Denna försäljning kategoriseras registrerad konsumtion och står
för cirka 75 procent av all konsumtion i Sverige (CAN:s hemsida, 2015). Oregistrerad
konsumtion är den alkohol som förs in via smuggling (6 %), hemtillverkning (2 %) och
internethandel (<2 %) och alkohol som köps och förs in i samband med resor (6 %).
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I Sverige definieras riskbruk som en veckovis konsumtion på fjorton standardglas alkohol
eller mer för män och motsvarande nio för kvinnor (CAN:s hemsida, 2015). Ett
standardglas motsvarar 33 cl starköl, 12 cl vin eller 4 cl starksprit. Utifrån ett sådant mått
har cirka tio procent av vuxna svenskar ett riskbruk (män 13,4 %, kvinnor 8,2 %). Andra
mätinstrument (AUDIT-C) bedömer att 13 procent av kvinnorna och 20 procent av
männen har ett riskbruk i Sverige. I en studie som gjorts av svenskarnas alkoholberoende
var 4,2 procent alkoholberoende (5,5 % män, 3 % kvinnor) (Ramstedt, M., m.fl., 2014).
Enligt studien hade 1,7 procent ett missbruk av alkohol (2,1 % män, 1,3 % kvinnor.
Problemet med studier som bygger på självskattning är att personer med grava
alkoholproblem är starkt underrepresenterade i urvalet.
Över tid har skillnaderna mellan mäns och kvinnors drickande minskat (CAN:s hemsida,
2015). På 60-talet drack män cirka fyra gånger så mycket som kvinnor medan männens
alkoholkonsumtion idag är cirka dubbelt så hög jämfört med kvinnors. Ungdomar (20-25
år) dricker i särklass mest i jämförelse med andra åldersgrupper men siffran har dock
under senaste åren minskat för yngre grupper, samtidigt som den har ökat för personer
över femtio år (CAN:s hemsida, 2015).
I en jämförelse mellan landet och Norrbotten över mäns och kvinnors alkoholvanor
visar Folkhälsomyndighetens Folkhälsodata på att Norrbotten ligger något lägre
avseende riskbruk men däremot något högre avseende de grupper som dricker sig
berusade 1-2 gånger per månad (se tabell 2) (Folkhälsomyndighetens hemsida, 2015).
Gruppen som inte druckit alkohol är dock betydligt större i Norrbotten jämfört med
riket, detta gäller särskilt kvinnor. Studier visar att kvinnor i regioner som Norr- och
Västerbotten samt Jönköping dricker betydligt mindre vin än kvinnor i t ex storstäder
som Stockholm. Detta kan generellt förklaras med tillgänglighet, där alkohol serveras i
miljöer där människor vistas i, så dricks det också mer och mer ofta. Andra generella
förklaringar handlar om frågor om livsstil, som i sin tur är präglat av utbildning, arbete,
klass, religion, politisk hemvist, etc. I jämförelse med storstäder är det tydligt att fler
befinner sig i gruppen för riskbruk jämfört både med riket och Norrbotten.
Tabell 2: Alkoholvanor efter region och kön 2011-2014. Kvinnor inom parentes.
(Folkhälsomyndighetens hemsida, 2015)

Riskbruk
Norrbotten
Riket
Storstäder
Större städer

18 (12)
20 (13)
23 (17)
20 (12)

Ej
riskbruk
66 (63)
68 (69)
63 (66)
67 (70)

Berusad 1
gång/mån
26 (11)
24 (12)
28 (17)
25 (12)

Berusad 2
gång/mån
16 (7)
14 (6)
17 (10)
14 (7)

Ej
druckit
16 (26)
13 (18)
14 (17)
13 (18)

Norrbotten ligger både lägre avseende riskbruk i samtliga kategorier; riket, storstäder och
större städer. Däremot när det gäller gruppen som berusar sig 1-2 gånger per månad
ligger Norrbotten på storstadsnivå avseende män, medan kvinnor ligger på samma nivå
som för större städer, dit t ex Luleå hör. Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att
Norrbotten inte utmärker sig i gruppen med riskbruk men till viss del avseende andelen
berusade.
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Nationell misshandelsstatistik
I en historisk genomgång av olika brottstyper i Sverige menar Hanns von Hofer att
synen på brott har förändrats vilket bland annat får konsekvenser för
anmälningsbenägenheten för vissa brott (von Hofer, 2011). Olika typer av våld som
misshandel kan ha mer setts som en fråga om ordning än en fråga om integritet som den
gör idag. Till skillnad från stöld som håller på att reprivatiseras så håller misshandel på att
avprivatiseras. Detta kan antagligen till viss del tillskrivas ett ökat fokus på jämställdhet
och en medföljande feminisering av synen på detta. Den allmänna toleransen mot privat
våld har blivit mindre och reaktioner av indignation, anmälningar och självrapportering
har blivit allt mer vanliga i samband med misshandelsfall.
De senaste åren har antalet anmälningar av misshandel minskat i Sverige efter att under
lång tid ha stadigt ökat (BRÅ, 2014). Den bedömning som görs är att detta inte speglar
den faktiska misshandelsbrottsligheten. Det är främst faktorer som risken för upptäckt
och anmälningsbenägenhet som varierar över tid och som påverkar statistiken för t ex
misshandel. Av dessa anledningar kan det vara svårt att utifrån en förändrad statistik dra
långtgående slutsatser. Observerbara och dokumenterade fall av t ex misshandel är sällan
överensstämmande med den faktiska brottsligheten och av den anledningen är det svårt
att rama in orsakerna till förändringar på detta område.
BRÅ gör regelbundet undersökningar avseende trygghet SCB gör också regelbundna
undersökningar med fokus på levnadsförhållanden och Folkhälsomyndigheten
undersöker regelbundet folkhälsa. Från alla dessa undersökningar kan man avläsa statistik
avseende misshandel (BRÅ, 2014). 1 Generellt visar undersökningarna på att 2-4 procent
av befolkningen uppger att de under året blivit utsatt för misshandel. Andelen är något
högre för män, 2,6 procent för män och 1,3 procent för kvinnor. Av dessa uppger nästan
två tredjedelar (64 %) att det rört sig om en enstaka händelse. Mellan 0,4 och 0,8 procent
av de tillfrågade blir utsatt för en misshandel som inneburit uppsökande av vård. Statistik
från de nämnda undersökningarna visar på förhållandevis stabila siffror från åren 19902012. I undersökningar från SCB uppger mellan 3,5-4 procent att de under året blivit
utsatta för misshandel. Folkhälsomyndighetens siffror ligger på mellan strax under 3 och
3,5, där siffrorna minskat något under senare år. BRÅ:s undersökning uppvisar samma
trend i minskning men ligger cirka en procentenhet under, mellan 2,5-3 procent.
Avseende anmälningar av misshandel har dessa kontinuerligt ökat från mitten av 1970talet (BRÅ, 2014). Mellan 1990 fram till 2010 fördubblades antalet anmälningar av
misshandel. När en jämförelse mellan statistik avseende anmälningar och
självdeklarationer av misshandel görs är det inte troligt att det ökade antalet anmälningar
i första hand beror på en faktisk ökning av misshandeln utan att det främst beror på en
minskad tolerans för våldsbrott och en förändrad anmälningskultur. Det finns också ett
starkare politiskt fokus på våldsbrott, något som också uttryckts i straffskärpningar
avseende i synnerhet grov misshandel. BRÅ:s självdeklarationsstudie visar också på att de
som menar sig ha blivit utsatta för misshandel också i högre grad har rapporterat
händelsen till polisen. Mellan åren 2007-2012 har den siffran ökat från 27 till 38 procent.
De senaste åren har anmälningar om misshandel minskat, då särskilt mot yngre personer

1 Dessa undersökningar utgörs av enkäter där ett urval av befolkningen bl.a. får uppge förekomst av

misshandel. Denna typ av data skiljer därför från t ex statistik som bygger på anmälningar eller domar
rörande misshandel.
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(15-17 år) samt män. Dock visar inte BRÅ:s undersökning på att misshandeln mot män
skulle ha minskat i relation till misshandel mot kvinnor.
Misshandelsfallen uppvisar också en säsongsvariation (BRÅ:s hemsida, 2015). Det är i
princip alltid en uppgång av misshandel under sommaren och i slutet av året. Uppgången
under sommaren kan främst förklaras med att fler människor vistas ute, och därmed i
större grupper, än vad som är fallet under andra delar av året. Under 2006 anmäldes
75 400 misshandelsbrott till polisen, i genomsnitt 207 brott per dag (BRÅ, 2007).
Brottens antal varierar dock starkt över årets dagar men också tiden på dygnet. På
nyårshelgen anmäldes t ex nästan 600 misshandelsbrott per dag. Valborgshelgen
anmäldes detta år 540 misshandelsbrott. Flest brott begås under natten mot lördag och
därefter natten mot söndag. I synnerhet är det flest anmälningar av misshandel en
fredagsnatt som infaller närmast efter en löneutbetalningsdag. Måndag-torsdag är de
dagar då det är minst anmälningar. Dagar som Lucia och jul är de mest lugna helgdagarna
(BRÅ, 2007).
Att ha blivit utsatt för misshandel varierar starkt mellan olika åldersgrupper, något som
till viss del samvarierar med konsumtionen av alkohol (BRÅ:s hemsida, 2015). Bland
16-19 åringar uppger omkring sex procent att de blivit utsatta för misshandel, för 20-24
åringar stiger den andelen till sju procent. I åldersgruppen 25-34 sjunker den siffran till
tre procent och för övriga åldersgrupper ligger andelen på under en procent. För män i
åldrarna 16-24 år ligger andelen på 8,1 procent år 2013 (BRÅ:s hemsida, 2015).
Misshandel på allmän plats är betydligt mer vanlig mot män än mot kvinnor. Cirka 60
procent av all misshandel riktad mot män äger rum på allmän plats. För kvinnor utgör
detta endast 20 procent. Den misshandel som riktas mot kvinnor är mest vanlig på
arbete/skola och i bostad, cirka 35-40 procent vardera. Cirka 55 procent av alla som blir
misshandlade uppger att gärningsmannen var okänd. Detta är betydligt mer vanligt bland
män där två tredjedelar uppger att personen var okänd, medan en dryg tredjedel av
kvinnor uppger att gärningsmannen varit okänd. För kvinnor är det ungefär lika vanligt
att gärningsmannen var okänd som att den var bekant. Det är också stora skillnader
mellan män och kvinnor avseende närstående gärningsman. För kvinnor är den andelen
närmare trettio procent medan det för män endast ligger på sex procent.
År 2014 anmäldes 83 300 misshandelsbrott, en ökning på cirka 4 procent jämfört med
2013 (BRÅ:s hemsida, 2015). Som en parentes uppklaras cirka 13 procent av alla
misshandelsbrott. Anmälningarna har ökat sedan 2005 och 2014 var det 15 procent fler
misshandelsbrott i Sverige jämfört med 2005. Den vanligaste anmälningen av misshandel
mot en manlig person som är 18 år och äldre är misshandel utomhus av okänd medan
det för kvinnor är inomhus av bekant.
I BRÅS trygghetsundersökning menar 74 procent av de tillfrågade männen som utsatts
för misshandel att gärningsmannen var alkohol- eller drogpåverkad (BRÅ, 2012). Något
mindre andel, 53 procent, av de misshandlade männen uppgav att de själva vid tillfället
hade varit alkoholpåverkade. För de intervjuade kvinnorna var motsvarande andel 51
procent, respektive 20 procent. En förklaring till den stora skillnaden avseende
alkoholpåverkan mellan män och kvinnor kan vara att män i betydligt högre grad blir
utsatta för misshandel på allmän plats än vad kvinnor blir medan kvinnor i huvudsak
utsätts för misshandel på arbete och i hemmet.
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I BRÅ:s NTU-undersökning konstateras att det faktum att andelen personer utsatta för
misshandel har gått ned samvarierar med den minskande alkoholkonsumtionen under
åren undersökningen pågått 2005-2014 (BRÅ, 2015). Resultatet visar också på att
misshandel har den starkaste kopplingen av alla brott till alkoholpåverkan. Typfallet för
en misshandel är fortfarande att den sker nattetid, på allmän plats mellan obekanta (BRÅ,
2015).
Sammanfattningsvis kan det sägas att det från samhällets sida finns ett starkt intresse av
att vidta åtgärder för att minska alkoholkonsumtionen och våldsbrotten. Ett sätt är, som
BRÅ påpekar, att genom forskning belysa sambanden mellan alkohol och våld och de
faktorer som spelar in (BRÅ, 2015). Det handlar om skilda frågor om kön, ålder, plats,
situation, kontext, tillgänglighet, osv. Idag finns tillgänglig statistik rörande anmälningar
om misshandel, ordningsvakternas rapporter ger viss information, självdeklarerande
uppgifter i BRÅ:s, SCB och Folkhälsomyndigheternas undersökningar och till viss del
vårdsektorns rapportering, dock saknar dessa rapporter ofta kopplingar till alkohol och
plats (Trolldal, 2012c). När det gäller sambanden mellan alkohol och våld kan denna
anses vara överväldigande, även om det finns ytterligare behov av forskning för att
klargöra sambanden.
I en jämförelse mellan anmälda misshandelsfall per 100 000 invånare, i riket, Norrbotten
och Luleå visar att både Norrbotten och Luleå generellt ligger något under riket (se tabell
3). Avvikelser är åren 2011-2013 då misshandel riktad mot kvinnor var högre både för
Norrbotten och Luleå jämfört med riket. Under 2014 har siffran sjunkit till en nivå
betydligt under rikets siffror, både för Norrbotten och Luleå. I anmälda misshandelsfall
riktad mot män har andelen per 100 000 invånare stadigt sjunkit i riket (från 470 till 370),
jämfört med kvinnor där siffran i stort ligger still (ca 280-290). Motsvarande siffror för
Norrbotten riktat mot män visar på samma sjunkande siffror men i stort sett hela tiden
under rikets siffror (från 444-302). Luleå skiljer sig inte mycket från Norrbottens siffror
men har tre år (2006, 2009, 2010) med högre siffror än riket. Angående dessa siffror kan
naturligtvis alltid anmälningsgraden diskuteras med hänsyn till befolkningstäthet med
tanke på i vilken grad förövare kan tänkas vara känd av offret. Även andra faktorer som
kultur, utbildningsnivå, jämställdhet, osv kan antas spelar roll för anmälningsbenägenhet.
Tabell 3: Antalet anmäld misshandel inkl. grov riket, Norrbotten, Luleå, män och kvinnor 18 och
över 2006-2014 per 100 000 invånare (Brås hemsida, 2015).

Riket
Mot kvinna 18 och över
Mot man 18 och över
Norrbotten
Mot kvinna 18 och över
Mot man 18 och över
Luleå
Mot kvinna 18 och över
Mot man 18 och över

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

281
470

281
474

281
450

282
440

291
441

296
449

298
424

282
372

293
369

240
444

244
434

272
443

304
438

288
424

312
403

315
404

275
353

257
302

252
518

253
445

281
445

324
449

288
485

319
416

335
368

309
358

248
311

Misshandelsstatistik i Luleå innerstad
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Polisen för statistik över samtliga fall av anmälda misshandelsbrott i Luleå. Nedan görs
en analys av ett material som är begränsat till Luleås innerstad. Materialet är uppdelat i
offrets kön, om misshandeln skett inom- eller utomhus, om gärningsmannen varit
obekant, bekant eller i nära relation till offret och om det rört sig om misshandel eller
grov misshandel. I materialet finns även en notering om adress för brottet, en
information som anonymiserats i denna rapport i de fall det rör sig om hemadresser.
Antalet anmälda misshandelsfall har stadigt minskat de senaste tio åren i Luleå (se fig. 2).
Att notera är att Ansvarsfull alkoholservering har som verksamhet bedrivits sedan 2007.
Det kan noteras att antalet misshandelsfall varierar stort under de första åren men man
kan ändå konstatera att antalet har minskat med cirka 50 fall vart tredje år under den här
perioden, från cirka 250 fall till 150 fall, en minskning på 46 procent. Under 2014
anmäldes 82 700 misshandelsfall i Sverige. År 2005 låg den siffran på cirka 72 000
anmälningar. Det innebär en ökning med cirka 13 procent under denna period. Viktigt
att notera är att den nationella statistiken handlar om samtliga misshandelsfall oavsett
plats medan statistiken från Luleå rör Luleå innerstad där det finns en anhopning av både
bostäder men också restauranger och krogar. Med andra ord uppvisar Luleå centrum,
inte minst i en nationell jämförelse, en positiv utveckling avseende misshandel.
Figur 2: Antal misshandelsfall Luleå centrum 2005-2014
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Av samtliga misshandelsfall under perioden 2005-2014 (2 033 fall) rubriceras 1 920 som
misshandelsfall och 113 (5,5 %) som grov misshandel. 1 162 fall (57 %) sker utomhus i
Luleå och resten inomhus.
Typfallet för misshandel i Sverige är en misshandel mot en man på allmän plats av en
obekant. Det stämmer även på statistiken för Luleås innerstad. Den i särklass mest
vanliga misshandeln i Luleå sker mot män där offret är obekant. Nästan 60 procent
(59,4) av all misshandel i Luleå under åren 2005-2014 hörde till den kategorin. Under
åren har andelen av denna kategori varierat något mellan 51-71 procent av den totala
statistiken för misshandel i Luleå men kan numera sägas ligga på 55 procent. Om vi delar
upp denna andel (59,4) av misshandel riktad mot obekanta män i kategorierna inom- och
utomhus, så utgör misshandel utomhus 35 procent och inomhus 24,4 procent. Det mesta
våldet i Luleå riktas alltså mot obekanta män utomhus. I en figur (se figur 3) visas nedan
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förändringen av misshandel och grov misshandel riktad mot män utomhus av obekant
mellan åren 2005-2014:
Figur 3: Misshandelsfall riktade mot män utomhus Luleå centrum 2005-2014

Misshandel & grov misshandel av män
utomhus av obekant
120
100

80
60
40
20

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Figuren att antalet tydligt har gått ned under denna period, från 112 till 39 (65 %).
Antalet fall kring tiden för AAS införande låg kring 80 under fyra år (2007-2010) för att
sjunka till nivåer under 60 fall per år. Samma kategorier för kvinnor har också gått ned
men inte i samma omfattning eller från samma nivåer (se fig. 4).
Figur 4: Misshandelsfall riktade mot kvinnor utomhus i Luleå centrum 2005-2014
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Före AAS införande 2005-2007 låg dessa misshandelskategorier på kring 16-17 fall i
genomsnitt för att sjunka till siffror på under tio fall per år. Att notera är att grov
misshandel riktad mot kvinnor är ytterst ovanligt utomhus av obekant i Luleås innerstad.
I Luleås innerstad har det under perioden förekommit 113 fall av grov misshandel. Tolv
av dessa är riktade mot kvinnor, och nio av dessa begicks utomhus. När det gäller
misshandelsfall riktade mot kvinnor under t ex 2014, låg antalet på 33 (23 %) av totalt
17

144. Av dessa begås 18 (55 %) av dem inomhus. Av dessa är det endast 2 fall som begåtts
inne på en restaurang eller krog och alltid av en bekant person eller i nära relation. 2
Resten av misshandelsfallen har inträffat på hotellrum, offentliga lokaler och i lägenheter.
Ingen av dessa 18 fall har rört sig om grov misshandel.
Ett intressant år är 2014 då antalet misshandelsfall riktade mot män av obekant är fler
inomhus (30,6 %) än utomhus (26,4 %). Under perioden 2005-2014 ligger genomsnittet
på 24,4 procent respektive 35 procent. Närmast i frekvens är misshandel utomhus riktad
mot man av bekant där genomsnittet i Luleås innerstad ligger på 8,2 procent under
perioden och 10,4 procent under 2014. Av årets samtliga 144 fall har 64 (44 %)
misshandelsfall skett mellan natten mot lördag eller söndag mellan 00:00-04:00. Vid en
närmare analys av misshandelsfall kategori 367 (misshandel (ej grov) riktad mot man av
obekant inomhus) under 2014 är antalet fall 44 och av dessa har 28 fall (64 %) utförts på
serveringsställe. Resten har skett i bostad (6), livsmedelsaffär eller liknande (8) och skola
(2). De flesta misshandelsfallen sker under perioden 00:00-04:00 natten mot lördag eller
söndag. Av de 28 fallen ligger 20 av fallen inom den perioden av dygnet.
Kategori 357 (misshandel (ej grov) riktad mot man, utomhus av obekant) under 2014
utgjorde 38 fall. Av dessa skedde 12 (32 %) av fallen, dvs en tredjedel utanför
serveringsställe. Åtta av dessa tolv har skett under natten mot lördag eller söndag mellan
00:00- 04:00.
Av de 144 fallen av misshandel under 2014 sker endast 28 procent (40) av fallen under
sommarmånaderna (se fig. 5). De mest frekventa månaderna är maj och januari. 28
(70 %) av dessa 40 fall under sommarmånaderna sker utomhus.
Figur 5: Antal misshandelsfall per månad Luleå centrum 2014
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Av samtliga misshandelsfall under perioden 2005-2014 (2 033) är 421 begångna mot
kvinnor. Den i särklass största kategorin avseende misshandel (ej grov) riktad mot
kvinnor i Luleås innerstad är inomhus av bekant, 115 fall, vilket utgör 27 procent av all
2 Lokal eller adressangivelse ges inte alltid men siffran bygger på noterade adresser.
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misshandel riktad mot kvinnor, och 5,7 procent av all misshandel oavsett kategori. Om
misshandel av person i nära relation (en kategori som man började registrera under
2008), läggs till blir misshandel riktad mot kvinnor inomhus 203 fall, 48 procent av alla
fall riktade mot kvinnor och 16,5 procent alla kategorier.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att för män är det (statistiskt) betydligt mer
farligt att vistas på allmänna platser under kvälls- och nattetid under en fredag eller lördag
än det är för kvinnor. Samtidigt måste vi ställa siffror av misshandel mot antalet
människor som befinner sig ute på allmänna platser under veckans alla tider. Det står
dock klart att misshandelsfallen drastiskt har gått ned under den undersökta perioden i
Luleås innerstad. Det är samtidigt tydligt att det fortfarande finns en överrepresentation
av misshandelsfall på, och i anslutning till serveringsställen, vilket bekräftar den gängse
bilden av sambandet mellan alkohol och våld.
LOB-ingripanden i Luleå innerstad
Lagen om omhändertagande av berusade personer (1976:511, förkortat LOB) är en lag
som ger polisman eller ordningsvakt rätt att omhänderta berusad person som utgör en
fara för sig själv eller andra eller inte kan ta hand om sig själv (Justitiedepartementet,
1976). För ordningsvakter gäller att den omhändertagne så fort som möjligt skall
överlämnas till polisman. I Sverige görs cirka 60 000 LOB-ingripanden per år.
I Luleå innerstad gjordes 539 LOB-ingripanden 2014. År 2006 låg siffran för LOBingripanden på 246. De senaste åren, förutom 2011, har antalet LOB-ingripanden ökat
med i snitt tio procent. I början av perioden med betydligt mer. Orsaken till detta är
främst att Luleåpolisen sänkt gränserna för LOB-ingripanden under den period
statistiken visar.
Tabell 4: Antalet LOB-ingripanden i Luleå innerstad 2006-2014. Förändringar från föregående år i
procent.

2006
246
Förändring

2007
323
31 %

2008
404
25 %

2009
424
5%

2010
440
4%

2011
397
-10 %

2012
451
14 %

2013
492
9%

2014 SUMMA
539
3716
10 %

De flesta LOB-ingripanden görs med viss naturlighet under sommarmånaderna. Under
perioden maj-aug sker 45 procent av alla ingripanden. Under perioden jan-apr är andelen
26 procent och under sep-dec 29 procent. År 2014 såg fördelningen mellan månaderna
också ungefär likadan ut, då 39 procent av alla LOB-ingripanden skedde mellan maj-aug.
Den i särklass mest frekventa månaden är augusti då 15,7 procent av alla LOBingripanden sker. Detta beror i huvudsak på att Luleåkalaset, en lokal musikfestival har
varit förlagd denna månad. För 2014 låg dock siffran för augusti strax under 10 procent.
Siffrorna varierar dock mellan olika månader men har i stort sett fördubblats sedan 2006.
Under 2014 skedde 65 procent (351) av alla ingripanden mellan fredag och söndag (se
tabell 5). Det är dock stora variationer avseende tid på dygnet då LOB-ingripandena sker.
I en jämförelse över dygnet ser vi att ingripanden under fredagar är förhållandevis jämn
med en förhållandevis tydlig ökning på kvällen mellan 18-24. Under lördagen görs
däremot en betydande överdel av LOB-ingripandena på natten mellan 00-06 (65 procent)
medan resten av dagen är mer jämnt fördelad med cirka 30 procent på både dagen och
kvällen. Som man skulle kunna anta så är söndagens statistik till övervägande delen
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centrerad kring söndag natt mellan 00-06 då 94 procent av dagens LOB-ingripanden
sker.
Tabell 5: LOB-ingripanden fre-sön under 2014 i Luleå centrum. Procentsatser inom parentes.

Veckodag
Fredag
Lördag
Söndag
SUMMA

Totalt
73 (14)
165 (31)
113 (21)
351 (65)

00-06
20 (27)
107 (65)
106 (94)
233 (66)

06-18
24 (33)
28 (17)
2 (2)
54 (15)

18-24
29 (40)
30 (18)
5 (4)
64 (18)

Om en jämförelse görs mellan LOB-ingripanden på ömse sidor om tolvslaget, dvs.
fredag kväll och lördag natt/morgon samt lördag kväll och söndag morgon så blir
siffrorna än mer talande. På fredag kväll mellan 18-24 görs 29 ingripanden medan det på
lördag natt/morgon görs 107 ingripanden. Samma relation uppvisar lördag kväll och
söndag natt/morgon med siffrorna 30 respektive 106. Det är alltså mer än tre gånger så
många LOB-ingripanden på natten/morgonen än kvällen före.
I en jämförelse mellan åren 2006-2014 avseende LOB-ingripanden under fredag-söndag
så ligger andelen LOB-ingripanden under dessa dagar mellan 65-82 procent av samtliga
ingripanden. Snittet ligger på 73,4 procent. Man kan alltså säga att tre fjärdedelar av alla
LOB-ingripanden sker under fre-sön. LOB-ingripanden under natten och morgonen mot
fredag och under fredag natt utgör endast 10 procent av dessa tre dagars LOBingripanden och söndag från 06:00 till midnatt knappt tre procent. Om man tar bort
dessa tider och koncentrerar sig endast på tiden mellan fredag 18:00 till söndag 06:00 så
utgör LOB-fall under denna period ändå runt 64 procent av samtliga LOB-fall oavsett
dag eller tid. Om man tittar på relationen mellan LOB-ingripanden kvällen före och
natten efter, fredag mellan 18-24 och lördag 00-06 samt lördag 18-24 och söndag 00-06
så varierar siffrorna något men för fredag-lördag ligger relationen mellan 162 och 369
procent med ett snitt på 246 procent. Det betyder att om man gör 30 LOB-ingripanden
under en fredagskväll så är det i snitt 74 LOB-ingripanden lördag natt/morgon. För
lördag kväll och söndag natt/morgon ligger relationen mellan 179 och 353 procent.
Snittet för denna period är ännu högre, 282 procent. Det betyder att om 30 LOBingripanden sker under lördag kväll mellan 18-24 så sker det i snitt 87 LOB-ingripanden
natten och morgonen efter.
Det är naturligtvis omöjligt att göra en beräkning av hur mycket människor som rör sig i
Luleås innerstad vid dessa två tidsintervaller. Det är trots allt så att de allra flesta
människor som rör sig i innerstaden inte blir föremål för ett LOB-ingripande. Men det
innebär ändå att det finns en grupp människor som åker in till Luleås innerstad och på
något serveringsställe dricker alltför mycket alkohol, så pass mycket att det föranleder ett
ingripande från Polisen. Man kan konstatera att LOB-fallen har ökat åren mellan 20062014 i Luleås innerstad, något som också gäller för dagarna fredag-söndag. Detta beror
främst på att Polisen under den här perioden sänkte kriterierna för LOB-ingripanden.
Cirka 31 procent av ingripanden sker på krog eller restaurang. 3 Ett stort antal
ingripanden sker också på allmän plats, t ex Flora kulle, busstationen, stadsparken,
Gültzaudden, affärer eller andra offentliga platser, etc. Den tolkning som kan göras av
3 Vid alla uppgifter anges inte explicit plats. Cirka 30 procent av alla har ingen angivelse annat än adress.
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denna sammanställning är att LOB-ingripanden har ökat med cirka 60 procent under den
tid AAS varit verksamt i Luleå, något som främst förklarats av Polisens ändrade gränser
för LOB-ingripanden.
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Metodfrågor – 4 sidor
Uppdraget
Luleå kommun, genom alkohol- och drogsamordnare Maria Strömgren, hörde av sig till
Luleå tekniska universitet under hösten 2014 i en förfrågan om ett eventuellt kommande
utvärderingsuppdrag av Ansvarsfull Alkoholservering (AAS). Luleå kommun planerade
att ansöka om pengar från Brottförebyggande rådet (BRÅ) i syfte att utvärdera
verksamheten inom AAS. I den ansökan som sedan skickades till BRÅ angavs
utvärderingens syfte till att undersöka hur verksamheten kan utvecklas och hur man kan
hålla engagemanget uppe hos samtliga aktörer. Ansökan beviljades under november
månad och i december träffades Maria Strömgren, polisinspektör Patrik Hellberg från
Polisen tillsammans med Leif Berglund, biträdande lektor vid Luleå tekniska universitet,
som kontrakterats för utvärderingsuppdraget.
I ansökan till BRÅ skissades de grova dragen för hur utvärderingsuppdraget skulle
genomföras. Vi planerade för en s.k. aktörsorienterad utvärdering, vilket innebär att
utvärderaren samarbetar med beställarna och deltar så långt det är möjligt i den
verksamhet som denne skall utvärdera. Detta kom också till stånd, som t ex i samband
med AAS-utbildningen, styrgruppsträff och ordningsvaktstillsyn. Vi valde också att i
huvudsak låta de centrala aktörerna komma till tals, utifrån ett antagande att det är dessa
som har mest att säga i ärendet. Angreppssättet utgår från att dessa personer har en
längre erfarenhet av verksamheten inom AAS, och kan därför antas under en längre tid
ha reflekterat över diverse förbättringsområden.
Vid den första träffen i december diskuterades dels urvalet av intervjupersoner, dels AAS
som koncept. Som tidigare har beskrivits vilar AAS verksamhet på tre grundpelare,
utbildning, tillsyn och samverkan. Vår gemensamma utgångspunkt efter detta möte var att vi
förstod området avseende samverkan som utvärderingsuppdragets huvudfokus och
främsta utvecklingsområde. Studien visar att så inte riktigt var fallet. Studien visade att
det finns utvecklingsområden inom vart och ett av dessa områden.
Utvärderingsfrågorna
En betydelsefull utgångspunkt för utvärderingen är att AAS och dess verksamhet i Luleå
av alla inblandande upplevs fungera bra. Det finns en gemensam förståelse av att den
frukt man ser är ett resultat av några personers uthålliga engagemang, inte minst alkoholoch drogsamordnare Maria Strömgren, men också det faktum att så många i branschen
har gått AAS-utbildningen. Samtidigt finns det också en förståelse av att konceptet måste
underhållas och utvecklas för att inte förlora i kraft.
Utvärderingsfrågornas karaktär har av dessa anledningar främst kretsat runt vilka de
avgörande faktorer som gör AAS till ett vinnande koncept är och hur dessa kan
utvecklas. I praktiken har detta inneburit att många frågor har ställts om de olika
aktörernas medverkan och agerande i olika situationer som rör AAS, främst då
utbildningsdelen och tillsyn men också deras syn på och förhållningssätt till AAS som idé
och koncept.
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Urvalet av intervjupersoner
Eftersom vi i utvärderingsdesignen tidigt gjorde ett val att utgå från verksamhetens
centrala aktörer, blev själva urvalet av intervjupersoner i många stycken en given process.
Eftersom AAS drivs av Luleå kommun i samarbete med Polisen har främst alkohol- och
drogsamordnare Maria Strömgren och jag löpande samtalat om både
datainsamlingsupplägg och analysen av materialet under själva utvärderingsprocessen.
Kommunens alkoholinspektör Håkan Auland intervjuades främst om hans erfarenheter
av och syn på tillsynsdelen inom AAS. Han medverkar också vid AAS-utbildningen i
egenskap av alkoholinspektör. Han konsulterades även i statistiska frågor som rör
omfattning av serveringstillstånd och liknande. Från Polisen har polisinspektör Patrik
Hellberg, polisinspektör Linus Örnberg och i ett senare skede även poliskommissarie
Håkan Ershammar, intervjuats. Polisinspektör Patrik Hellberg arbetar som områdeschef
med uppdrag att samverka med kommun och näringsliv och är i denna funktion ansvarig
för kontroller och tillsyner på krogar. Han ingår även i den styrgrupp som driver AASverksamheten. Polisinspektör Linus Örnberg arbetar som yttre befäl inom Polisen med
fokus på brottsförebyggande arbete. Han har tidigare ansvarat för utvecklingen av
Polisens kontrollverksamhet på krogarna. Poliskommissarie Håkan Ershammar är
huvudansvarig för administrationen av ordningsvakter i Norrbotten. Polisinspektör
Tomas Taavola var också behjälplig med statistik från Luleåpolisen.
Fyra krögare har även intervjuats. Dessa valdes främst ut utifrån kriterierna att de äger
eller företräder omfattande krogverksamheter, de har på olika sätt deltagit vid
nätverksträffar med fokus på Ansvarsfull alkoholservering samt de låter stora delar av sin
personal gå AAS-utbildningen.
Två ordningsvakter valdes också ut för intervjuer. Den ena har ett förflutet som polis
men har för några år sedan startat ett vaktbolag. Han har både erfarenhet av att som polis
genomfört kontroller på krogar men också under några år som ansvarig för
ordningsvaktsverksamhet. Det vaktbolag han äger bedriver ordningsvaktsverksamhet
runtom i länet. Detta gäller även gäller även den andre ordningsvakten som intervjuades
som också driver ett vaktbolag med länsomfattande verksamhet, dock inte i Luleå. Han
har mycket lång erfarenhet av ordningsvaktsverksamhet.
Intervjuerna genomfördes under februari månad 2015, förutom intervjun med
polisinspektör Patrik Hellberg som genomfördes under december 2014 och intervjun
med poliskommissarie Håkan Ershammar som gjordes i maj månad. Det huvudsakliga
analysarbetet gjordes under mars 2015 och rapporten påbörjades under april och
slutfördes under augusti månad samma år. Utvärderingsrapporten presenterades för
Luleå kommun under september 2015.
Datamaterial
Förutom det material som intervjuerna har tillfört utvärderingen har även ett flertal skilda
dokument studerats. De rapporter från STAD (se Trolldal, m.fl., 2012a-c) som skrivits
om AAS har lästs och utgjort en utgångspunkt i sammanställningen av intervjufrågorna
men också i analysen av utvärderingsmaterialet. De allra flesta protokoll, utvärderingar
och andra typer av sammanställningar från styrgruppsmöten och AAS-utbildningar har
också genomlästs och bidragit till förförståelsen av AAS-verksamheten. I utvärderingen
har också statistiskt material från Polisen avseende främst misshandel men även statistik
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rörande LOB-ingripanden använts. Till detta har även ett antal vetenskapliga artiklar
använts främst i argumentationen rörande kopplingen mellan alkohol och våld.
Som utvärderare deltog jag även under den AAS-utbildning som genomfördes i slutet av
januari 2015 under två heldagar på Sunderby folkhögskola. Detta gav en god bild av
utbildningens innehåll och omfattning samt tillfälle att prata med några av de deltagare
som deltog i kursen. I juni på examenskvällen deltog jag vid den kontroll av
ordningsvakter som polisen då genomförde. Det gav mig dels en god bild av hur denna
kontroll genomförs, dels en generell bild av relationen och kommunikationen mellan
polis och ordningsvakter ute på fältet.
Analysarbetet
Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats ordagrant (skrivits ut). Detta gäller
inte samtalen med Maria Strömgren, där minnesanteckningar har använts. Intervjuernas
längd varierade mellan en halvtimme till en och en halv timme. Den genomsnittliga tiden
för en intervju låg på strax under en timme. Intervjumaterialet består av 194 utskrivna
sidor. Allt intervjumaterial har noggrant genomlästs och kodats. Med detta avses att
materialet kategoriseras under vissa teman. Några av dessa har varit AAS-utbildningen,
tillsyn, samverkan, berusningsnivå, utvecklingen av AAS, myndighetsutövande, samsyn,
synlighet/tillgänglighet, osv. Dessa teman återkommer bearbetade under resultatdelen.
De teoretiska modellerna som återfinns i utvärderingen har diskuterats och analyserats
tillsammans med Maria Strömgren och kan ses som teoretiska utgångspunkter för de
resonemang som förs i utvärderingen.
Metodologiska problem
I ett metodavsnitt bör alltid de problem som hör till en undersökning eller utvärdering
beaktas, för att som läsare rätt kunna bilda sig en uppfattning om hur undersökningens
genomförande skiljt sig från dess initiala planering, vilka avvikelser som generellt kan ha
påverkat undersökningen och vad som kan ha utförts på annat sätt.
Det som främst är ett område som kan problematiseras rör ett förmodat kausalt
samband mellan AAS-verksamheten och förändringar avseende våld, främst uttryckt i
misshandelsfall och LOB-ingripanden. Som rapporten visar är detta samband mycket
svårt att påvisa, och tänkbara förklaringar lämnas som förslag till en förståelse av detta i
samband med respektive avsnitt.
I valet av intervjupersoner finns det goda argument för att de blev utvalda. De har alla
lång erfarenhet inom sina områden, vilket generellt medför att de har haft tid att
diskutera och reflektera över många olika aspekter av frågor som berör Ansvarsfull
alkoholservering som t ex överservering, definitionen av märkbart berusad, kopplingen
mellan alkohol och våld, förändringar över tid av krogkultur, etc. I den diskussion som
fördes vid planeringen av utvärderingen begränsades intervjuernas antal till de som nu
genomförts men undersökningen kan ha fått ett mer vidgat perspektiv om några
representanter från kategorin krogpersonal och några krögare från någon mindre krog
också hade intervjuats. Krogpersonalen hade kunnat ge kompletterande,
underifrånperspektiv från dels AAS-utbildningens innehåll, dels krogverksamheten och
dess dilemman att t ex bedöma berusningsnivå. En del av denna information kan dock
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några av de intervjuade krögarna sägas ha bidragit med i andra hand. Med anledning av
att många krögare från mindre krogar och restauranger frekvent skickar sin personal på
AAS-utbildningen hade det också varit intressant att få deras perspektiv på AAS och inte
minst utbildningens betydelse.
Det finns även andra aspekter av datainsamlingen som man kan göra så här i efterhand.
Krögare är som regel upptagna människor, något som också uppmärksammades i
intervjuerna men också i själva intervjusituationen. Det är möjligt att man i en
uppföljande intervju hade kunnat diskutera en del ämnen lite mer inträngande. Ett första
tillfälle kan ibland bli en aning trevande i den meningen att förtroendet inte riktigt har
hunnit skapats.
Det fanns även en del ämnen som behandlades av i princip samtliga intervjupersoner där
jag upplevde att åsikterna bröts mot varandra. Det hade varit intressant att i en
fokusgruppintervju (en typ av gruppintervju där interaktionen mellan intervjupersonen
särskilt är i fokus) över kategorierna fått diskutera dessa frågor tillsammans. Detta
förekommer också i vissa nätverksträffar som kommun och Länsstyrelsen anordnat men
detta har inte varit aktuellt under den tid undersökningen genomfördes.
Generaliserbarhet
Frågan om generaliserbarhet är alltid en relevant fråga att ställa i samhällsvetenskapliga
undersökningar. I vilken mening kan vi anta att de åsikter som framförts i
undersökningen är representativa för en större grupp? Den frågan problematiseras ovan
utifrån en förståelse att även krogpersonal och krögare från mindre verksamheter borde
ha hörts för att även få deras perspektiv på AAS-verksamheten. Det hade troligen gett en
delvis kompletterande bild. Men, nu var inte riktigt huvudsyftet med utvärderingen att ge
en helhetsbild av AAS-verksamheten i Luleå, även om mycket av detta ändå har gjorts,
utan mer att peka på vad i verksamheten som bör stärkas och vad som behöver
utvecklas. För detta syfte menar jag att en metodansats som den som genomförts är mer
relevant. I metodsammanhang brukar man tala om att man gör en Delphistudie (efter
oraklet i Delphi), i den meningen att man frågar de personer som är mest initierade i en
viss fråga, och därmed bortser från frågan om representativitet och statistiskt
generaliserbarhet, i syfte att eftersträva att få den information och förståelse för ett visst
fenomen som man antar är mest initierad och (förhoppningsvis) mest användbar. Men
säker på detta kan man aldrig vara.
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AAS-konceptet
Ordnade under olika teman följer nedan en sammanställning och analys av de intervjuer
som gjorts i studien. Förutom Maria Strömgren som löpande hörts under
utvärderingsprocessen, har alkoholinspektör Håkan Auland, poliserna Patrik Hellberg,
Linus Örnberg och Håkan Ershammar, två ordningsvakter samt fyra krögare intervjuats.
Resultatet beskrivs i både sammanfattande och detaljerade ordalag, och i vissa fall
används citat för att understryka, exemplifiera eller för att skapa en känsla av autenticitet
till de olika aspekter av Ansvarsfull alkoholservering som beskrivs. I vissa citat används
[hakparenteser] för att i syfte förbättra läsbarheten, med ord som inte uttalats av
intervjupersonen.
Ett före och ett efter
Ifråga om resultat och konsekvenser av Ansvarsfull Alkoholservering är det ingen
överdrift att tala om ett före och ett efter. I princip samtliga av de intervjuade menar att
skillnaden är högst påtaglig avseende situationen på krogen sedan konceptet infördes
2007. Det finns en samstämmighet hos de flesta att kommunens representanter har gjort
och gör ett betydelsefullt arbete i administreringen av Ansvarsfull Alkoholservering.
Några betonar särskilt den uthållighet som visats i arbetet och pekar på vikten av att
fortsätta med detta. Ansvarsfull Alkoholservering är som koncept, menar man, ett
vinnande koncept och det finns inga skäl att inte fortsätta att utveckla detta vidare.
En av de viktigaste konsekvenserna med införandet av Ansvarsfull Alkoholservering är
att det har skapat en plattform för samverkan mellan de olika aktörerna. Det har i vissa
avseenden fört samman olika världar och gjort det möjligt att mer framgångsrikt enas om
en samsyn, särskilt i de frågor som rör överservering och berusningsnivå. Ansvarsfull
Alkoholservering har på ett tydligt sätt satt fokus på kopplingen mellan överservering
och våld, och motiverat samtliga aktörer att agera inom sina ansvarsområden. En av
krögarna ger exempel på hur polisernas ökade närvaro på krogarna och krögarnas
avvisande till alltför överförfriskade gäster skapat en annan atmosfär och kultur på
krogen. Han menade att förr gick det inte en kväll utan att man:
”…som bartender…fick hoppa över bardisken för att bryta några slagsmål för att hjälpa
vakterna, det händer ju aldrig nu, det är väldigt mycket mer städat på krogen [nu].”

Samsynen
Samma krögare pekar även på att samsynen kring berusningsnivå förändrats i och med
införandet av Ansvarsfull Alkoholservering då han menar att bedömningen av märkbart
berusade personer i princip inte fanns tidigare. Dessa båda beskrivningar bör antagligen
ses som en aning skämtsamma överbetoningar av tidigare krogkulturer och
berusningsnivåer men pekar trots det på den skillnad av krogmiljön man upplever med
koppling till införandet av Ansvarsfull Alkoholservering. Som i de flesta utvärderingar är
det kausala sambandet, dvs. vad som är orsak och verkan alltid svår att helt fastslå. Det
finns skäl till att också fundera rörande mer allmänna förändringar i samhället där vi vet
att människor i högre grad går ut och äter än vad man tidigare gjort, något som generellt
kan kopplas till förbättrade ekonomiska möjligheter, och som också medfört att
restaurang- och kroggästerna representerar alltfler grupper i samhället. Detta kan ha
medfört ett behov av att utveckla en mer moderat restaurang- och krogkultur där ett
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flertal intressen kan mötas. Skälen till att gå ut på restaurang och krog kan också för fler
grupper ha förändrats, något som också fler av krögarna vittnar om. Någon uttrycker det
så att man vill ha en vardagsrumskänsla när man går ut. Man använder i sammanhanget
ofta begreppet loungekänsla. Här berättar bland annat en av krögarna hur man ställt in
fler och mer anpassade bord och stolar i kroglokalen eftersom människor tidigare ofta
lämnade lokalen när de upptäckte att det inte fanns någonstans att sitta. Det kan finnas
skäl att anta att både Ansvarsfull Alkoholservering som koncept och andra mer generella
samhällsförändringar i människors sätt att skapa offentliga mötesplatser för social
samvaro har samverkat.
Avseende de positiva konsekvenserna av samverkan och samsyn som Ansvarsfull
Alkoholservering har möjliggjort råder det däremot knappast någon tvekan om. Här
pekar många på betydelsen av den utbildning som är en del av Ansvarsfull
Alkoholservering. Man menar att som en följd av utbildningen växer en medvetenhet
bland deltagarna fram som en delad erfarenhet. Med det menar man att alla som gått
utbildningen har fått information om olika aspekter om alkohol men att dessa också i
någon mening delar en samsyn rörande överservering och berusningsnivå. Detta senare
skall främst förstås som att man har en föreställning om att man delar en gemensam
erfarenhet och har en samsyn rörande dessa frågor. Detta medför att tidigare deltagarna
kan återknyta till utbildningen i sina fortsatta samtal rörande t ex överservering. På det
sättet menar många att utbildningen får en samlande effekt för de aktörer som berörs av
konceptet.
Alkoholinspektör Håkan Auland ger också en tydlig bild av de förändringar som
Ansvarsfull Alkoholservering inneburit, inte minst i hans eget arbete med
administrationen av serveringstillstånd. Han berättar:
”För fem-sex år sedan var det många administrativa ingripanden, varningar, återkallelser men
det har blivit förändringar sedan vi började med Ansvarsfull Alkoholservering. Jag ser en
märkbar skillnad och utbildningen har gett effekt. Att alla krogar återkommande har gått
utbildningen har inneburit en stor förändring i mitt sätt att arbeta.”

Han menar att krögarna och restaurang- och krogpersonal tar ett annat ansvar än
tidigare. Med det menar han att utbildningen inom Ansvarsfull Alkoholservering
medverkat till att tydliggöra en del av de krav som han som alkoholinspektör ställer för
serveringstillstånd. Han menar att det finns en större medvetenhet, förståelse och samsyn
avseende t ex överservering och servering till minderåriga tack vare utbildningen.
Anmälningar rörande servering till minderåriga har också enligt Håkan nästan helt
upphört.
Uppslutningen till konceptet
Enligt polisinspektör och områdeschef Patrik Hellberg bör samtidigt denna bild
problematiseras. Han är inne på att Ansvarsfull Alkoholservering nu fått en erkänd status
i Luleå kommun och att konceptet och verksamheten i någon mening kan ses som
vedertaget och legitimerat bland de ledande och mer aktiva aktörerna inom detta fält. En
känsla han uttrycker är att för en del krögare kan inte alltid anslutningen till konceptet,
något som främst uttrycks genom att skicka sin personal på utbildningen, ses en verklig
anslutning till Ansvarsfull Alkoholserverings grundtanke, där man vill vara:
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”en trivsam krog med en låg berusningsnivå som attraherar en viss typ av kunder. Min känsla
är att man tänker olika kring det.”

Han pekar på att det också kan vara så att dessa krögares deltagande i Ansvarsfull
Alkoholservering delvis fungerar som ett slags alibi och att deltagargraden i utbildningen
därför inte är en helt oproblematisk indikator på konceptets framgång. Detta
resonemang leder också vidare till vad som kan ses som en grundläggande problem- och
frågeställning i AAS. Det handlar om vilket ben som verksamheten i huvudsak skall
stödja sig på. I verksamheten är kommunen och Polisen, i huvudsak i egenskap av
myndigheter, drivande. Ansvarsfull Alkoholservering-konceptet vilar på tre ben, något
som sedan kommer att beskrivas mer utförligt, utbildning, tillsyn och samverkan. Tillsyn kan
till sin karaktär i huvudsak ses som ett myndighetsutövande även om det också finns
förändrade inslag även i denna del av verksamheten. De två andra benen utbildning och
samverkan kan däremot sägas i huvudsak präglas av en annan typ av logik; frivillighet,
samarbete och samsyn. Det betyder att i vissa avseenden kan man se Ansvarsfull
Alkoholservering som en verksamhet som både har tvingande och frivilliga inslag, främst
för krögaren. Det betyder samtidigt att det för både Polisen och kommunen finns
möjligheter att välja att anträda lite olika vägar i en fortsatt implementering av konceptet.
Frågan blir i någon mening i vilka avseende man vill ha tvingande, obligatoriska moment
i verksamheten och vad man hellre vill se som utvecklingen av en ”frivilligt”
överenskommen och gemensam, god alkoholkultur.
Till sist
Till sist, implementeringen av Ansvarsfull Alkoholservering kan, och, kan vi tillägga, bör
ses som en framgångssaga avseende berusningsnivå i krogmiljö och kopplingen till våld i
Luleå. Men, som flera påpekar, det finns ingen som helst anledning att vila på sina lagrar
utan det finns starka skäl att både kommunicera ut att det är Ansvarsfull
Alkoholservering som ”gäller” och att arbeta vidare med utvecklingen och
implementeringen av verksamheten. Det främsta skälet till detta är att Ansvarsfull
Alkoholservering i så hög grad bygger på att etableringen av nätverkande relationer
mellan aktörerna inom fältet och som vi alla vet, relationer överlever sällan utan att
engagemang och tid investeras.
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AAS-utbildningen
Upplägget av utbildningen
I vanliga fall erbjuds utbildning i Ansvarsfull Alkoholservering till restaurang- och
krogpersonal vid tre tillfällen per år, under januari, maj och september. I januari och i
september är utbildningen förlagd under två heldagar och i maj vanligtvis under tre
kvällar. Vid behov erbjuds även ett tredje utbildningstillfälle på hösten. Genom åren har
trycket på utbildningen varit skiftande. Från början har det varit ett starkt stegrande antal
av både deltagande organisationer och personer vartefter utbildningen och Ansvarsfull
alkoholservering som koncept blivit alltmer känt. Kravet på utbildning för de krogar som
har öppet efter 01:00 (på natten) har med naturlighet också påverkat deltagandet. Idag
har antalet deltagare vid utbildningarna stabiliserats. Detta beror dels på att en mycket
hög andel av Luleås restauranger- och krogar redan har sänt sin personal vid något
tillfälle under AAS verksamhetstid, och ett flertal av dessa skickar i princip all ny personal
kontinuerligt till de utbildningstillfällen som erbjuds. Detta gäller särskilt vid
utbildningstillfället i maj, då ny sommarpersonal nyligt har anställts. Restaurang- och
barpersonalen vid STUK, Luleå tekniska universitets studentföreningars restaurang- och
barverksamhet, utbildar också personal i AAS från sin personal årligen. Denna utbildning
hålls i egna lokaler och arrangeras av chefen för Studenthälsan, Maria Kero. Utbildningen
i Ansvarsfull alkoholservering kostar 500 kr per person. I priset ingår utbildningsmaterial,
lunch och fika.
Innehållet i AAS-utbildningens två dagar utgörs i huvudsak av föreläsningar. Förutom en
presentation av Ansvarsfull alkoholservering som idé behandlas olika områden som
konflikthantering, alkohollagen, alkoholens medicinska effekter samt information om
narkotika. Under kursens andra dag ingår även en kortare stunds gruppdiskussion.
Deltagarna avslutar kursen med att individuellt göra en typ av examination innehållande
30 flervalsfrågor som en slags kontroll på att man tillgodogjort sig kursens innehåll.
Deltagarna får också lämna en skriftlig kursutvärdering vars resultat sedan sammanställs
av Maria Strömgren och kommuniceras inom styrgruppen. Det förekommer även kortare
pass av reflektionsövningar som hålls enligt bikupemodellen under
konflikthanteringsföreläsningen och deltagarna får möjlighet att göra ett skriftligt test av
den egna alkoholkonsumtionen.
Under kursen har alkohol- och drogsamordnare Maria Strömgren från Luleå kommun
det administrativa ansvaret för kursens genomförande samt värdskapet. Föreläsarna
under kursen är flera. Alkoholinspektör i Luleå kommun Håkan Auland tillsammans med
Bodens alkoholhandläggare, Sandra Schylander talar om bland annat om alkohollagen.
Ordningsvakten Jan Rehnberg håller en föreläsning om konflikthantering. Maria Kero,
chef på Studenthälsan vid Luleå tekniska universitet pratar om alkoholens medicinska
effekter. Från Polisen informerar man främst om narkotika.
Statistik
Fram till i mitten av april 2015 räknar man att 365 personer har genomgått AASutbildningen i Luleå kommuns regi. 4 Till denna siffra behöver man också addera cirka 50
4 I oktober 2015 har 403 personer genomgått utbildningen. Till denna siffra tillkommer de som utbildas vid
STUK.
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studenter som arbetar vid STUK vid LTU som varje år går utbildningen. Enligt tabellen
(se tabell 6) nedan kan man se att antalet organisationer som skickar deltagare är
förhållandevis stabilt medan antalet deltagare varierat. Det finns i nuläget fem personer
som gått utbildningen två gånger och en krögare som gått utbildningen vid fyra(!)
tillfällen. Av de 365 personerna är cirka 60 procent kvinnor.
Tabell 6: Antalet organisationer och deltagare vid AAS-utbildning 2007-2015

År
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Organisation
15
15
13
16
11
11
16
15
8

Deltagare
21
33
35
41
65
33
47
60
33

I nuläget är det cirka 54 olika restauranger och krogar vars krögare, restaurang- eller
krogpersonal, ordningsvakter, etc. deltagit i AAS-utbildningen. De allra flesta av
restaurangerna och krogarna är verksamma i Luleå men några kommer från angränsande
kommuner men har ändå valt att delta vid utbildningen i Luleå. Några av de deltagande
företagen har naturligt upphört med sin verksamhet. Tabellen (se tabell 7) nedan visar att
de allra flesta restaurangerna och krogarna har skickat fem eller färre deltagare under de
nio år som utbildningsverksamheten pågått. Endast åtta företag har skickat fler än tio
deltagare. Denna statistik är i huvudsak kopplad till personalstyrkans storlek, men det kan
inte sägas gälla alla. Det finns några företag som med tanke på storlek har skickat
överraskande många och några som skickat överraskande få. Utöver dessa företag ingår
det även fyra ordningsvakter. Man kan sammanfattningsvis säga att det både finns en
bredd och ett djup avseende restaurangernas och krogarnas deltagande på AASutbildningen. Dels är det ett mycket stort antal av de företag och organisationer som har
serveringstillstånd som under åren har skickat sin personal på utbildningen, dels är det
många som regelbundet varje år låter nyanställd personal gå utbildningen.
Tabell 7: Deltagare vid AAS-utbildning uppdelat i antalet deltagare per organisation

Deltagare
1-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-

Organisation
37
8
4
2
1
1
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Ansiktet utåt
Syftet med AAS-utbildningen kan sägas var tudelat. Utbildningen har ett tydligt
faktaförmedlande innehåll. Faktakunskaper ges om kommunens och Polisens arbete med
förebyggande alkoholarbete i anslutning till restauranger och krogar, men också om
alkohollagen, alkoholens verkningar, hur man hanterar konflikter relaterade till
alkoholservering, berusningsnivåer, etc. Utbildningen har också ett mer implicit,
nätverkande syfte. AAS-konceptets tre beståndsdelar utbildning, tillsyn och samverkan
kan därför inte ses som tre, helt skilda verksamheter utan överlappar också varandra i
flera avseenden, (se fig 6)
Figur 6: En modell över AAS tre ben

Genom åren har ett stort antal poliser deltagit i AAS-utbildningarna. Polisinspektör
Patrik Hellberg menar att polisernas medverkan vid utbildningen också har ett tydligt
nätverkande syfte som handlar om att de gjort sig kända och knutit vissa kontakter som
har varit till nytta när de sedan i samband med kontroller, tillsyn eller vid händelser i den
ordinarie verksamheten möter krögare, restaurang- och krogpersonal och ordningsvakter.
Detta berör också till stor del alkoholinspektörernas medverkan vid utbildningen. Håkan
Auland berättar hur hans egen medverkan vid AAS-utbildningen har inneburit att han är
känd och många gånger också mottas som en sådan av personalen vid tjänsteärenden han
gör på restauranger och krogar. Figuren ovan illustrerar just dessa olika samband och
relationer. Utbildning kan inte ses som en helt igenom isolerad verksamhet utan får
återverkningar för både tillsynsverksamheten och den samverkan som är tänkt att
genomsyra AAS-verksamheten. I utbildningen läggs grunden för den samsyn som är
tänkt att vara rådande bland AAS-verksamhetens aktörer. Detta gäller i huvudsak de
definitioner som man arbetar med avseende berusningsnivåer och begreppet märkbart
berusad. Dessa ”gemensamma” definitioner, eller överenskomna nivåer kan därför ses
som mer eller mindre tydliga utgångspunkter vid interna samtal på restauranger och
krogar men också de kontroller och tillsyner som sedan görs av Polis och kommun.
Även samverkan som en central del av AAS-konceptet, kan inte enbart isoleras till något
som uttrycks i styrgruppsarbete eller gemensamma konferenser, även om detta är viktiga
aspekter av samverkan. Samverkan kan snarare beskrivas som ett förhållningssätt och
nätverksliknande relationer, något som genomsyrar verksamhetens alla delar.
Det faktum att både verksamheten som helhet och utbildningen kallas Ansvarsfull
alkoholservering kan till viss del ses som förvirrande. Utbildningen är ju i egentlig
mening en delmängd av verksamheten. Det kan samtidigt ses som symptomatiskt, i
förståelsen av att AAS-utbildningen för de flesta är den del av AAS-konceptet som man
tydligast kommer i kontakt med. I den meningen blir också utbildningen verksamhetens
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och konceptets ansikte utåt. Tillsyn och samverkan är delar av AAS-verksamheten som inte
alla på samma sätt deltar i eller ens är medveten om som delar av konceptet. Det behöver
antagligen inte ses som problematiskt även om det finns anledning att vara tydlig när
konceptets tre delar under utbildningens inledning beskrivs. Detta kan med fördel göras
genom att exempel ges av vad tillsyn och samverkan innebär i den pågående
verksamheten men också hur utbildningen är tänkt att informera, motivera och stimulera
till fortsatt utveckling av tillsyn och samverkan.
Intresset för utbildningen
Det finns ett stort intresse för utbildningen bland krögarna och att regelbundet skicka sin
personal till de tillfällen den erbjuds. En av krögarna menar:
”Utbildningen har gjort mycket, även för oss som har jobbat lite länge. Det är mycket som
man inte har tänkt på, så man behöver alltid en sån här påminnelse om saker och ting”

En annan krögare menar:
Jag tror att de [personalen] har blivit säkrare på att kunna göra bedömningar av gästens
berusningsnivå, de törs säga nej. Har man ingen utbildning så har man inte på samma sätt
klart för sig vilken nivå vi skall hålla det på.”

En tredje menar att man försöker låta alla i personalen gå utbildningen och en fjärde talar
om att man försöker ”rulla” igenom alla i personalen. Alla intervjuade krögare beskriver
restaurang- och krogyrket som mer eller mindre ett genomgångsjobb. Med detta menar
krögarna att yrket inte generellt ses som ett stadigvarande arbete som den anställde
ämnar fortsätta med under en längre tid. Det är lätt att få tag i personal rent generellt
men svårare att få tag i kompetent personal. En krögare menar att det är synd att jobbet
fått så låg status, i betydelsen av att man inte ser arbetet som det framtida yrket. De flesta
krögarna ger dock enstaka exempel på motsatsen. Det verkar inte på samma sätt som
förr finnas någon egentlig tid att lära upp restaurang- och krogpersonalen utan som
ansvarig arbetschef får man pröva sig fram avseende den anställdes duglighet, kompetens
och utvecklingsförmåga. Just detta faktum att många i branschen saknar passande
utbildning eller längre erfarenhet kan ses som ett ytterligare starkt skäl för behovet av
AAS-utbildningen. Både de fakta som presenteras och de förhållningssätt och attityder
som diskuteras under utbildningen utgör för många av dess deltagare en viktig grund i
förståelsen av hur t ex berusningsnivåer och frågor om överservering skall behandlas.
Utbildningen och dess innehåll blir med andra ord en betydelsefull grund att utgå från
för de personer som under en kortare period av sitt liv arbetar inom restaurang- och
krogbranschen.
En fråga som diskuterades under intervjuerna handlade om huruvida utbildningen borde
ingå som en del av gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram. Vid AASutbildningen har det förekommit att gymnasieelever från detta program deltagit, något
som en av krögarna menade var positivt. Det skulle innebära att de elever som senare
söker arbete inom restaurang- eller krogbranschens redan har denna specialutbildning
avseende alkoholservering. Nackdelen med detta är att man i någon mening antagligen
utbildar en hel del personer som inte kommer att ha med alkoholservering att göra
senare under sitt yrkesverksamma liv och det blir en fråga om kostnadseffektivitet. En
annan aspekt av detta kan vara i vilka avseenden det är bättre att gå utbildningen i nära
anslutning till att man börjar ett arbete där alkoholservering ingår alternativt har arbetat
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under en viss tid med detta. Krogarna behöver semestervikarier inför sommaren men
många har också en ökad verksamhet under denna tid av året och därför finns det många
nyanställda i företagen under maj och tiden framöver. Det är en av anledningarna till att
man har förlagt ett av AAS-utbildningstillfällena under denna tid av året. Detta
utbildningstillfälle som också stödjs av krögarna bör ses som en betydelsefull
framgångsfaktor där stora grupper av nyanställda får med sig en viktig grund av fakta och
reflektion rörande förhållningssätt inför den kommande arbetsperioden. Samtidigt bör
man fundera vidare på om vilka fördelar det finns att som deltagare vid en AASutbildning ha arbetat ett tag inom restaurang- och krogbranschen, detta främst med tanke
på de referenser till verksamheten man annars saknar.
En genomsökning på Internet visar inte på några exempel där kommunen gett AASutbildning direkt till gymnasieelever, men enligt alkohol- och drogsamordnare Maria
Strömgren har gymnasieelever i både Piteå och Örnsköldsvik, i varje fall tidigare, getts
denna utbildning. I AAS-utbildning i januari 2015, som också blev en del av
utvärderingsrapporten, deltog några gymnasieelever från Restaurang- och
livsmedelsprogrammet. Det finns dock ett fördjupningspaket för de som läser
inriktningen Servitris och servitör som heter Dryckeskunskap. I det paketet kan man läsa
Drycker 100 p, Barteknik 100 p, Drycker och Drycker och ansvarsfull alkoholservering
100 poäng samt Drycker – specialisering 100 poäng. Kursen Drycker och ansvarsfull
alkoholservering innehåller många av de punkter som ingår i AAS men sett från ett
servitris- och servitörsperspektiv. Det verkar inte på samma sätt som AAS behandla
aspekterna av berusningsnivå och märkbart berusad men det kan vara svårt att göra en
sådan bedömning enbart genom att läsa genom en kursbeskrivning. Poängen är dock
denna att det verkar finnas motsvarande utbildning för ansvarsfull alkoholservering på
gymnasiet men att den knappast ges av samtliga gymnasieskolor och att den inte heller
läses av alla blivande servitriser och servitörer. Enligt Maria har också gymnasieelever
som gått AAS menat att AAS-utbildningen är mer innehållsrik än den de fått på det
gymnasieprogram de gick.
Deltagarnas utvärderingar
I slutet av AAS-utbildningen får samtliga deltagare fylla i en kursutvärdering. I de
sammanfattningar som sedan görs av Maria Strömgren är det vissa saker som
återkommer i omdömet om kursen som är värt att reflektera över. Utbildningen kan ses
ha två generella syften, dels att förmedla fakta avseende ämnen med anknytning till
alkoholservering men också att utveckla nätverkande band mellan deltagarna. Det skall
inte förstås som att deltagarna skapar kontakter eller relationer, även om sådant också
kan ske, utan mer att ett utbyte av åsikter, attityder och förhållningssätt sker. I
sammanfattningarna av de kursutvärderingar som görs framgår det med tydlighet att de
diskussions- och övningstillfällen som ges under kursen uppskattas av deltagarna och att
de generellt efterfrågar mer av detta. Detta uttrycks ofta som att: ”kul att höra vad andra
tycker”, ”diskussionerna är en möjlighet att reflektera och dela idéer” och ”man lär sig av
varandra”. Under punkten vad man gärna ser mer av återkommer ofta: diskussioner,
övningar och konflikthantering. Detta kan antagligen ibland vara ett uttryck för att det blir
lite tröttsamt att under alltför lång tid lyssna till en föreläsare, även om detta också
uppskattas med tanke på de fakta man får ta del av. Men det är ändå tydligt att det är
möjligheten till reflektion som deltagarna efterfrågar i samband med utbildningsdagarna.
Man vill dela med sig av sina egna erfarenheter, man vill höra andras, man vill bolla idéer
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med de andra i gruppen, man tycker om att ta del av andras synsätt på verksamhet man
själv arbetar inom, osv.
En annan sak som blir tydlig i kursutvärderingen är den uppskattning man ger åt när
erfarenheter delas, detta gäller inte minst passen om konflikthantering, alkoholens
verkningar och Polisens verksamhet och synsätt i frågor som rör deras egen verksamhet.
Detta bör tolkas som att det som då förmedlas anknyter till ett generellt behov hos (i
huvudsak) restaurang- och krogpersonal. Det handlar om att erfarenheterna, som i
presentationerna också i någon mening tolkas och analyseras av föreläsarna, anknyter till
personalens egna erfarenheter på restauranger och krogar och av den anledningen blir
det också intressant att höra ”experternas” analys av de erfarenheter man på egen hand
eller tillsammans med kollegor har tolkat och dragit slutsatser av. Det blir tillfällen att få
sina egna reflektioner bekräftade eller utmanade. Föreläsningen kan man säga ”knyter
an”. Det framgår också att särskilt Polisens medverkan röner ett stort intresse från
deltagarna. De kritiseras också när deras föreläsare är för oengagerad och inte verkar
lyssna till vad deltagarna har att säga. Detta senare bör antagligen ses som ett uttryck för
att deltagarna har en viss förväntan på Polisens medverkan och framträdande. Detta kan
vi anta har en stark koppling till den roll som Polisen trots allt spelar i fältet runt
alkoholservering. Det är deras definition av märkbart berusad som till syvende och sidst
gäller och i den meningen blir det därför alltid intressant för restaurang- och
krogpersonal att kontrollera och bedöma sin egen definition av berusningsnivå mot den
bedömning som antas vara den officiella.
Det finns också andra saker som kommenteras i kursutvärderingen men utifrån den här
utvärderingsrapporten utgångspunkt kan det vara värt att begränsa sig till och reflektera
vidare om de två områden som nämnts ovan. Det kan knappast ses som förbluffande att
relevant faktaförmedling och diskuterande reflektion i kombination uttrycks
uppskattande av deltagarna. Det är ett känt recept från andra sammanhang och möter i
grunden behovet av att få möta expertens, oftast och förhoppningsvis, mer grundade och
systematiska analys med möjligheten att låta detta få konfrontera egna och andras
reaktioner och reflektioner. De flesta människor ”forskar” på egen hand, en del mer
djupt än andra, men alla reflekterar vi över det vi möter men alltför sällan ges det
tillfällen att under en längre tid på ett fokuserat sätt få gå till botten med dessa
funderingar. Det gäller förstås inte alla men i det här fallet tillräckligt många för att
kursutvärderingen getts ett så pass högt betyg.
Den slutsats som dras i den här rapporten är att man bör se över de tillfällen av
diskussioner och gruppövningar som ges och se över på vilket sätt man kan utveckla
dessa. Det kan handla om antalet tillfällen, den tid som avsätts för dessa tillfällen, de
instruktioner som ges för gruppdiskussionerna och ledningen för diskussionstillfällena.
Det är tydligt att deltagarna gärna vill diskutera med andra som befinner sig i samma
situationer hur de tänker om de saker som de hört om vid föreläsningarna. Detta är
antagligen mycket viktigt att denna del får tid. Det andra, om behovet av att få
”konfrontera” experten, kan också vara något som arrangörerna bör fundera mer över.
Som utvärderare kunde jag vid utbildningsdagarna tycka att Polisens närvaro var mycket
positiv, men med tanke på kursutvärderingen som deltagarna ger så verkar deras
deltagande efterfrågas i lika hög grad. Det vore med tanke på detta en fråga att fundera
över om inte poliser också skall ingå i vissa (inte alla) gruppdiskussioner. Det generella
behovet hos deltagarna kan vi anta är både att få diskutera med kollegor men också med
experter, som t ex poliser om de frågor som tas upp. Det är naturligtvis så att experten i
många fall får en hämmande inverkan på gruppdiskussioner men det beror också på
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vilket syfte man har med gruppdiskussionen och vilket ämne som avhandlas. Detta skall
ställas mot behovet från restaurang- och krogpersonal att få ställa sina egna idéer och
funderingar mot expertens. Som expert måste också kommunernas
alkoholinspektör/handläggare och alkohol- och drogsamordnare samt föreläsarna om
alkoholens verkningar och konflikthantering ses.
Attityder och förhållningssätt
I allmänhet när vi tänker och pratar om utbildning så förs tankarna oftast till
förmedlingen av fakta. Att lära sig eller att utbildas handlar oftast om att lägga till
kunskap, där sådan tidigare saknats. Men ett annat perspektiv på lärande handlar om
möjligheten att få bli konfronterad i sina åsikter och värderingar, att få diskutera och
utbyta idéer och få behandla nya argument eller förändrade ståndpunkter måste också ses
som aspekter av lärande. Det blir tydligt i kursutvärderingarna att deltagarna också ser
diskussionerna och övningarna som exempel på detta, som betydelsefulla läraktiviteter
som starkt bidrar till att de står bättre rustade i den verksamhet de arbetar inom. När de
intervjuade krögarna berättar om utbildningen och de konsekvenser den får för
personalen så står det klart att de också särskiljer mellan faktaförmedling och
reflektionen.
I ett annat kommun- och Polisprojekt, Krogar mot knark, har man i den utbildning som
restauranger och krogar gått använt sig av en teatergrupp som heter Teater Scratch, en
turnerande teatergrupp med säte i Luleå. Teatergruppen är av många organisationer flitigt
anlitad som ett pedagogiskt redskap att illustrera olika situationer, händelser eller
fenomen och ge deltagare möjlighet att på ett litet annorlunda sätt se detta med nya
ögon. Deras medverkan har i detta projekt varit mycket uppskattat och har öppnat upp
för många intressanta frågeställningar, inte minst rörande alkohol och droger och nivåer
av berusning och påverkan.
Tidigare har rollspelsövningar använts för att gestalta olika frågeställningar vid AASutbildningar, något som enligt kursutvärderingen uppskattades av somliga men inte av
andra. I AAS-utbildningen under passet om narkotika används också en kortare spelfilm
där droganvändning i krogmiljö dramatiserats. Allt detta har som syfte att presentera
frågeställningar på sätt som på ett förhoppningsvis tydligare sätt illustrerar och
exemplifierar de fenomen som man då vill behandla. Inom samhällsvetenskapen brukar
man ibland använda sig av något som kallas för idealtyper, något som skulle kunna
beskrivas som en generaliserad modell av verkligheten. Den har ingenting med ideala
förhållanden att göra utan används bara som en utgångspunkt att diskutera eller
undersöka verkligheten på. På ett liknande sätt kan man tala om teatern, rollspelet,
filmen, dramatiseringen och liknande som ett sätt att ibland ”skruva till” verkligheten i
syfte att belysa ett visst fenomen. Teatern eller rollspelet är inte verkligheten men den är
tillräckligt nära verkligheten för att kunna utgöra en utgångspunkt för diskussionen. På
ett än mer tydligt sätt än bara åsikter i en diskussion kan också dessa illustrativa uttryck
vara något som deltagarna får reagera på. Detta gäller inte minst det som också uttrycks
som svårast i utbildningen, nämligen värderingen och tolkningen av lagen och då särskilt
begrepp som märkbart berusad. Viktigt att se är att AAS-utbildningen behandlar frågor
som både är av karaktären rätt och fel och frågor där subjektiva värderingar spelar en
betydande roll. Föreläsningar om alkohollagen, serveringstillstånd och alkoholens
medicinska effekter handlar till stor del om rätt och fel-frågor, (även om detta kan
diskuteras), medan ämnen som konflikthantering och där frågor om hur våra egna
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normer rörande alkoholförtäring och alkoholservering berörs har mer subjektiva inslag.
Det finns därför anledning att betona dessa inslag i utbildningen där deltagarna får beröra
normer, värderingar, attityder och sådant som ofta ligger till grund för de förhållningssätt
vi sedan försöker praktisera. Det är också viktigt att betona att värderingar och attityder
sällan, för att inte säga aldrig, skapas eller växer fram i sociala vacuum. Det är i
interaktionen, inte minst med de som vi socialt är beroende av som t ex familj, vänner
och arbetskollegor, som dessa skapas. Det är därför också viktigt att utbildningen både
kan ge inspel till hur diskussionen om värderingar kan gestaltas under utbildningen men
också senare på arbetsplatsen. En av krögarna är inne på detta när han säger:
”Man får aldrig lägga ned detta med bedömningar, den måste man fortsätta att arbeta med.
Det har varit jättebra när Teater Scratch kommer och kör en del improvisationer om hur vi
skall handskas med såna här gäster. Det tycker jag är bra, det bör man alltid ha med varje år,
det gäller bara att fräscha upp det lite, så repetitioner är alltid bra.”

Detta understryker bara vikten av illustrationen av bedömningsfrågor som en
utgångspunkt för gemensamma och egna bedömningar och diskussioner, något som
också behöver upprepas.
Uppföljning och återkoppling
En annan fråga som några av de intervjuade tar upp, och som också framkommer som
ett mindre tema i kursutvärderingen handlar om en önskan om, och kanske också
behovet av, uppföljande utbildningstillfällen. En av krögarna som gått utbildningen några
gånger menar:
”Jag tycker att det blir bättre ju fler gånger jag går den, första gången är det många nya saker,
även om man har arbetat länge inom krogen, det är många saker som man inte har tänkt på.”

Han fortsätter:
”Den här utbildningen skulle man nästan kunna ha i steg istället…[]…för en 17-18 årig kille
som skall plocka disk, för honom är det viktigt att tala om det här med hur du ser på en som
är onykter och hur man skall gå till väga med personer som är onyktra. Ordningsvakter skall
kanske ha lite mer avancerat.”

Det denna krögare är inne på är egentligen tre olika saker; nyttan av repetition, behovet
av olika steg och nivåer i utbildningen och differentierade utbildningar för olika
yrkesgrupper inom fältet. Restaurang- och krogbranschen har alltid varit en
personalintensiv bransch. Den tar emot ett stort antal personer som är i början av sin
arbetsmarknadsetablering, men yrket ses sällan som en framtida karriärväg (Petersson,
2011). Studier visar också att personalomsättningen generellt är högre än i andra
servicebranscher. Utifrån dessa förhållanden kan vi förstå att ett i jämförelse med andra
branscher relativt stort antal personer som går utbildningen inte kan eller kommer att bli
föremål för en andra, uppföljande utbildningstillfälle, säg två år senare, främst av den
orsaken att personen helt enkelt inte arbetar kvar inom branschen. För denna grupp, som
blir föremål för utbildningen i samband med en tillfällig eller kortare anställning inom
branschen, kan utbildningen främst ses som en initial kompetensutvecklingsinsats i syfte
att ge grundläggande kunskaper och en preliminär förståelse av serveringsnivåer.
Den fråga som väcks handlar om AAS-utbildningen skall ses som en engångsföreteelse,
där man ser utbildningen som ett, och i princip det enda, tillfället som man har att ge
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företrädesvis restaurang- och krogpersonal behövlig utbildning om en ansvarsfull
alkoholservering. Detta bör då få som följd att man dels måste hitta en slags generell
utbildningsnivå som passar för de flesta inblandade, dels tenderar fylla detta enda tillfälle
med så mycket relevant material som möjligt. Detta verkar vara en fråga som har
diskuterats i styrgruppen under lång tid och där sammanfattningarna av
kursutvärderingarna utgör ett viktigt underlag för detta kontinuerliga utvecklingsarbete.
Med tanke på branschens personalomsättningsgrad och karaktär som genomgångsjobb
behöver man nog grundläggande förstå utbildningen som en engångsföreteelse och att
det av den anledningen är viktigt att ha en rätt nivå, och ett rätt innehåll i utbildningen.
Men, det finns ju trots allt också en hel del personal som under en längre tid, för en del
hela sina liv, som arbetar inom branschen och kan behöva både repetition och
uppföljande utbildning. Dessa personers betydelse skall inte heller underskattas, t ex i
kunskaps- och kulturförmedlingen av serveringsstrategier.
För de krogar som ansluter sig till krogar mot knark, är det naturligt att se denna som en
uppföljning av vissa aspekter av berusning och drogpåverkan i krogmiljö. Utifrån
kursutvärderingarna så förefaller det rimligt att en sån uppföljning i huvudsak skulle
kunna ha ett mer inriktat innehåll och då främst på bedömningsfrågor. Några funderingar
skulle kunna vara att ställa fram någon eller några frivilliga företag som agerar exempel
(föredömen), och där någon eller några representanter får berätta om hur man arbetar i
arbetsgruppen med bedömningsfrågor, policy, strategier för servering, internkontroll, etc.
Det skulle också kunna vara på sin plats att låta Polisen vid en sådan uppföljningsträff
mer ingående redogöra för hur man arbetar, vilka grunder man har för sina bedömningar
och hur dessa utförs. En sådan uppföljningsträff skulle då i huvudsak riktas till krögare,
restaurang- och krogpersonal, ordningsvakter som dels gått den initiala AASutbildningen, dels har arbetat under en något längre tid inom branschen. En av
poängerna med en sådan uppföljning är främst att initiera det egna interna
utvecklingsarbetet med policy, strategier och bedömningar.
Viktigt i detta sammanhang är att påpeka att ett flertal uppföljningsträffar har anordnats i
Luleå kommun under de senare åren. Länsstyrelsen har även arrangerat träffar för
krögare och krogpersonal vilket har medfört att Maria Strömgren upplevde en viss
mättnad från restaurangerna och krogarnas sida avseende dylika arrangemang och har
därför valt att lägga ned dessa uppföljningsträffar. Här kan det finnas ett visst behov att
se över frekvens och fokus på de träffar som anordnas av kommun och Länsstyrelsen för
att få efterfrågad effekt, med tanke på de behov av uppföljning av AAS-utbildningen som
finns.
Den sista punkten handlade om differentierade utbildningar för olika yrkesgrupper. Det
kan man i någon mening säga att det finns, med tanke på att ordningsvakterna går en
ordningsvaktsutbildning i Polisens regi. Det verkar vara underförstått att alla som arbetar
på en restaurang eller på en krog i någon mening bidrar till att ordning upprätthålls,
särskilt avseende alkoholförtäring. Trots det finns det ändå uppenbara skillnader som
främst har att göra med de arbetsuppgifter som olika personer har på dessa arbetsplatser.
Enligt polisinspektör Linus Örnberg är det tre saker som polisen främst undersöker vid
en kontroll och tillsyn på en krog:
”Först och främst är det entrén, hur den ser ut, att den är rättvis och logisk, sen är det
bevakning, hur ordningsvakter, entrévärdar och andra sköter överblicken. Sen det tredje är
serveringen. Det är de tre viktigaste men det har kanske blivit mer och mer entrén.” [egen
kursivering]
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Det är främst ordningsvakterna och entrévärdarna som befinner sig vid entrén som ser
gästerna först och gör bedömning om de kan komma in beroende på berusningsnivå. Den
ständiga bevakningen görs av alla, men på lite olika sätt. Här kan ordningsvakter generellt
behöva vara mer rörliga än t ex fast krogpersonal, t ex i frågor som rör bedömningar om
kunder måste lämna lokalen. När det sedan gäller själva serveringen av alkohol har
serveringspersonalen ett mer direkt ansvar än vad övrig personal kan ha. Denna kritiska
station handlar i princip alltid om att berusningsnivån höjts och en bedömning om gästen
redan är märkbart berusad, något som alltid måste göras. Även om arbetsuppgifterna i
flera avseenden skiljer sig åt mellan de olika arbetsgrupperna så kan man ändå säga att för
alla dessa grupper finns det ett krav på en egen grundläggande förståelse och kompetens
kombinerat med en på stället överenskommen, gemensam definition av hur märkbart
berusad skall tolkas. Så frågan om man behöver ha en differentierad utbildning avseende
alkoholservering för olika yrkesgrupper på restaurang- och krog kan antagligen ses som
mindre viktig.
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Tillsyn
På nationell nivå är det Folkhälsomyndigheten som har tillsynsansvar för att ”garantera att
all försäljning av alkohol sker ansvarfullt och att lagar och bestämmelser på alkoholområdet efterlevs”
(Folkhälsomyndighetens hemsida, 2015). Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar för
alkoholservering, vilket innebär att de genom utbildning och samordnande insatser skall
stödja kommunerna i deras arbete men också genomföra en tillsyn av kommunernas
tillsynsarbete (Länsstyrelsen i Norrbottens läns hemsida, 2015). Kommunerna i sin tur
har sedan ett tillsynsansvar för att se till att bestämmelserna kring alkoholserveringen
efterlevs. I Luleå är det Miljö- och byggnadsförvaltningen som har det ansvaret, under
ledning av inspektör Håkan Auland (Luleå kommuns hemsida, 2015). Detta beskrivs med
följande ord:
”De viktigaste uppgifterna vid restaurangtillsynen är kontroll av att alkoholservering inte sker
till underåriga samt att serveringen drivs på ett sådant sätt att den inte medför problem med
onykterhet och oordning. I samband med tillsyn har kommunen möjlighet att meddela
varning eller återkallelse av serveringstillståndet.” (Luleå kommuns hemsida, 2015)

Polismyndigheten har också ett tillsynsansvar av efterlevnaden av alkoholservering, då
främst utifrån sitt ansvar som den myndighet som upprätthåller lag och ordning.
Skattemyndigheten, Kronofogdemyndigheten, kommunens miljöenheter är andra
myndigheter som har tillsynsansvar utifrån sina givna uppdragsområden som berör
personer med serveringstillstånd. Dessa myndigheter är skyldiga att lämna uppgifter till
varandra för att kunna fullgöra sina uppgifter. Tillsynen bedrivs på tre nivåer; en
förebyggande, en inre och en yttre. Med en förebyggande tillsyn avses information,
utbildning och olika samverkansprojekt som riktas till tillståndshavare för att
uppmärksamma dessa på de krav som alkohollagen anger i syfte att undvika brister i
verksamheten. Med en inre tillsyn menas kontroll av uppgifter som kommer från olika
myndigheter om tillståndshavaren ”fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och
ekonomisk lämplighet” (Folkhälsomyndigheten, 2014b). Yttre tillsyn handlar i huvudsak om
fysiska besök under pågående verksamhet. Yttre tillsyn kan också samordnas med flera
myndigheter.
I Folkhälsomyndighetens handbok om tillsyn (2014b) beskrivs hur handbokens syfte är
att ge kunskap om tre delar. Den första delen handlar om hur man bedömer
berusningsgrader, ordningsläge och genomför ålderskontroller. Andra delen ger
information om hur man praktiskt genomför en tillsyn och den tredje delen om hur man
ger feedback på resultatet av tillsynen och kommunicerar med media. Innehållet
signalerar en del om vad som från myndighetshåll anses vara viktigt vid en tillsyn. Detta
gäller inte minst kommunikationen med branschen och samhället om vad som gäller
avseende alkoholservering.
Alkoholinspektörens tillsynsarbete
Alkoholinspektör Håkan Auland arbetar med att dels handlägga ansökningar om
serveringstillstånd, dels tillsynen av de restauranger, krogar och andra organisationer som
har serveringstillstånd. En ytterligare femtio procentstjänst ansvarar för det
administrativa arbetet med restaurangrapporter, remisser, intäkter, etc. Under den
närmaste tiden kommer en ytterligare person anställas som kommer att arbeta femtio
procent inom detta område, någon som Håkan främst hoppas kan komma att stödja
honom i det yttre tillsynsarbetet. Tidigare har i samband med kvälls- och nattpass med
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yttre tillsynsarbete en chef från Vuxenenheten lånats in. I alkoholuppdraget ingår även
tillsynsarbete av tobak och folköl. Ambitionen är att vara ute en fredag- eller lördagskväll
i månaden men denna frekvens har varit svår att upprätthålla under den senaste tiden.
Detta är också orsaken till att uppdraget kommer att få ytterligare personell förstärkning.
Enligt uppgift har antalet serveringstillstånd ökat kraftigt under de senaste åren.
I statistik från Folkhälsoinstitutet fanns det 6 437 stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten år 1992 (Folkhälsoinstitutets hemsida, 2015). 4 345 (67,5 %) av dessa hade
rätt att servera all sorts alkohol. År 2014 hade den siffran stigit till 12 464
serveringstillstånd varav 11 513 (92 %) med fullständiga rättigheter. Under dessa 22 år
har alltså antalet serveringstillstånd bra nära fördubblats (193 %), medan antalet
serveringstillstånd med rätt att servera all form av alkohol ökat med 265 procent jämfört
med år 1992. Om hänsyn till befolkningsutveckling tas mildras ökningen något, till 170
respektive 234 procent.
I en rapport från IOGT-NTO befarar alkoholhandläggare att ökningen av
serveringstillstånd kommer att gå fortare i framtiden (IOGT-NTO, 2009). Från
Folkhälsoinstitutet menar man att detta främst beror på att svenskarna i högre grad går ut
för att umgås på restauranger, barer och pubar och att detta kan ses som ett uttryck för
att svensken tar efter andra (sydligare) länders sedvänjor.
Enligt alkoholinspektör Håkan Auland har serveringstillstånden också stadigt ökat i
Luleå. År 2007 hade kommunen 70 serveringstillstånd vars alkoholservering riktade sig
till allmänheten. Samtidigt fanns ytterligare 14 serveringstillstånd för slutna sällskap. Idag
(2015) finns det 106 stadigvarande serveringstillstånd som riktar sig till allmänheten.
Håkan beräknar att ytterligare fem serveringstillstånd kommer att ges under 2015.
Handläggningsarbetet har dels en betydande administrativ del, enligt ovan, som måste
utföras, dels en tillsynsdel som under tider av underbemanning eller en ökad
administrativ arbetsbörda tyvärr får ge vika.
Håkan Auland deltar och genomför olika typer av tillsynsinsatser. Han har varit med i en
större årlig, länsomfattande tillsyn, som genomfördes i januari 2015. Vid dessa tillfällen
besöks ett urval av kommuner och utskänkningsställen och tillsynen genomförs
tillsammans med Polisen. I Luleå genomfördes två större lokalt anordnade och
gemensamma tillsyner under 2014. Dessa görs också tillsammans med Polisen men även
Skatteverket, Räddningstjänsten, Miljökontoret brukar då ingå i den grupp som går ut.
Håkan gör även själv tillsyner dagtid på ställen som är öppna då. Håkan menar att skälet
till att antalet tillsyner också har minskat beror på att Polisen valt att minska sitt
engagemang på detta område de senaste åren. Polisen gör dock egna kontroller och
tillsyner som resulterar i någon form av tillsynsrapport. Dessa får Håkan alltid sig
tillskickad, och denna inre tillsyn kan då leda till någon form av agerande från Håkans
sida, oftast så att ett brev skickas till personen med serveringstillstånd. Inre tillsyn
förekommer också i formen av att Håkan får information från Skatteverket om personer
med serveringstillstånd har fått ekonomiska problem, något som också kan ligga till
grund för återkallelse av serveringstillstånd.
Tillsynerna görs i de flesta fall oannonserat. Här menar Håkan att detta spelar en viktig
roll eftersom restaurangerna och krogarna måste ta ansvar för att deras verksamhet sköts
på det sätt som förväntas. Oftast tar man tid att prata med personalen och
serveringsansvarig eller ägaren vid besöket om det som behöver förbättras. Det är inte
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alltid lätt att få tid att reda ut detta under pågående verksamhet och här menar Håkan att
en utvecklingspotential för kvalitén av tillsynerna finns i återkopplande efterbesök någon
dag efter tillsynen för att i lugn och ro prata igenom tillsynstillfället. Håkan skissar på ett
sånt förslag:
”Där skulle man tillsammans med Polisen kunna ta kontakt med krögaren under dagtid och
prata om vad vilka problem vi har sett. Det är oftast svårt att få något djupgående diskussion
nattetid, personalen och serveringsansvarig är upptagna. Men detta är en tanke som vi pratat
om, bara tiden medger det från min och Polisens sida. Det skulle kunna ge effekter för hela
området, att hitta möjligheter att gå vidare och få höra krögarens tankar och vad de har för
visioner.”

Det är uppenbart utifrån Håkans berättelse att alkoholinspektörsuppgiften i mångt och
mycket är ett ensamt arbete. Det är också uppenbart att uppdragets olika delar, både ett
myndighetsuppdrag som handlar om kontroll och tillståndsgivning och ett mer
nätverkande uppdrag som handlar om dialog med restaurangägare och krögare där
utbildning, information och andra former av stöd ingår, inte är helt enkelt att balansera
mellan. I detta arbete har Ansvarsfull Alkoholservering inneburit ett stort lyft för
alkoholinspektörsrollen därför att inspektören inte på samma sätt längre enbart behöver
agera utifrån sitt myndighetsuppdrag utan kan nu förvänta sig att hen och ett stort antal
krögare och personal delar erfarenheten av AAS-utbildningen och allt vad den innebär.
Här menar Håkan att utbildningen har gett honom en helt annan utgångspunkt i samtalet
med krögare och personal. För det första känner de igen honom från ett sammanhang
där han i huvudsak inte har uppträtt i sin myndighetsroll utan som föreläsare och
deltagare. För det andra kan han med ett stort antal av de han möter samtala om saker
som t ex alkohollagen, berusningsnivå, konfliktsituationer och alkoholens effekter därför
att de har en förståelse de delar med varandra. Generellt vet vi att utvecklingen i
samhället har gått mot ett mer dialoginriktat förhållningssätt, inte minst mellan
myndigheterna och dess brukare. Detta inte minst på grund av att medborgare generellt
har en högre utbildningsnivå än tidigare, och där skillnaden i utbildning och
kunskapsnivå inte längre är en lika viktig utgångspunkt i mötet mellan myndighet och
brukare. Detta innebär generellt två saker för kommunal verksamhet i mötet med sina
brukare. Dels ett behov av legitimitet, något som främst blir uttryckt i utbildningsnivå
och expertkunskaper, dels ett behov av dialog och ett informerande förhållningssätt till
brukare.
I allt detta passar Ansvarsfull Alkoholserveringskonceptet väl in. Utbildningen förflyttar
delvis blicken bort från ”det oundvikliga” i kommunernas myndighetsuppdrag att bevilja
serveringstillstånd och deras och Polisens uppdrag att utöva tillsyn och skapar istället en
gemensam, och till viss del överenskommen, centralisering kring den problematik som
grundläggande ligger i kopplingen mellan alkoholbruk och våld. Detta skall inte tolkas
som att restauranger och krogar inte tidigare har tagit ett samhällsansvar avseende
alkoholkonsumtionen men det betyder att de på ett mer tydligt sätt, genom sitt
deltagande i Ansvarsfull Alkoholservering, inte längre har någon ursäkt att inte göra det.
Tvärtom har de nu kunskap och deltar i ett nätverk som tillsammans arbetar för ett enda
mål, att arbeta för tillfredsställande berusningsnivåer på restauranger och krogar.
Polisens tillsynsarbete
Polisen tillsynsarbete skiljer sig i flera avseenden från alkoholinspektörens. För det första
är alkoholinspektören oftast ensam i sitt uppdrag medan Polisen har betydligt fler
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tillfällen och större möjligheter att genomföra tillsyner i restaurang och krogmiljö, både
spontana och planerade. Alkoholinspektör Håkan Auland menade att han förut hade
försökt att gå ut en gång i månaden på fredag-lördag kvällarna tillsammans med en
kollega från kommunen men han hade inte den senaste tiden haft dessa resurser så
därför hade tillsynerna blivit mer sällan. Han tyckte emellertid att en gång i månaden är
ett eftersträvansvärt mål avseende tillsyner när endast kommunen går ut. Håkan menade
att två större, gemensamma tillsyner med flera myndigheter medverkande hade gjorts
under 2014. Dessa tillsyner kräver en omfattande planering och kan av den anledningen
inte genomföras så ofta. Polisinspektör Linus Örnberg menade att fem tillsyner, där
enbart Polisen och kommunen går tillsammans, är ett antal som kan vara önskvärt, dock
inte fler. Polisens antal egna tillsyner är betydligt fler, och antalet ligger på cirka 30-50
tillfällen per år. Linus Örnberg menar här att det inte finns någon anledning att ligga på
ett sådant stort antal, därför att det finns en risk att kvantiteten går ut över kvaliteten.
Han menade:
”Det man har börjat göra mer runt om i Sverige, är att prata om OK-protokoll. Det finns
nackdelar med att ha en massa protokoll som säger att ordningen är god och så vidare, vi
vinner inget på det, utan man skall ha underrättelsebaserade kontroller, att man t ex av
erfarenhet eller underrättelser anar att här finns det ett missförhållande. Då skickar man in
kontrollen i just det problemet, alternativt att något talar för att något är väldigt bra också.
Då är det det vi skall kontrollera. Vi skall inte bara skriva ett OK-protokoll och så går vi
därifrån, utan att vi liksom har gjort det, det vinner inget på, det blir bara ett slag i luften.
Och det är väl en stor skillnad, det vi har utvecklat”

Polisen har generellt gjort massiva utbildningsinsatser avseende tillsyn. Ett uttryck för
detta är att Polisen i Luleå de senaste åren satsat på att specialutbilda en grupp på tio
poliser i tillsynsarbete i krogmiljö. Polisinspektör Linus Örnberg menar att:
”De är duktiga på att göra de här kontrollerna, de vet precis vad de skall titta efter, de är
duktiga på avrapporteringen, de kan hela kedjan från rapport till dom, de vet vilka fallgropar
som finns, de är duktiga på att ge feedback till krögarna och ordningsvakterna”

Man har haft en tydlig strategi att dra ned antalet kontroller och tillsyner, i syfte att flytta
fokus från enbart kvantitet till en mer genomtänkt kvalitet. Utbildningen av särskilda
”tillsynspoliser” är ett led i detta. En annan är att man har ett tydligt syfte att få igång en
dialog rörande de frågor som kommer upp i tillsynen. Ofta ringer man upp krögaren
innan kontrollen och ber dem att förbereda sig inför vissa delar av tillsynen. Linus
Örnberg menar att tillsynen bör ses som en tillgång för krögaren, inte minst eftersom de
också betalar en avgift för den. Man arbetar medvetet med att skapa en samverkan med
krögaren rörande de frågor som tillsynen visar.
En annan skillnad mellan Polisens och alkoholinspektörens tillsynsuppdrag handlar om
att alkoholinspektörens tillsyn i någon mening mer har sitt fokus på serveringstillståndets
vara eller icke vara, medan Polisens fokus oftast är mer direkt och handgripligt med ett
tydligt fokus på ordning. Här kan och behöver t ex Polisen ibland använda våld för att
avstyra våld. Det är också en av anledningarna att alkoholinspektören oftast gör nattliga
tillsyner tillsammans med Polisen. Om detta berättar polisinspektör Linus Örnberg:
”Vi har en lite annan inriktning, vi har personal som är väldigt vana att jobba ute i tjänst och
det är inte alltid alkoholhandläggaren och de har inte heller möjligheten att ingripa som vi
kan, och det kan bli lite farligt ibland.”

Polisen talar inte alltid om tillsyn utan använder också ordet kontroll. Detta beror
antagligen på att de tillsyner de gör ofta är spontana och i egentlig mening ofta handlar
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om att under en kortare tid kontrollera stämningen och ordningen på restaurangen eller
krogen. Man pratar i vanliga fall om tre olika typer av kontroller eller tillsyner. Den första
är uniformerad, t ex två poliser som föranmälda eller inte går in på en krog och iakttar
baren, serveringsläget, berusningsnivån, narkotika, kriminella och en kortare återkoppling
görs till personalen eller serveringsansvarig. En andra form av kontroll görs av civil polis,
som är beväpnad, men kontrollen görs öppet i betydelsen att man legitimerar sig vid
entrén. En ytterligare, tredje form är när polisen besöker krogen i civila kläder och betalar
in sig, och bedriver dold spaning. Linus menade att den sista varianten inte var särskilt
effektiv, och skickade som han menade ”lite konstiga signalvärden”. Man gick då bakom
ryggen på ordningsvakterna som har deras uppdrag. Polisinspektör Patrik Hellberg
menade också att denna tredje variant av kontroll ”skapade misstroende” och kunde mer
upplevas av personal att man var inne ”och smyger”. Patrik menade att även om man
kommer in fullt uniformerad hinner man ändå se en hel del, och många gånger också,
tillräckligt.
Det finns inte en schemalagd ordning för de kontroller som görs, utan enligt Polisen sker
de oftast efter två kriterier, ett fokus ligger för det första på de större krogarna, och för
det andra, på de ställen där de blir underrättade eller ”får signaler”. Polisinspektör Patrik
menade dock att de större krogarna generellt får två besök per år och många av de övriga
ett besök per år.
I de tillsynsrapporter som skrivs är det berusningsnivån som först och främst
kommenteras. Vilken stämning som råder på platsen är en fråga som polisinspektör
Linus Örnberg menar oftast kan mätas i ljudnivå. Detta kan kopplas till polisinspektör
Patrik Hellbergs påstående att en snabb kontroll som görs av två uniformerade poliser på
en krog kan för ett vant öga ge en tillräcklig uppfattning om situationen. Det betyder inte
att man inte undersöker att andra praktiska rutiner efterföljs. Dessa handlar om
kontrollen vid entrén, överblicken inne i lokalen och förekomsten av överservering. Man
undersöker även förekomsten av personer med känt kriminellt förflutet och faktorer
kring nödutgångar och liknande. Alkoholinspektör Håkan Auland får också alltid dessa
protokoll vilka ibland kan föranleda att han behöver undersöka vissa förhållanden
närmare.
Tillsynens förutsättningar, oftast kvälls- eller nattetid, utgör också en utmaning inte minst
i fråga om kommunikationen. Polisinspektör Patrik Hellberg pekar på betydelsen av
efterarbetet:
”En känsla som jag har är att vi skulle kunna utveckla det här med efterarbetet också. När vi
har gjort en tillsyn, kan det vara svårt att få kontakt med krögaren, där och då. När du får
höra om brister på kvällen så kanske är du inte lika mottaglig för hur man skall ta det här
vidare. Så man skulle kunna vinna på att ta ett efterarbete. Om man t ex har haft tillsyn på
fredag eller lördag så åker man dit på måndag eller tisdag och pratar om den här tillsynen
under andra former kanske, och frågar hur kan vi ta det här vidare, hur upplevde du det här.
Lyssnar in krögaren och hjälper dem, där tror jag att vi skulle kunna ta dem vidare framförallt
vid brister. Men också när det har varit bra, att faktiskt fara dit och återkoppla, ’Roligt, vi
hade tillsyn hos dig och du hade bra koll på det här’. Att trycka på de positiva bitarna, jag tror
att det skulle kunna stärka tillsynen, närheten till krögaren och få dem att höra av sig när de
har bekymmer lite grand också, att få dem att spontant höra av sig till oss när de är något
man funderar på. Man kanske vill utveckla företaget, man vill bygga en uteservering, ’är det
något du vill att jag tänker på?’ Att komma in tidigt i processen, där skulle vi kunna vinna
mycket”

Det Patrik pekar på här är en utökad kontakt och kommunikation med krögaren där inte
bara tillsynen kommuniceras utan även andra saker som har betydelse för det
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gemensamma arbetet med att upprätthålla ordning, trygga miljöer och rimliga
berusningsnivåer.
Krögarens perspektiv på tillsyn
Från krögarna ges flera perspektiv på den tillsyn som görs på deras krogar. Generellt
skiljer de mellan de större tillsynerna som genomförs där ett flertal myndigheter
samverkar och de som görs i samarbete med endast kommun och Polis i samarbete eller
var för sig och de, som de menar spontana, besök som Polisen ofta genomför. Till detta
kommer de tillfällen när något händer när Polisen rycker ut vid t ex bråk eller liknande.
T ex polisernas besök och närvaro på krogen verkar mer eller mindre ses som naturliga
händelser på dessa större krogar och hälsas också generellt sett som välkomna inslag.
Men inte av alla. Vid ett samverkansmöte (090114) mellan polis, kommun och krögare
kom frågan upp om polisers opåkallade närvaro på krogen och då menade en del att
detta var positivt, medan andra såg mer negativt på detta. Polisen menade att syftet med
besöken var att både skapa, och som man menade avdramatisera, kontakten med krögare
och krogpersonal. Denna diskussion är nu några år sedan och i dagsläget verkar de
opåkallade poliskontrollerna inte mötas av någon uttalad indignation, i vart fall om vi
skall tro de intervjuade krögarna.
Bland gästerna kommer det ibland frågor om polisernas närvaro men någon av krögarna
menar samtidigt att deras besök också i någon mening skärper betydelsen av beteenden
och ordning kopplat till berusningsnivå. Någon av krögarna är också inne på att
tillsynerna, och då särskilt de längre, till viss del stör verksamheten eftersom denne då blir
tvungen att upphöra med ordinarie arbetsuppgifter under den tid den pågår. Men överlag
verkar man mer betrakta tillsynerna som en nödvändig och behövlig verksamhet. Det är
dock inte alltid man är överens om de bedömningar som görs. En av krögarna menar:
”Kommentarer kan vara att vi [polisen] tyckte att berusningsnivån var lite hög på ett gäng
som var därinne och att bartendern sålde mer än två drinkar till en gäst…[]…då får vi ju
skärpa till oss. Vi [övrig personal] brukar hjälpa bartendern, vi jobbar ju med
kommunikationsradio. ’Nu har en kille köpt tre drinkar’, för man kan förstå att gästerna inte
vill släppa sina bord, och att alla gästerna kan gå till baren och hämta drinkar. Man brukar
oftast skicka en till baren, då noterar vi att ’nu har vi en kille till bord fyrtio’, vi vet ju vilka
bord vi har, ’kan du kolla hur det ser ut så att inte någon är för onykter som sitter där’. Så det
brukar funka, och det brukar polisen titta på också, var drinkarna går…”

Det är tydligt att det resonemang rörande överservering och berusningsnivåer som
Ansvarsfull Alkoholservering kan sägas ha aktualiserat och som i flera avseenden har
kommit att utgöra en för dessa aktörer gemensam förståelsegrund också har underlättat
diskussioner och tolkningar som görs i samband med tillsyner. Det betyder inte att de
värderingar och bedömningar som görs av berusningsnivån alltid är desamma men de
flesta delar ändå en gemensam erfarenhet tack vare AAS-utbildningen av hur man kan
och bör resonera rörande dessa situationer. Detta menar i princip samtliga har inneburit
en situation där man i hög grad kan sägas tala samma språk. Detta problematiseras också,
med nödvändighet, av flera. En av krögarna menar:
”Även poliser har olika syn på saker och ting, de är människor. Om man ställer upp tio
poliser och frågar om en person är full, så kanske fem säger att han är för full, men fem säger
att det är på gränsen. Man upplever saker på olika sätt. Det kan komma en
alkoholhandläggare som tittar och tycker att allt ser bra ut, och så kommer en annan, och
tycker att centiliterpriset är fel. Så kan det vara, men man lär sig ju alltid någonting. Jag tycker
att det är bra med kontrollen för det uppmärksammar ju saker för mig, jag får upp ögonen, så
på det sättet tycker jag det är bra, som det har funkat nu i alla fall. På det sättet är det bra att
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man kan diskutera saker och ting, istället för att man går in och har en kontroll och så
kommer det ett papper som säger att det och det är fel”

Det denne krögare lyfter upp är det han menar är en konstruktiv dialog där tjänstemän
inte alltid gör likadana bedömningar men där det finns en diskussion rörande faktorer
och förhållanden som han menar uppmärksammar honom om saker som behöver rättas
till. Men även krögarna menar att de bedömningar som görs bland av krögare,
serveringsansvariga och övrig krogpersonal inte heller alltid upplevs som enhetlig:
Jag tror att de [personalen] har blivit säkrare på att kunna göra en bedömning på gästens
berusningsnivå, de törs säga nej. Har man ingen utbildning och ingen [överenskommen
serveringsnivå], ’den här nivån skall vi hålla på’, för jag som ägare kan ju inte springa runt
och, för vi har tio bartenders som jobbar en fredag lördag kväll och servisen är lika många, så
jag kan inte springa runt och kolla. [Man måste göra egna] bedömningar och gärna ta hjälp av
varandra, de skall gärna gå om de är osäkra och fråga närmsta chef, barchef eller hovmästare
och det ser jag att de också gör. Nu börjar folket eller gästerna som är ute också kunna ta
detta, ’ja men jag får inte beställa, jag får ta en vatten istället’, den närmsta timmen i alla fall,
sen får man se, de har lärt sig att man får inte vara för berusad”.

I krögarens berättelse förstår vi att upprätthållandet av en gemensam berusningsnivå inte
alltid är lätt när verksamheten är i full gång. Det intressanta är att krögaren kopplar
personalens säkerhet i att bedöma berusningsnivå på ett påtagligt sätt till just AASutbildningen. Det är enligt honom upp till den enskilde bland personalen att göra dessa
bedömningar men det finns också utrymme att rådfråga kollegor och tillsammans
diskutera eventuella tveksamma fall. Krögaren konstaterar också att samtidigt som
säkerheten och tydligheten i de bedömningar som görs har ökat i kvalitet, har också
generellt en större förståelse av vad som gäller avseende berusningsnivån införlivats av
gästerna.
I frågan om återkoppling efter genomförd tillsyn till krögaren av Polisen och
alkoholinspektör, som också Håkan Auland menade var något som behövde utvecklas, är
krögarna något mer tveksamma. De menade inte att återkoppling i sig inte behövdes men
de ställde sig mer tveksamma till att det skulle finnas tid för fler möten. En av krögarna
menade att om återkopplingen är i en mer koncentrerad form likt; ”vi gjorde en kontroll i
fredags, och vi noterade följande”, så skulle det vara intressant att utveckla detta mer. En annan
av krögarna menade att ofta kontaktar Polisen eller alkoholinspektören vaktchefen eller
någon av ordningsvakterna och meddelar resultatet av kontrollen eller tillsynen. Han
menade samtidigt att det är alltid bra att få veta om det är något som behöver åtgärdas.
En tredje krögare menade att det händer att Polisen eller alkoholinspektören har ringt
upp dagen efter och berättat om någon bedömning de varit oense om. Det finns inte
alltid tid att överlämna dessa iakttagelser under kvällen för tillsynen. En fjärde krögare
med lång erfarenhet från liknande verksamhet på andra orter menade arr han blivit
förvånad över hur enkelt och snabbt kontakt med alkoholinspektören kunde upprättas i
Luleå i samband med ett antal frågeställningar han hade rörande serveringstillstånd när
han först anlände till Luleå. Detta är ett av flera exempel på de förändringar i kontakt och
samarbete som också Håkan Auland gav exempel på mellan Polisen och kommunen å
ena sidan och krögarna å den andra sidan. En av de fyra krögarna kan man säga
sammanfattar mycket av vad de generellt menar avseende tillsynen:
”Ja, jag tycker att det är bra alltså, några krav ska ju kommunen ha på oss. Vi har ju ett ansvar
när vi skall servera alkohol. Vi har ju myndigheterna, både kommunen och polisen, som
kontrollerar oss, så det är ju bra att vi får ett ansikte på kommunen och de får ett ansikte på
mig och på det här stället, det underlättar ju om man skall samarbeta”
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Här visar krögaren på betydelsen av en nära koppling mellan AAS-utbildningen och
tillsynen. Ansvarsfull Alkoholservering har resulterat i både att aktörerna har träffats och
lärt känna varandra, men också att man i varierande grad tillsammans diskuterat centrala
frågor om krogverksamheten utifrån respektive aktörs ansvars- och intresseområde.
Intressant är också att krögaren uttrycker och sammanfattar allt detta med ordet,
samarbete. Det pekar också på att tillsynen av krögaren inte enbart betraktas som ett
myndighetsutövande utan något som också krögarna har ett ansvar för, något som
krögaren i citatet ovan också nämner. I den meningen har krögaren ett ansvar att bedriva
tillsyn på sig själv.
Ordningsvaktsutbildningen
Polisen är huvudman för ordningsvakterna och ansvarar för både rekrytering och
utbildning av denna yrkesgrupp. I Norrbottens län finns det för närvarande (150520)
cirka 320 ordningsvakter varav cirka 260 är aktiva. Varje år slutar ungefär 20-25
ordningsvakter. Dessa avhopp täcks upp genom rekrytering och utbildning av nya
ordningsvakter. Tidigare har man anordnat en ny grundutbildning per år men har under
ett års tid kört den två gånger per år på grund av ett ökat behov av ordningsvakter.
Under hösten 2014 annonserande man om behov av nya ordningsvakter och fick cirka
70 sökande till 20 platser. Det verkliga antalet blev 15 nya ordningsvakter vid detta
utbildningstillfället.
Rekryteringsförfarandet görs efter nationellt ställda rutiner och kriterier. Man gör först en
kontroll i belastningsregister. Vid exemplet ovan sållades cirka tio procent bort på grund
av förekomst i detta register. Förfrågningar görs av de referenser som lämnats men även
lokala förfrågningar görs inom polisorganisationen om lämplighet av den sökande.
Ungefär hälften av de sökande har någon form av koppling till eller kontakt med ett
vaktbolag. Hälften av de sökande har också arbetat inom krogverksamhet, ofta som
entrévärd. I rekryteringsförfarandet ingår bl.a. en intervju efter en mall samt stress- och
fysiska tester. Dessa uttagningsintervjuer och fysiska tester görs på olika orter ute i länet
för att inte riskera att förlora sökande på grund av avstånd i resor till Luleå, där
grundutbildningen sker.
Under senare år har man från centralt håll ytterligare markerat ordningsvakternas
betydelse genom att bl.a. förlänga grundutbildningen. Tidigare genomfördes den under
två helger medan den nu tar två veckor att gå på plats i Luleå, vilket innebär att den
blivande ordningsvakten måste ta ledigt från eventuellt arbete under denna tid.
Grundutbildningen kostar idag 7 780 kr att gå. Till detta tillkommer inköp av uniform
och övrig utrustning för cirka 5-6 000 kr. I ordningsvaktsutbildningen ingår även en hel
del juridisk utbildning, ett uttryck och konsekvens av de utökade befogenheter som
staten har velat ge ordningsvakterna. Var tredje år är ordningsvakten tvungen att förnya
sitt förordnande genom att gå en fortbildningsutbildning under två dagar. Kostnaden för
den är 1 700 kr och då ges ytterligare uppfräschning av lagstiftningen inom området,
frågor om etik och praktisk träning av självskydd bland annat. Fortbildningen anordas till
skillnad från grundutbildningen på ett flertal orter i länet.
Cirka 20-25 procent av de sökande är kvinnor, vilket också ungefärligt speglar
könsfördelningen bland den arbetande ordningsvaktsstyrkan. I Norrbotten är
poliskommissarie Håkan Ershammar ansvarig för rekrytering och utbildning av
ordningsvakter. Han menar att de som söker sig till detta yrke ofta är sociala,
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kontaktsökande och öppna personer. De flesta har någon form av praktiskt yrke som
huvudsyssla.
Polisen är beslutande myndighet rörande kravet på ordningsvakter i samband med
offentliga tillställningar men endast remissinstans avseende alkoholservering där
kommunen är den beslutande myndigheten. Andra områden än platser med
alkoholservering där ordningsvakter förekommer är t ex sjukhus, idrottsarrangemang,
festivaler, gallerior, offentliga tillställningar, allt i syfte att säkra den allmänna ordningen. I
Norrbotten bedriver man även olika specialutbildningar för ordningsvakter. T ex finns
det fem grupper av ordningsvakter med specialutbildning för arenaarrangemang, även
om dessa inte nyttjas särskilt mycket i Norrbotten. Andra specialutbildningar gäller t ex
tingsrätt.
Om kommunen har gjort en bedömning att en viss restaurang eller krog behöver ha
ordningsvakter under vissa tider av veckans verksamhet måste detta uppfyllas för att få
kunna bedriva alkoholserverande verksamhet. Å andra sidan är det inte heller tillåtet att
anställa ordningsvakter utan att ha tillstånd för detta. Det kan alltså finnas en skyldighet
att ha ordningsvakt men man måste också ha rättighet att ha ordningsvakt.
Poliskommissarie Håkan Ershammar menar:
”för det är inget självändamål att gödsla med ordningsvakter, det är en kostnad. Vi tittar
däremot inte speciellt mycket på kostnader, vi tittar bara på vad behövs för att det skall vara
lugnt och tryggt. Vi har fått frågan av krögare för att vi har lagt på [detta krav] på ett litet
ställe. ’Det är mycket anmälningar och det är mycket stök därinne, du skall ha två
ordningsvakter’, ’ja men jag har inte råd att ha två ordningsvakter, jag har för liten
omsättning’, ’ja men då kanske du inte skall finnas’.”

Grundutbildningen för ordningsvakter omfattar 80 timmar indelat i elva olika moment
som avslutas med ett skriftligt och praktiskt prov (Rikspolisstyrelsen, 2012). Dessa
moment handlar bl.a. om yrkesetik, juridik, arbetsmiljö samt risk- och hotbildsanalys,
akutsjukvård, droger, konflikthantering och självskydd samt problemorienterad
ordningsvaktsarbete. Moment med direkt koppling till AAS eller Krogar mot knark är
endast momentet droger, omfattande två timmar. Enligt uppgift från poliskommissarie
Håkan Ershammar ingår dock AAS i grundutbildningen för ordningsvakter under en
halvdag men utifrån Rikspolisstyrelsens föreskrifter för ordningsvakter framgår detta inte
med tydlighet. Håkan berättar hur de gör i Norrbotten:
”Ja, de får den [AAS] biten, och man blandar även in krogtillsynen i den, så att man får en
förståelse av den, krogtillsynen. Polisen kommer på plats med samverkande parter, vad är det
man tittar efter, varför gör vi det, då är det våra utbildare i AAS, eller den särskilda
insatsgruppen som sysslar med det som kommer och föreläser en förmiddag, och hela
eftermiddagen så är det ett yttre befäl som kommer och pratar ja, mycket om det praktiska
handhavandet på fältet, där är ju AAS en väldigt, väldigt stor del”.

Eftersom Polisen i så hög grad arbetar med AAS, så blir därför den information som ges
till ordningsvakterna om Polisens fältarbete också en redogörelse om AAS. Utbildningen
är i hög grad praktisk till sin karaktär och innehåller bland annat ett flertal
rollspelsövningar, s.k. casemetodik. Det innebär att alla får pröva på att spela rollen av
ordningsvakt, figurant (person som är eller misstänks vara föremål för ingripande) och
diskutant under utbildningens gång.
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Fortbildningen omfattar 16 timmar och har liknande inslag som grundutbildningen, t ex
juridik och arbetsmiljö. Inte heller fortbildningen har något tydligt innehåll med AASanknutet material, enligt denna föreskrift.
Polisen gör regelbundet kontroll av ordningsvakterna och deras verksamhet. Som en del
av utvärderingen för denna rapport följde författaren med två poliser vid en
ordningsvaktstillsyn, examenskvällen 12 juni 2015 under några timmar. Polisassistent
Robert Pedersen har ansvaret för de ordningsvaktskontroller som görs i Luleå, något
som utförs regelbundet någon gång i månaden. Vid kontrollen besöktes ett antal krogar i
Luleå och varje ordningsvakt fick visa upp sitt förordnande, ett A4-ark som vissa
förvarade i en plastficka i benfickan. Vid detta tillfälle hade endast en person glömt att
förnya sitt förordnande, något han lovade göra snarast. Denne person var ordningsvakt
sedan länge och i tjänsten bekant med polisassistent Robert Pedersen. Poliskommissarie
Håkan Ershammar menar att de mest vanliga anmälningarna oftast handlar om
ordningsvakter som just glömt att förnya sitt förordnande, något som enligt uppgift
oftast görs upp i godo. Många av vakterna har varit ordningsvakter under en mycket lång
tid och är personligt bekanta med den kontrollerande polisen. Detta kan ses som en
fördel i arbetet för både Polisen och ordningsvakt, att många, både ordningspoliser men
kanske än mer ordningsvakter arbetat under lång tid och hunnit lära känna varandra. Vid
kontrollen under examenskvällen var det tydligt att det både fanns en slags kollegial
gemenskap men samtidigt också en förståelse av Polisens självklara auktoritet som
kontrollerande myndighet.
Poliskommissarie Håkan Ershammar menar att den ibland medialt förmedlade
stereotypiska bilden av ordningsvakter sällan stämmer. Han menar att i samhället finns
det ibland en skev bild av vad ordningsvakter får och inte får göra. När en person
bedöms vara alltför berusad och inte kommer in på krogen så är det inte sällan som en
del upplever sig ha blivit kränkta, och när vissa hamnar i en våldssituation och möts av
batongslag, så menar en del av dem sig ha blivit utsatta för övervåld. Oftast menar Håkan
att dessa ingripanden sker korrekt men att den allmänna uppfattningen är att man inte
behöver lyda utan kan göra vad som helst. De fel som däremot görs av ordningsvakter,
menar Håkan, handlar mer om att man har gripit någon för brott som inte är möjligt att
gripa någon för. I dessa fall saknas dock oftast uppsåt från ordningsvakternas sida varför
det sällan leder till något.
Polisen samlar regelbundet också till ordningsvaktsträffar där aktuella frågor tas upp.
Nyligen har frågor om krishantering, inte minst med tanke på den person som utanför en
krog i Piteå fick sin hals avskuren. Arbetsmiljö och arbetsledning är andra frågor som
man talar mycket om. En annan viktig sak som Polisen vill vidareutveckla avseende
ordningsvakter är deras kompetens i samband med brottsutredningar. Många brott begås
på krogen och det är därför viktigt att man kan säkra bevisning, fånga upp vittnen, lära
sig att ta signalement, spärra av brottsplatser, kunna redogöra för händelseförlopp etc.
En av ordningsvakterna var också inne på detta och menade att ordningsvakterna många
gånger, särskilt de mer erfarna, har stor kännedom om mycket av det som rör sig på och
kring krogen och att de gärna kunde bli mer använda av Polisen i sitt arbete. Här menade
han att det borde finnas saker som ordningsvakterna kunde få kännedom om eftersom
de stod under Polisens befäl, t ex i samband med spaning.
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Ordningsvakternas perspektiv på tillsyn
Ordningsvakterna kan vara anställda av krögaren eller anlitas av denne men i lagens
mening är den som hjälper Polisen att upprätthålla den allmänna ordningen (Statens
Folkhälsoinstitut, 2012:05). Polisen är att anses som ordningsvaktens förman och
ordningsvakterna är rapporteringsskyldiga till Polisen. Det betyder också att den rapport
som ordningsvakten skriver efter varje pass lämnas in till Polisen. I en mening är
ordningsvakten där på uppdrag att kontrollera krögaren att verksamheten bedrivs i
enlighet med Polisens önskan. Deras uppgift är i lagens mening entydigt utifrån deras
delegation från Polisen men som anställda eller anlitade av krögaren blir ibland uppdraget
mer komplicerat. En av de intervjuade ordningsvakterna uttrycker detta så här:
”Du är ju i en beroendeställning, polisen kommer till krogen och tycker att det är stökigt,
[som ordningsvakter], skall vi ju lyda polisen. Men sen menar krögaren att det var ju lugnt
ikväll, vi måste släppa in mer folk men då får ju inte vakten kanske fortsätta att jobba där om
han inte blidkar krögaren och samtidigt så kan man bli av med förordnandet om man inte
lyder Polisen. Det är ju Polisen som sätter nivån. Ordningsvakten hamnar mitt emellan, ’jaha
hur ska jag nu göra’.”

Detta förhållande menade poliserna oftast inte var något problem men att det fanns
andra saker som man gärna såg som utvecklings- och förbättringsområden. En av
poliserna menade sig ha stor förståelse för ordningsvakternas situation och tyckte
generellt att de gjorde ett bra arbete. De gör detta på sin fritid, har ofta en kortare
utbildning och riskerar ofta att bli avtrubbade inför det de ser. Den kritik som riktades
handlade oftast om att vara mer ”på hugget”, att agera preventivt, vara observant och
alert i sin funktion. En av ordningsvakterna som också bedrev egen
ordningsvaktsuthyrning menade sig snabbt kunna bedöma kvaliteten hos olika
ordningsvakter:
”Vi har idag en del av de äldre som ses som bra vakter, för de är lättsamma och skojar, men
de agerar först då det händer något. Sen kommer de här som är duktiga och de agerar, men
folk hinner inte vara med, de menar att vakterna här är korkade, och använder övervåld och
allt sånt, men innerst inne är det en jätteduktig vakt som hunnit se något, men ingen annan
har hunnit se något, det är ett proffs.”

Han menar att de letar efter ordningsvakter som agerar preventivt och kan hantera olika
kategorier av gäster. Ofta handlar det om att i vänliga och vardagliga ordalag leda in
samtalet så att gästen själv inser att det kan vara dags att bege sig hem. En av krögarna
var inne på samma tema och menade att det alltid är viktigt att kunna föra samtal om
berusningsnivå så att människor, om möjligt, inte förlorar ansiktet och av den
anledningen skapar problem. Båda ordningsvakterna menar att ordningsvaktsarbetet
fordrar en förståelse av psykologiska processer och om hur människor fungerar i olika
situationer. I den ena ordningsvaktens företag har man därför arbetat mycket med
värdegrundsfrågor både för att etablera en tydlighet i riktlinjer i arbetet men också om
hur man som ordningsvakt arbetar gentemot gästerna. Den andra ordningsvakten driver
också vaktbolag och hade implementerat filosofin rörande Arena Krogen som Polisen i
Norrbotten startat som handlar om överservering, narkotika och arbetet gentemot
kriminella i krogmiljö.
En mer generell kritik riktades från en av ordningsvakterna som menade att det i vissa
fall fanns alltför stora skillnader i de bedömningar som gjordes av poliser avseende
berusningsnivåer. Han menade att AAS-utbildningen hade förbättrat denna situation
men menade samtidigt att det fanns mer att göra. Han talade också om ett ibland omvänt
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förhållande där äldre, och i vissa avseende mer erfarna ordningsvakter, kunde hamna i
situationer där de ”dirigerade” yngre och mer oerfarna poliser i situationer som bl.a.
rörde berusningsnivåer och LOB-ingripanden.
Utvecklingsarbete av tillsyn
Sammanfattningsvis verkar tillsynsarbetet tagit ett stort steg framåt i och med AASutbildningen. Trots att de frågor som ställts till intervjupersonerna om tillsyn i någon
mening får anses som ledande, i meningen starkt kopplad till AAS-konceptet, så står det
ändå klart att alla menar att tillsynsverksamheten idag kännetecknas av dialog, samverkan
och samsyn. Trots det menar man att det finns mycket kvar att göra, och att den nivå av
samverkan som nu finns inte skall anses leva av egen kraft utan fordrar ett kontinuerligt
underhåll.
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Samverkan
I en av STAD-rapporterna (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem)
undersöktes hur Ansvarsfull Alkoholservering som metod hade implementerats ute bland
kommunerna i landet (Trolldal, m.fl., 2012). Av landets 290 kommuner deltog 235 i
undersökningen. Samtliga av dessa uppgav att de arbetade med metoden Ansvarsfull
Alkoholservering, men alla arbetade dock inte med metodens alla tre delar. Av de
svarande var det bara 13 procent av kommunerna som arbetade med metodens alla tre
delar, utbildningsdelen 64 procent, tillsynsdelen 48 procent och samverkan endast 34
procent. Det visar möjligen på två saker, att arbetet med samverkan dels inte anses som
den viktigaste delen i metoden, dels att den kräver resurser som många inte har. I
rapporten lyfter man fram som en förklarande faktor att AAS som metod är ”en mycket
komplex metod med många inblandade aktörer på olika nivåer och inom olika samhällssektorer”
(Trolldal, m.fl., 2012).
Samverkan kan utifrån flera avseenden ses som en integrerad del av Ansvarsfull
Alkoholservering. Med det avses att konceptet bygger på att det finns ett flertal former
av samverkan mellan de olika berörda aktörerna inom detta område. I huvudsak avses
dock när man talar om samverkan inom AAS-konceptet; skapandet av en styr- eller
referensgrupp där olika aktörer från området i kommunen ingår (Trolldal, m.fl., 2012, s.
10). Detta innebär att nyckelpersoner från kommunen och Polisen samt representanter
från restaurang- och krognäringen ingår i denna grupp. Dessa är då tänkt att aktivt och
kontinuerligt arbeta med planering, utveckling och utvärdering av verksamheten. Om vi
använder oss av metaforen cykelhjul, kan AAS styrgrupp i Luleå ses som navet för
samverkan i AAS-verksamheten. Från detta nav utgår det ekrar, i form av olika initiativ,
som AAS-utbildningen, ordningsvaktsutbildning, kontroller, tillsyner, seminarier och
andra forum, som sträcker sig till däcket som rör marken, i form av de personer som på
olika sätt agerar inom detta område som inspektör, poliser, krögare, serveringspersonal,
entrévärdar, ordningsvakter, etc.
Ansvarsfull Alkoholservering kan i en mening ses som ett slags avtal, kontrakt eller
överenskommelse avseende ett visst bestämt mål, som aktörer, som i grunden har olika
uppdrag, intressen och syften för sin verksamhet, kommer överens om att arbeta mot.
Den rationalitet, dvs. de faktiska och förnuftiga skäl, som utgör grunden för varje aktörs
medverkan i denna överenskommelse kan sägas både vilar på en grund av en viss form
av tvång och en viss form av intresse. För kommunen ligger i grunden en statlig
delegation (via Länsstyrelsen) vars syfte är att se till att alkoholservering i offentliga
myndigheter sköts enligt de lagar som gäller samtidigt som det finns ett egenintresse för
varje kommun att kommunmedborgarna har en god hälsa och upplever säkerhet, inte
minst i offentliga miljöer. För Polisen finns ett grundläggande uppdrag att säkerställa
säkerhet och ordning i offentliga miljöer och i ett större perspektiv är det övergripande
målet att medverka till skapandet av ett samhälle som upplevs säkert och tryggt att leva i.
För ordningsvakterna finns det ett grundläggande reglemente som styr deras uppdrag
och verksamhet samtidigt som det finns ett intresse i att medverka till att utelivet upplevs
som trevligt, stimulerande och samtidigt känns tryggt. För krögaren kan kravet eller
tvånget sägas komma från flera håll. I de flesta fall ligger antagligen ett genuint intresse av
att skapa trivsamma mötesplatser för människor. Tillsammans med detta finns det också
för krögaren ett nödvändigt krav och önskvärt mål om lönsamhet. Tillsammans med dessa
intressen finns det också ett krav på skötsamhet, avseende de regler (i AAS avseende) som
gäller för alkoholservering. För krögaren finns det med andra ord både krav och
intressen som är juridiska och ekonomiska, och andra som till sin karaktär inbegriper
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kulturella och sociala behov hos krögaren. För restaurang- och krogpersonal finns det ett
generellt krav på i första hand lönsamhet, effektivitet och kvalitet samtidigt som det
också finns intressen av skilda slag men som för det mesta handlar om trivsel och
säkerhet.
Det är samtidigt viktigt att se att som aktör, i form av myndighetsperson, företagare eller
anställd, är man också människa och där delar vi också utifrån vår förståelse av samhället
och dess bestånd, en form av samhällsansvar. Det betyder att vi inte enbart agerar i vår
yrkesutövning utifrån vår profession utan många av våra bevekelsegrunder för våra
beslut och handlingar är också sociala. Vi kan säga att vi agerar och förväntas agera som
människor. Denna aspekt av yrkesutövning kan sägas ständigt vara uppe för diskussion,
t ex i samband med det som ibland uppfattas som alltför rigida och byråkratiska beslut av
en myndighetsperson, polisens och ordningsvakternas användande av våld eller vid
situationer av överservering. Denna fråga om samhällsengagemang och uttryck av
mänsklighet har också på senare tid begreppsliggjorts, t ex i form av CSR (Corporate
Social Responsibility) som handlar om företagens samhällsansvar. Det handlar om
aspekter av hållbarhet, där företag tar finansiella, miljömässiga och sociala ansvar i det
samhälle de tillhör. Detta engagemang är också ett sätt att marknadsföra sig som
ansvarstagande, delaktig och inte enbart intresserad av kortsiktig lönsamhet, utan istället
en hållbar lönsamhet för många.
Men vad har då allt detta med Ansvarsfull Alkoholservering att göra? I grunden är det
viktigt att se att de faktorer som kan få detta koncept att fungera inte enbart kan vila på
en grund av krav och skyldigheter utifrån plikter kopplade till föreskrifter utan måhända
än mer på en grund av frivillighet och ett intresse för samhällsansvar.
Styrgruppens arbete
I styrgruppen har man ändå sedan 2007 då Ansvarsfull Alkoholservering startade som
verksamhet i Luleå kommun, haft en fast grupp av medlemmar. Den har bestått av
alkoholinspektör Håkan Auland, Johanna Henriksson med ett drogförebyggande ansvar
inom Socialtjänsten, alkohol- och drogsamordnare Maria Strömgren som också genom
åren haft en sammankallande och administrativ roll i gruppen. I gruppen har också ett
antal poliser (oftast två) och krögare (minst en) suttit med i styrgruppen. Under senare tid
har bl.a. gruppchefen för områdespoliserna, polisinspektör Patrik Hellberg suttit med i
gruppen. Från krogbranschen har krögare Christer Andersson suttit med under ett antal
år. Gruppen brukar träffas två gånger per år.
Utifrån den information som ges i protokollen verkar styrgruppen för AAS också
fungera som styrgrupp för Krogar för knark, vilket innebär att en del frågor rörande
denna verksamhet också tas upp vid dessa sammanträden. Men avseende styrgruppen för
AAS-arbetet har stor del av deras sammanträden handlat om planeringen,
genomförandet och utvärderingen av AAS-utbildningen. I princip har det varje gång
tagits upp frågor om hur det senaste kurstillfället genomförts och hur de har tagits emot
av kursdeltagarna. Frågor om hur kursaktiviteterna kan utvecklas och hur kommande
kurstillfällen bör planeras är också ofta stående punkter vid styrgruppsträffarna. Oftast
har Polisen informerat om läget ute på stan avseende berusningsnivå, ingripanden och
sådant som framkommer vid kontroller och tillsyner, något som verkar ha föranlett
diskussioner runt dessa frågor där alkoholinspektör Håkan Auland gett sin syn och
krögarna gett sin syn. Det kan även konstateras vid en genomläsning av protokoll att
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man inom styrgruppen vid några tillfällen har diskuterat frågor som rör utvecklingen av
AAS-konceptet. Vid ett tillfälle (2009) diskuterades specifikt vikten av att fortsätta med
arbetet på krogarna (tillsyner) och att samla krögare för att diskutera verksamheten.
Andra frågor har handlat om att sprida verksamhetens innehåll och syfte genom media
(2013). Ibland har frågor om att få nya grupper, t ex gymnasieelever att gå AASutbildningen (2007). Det har också genom åren genomförts ett antal studentarbeten via
LTU (2012), som också har beaktats i styrgruppen.

Centrala frågeställningar
Vid en genomläsning av minnesanteckningar förda vid samverkansmöten mellan krögare
och myndigheter framkommer det att vid många av dessa tillfällen har det tagits upp
likartade frågor. Frågan om hur Ansvarsfull Alkoholservering som verksamhet kan
utvecklas verkar vara en fråga som ofta återfinns på dagordningen, och då ofta påkallad
av krögare. Detta kommer mest till uttryck som en önskan om ”påfyllning”, och
uppföljning av AAS-utbildningen. Man menar då ofta att det är några år sedan
utbildningen genomfördes och det finns ett behov och en önskan om att repetera
kunskaper och diskutera olika bedömningsfrågor. Dessa behov och önskemål stämmer
också väl överens med vad de intervjuade krögarna berättar. Ett annat ämne som också
verkar vara vanligt förekommande vid dessa samverkansträffar handlar om hur Polisen
bedömer en ”för hög berusningsnivå”. Att denna fråga är högintressant och i någon
mening ständigt aktuell, är också något som bekräftas i intervjuerna. Polisen som den
myndighet som i någon mening har sista ordet också får redogöra för de bedömningar
som görs avseende berusningsnivå. En tredje fråga som ofta tas upp vid dessa tillfällen
handlar om hur polisen ser på den rådande situationen ute på krogarna. Vanliga frågor
under detta tema verkar vara hur Polisen bedömer nivån av berusning ute på krogarna,
hur aktuell statistik för våld- och misshandel i krogmiljö ser ut. I någon mening kan det
intresse som krögarna visar just dessa frågor sägas handla om i vilken mening AASverksamheten fungerar och ger effekt.
På ett sätt kan dessa tre diskussionsområden som verkar vara kontinuerligt
återkommande, inte bara på dessa träffar utan genomgående i AAS-verksamheten, ses
som symptomatiska för hela AAS-konceptet. Frågorna uttrycker i egentlig mening AASkonceptets grundläggande logik:
om vi skapar en kunskapsbas rörande alkoholfrågor, och med denna som
grund tillsammans arbetar fram en gemensam förståelse och en
överenskommen definition av vad märkbart berusad är och arbetar utifrån
den så kommer detta att leda till att berusningsnivån generellt sänks på våra
restauranger och krogar och i förlängningen, kommer våld och misshandel att
minska.
Denna logik kan också sägas bli uttryckt i de frågor som samverkansträffarna i första
hand diskuterat, och, som verkar intressera dess aktörer. Dessa kan sammanfattas:
•
•
•

Hur kan vi utbilda och upprätthålla en tillräcklig kunskapsnivå bland berörda
aktörer avseende de frågor som AAS-utbildningen tar upp?
Hur kan vi tillsammans uppnå en gemensam tolkning av märkbart berusad?
Hur kan vi säkra att vårt arbete ger effekt?
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AAS som sammanbindande faktor
Nedan skall vi fördjupa oss i en analys av dessa frågeställningar och se hur de också
kopplar till AAS-konceptets tre grundpelare, men först skall vi betrakta några aspekter
inom det fält som utgör verksamheten för Ansvarsfull Alkoholservering.
Utifrån modellen nedan (se fig. 7) kan fältets aktörer begränsas till fem, kommun,
Polisen, ordningsvakter, krögare samt krogpersonal. Samtliga aktörer kan sägas ha en
relation med varandra, både före och utanför verksamheten för Ansvarsfull
Alkoholservering (se fig. 8) men den samlar dessa fem aktörer runt det mål som finns
uttryckt för AAS. Det är viktigt att man ser att AAS som koncept samlar dess aktörer runt
ett gemensamt mål men det binder också i någon mening dem samman i förväntningar
och krav som riktas på verksamheten, på varandra och dem själva. Denna samling runt
AAS-konceptet kan också ses som en del av den motor som driver mycket av
verksamheten. Den kan också ses som den inre motivationen för den samverkan som
finns.
Figur 7: En modell över samverkan inom AAS

Det blir tydligt utifrån de gjorda intervjuerna att det också av de flesta uppfattas så. AASverksamheten innebär att aktörerna delar en gemensam förståelse av något men också att
de bär ett gemensamt ansvar, även om det ansvaret naturligtvis inte uppfattas som jämnt
fördelat bland aktörerna. Den streckade linjen i modellen delar verksamhetens aktörer i
två grupper som på ett grovt sätt kan delas in i ett myndighetsfält och ett frivillighetsfält.
Även om vi kan utgå från att verksamheten, enligt tidigare resonemang, karaktäriseras av
frivillighet och samhällsansvar, även bland myndighetsrepresentanterna, så agerar ändå
kommunen, Polisen och ordningsvakterna i hög grad utifrån sin funktion och uppdraget
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i egenskap av myndighet. Deltagande i AAS karaktäriseras i den meningen inte av
frivillighet utan av plikt medan det andra fältets aktörer i grunden måste ses som frivilliga
aktörer. Detta stämmer inte riktigt med tanke på att krögare med öppettider längre än
01:00 kopplat till serveringstillståndet måste gå AAS-utbildningen. Men just detta faktum
kan inte ses som ett bevis för att man inte viljemässigt har anslutit sig till AAS-konceptet.
Ordningsvakternas placering i modellen kan diskuteras. Orsaken till att de är placerade
mitt mellan vill främst synliggöra den ambivalens som deras arbetsuppgifter ibland kan
innebära som i juridisk mening både underställda Polisen samtidigt som de antingen är
anställda av krögare eller ett vaktbolag, samtidigt som de oftast har en ordinarie
anställning dagtid på annan plats. Denna ibland ambivalenta situation kan också möjligen
ses komma till uttryck i deras generellt låga deltagande vid AAS-utbildningen.
Samverkan inom AAS
I den samverkansdel som utgör AAS pekar konceptbeskrivningen främst på styrgruppens
konstitution och funktion. Samtidigt är det också viktigt att se att samverkan sker på flera
andra sätt och i flera olika sammanhang i AAS-verksamheten. I nedanstående modell
framhålls några av dessa (se fig. 8). Dessa exempel på samverkan kan också sägas bygga
på redan tidigare förekommande ”naturliga” relationer. Mellan kommunen och Polisen
finns ett i flera avseenden gemensamt myndighetsansvar som tidigare beskrivits och som
bl.a. kommer till uttryck både i planeringen och genomförandet av AAS-utbildningen
men också i tillsynsarbetet. Polisen är bl.a. remissinstans till kommunens beslut ifråga om
serveringstillstånd.
Figur 8: En modell över olika relationer i AAS

Den samverkan som finns mellan Polisen och ordningsvakterna kommer främst till
uttryck i kontroll- och tillsynsarbetet. Polisen rekryterar, utbildar och kontrollerar
ordningsvakterna och ordningsvakterna rapporterar från den ordinarie tjänstgöringen till
55

Polisen och ses på det sättet som Polisens förlängda arm i ur säkerhetssynpunkt utsatta
områden. Mellan krögare, krogpersonal och ordningsvakter finns det också avseende
AAS-verksamheten en viktig samverkan där den inre, interna tillsynen av både
inkommande och närvarande gäster ständigt behöver kommuniceras och både
individuellt och gemensamt bedömas.
Samverkan som begrepp går alltid att diskutera huruvida det aldrig kan avse
inomorganisatoriska samarbeten eller om det alltid inbegriper transorganisatoriska
samarbeten. Oavsett detta så kan vi utgå från att Ansvarsfull Alkoholservering och dess
koncept i huvudsak bygger på samverkan mellan alla berörda aktörer inom fältet för
offentlig alkoholservering men att uttryck för samverkan också inbegriper andra viktiga
samarbeten mellan enskilda aktörer och inom organisationer.
Beroenden i AAS
För att ytterligare belysa samverkan är det också oftast av vikt att belysa relationernas
karaktär. Enligt modellen nedan (se fig. 9) finns det också det som kan beskrivas som
beroenden mellan vissa av aktörerna. Från krögarnas sida finns ett lagstiftat beroende till
kommunen utifrån det faktum att det inte är tillåtet att sälja alkoholhaltiga drycker utan
tillstånd i Sverige, och att kommunen är tillståndsinstans. I den meningen finns det en
lagstadgad skyldighet för krögarna att informera sig om, hålla sig underrättad om och
agera i enlighet med lagstiftning och kommunala riktlinjer på området.
Figur 9: En modell över relationella beroenden i AAS

Detta grundläggande förhållande kan inte ses annat som en betydande förutsättning för
AAS-konceptets genomförande, men som tidigare diskuterats, inte enbart detta. Ett
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liknande beroende är från krögarnas sida riktat till Polisen. Detta i flera avseenden.
Polisen är också tillsynsmyndighet avseende ordning och säkerhet och krögaren bär här
på ett viktigt ansvar för den verksamhet som denne bedriver. Detta gäller inte minst
Polisens förordnande av ordningsvakter.
Från ordningsvakternas sida finns det också en annan typ av beroende gentemot Polisen
som dess uppdragsgivare. Polisen rekryterar, utbildar men är också kontrollinstans över
ordningsvakternas arbete. Detta medför att ordningsvakterna i mycket av sitt arbete är i
ett beroende av Polisens stöd, i form av utbildning, uppbackning och tolkning. I frågan
om tolkningen av berusningsnivå, en fråga som kommer att mer i detalj belysas senare, är
det tydligt hur ”allas ögon”, inte enbart ordningsvakternas, är riktade mot Polisen och
den tolkning de gör vid t ex kontroller och tillsyner.
När det sedan kommer till restaurangen eller krogen finns det också olika typer av
beroenden som inte är helt obetydliga i det praktiska arbetet med AAS ute på fältet.
Krögaren är beroende av sin personal, både krogpersonalen och ordningsvakterna. För
AAS-konceptets del kan detta exemplifieras i hur krögarna skickar sin personal på AASutbildning och den interna utbildning och diskussion man för mellan personalen om t ex
bedömningen av berusningsnivå. Från krogpersonalens sida är naturligtvis
anställningsförhållandet ett betydelsefullt beroende som spelar roll för agerande i frågor
som anknyter till AAS-konceptet. Det är i slutändan krögaren som bestämmer om den
kultur och de regler som skall gälla för restaurangen eller den krog som de anställda
arbetar på. För ordningsvakten är beroendet till krögaren som arbetsgivare eller anlitande
organisation mindre med tanke på ordningsvaktens polisära uppdrag men är ändå inte ett
obetydligt beroende utan också något som kan innebära komplicerade situationer som
rör faktorer knutna till AAS-verksamheten.
Samverkans plats i AAS
En av de frågor som diskuterades i planeringen av utvärderingsprojektet handlade om
vikten av de tre ben som AAS bygger på. Då förutspåddes samverkansdelen få en central
plats i utvärderingen. Grunden för detta resonemang handlade främst om att det fanns
en förståelse att samverkansdelen verkade ha mest utvecklingspotential och, som också
STAD-rapporterna visade, vara den del som verkar vara den mest svåra delen att
utveckla (Trolldal, B. M.fl., 2012a). En fråga som utvärderingen försökt lyfta upp har
varit de inbördes relationerna mellan de tre olika benen inom AAS. Ett sätt att illustrera
detta skulle kunna se ut enligt följande:
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Figur 10: De tre benen inom AAS och deras inbördes relationer

I AAS-utbildningen sker en kunskapsförmedling av viktiga fakta rörande alkohol och
alkoholservering men utbildningen bör först och främst ses som det samlande kitt i AASkonceptet. Det är en plats där fakta förmedlas men främst, även om detta inte i någon
större omfattning nämns, är det den plats och tillfälle då konceptet predikas, befästs och
marknadsförs bland branschens, och AAS-verksamhetens aktörer. Den bearbetning som
sker under utbildningen av hur en ansvarsfull alkoholservering genomförs, hur
berusningsnivå och märkbart berusad bedöms blir en gemensam erfarenhet och ett
gemensamt tankegods som alla som gått utbildningen delar.
Tillsynsdelen kan naturligt ses som enbart ett myndighetsutövande från Polis och
kommun men i ett AAS-perspektiv är det inte enbart detta, utan snarare ett möte då den
gemensamma kunskapen och förståelsen, nu i en verklig situation, appliceras och i en
mening kontrolleras om den håller måttet. Den gemensamma kunskapen och förståelsen
av begreppen berusningsnivå och märkbart berusad innebär att tillsyn inte längre enbart
kan ses som en envägskommunikation utan också något som kan kännetecknas av dialog
och samförstånd.
Samverkansdelen kan sägas handla om en kontinuerlig uppdatering av aktuella händelser,
och den utveckling som sker av AAS-verksamheten men handlar också om ett pågående
samtal om nödvändiga utvecklingsområden. Dessa delar är mest framträdande inom
styrgruppen men samverkan kan ses som något som pågår i flera sammanhang i AAS
verksamhet.
En viktig aspekt av relationen mellan de olika benen inom AAS-verksamheten handlar
om den utveckling som sker i mötet mellan de olika delarna. Den utveckling som har skett
genom relationen mellan AAS-utbildningen och tillsyn (1) kan sägas vara stor. För
58

tillsynen betyder det att den gemensamma förståelsen av centrala begrepp och vad
ansvarsfull alkoholservering i praktiken kan betyda har utvecklats. Vid tillsynstillfällen
kan både Polis och alkoholinspektör dels förvänta sig en större förståelse av tillsynens
innehåll och syfte, dels förvänta sig kunna föra insiktsfulla och utvecklande samtal med
krögare, ordningsvakter och restaurang- eller barpersonal om den pågående
verksamheten med stöd av den gemensamma kunskap som getts i utbildningen. Omvänt
kan man också förvänta sig att dessa tillsynstillfällen skall generera frågeställningar och
förslag till förbättringar av AAS-utbildningen som i någon mening kan ses som
evidensbaserade.
Den utveckling som skett genom relationen tillsyn och samverkan (2) är också
betydelsefull. Till exempel så har styrgruppsarbetet där representanter från Polis,
kommun och krogbranschen inneburit att man getts tillfällen att på djupet diskutera olika
frågeställningar rörande tillsyn och olika situationer som uppstår i samband med
alkoholservering som är särskilt komplicerat. Samverkan har också inneburit att de som
utför tillsynerna är kända och att dialogen har kunnat föras på ett mer avdramatiserat sätt
än tidigare. Omvänt får tillsynen en stark betydelse för samverkan eftersom tillsynen kan
ses som den konkreta praktiken av AAS, där allt ställs på sin spets och där teorin testas.
Tillsynen blir därför att sätt att fördjupa samverkan i den nyansering av bedömningar
som görs.
I relationen mellan samverkan och AAS-utbildning (3) är det mest påtagliga
utvecklingsområdet utvecklingen av AAS-utbildningen som diskuteras vid
styrgruppsträffarna. Det kan ses som ett pågående samtal där förändringar av AASutbildningstillfällena ofta justerats både utifrån utvärderingar från deltagare samt
erfarenheter gjorda av ledning och föreläsare. Omvänt kan man säga att AASutbildningen av den anledningen utgör ett för AAS-konceptet så signifikativt tillfälle för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte och nätverkande för samtliga inom branschen, att den
får en avgörande betydelse för den sammanfattande samverkan inom AAS.
Perspektiv på AAS-verksamheten
Ett annat sätt att betrakta de tre benen i AAS-konceptet på är låta varje ben utgöra
grunden för ett möjligt perspektiv på AAS-verksamheten (se figur 11). Dessa tre
perspektiv skall inte i första hand ses som tre olika beskrivningar av verkligheten utan
mer som idealtyper, konstruerade av verkliga element men vars främsta syfte är att utgöra
en grund för reflektion. Perspektiven är inte heller ideala, önskade scenarier av
verkligheten utan bara skapelser för att lyfta upp viktiga och intressanta aspekter av det
fenomen man studerar.
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Figur 11: Tre perspektiv på AAS-verksamheten

Myndighetsperspektiv
Med Tillsyn som grund för verksamheten kan man säga att verksamheten i första hand
ses utifrån ett myndighetsperspektiv (1). Med tillsyn som det viktigaste benet hamnar
myndighetsansvaret att se till att serveringstillstånden inte missbrukas i högsätet. Utifrån
detta perspektiv blir det därför viktigt att samtliga aktörer följer de krav som finns och att
fastlagda sanktioner automatiskt följer vid normbrott. I detta perspektiv handlar det
främst om ett fokus på ”verkstad”, och att det är något som måste kontrolleras. Det
intressanta är med andra ord inte att prata om ansvarsfull alkoholservering utan främst
om att få det att fungera. Ansvaret ses främst ligga på myndigheterna som också har
sanktionsmöjligheterna. Risken finns annars att saker och ting blir alltför lössläppt och
okontrollerbart.
Risken med ett myndighetsperspektiv är att det gynnar en slags skötsamhetskultur där det
utvecklas en aktiv part (myndigheterna) och en mer mottagande, passiv och skötsam part
(krögare, krogpersonal, i viss mån ordningsvakterna) vars förståelse av AASverksamheten i första hand handlar om att klara tillsynerna. Med en betoning på tillsyn
blir AAS-utbildningen och samverkan i första hand reaktiv och anpassas efter de resultat
som tillsynen visar på.
Utbildningsperspektiv
Med Utbildning som främsta fokus för verksamheten får vi ett utbildningsperspektiv (2) på
AAS-verksamheten. Utifrån detta perspektiv är det viktiga att information, fakta och en
”rätt” syn på ansvarsfull alkoholservering förmedlas och sprids i samhället men främst till
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branschens huvudsakliga aktörer. Med detta perspektiv kan man säga att man utgår från
att något måste tillföras, adderas i betydelsen att det är något som saknas. Det viktiga blir
därför att få så många som möjligt att gå utbildningen, och genom god planering och
pedagogik tillförsäkra sig att deltagarna tillgodogör sig utbildningens innehåll. Ansvaret
kan i huvudsak sägas ligga på planerande och ansvariga myndigheter att ge ”rätt”
utbildning men också på mottagande part att vilja ta del av utbildningen. Farhågan
utifrån detta perspektiv är att det råder brist på kunskap, och omvänt där kunskap finns,
finns det goda chanser att få det här att fungera.
Möjligheterna med detta perspektiv med fokus på AAS-utbildningen är samtidigt att det
finns en förståelse av att alkoholservering inte är naturgiven kunskap och kompetens,
utan något som behöver undervisas om, processas och som främst behöver tid. Inom
detta perspektiv ser man behovet av att lärandet också sker i grupp, i dialog med andra.
Riskerna inom detta perspektiv är att kunskapsförmedlingen utgår från ett top-downperspektiv, i meningen att det handlar om förmedling av fakta som upplevs komma
”uppifrån” och inte som en gemensam, dialoginriktad lärandeprocess. Det andra benet
tillsyn får i detta perspektiv funktionen av kontrollstation, i meningen att tillsynen blir ett
tillfälle där utbildningen fortsätter att processas och kontrolleras om den har blivit
implementerad ute i verksamheten. Det tredje benet, samverkan, kan i detta perspektiv
ha lite olika funktioner, t ex som remissinstans där utbildningens resultat informeras om i
olika samverkansgrupper.
Samverkansperspektiv
Ett tredje perspektiv är där samverkan kan sägas står i fokus, samverkansperspektivet (3).
Inom detta perspektiv är det viktiga att alla är med på tåget, i meningen att branschens
aktörer inte bara förstår konceptet utan också aktivt deltar i dess olika delar. Om det i de
andra perspektiven är viktigt att kontrollera och tillföra så är det inom detta perspektiv
mest viktigt att komma överens. På ett sätt så nöjer man sig inte med att enbart få tillstånd
en verkstad, att saker och ting fungerar i praktiken, eller att alla har förstått, att genom
kunskapsförmedling få alla att kunna motivera varför konceptet är bra utan att också
hjärtat är med, i betydelsen att det finns en viljebaserad överlåtelse till konceptet. Det blir
därför viktigt med ett sådant perspektiv att träffas och att få lyssna in varandras åsikter.
Målet är att ha en så bred bas av delaktighet som möjligt, och att verksamheten uppfattas
som gemensam och att det finns möjligheter till initiativ från en bred bas bland
verksamhetens aktörer.
En farhåga inom detta perspektiv är att olika intressen motverkar varandra och implicit
hindrar konceptet från att få full effekt. Svagheten med en konsensuell ambition är just
detta att man riskerar att aldrig riktigt nå fram till ett beslut där alla är överens, som kan
omsättas i praktik. I den bästa av världar blir utbildningen, utifrån detta perspektiv, i
huvudsak ett uttryck för en bred bas av erfarenhet och praktik från verksamheten därför
att detta har blivit grundligt kommunicerat. I andra fall riskerar utbildningen snarare att
begränsas av motstridiga intressen inom samverkansgrupperna. Detsamma kan sägas
gäller tillsyn där en samverkansform där frågor kontinuerligt och under längre tid dryftas
bland många möjliggör en fördjupad form av tillsyns- och kontrollverksamhet för alla
inblandade partners.
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Utvärdering av AAS i Luleå
Ingen av dessa tre idealtypiska perspektiv finns i sin renodlade form i Luleå. Utifrån de
studier som gjorts av de tre olika benen i AAS-konceptet och dess implementering av
dessa i olika kommuner i Sverige så verkar Luleå ligga långt framme i detta avseende
(Trolldal, B. M.fl., 2012a). Endast 13 procent menade sig arbeta med samtliga tre ben,
något som Luleå gjort under en längre tid. Nu är denna undersökning lite gammal, den
undersöker hur det såg ut under 2008-2009 så saker och ting kan, och har antagligen
också förändrats sedan dess men Luleå kommun har under lång tid haft ett framgångsrikt
arbete med alla dessa tre verksamhetsområden inom AAS. När det gäller AASutbildningen har 365 personer gått utbildningen, 5 förutom alla de vid STUK som
genomgått utbildningen. Tillsynsarbetet har snarare intensifierats från Polisens sida under
några år för att nu minskat något men fortfarande utförs tillsyn och kontroll med hög
frekvens. Samverkan, uttryckt i styrgruppsarbetet har under lång tid bedrivits
framgångsrikt med varje aktörsgrupp representerad. Allt detta generellt betraktat för
Luleå kommuns AAS-verksamhet.
I den AAS-verksamhet som Luleå kommun bedriver kan man med fog konstatera att
AAS-utbildningen är dess främsta ansikte utåt. Att både utbildningen och konceptet
benämns ansvarsfull alkoholservering kan bara ses som symptomatiskt. För många inom
branschen och som på olika sätt deltar och berörs av AAS-verksamheten är det AASutbildningen som man talar om och refererar till. Det som förmedlas och uppnås där blir
i sig ett resultat för verksamheten som signalerar dess framgång. Här finns det därför en
risk att enbart nöja sig med att så många personer som möjligt deltagit vid utbildningen.
Detta understryks också av flera som gärna ser att utbildningen följs upp av fortbildning
eller träffar som på olika sätt följer upp utbildningen. Det är tydligt att AASutbildningens innehåll utgör ett ”förståelsekit” för aktörerna inom konceptet men också
en inträdesbiljett till reflektion, dels över hur utbildningen skall appliceras i den egna
verksamheten, dels över hur konceptet kan vidareutvecklas. Det finns därför anledning
att fundera vidare på hur AAS-utbildningen kan tas tillvara i detta avseende. Frågan är
också om det faktum att man deltagit vid en AAS-utbildning bör basuneras ut än
tydligare, i syftet att ytterligare signalera dess värde. Det kan vara ett sätt att markera
status för konceptet.
När det gäller betoningen på tillsyn på restauranger och krogar i Luleå så visar
utvärderingen att den i hög grad är integrerad AAS-verksamheten. Med detta avses att
tillsynsverksamheten görs i en förståelse av att en hög andel av personal har genomgått
AAS-utbildningen och av den anledningen kan förväntas delta i initierade samtal om
berusningsnivå och begreppet märkbart berusad. Det verkar finnas en generellt hög
lägstanivå avseende förståelsen av dessa begrepp. Det finns ett fokus på tillsyn, inte minst
från Polisens sida men den är inte i första hand myndighetsstyrd utan i hög grad AASinitierad. Det betyder att man utgår från förståelsen av den AAS-utbildning som getts
men också de utvecklingssamtal av AAS-konceptet som kontinuerligt pågår inom
styrgruppen.
Avseende samverkan så verkar den på styrgruppsnivå vara väl etablerad och
kännetecknas av en livskraftig dynamik. Det finns ett driv i samverkansarbetet som inte
verkar vara pliktstyrt utan mer intressedrivet. Det verkar också så att
styrgruppssamverkan också verkligen styr mycket av utvecklingen inom AAS5 Antalet deltagare vid AAS-utbildning var 403 i oktober 2015.
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verksamheten i Luleå. Avseende en mer utökad definition av samverkan så finns det
utvecklingsmöjligheter. Det gäller främst AAS-utbildningen, där man bör kunna utveckla
vissa aspekter av denna så att det stimulerar samverkan bland krögare, krogpersonal och
inte minst Polisen. Polisen verkar kunna behöva ta ett tydligt steg in i utbildningen
avseende samverkan, främst utifrån ett behov av tydlighet. Detta skall inte förstås utifrån
en peka-med-hela-handen-tydlighet utan mer en närvaro, dialogpräglad delaktighet vid
utbildningstillfällena. Ett annat område som det finns behov av att utveckla avseende
samverkan är mindre näringsställen med serveringstillstånd. Det finns en risk att det
endast är de större krögarna som deltar och sätter sin prägel på AAS-verksamheten. Här
behöver styrgruppen reflektera över fler sätt att inbegripa och engagera medelstora och
mindre och näringsidkare. Det skall inte anses som tillräckligt att dessa skickar sin
personal på utbildning. Ett tredje område i behov av utveckling avseende samverkan är
ordningsvakterna. AAS-konceptets perspektiv speglas vid ordningsvaktsutbildningen
men det är en brist att deras perspektiv inte tydligare tas tillvara inom samverkansdelen
av verksamheten.
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Märkbart berusad
I Alkohollagen regleras vad som gäller vid försäljning och servering av alkohol (Sveriges
författningssamling, 2010). I kapitel 3, §8 sätts gränsen på berusningsnivå för den
presumtive kunden: ”Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av
alkohol eller andra berusningsmedel.” I kapitel 8, §20 anges i generella termer barpersonalens
ansvar för den alkoholservering man bedriver: ”Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig
personal se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks.”
Det bör konstateras att situationen rörande alkoholservering i grunden, sett från
samhällets perspektiv, kännetecknas av en hög grad ambivalens. Vi är i generell mening
väl medvetna om de fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska risker som är kopplade till
alkoholens bruk och missbruk men samtidigt utgör den ofta, och för de flesta, en
betydelsefull del av de tillfällen vi som människor uppskattar mest, som gemenskap och
fest i goda vänners lag. Sett i ett internationellt perspektiv ligger Sverige lågt avseende
andelen nykterister, endast en av tio anser sig vara nykterister. Enligt WHO är 56 procent
av väldens befolkning nykterister. Inom EU dricker 76 procent av befolkningen alkohol
(European Commission, 2010). Uppdelat i kön är siffran för män 84 procent och 68
procent för kvinnor.
Figur 12: Berusningstrappan (Folkhälsomyndigheten, 2014b)

I Sverige låg motsvarande siffror åren 2004-2005 på 90 respektive 82 procent, en klar
ökning under tio år då andelen som drack alkohol 1996-1997 i Sverige låg på 86 (män)
respektive 77 procent (kvinnor) (SCB, 2007). Däremot är det så att Sverige i ett
europeiskt perspektiv ligger lågt i fråga om mängden alkohol som dricks. Andelen som
dricker alkohol respektive är nykterister i Sverige får ses som ett uttryck för att alkoholen
har en mycket starkt kulturell betydelse hos svenskarna. Den generellt utbredda
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jämställdheten har också fått till följd att förhållandevis många kvinnor dricker alkohol i
Sverige, jämfört med en del andra.
Som tidigare har nämnts är begreppet märkbart berusad, främst utifrån dess funktion som
rekvisit i lagens mening, signifikant inom AAS-konceptets innehåll och den diskussion
som råder bland dess aktörer. Begreppet är som i princip alla av de intervjuade är inne på
ett subjektivt begrepp. Försök att i någon mening ”ringa in” begreppet har främst gjorts i
den s.k. berusningstrappan (se figur 13).
Även om tillståndet hos den till synes berusade personen alltid subjektivt måste bedömas
så finns det också i lagens mening en objektiv sida. Poliskommissarie Håkan Ershammar
menar:
”Det är väl det som definitionen av märkbart berusad handlar om, man har hört de flesta
argumenten till varför det är så svårt att bestämma det, men det är ju som med all annan
lagstiftning, någonstans så hamnar man där att här är definitionen, och den är ju subjektiv
fram tills det att tingsrätten gör en objektiv bedömning. Men man måste våga göra den
subjektiva bedömningen.”

Det som gör begreppet märkbart berusat så centralt är inte enbart därför att det är en av
lagen given gräns som vi (som samhälle) har att förhålla oss till i
alkoholserveringssammanhang men också därför att den i någon mening utgör en
sammanfattning av våra föreställningar om när berusning får eller kan få negativa
konsekvenser för personen ifråga och dennes omgivning. Det blir därför med naturlighet
ett subjektivt begrepp eftersom människors uppfattningar om vad som är negativa följder
av alkoholbruk inte med nödvändighet sammanfaller. Begreppet berusningsnivå är också
vanligt förekommande i intervjupersonernas berättelser. Här menar man att detta också
är en subjektiv bedömning, som ofta är kontextualiserat. En allmän berusningsnivå är
något som de flesta kopplar till ljudnivå, och i viss mån röstnivå. Flera menar också att
man gör en bedömning av stämningen, en bedömning som i någon mening kan anses
som än mer vansklig men som likväl utgör ett av bedömningsinstrumenten för Polisen,
ordningsvakter, krögare och barpersonal och till viss del alkoholinspektör. Man talar här
om att ”stämningen”, som ett symptomatiskt uttryck för berusningsnivå har olika
toleransnivåer för olika kontexter och situationer. T ex en finare restaurang med
fristående mindre bord har inte samma toleransnivå för berusningsnivå jämfört med vad
en förortspub har. I samband med ordningsvaktskontrollen uttrycktes det också så att
toleransnivån för berusning låg något högre, i betydelsen man tolererade en något högre
berusningsnivå och en mer högljudd stämning än vad som annars brukar tillåtas. Ett
problem med en alltför hög stämning uttryckte en av krögarna i samband med
firmafester, särskilt under december månad då man också generellt sett har mer fall av
misshandel än andra vintermånader. Han lyfter upp problematiken:
”Vi har varit lite oense om några bedömningar, då har de [Polisen] faktiskt ringt upp dagen
efter, så jag har fått bra feedback. Det kan hända som vid jultid, då hade jag faktiskt några
poliser som hade varit här på ett spontant besök, och då hade de stått i lokalen, och då kom
de dagen efteråt och sa att de tittade igår på berusningsnivån och tyckte att den var lite hög
igår kväll. Där kan vi ju vara lite oense, jag tyckte ju inte riktigt samma, men det får man ju
köpa, OK, vi får skärpa till våra rutiner, att inte servera någon som är förfriskad, och vara lite
hårdare i dörren. Men problematiken är där i december, det är mycket firmafester, och det är
många som har varit på andra fester.”

Detta citat innehåller en intressant aspekt runt detta med bedömning av märkbart
berusad, som i princip alltid är ett individuellt begrepp, och berusningsnivå, som främst
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kan ses som ett kollektivt begrepp. Berusningsnivå, eller stämning, blir därför i någon
mening en givare för att det också på ett individuellt plan finns personer som är märkbart
berusade. I en sociologisk mening kan detta behöva problematiseras eftersom stämning,
inte enbart kan ses som ett uttryck för berusningsnivå eftersom det är ett socialt begrepp
och stimuleras och motiveras av andra faktorer än enbart den enskildes berusningsgrad. I
citatet ovan gjorde poliser en bedömning, enligt krögaren, som i en viss mening kan ses
ha varit både korrekt men samtidigt icke-kontextuell, medan krögarens bedömning hade
gjorts i ljuset av den kontext som firmafesten utgör. Här menade flera krögare att just
firmafesten utgör en särskilt utmaning då man uppfattar att berusningsnivån generellt
anses vara högre bland gästerna. Det kan ses som en särskild företeelse, då det av många
uppfattas som att det skall ”tas i lite extra” avseende berusningsnivå.
Andra tillfällen där man gör skillnader i bedömningen av märkbart berusad kan vara av
stamgäster. Poliskommissarie Håkan Ershammar beskriver detta:
Om vi skall vara hårda, så spelar det ingen roll för oss [poliser], det är ingen skillnad på
honom eller han som sitter i hörnet där borta. De skall ha samma bedömningsgrad, men då
vet man också att de [barpersonalen] vet ordningsläget. Den här har aldrig bråkat under sin
40 år som han har gått på puben fram och tillbaka. För en annan kan det vara att om han får
för mycket så vet man att det kan rinna över ganska snabbt, det finns en lokalkänsla där
också.”

Just detta med kontextuella bedömningar och ”objektiva” bedömningar är en av de
intervjuade ordningsvakterna också inne på:
”Om du är snäll så har det inget med saken att göra, du kan vara klumpig eller vara världens
snällaste och ge bort trettio miljoner till välgörenhet, på gatan, är du överserverad då skall du
ut. Det är inget om eller men, då skall du ut, och då är frågan vad är märkbart berusad. Skall
man gå till polisens kriterier så kan det vara att man har svårt att fästa blicken, så när de
kommer till dörren, och skall betala, då är det ganska många som har svårt, få se var det här
fyrtio kronor, eller sextio kronor, jag har svårt att fästa blicken hur mycket har jag i, tittar upp
igen, men jag är glad och lugn men märkbart berusad, skall du följa lagen så skall du inte
komma in, men där är det ju fingertoppskänsla. Många gånger får de ju komma in, men följer
du lagen så skall du inte komma in. Kommer det någon som är en duktig polis, så frågar han
sig vad gör han här, han är ju märkbart berusad! Då kanske du känner honom, det kan vara
grannen, brorsan, syrran, men, men, du är märkbart berusad. Vi är ju här på fest, ja, men du är
märkbart berusad. Där är ju ytterligheten någonstans, allt annat är ju gråzon, det är ju det
som vi måste komma överens om.”

Det är ingen tvekan om att situationella och kontextuella faktorer, ofta baserade på
erfarenhet och personlig kännedom, läggs in i de bedömningar som görs om en person är
märkbart berusad eller om ett sällskap har ett litet för högt stämningsläge. Det verkar
betyda att bedömningarna inte främst uppfattas vara gjorda utifrån en objektiv definition
utan snarare en erfarenhetsbaserad praktik. I det tidigare citatet om polisernas
kontrasterande bedömning av berusningsnivå i förhållande till krögarens så inbjuder
detta exempel till frågor om det verkligen finns en ”objektiv” bedömning av just
märkbart berusad, eller om det snarare är en fråga om en bedömning med en
utgångspunkt i en ”objektivt” beskriven kriterieprofil men att situationella och
kontextuella faktorer oftast behöver vägas in i den bedömning som görs.
Poliskommissarie Håkan Ershammar pekar på svårigheten att hitta en för alla gemensam
bedömning:
”Och själva begreppet märkbart berusad, själva den delen som man talar om i Ansvarsfull
Alkoholservering, det är en bedömningsfråga som man måste kunna göra. Där måste du ha
lite känsla och där kommer ju erfarenheten in, som är väldigt stor bit. Det är egentligen
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omöjligt för en vanlig människa att göra en snabb bedömning, och tala om, ja, den här är
höggradigt berusad, inga problem, men just den där, [kan vara svårare]. Det vanliga skrattet i
kön, vanliga uttryck för förväntningar och stämningar kontra hur berusningen är, [frågan är
om det] är mer än vad som är tillåtet, det är en bedömningsfråga…[]…Men märkbart
berusad är en individuell bedömning, sen finns det ju, man pratar ju om olika exempel på
någon som är det, men det blir som, det är som att förklara vad en rund boll är för något.”

AAS-utbildningens betydelse för märkbart berusad
Det är tydligt att de flesta uttrycker svårigheter rörande definitionen och samsynen av
vilka personer som är märkbart berusade, och av den anledningen inte skall ges tillträde
till alkoholserverande lokal eller avhysas från densamma. Men de flesta är också överens
om att AAS-utbildningen i hög grad har medverkat till att underlätta bedömningen.
Någon av krögarna menar att detta begrepp inte nämndes tidigare:
”Den bedömningen fanns ju inte tidigare i princip, jag hade då aldrig hört talas om den.”

Krögaren avser här tider längre tillbaka, inte enbart tiden före AAS införande och det
kan vara svårt att få en verklig uppfattning hur saker och ting har varit tidigare men det
blir ändå tydligt utifrån intervjupersonernas berättelser att AAS-konceptet har tydliggjort
många saker, inte minst begreppet märkbart berusad. Det finns anledning att koppla
mycket av de förändringar som intervjupersonerna talar om till konceptets införande
men det finns säkert också andra saker som sammanfaller, t ex kulturella förändringar
avseende alkoholvanor, restaurang- och krogbesök, social samvaro men också
ekonomiska och arbetsmarknadsanknutna aspekter som säkert har betydelse för hur
människor dels har möjlighet, dels väljer att gestalta sina restaurang- och krogvanor. Det
är också svårt att få en verklig bild av hur kroglivet tidigare tog sig uttryck i Luleå men i
intervjupersonernas berättelser ges många exempel på hur kroglivet blivit lugnare, med
mindre fylla och våld. I det sammanhanget kan man fundera på vilka faktorer som
påverkat denna utveckling. Den sammanfattande bedömning som denna rapport gör
handlar om två förklarande faktorer, dels AAS-verksamheten, dels en kulturell
samhällsförändring avseende restaurang- och krogvanor.
AAS-verksamheten innebär att en betydande del av de aktörer som finns inom
restaurang- och krogverksamhet i Luleå har en förståelse av vad ansvarsfull
alkoholservering innebär och i någon mening har omsatt detta i betydelsefulla rutiner.
Dessa är samtidigt en del av ett sammanhang där Polis, kommun och ordningsvakter
också ingår, där ett visst myndighetsutövande med sanktionsmöjligheter påverkar både
efterlevnaden men som också kan ha en motiverande påverkan för de samtal som
upprätthålls inom den lokala branschen och dess aktörer. Som tidigare nämnts så verkar
det finnas en internaliserad och implementerad (naturligtvis av varierande grad, men
ändå) förståelse av att ansvarsfull alkoholservering är något som aktörerna gemensamt
eftersträvar. Till detta behöver också de kulturella förändringarna av alkoholvanor tas i
beaktande, t ex hur allmänheten går ut på lokal och vad de då helst har för behov och
önskemål. Här talar de flesta om betydelsen av att i lugn och ro få sitta ned med vänner
och bekanta och samtala och dricka något. Loungekänslan är ett frekvent använt begrepp
som kan sägas stå för en slags vardagsrumsupplevelse. Inte för högt ljud, möjlighet att
samtala med något gott att äta och dricka, inget som stör. Det verkar som att många
restauranger och krogar söker uppfylla dessa krav genom både tillgången av sittmöbler
men också dess placering, en väl avvägd ljud- och musiknivå, belysning, m.m. På en krog
hade man i sitt koncept tydligt bestämt att inte ha hög musik, på en annan hade man
tydligt möblerat om när man såg att vissa gäster vände i dörren när de upptäckte att det
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saknades lediga soffgrupper, etc. Denna bild gäller naturligtvis inte alla som serverar
alkohol men det är intressant att notera hur betonad denna bild är i intervjuerna.
En annan viktig aspekt av begreppet märkbart berusad handlar också om kunderna eller
gästernas förståelse av begreppet. I en mening är det viktigt att tillgodose gästernas
preferenser avseende miljö, lokaler, möblering, ljus och ljud, musik, utbudet av mat och
dryck men en annan aspekt handlar om att ”fostra” gästen i ett visst beteende, rörande
det som främst handlar om berusningsnivå, och i indirekt mening om alkoholvanor.
Poliskommissarie Håkan Ershammar uttrycker de intressen som finns rörande detta:
”Barpersonalen i sin tur de vet ju att varje gång man drar i ölpumpen så är det 50 kr i vinst på
de 60 kr som ölen kostar, och ju fler gånger du drar i handtaget desto mer pengar tjänar du.
Då brukar jag klargöra när vi pratar med krögare att vi har olika roller, vi [polisen] står för
tryggheten och skall skapa den, och ni [krögarna] vill tjäna pengar, men ni vill också ha en
trevlig atmosfär på er krog, men det är ändå de rollerna vi har alltså.

En av de intervjuade ordningsvakterna hade haft ordningsvaktsansvaret i Boden vid en
nyöppnad krog och menade att det behövdes en bestämd strategi att ”lära upp” gästerna
i vad som var en tolererbar nivå av berusning:
Det fanns de som hade för vana att dra in på krogen och ha en femlitersdunk i baksätet, till
de som vill ha de lite finare, de finklädda. Vi hade nog en fyrtio, fyrtiofem avvisade personer i
dörren från början. ’Du är för full, du är för full’, så höll vi på i en månad ungefär och så
försvann det nästan helt. Sen började folk ställa sig raka i kön. Man hörde snacket på stan att
vi var jättehårda, men det släppte det också. Sen var det liksom, [att man förstod att ansvaret]
ligger kanske hos mig, jag kanske inte skall dricka så mycket innan jag går ut på krogen.
Försäljningssiffrorna ökade för den krogen, och det blev mycket, mycket lugnare på krogen.
Men det är klart i början var det lite [tufft], krögarna hade ju nystartat, man ville få in pengar,
och så avvisade vi jättemycket folk. Men vi hade en deal, det är det vi skall göra, vi skall göra
det här, det är vårt uppdrag, då sa de inte så mycket om det till slut, men jag tror att det har
blivit ett jättebra resultat, och förhoppningsvis så kan de hålla kvar detta.”

Det ligger i sakens egen natur att det ligger en intressekonflikt inbyggd i hela restaurangoch krogbranschen, det är svårt att komma ifrån. Krögaren tjänar sina pengar i huvudsak
på alkoholförsäljning. Ju mer alkohol som säljs, desto mer pengar, utifrån en enkel logik.
Samtidigt finns det ett bekräftat samband mellan berusningsnivå och våld, något som kan
leda till skador för många och något som inte minst utifrån ett samhällsperspektiv inte är
önskvärt. Men samtidigt finns det utifrån ett samhällsperspektiv en gemensam
föreställning om vad som är önskvärt i vistelsen i offentliga miljöer, föreställningar som
inte bara delas av myndighet utan av både näringslivets företrädare och allmänheten. Som
tidigare har beskrivits är detta en betydande del av den logik som AAS-konceptet vilar på,
och som i mångt och mycket är ett uttryck för den kulturella förskjutningen mot det goda
livet, välfärd och modernitet, inte minst avspeglat i förändrade vanor runt restaurang- och
krogbesöket. Det skall inte ses som att detta delas av alla men det är klart att det genom
medias påverkan skapas föreställningar om hur detta goda liv kan (och skall) gestaltas för
att livet skall kunna njutas. På ett sätt kan man säga att alkohol och våld i en mening inte
(längre) anses comme il faut, något som både avspeglas i att våldet allt mer har
avprivatiserats och i högre grad anmäls men också indignerat betraktas och debatteras
som något förmodernt och ociviliserat.
Begreppet märkbart berusat blir av alla dessa kopplingar ett komplext begrepp i den
meningen att det signalerar sociala normer för trivsel, trygghet, skötsamhet, respekt, osv
men som samtidigt motsägs av våra behov av ombyte, vardagsavbrott, dynamik, äventyr,
det oväntade, osv. Vi lever i en svår tid där normsättningar inte helt okomplicerat kan
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basuneras ut i en hyperindividualiserad värld. Det är inte längre tillåtet att skriva någon på
näsan. Samtidigt behöver vi gemensamma värderingar, överenskomna synsätt och
bestämda regler för hur vi skall umgås. På ett sätt kan därför AAS-konceptet sägas vila på
detta ”sköra” gemensamma beslut om vilka beteenden och beslut som skapar trygghet
och respekt för de många. Samtidigt behöver det också finnas krafter som upprätthåller
nivån på denna gemensamma vilja och som samtidigt har sanktionsmöjligheterna att
beivra övertramp. Det finns en ambivalens inbyggd i detta, en motsägelse men som i det
övriga livet verkar detta alltid måsta finnas. I fallet som ordningsvakten beskrev om hur
gästerna blev upplärda i vilken berusningsgrad som tolererades så visar det på att normer
också är i behov av sanktionsmöjligheter. I detta exempel och det tidigare fallet om
krögarens problem med firmafesterna så visar detta att begreppet märkbart berusad
också kräver en viss av inskolning, inte bara för polis, kommun, krögare och personal
utan också för gästerna. När firmafesten kommer så är risken att den föreställning om
berusningsnivå som ligger inpaketerat i det lokala firmafestkonceptet krockar med
restaurangens eller krogens upparbetade föreställning om vad som är en överenskommen
definition av märkbart berusad. Problemet med firmafest är också att detta oftast är en i
hög grad kollektiv företeelse, vilket kan skapa extra svåra utmaningar för krögaren och
krogpersonalen. Något som flera är inne på är att det inte alltid är lätt att peka ut en
person som är märkbart berusad utan att samtidigt peka ut det kollektiv den eventuellt
tillhör. Här kan utpekandet många gånger skapa en kollektiv reaktion i gruppen, med
konsekvenser som kan innebära att hela kollektivet lämnar lokalen, trots att
berusningsnivån endast kan ha varit för hög hos denne enskilde individ. Dessa
situationer inbegriper många gånger komplexa frågor där situation och kontext spelar roll
i bedömningen, trots att man initialt vill hålla sig till en mer objektiv definition av
begreppet.
Bedömningen av märkbart berusad kan i vissa avseenden ses som enkel, men är ändå i
sina sammanhang ofta svår att göra. Poliskommissarie Håkan Ershammar menar att det
vanligaste problemet på krogen är att man är för lite personal och har svårt att ha
uppmärksamhet på allt som händer:
”Överservering det är när man helt enkelt inte hänger med i baren märker vi. Det är så
mycket folk, det blir så stimmigt, det är underbemannat i baren och de har så lite tid att göra
allting,. De tittar och de hör en beställning, de hör tre öl, tar betalt, det köps stora kvantiteter
och bärs iväg till bord exempelvis, det här går av bara farten, när det är för lite personal och
för mycket tryck, helt enkelt, det är väl problemet”

En av krögarna på ett större ställe menar att detta är en utmaning och att de har vidtagit
åtgärder efter påpekanden från Polisen:
Det kan vara såna kommentarer som vi fått, ’såg ni verkligen att han skickade de drinkarna?’
Ja, och då får vi ju skärpa till oss. Vi brukar hjälpa bartendern, vi jobbar ju med
kommunikationsradio, så om nu en kille har köpt tre drinkar, för jag förstår att gästerna inte
vill släppa sina bord som sker om alla gå till baren för att hämta drinkar. Man brukar oftast
skicka en till baren. ’Ja, men nu har vi en kille till bord, ja bord fyrtio’. Vi vet ju vilka bord vi
har, ’kan du kolla hur det ser ut så att inte någon är för onykter som sitter där?’. Så, det
brukar funka och det brukar polisen titta på också, var drinkarna går.”

I den här situationen handlar det om att kunna göra snabba bedömningar under sas
”brinnande krig”. Vid insläppet är det kanske inte alltid lika bråttom men det finns inte
heller mycket tid där heller menar poliskommissarie Håkan Ershammar:
”Här gäller att våga fråga, att våga ställa frågan, våga titta på människor, ’hej, hur är det med
dig’, att göra en bedömning. För du har ändå en tre-fyra sekunder att göra en snabb
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bedömning innan nästa skall in. Sen ta dem åt sidan, ’du verkar lite berusad’, och ta en lite
fördjupad intervju, och då mellan tio-femton sekunder, mer får det inte vara. Men också
kunna kliva tillbaka, ’jag tyckte att du var för berusad, men du är inte det, du var bara glad, du
är välkommen in’. Det är samma för serveringspersonalen men där är det ju svårare, där har
du oftast en barriär en bardisk.”

Intervjuerna visar på att AAS-konceptets införande och i synnerhet AAS-utbildningen
har fått betydande, positiva följder på berusningsgraden och alkoholserveringen i Luleå.
Det är alla överens om. Man är också överens om att AAS-verksamheten har fått till följd
att de bedömningar som görs i allt högre grad överensstämmer med varandra, och att
man har hittat ett språk, eller kanske en mer gemensam bild, för hur detta skall kunna
förstås och appliceras. Samtidigt är man införstådd om att de bedömningar som görs,
görs av delvis skilda intressen, med hänsyn till situationer, erfarenheter, kontexter som
kanske inte är kända av alla men som ändå bygger på en slags logik, om än individuellt
eller lokalt överenskommen. Bedömningarna är subjektiva men delar ändå, mycket tack
vare AAS-konceptet, på en hög grad av objektivitet och gemensamhet. Man är också
tydlig med att ge uttryck för en förståelse av att den gemensamma förståelsen av allt detta
är en färskvara och måste kollektivt underhållas.
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Objektivitet och närvaro
Polisens närvaro på krogen är naturligtvis inget nytt inslag i och med AAS-konceptets
införande men den kommenteras och problematiseras på ett annat sätt bland dess
aktörer mycket tack vare AAS. Det beror till stor del på att AAS, inte minst genom att
utbildningen och samverkansgrupper har skapat en gemensam plattform som stimulerar
till ett mer dialogbaserat förhållningssätt. Flera krögare menar, om än i generaliserad
mening, att polisens närvaro på krogen tidigare var mer händelsestyrd och kom när något
inträffat. Nu menar man att de ofta kan komma in och gå en runda på krogen, prata med
ordningsvakterna, krögaren eller barpersonalen för att sedan lämna lokalen. En av
krögarna menar att polisen ofta står utanför lokalen i en bil i samband med
stängningsdags för att övervaka att gästerna kan lämna krogen på ett tryggt sätt. En
annan av krögarna menar att polisen ökade sin besöksfrekvens och att detta
uppmärksammades, och till viss del ifrågasattes av gästerna, men inte längre. Generellt
anser man från krögarnas sida att polisens närvaro i och i nära anslutning till krogen är
något positivt. Det får ofta en avdramatiserande effekt. En av krögaren uttrycker detta
med att: ”en viss närvaro minskar stöket”.
Från Polisens sida har man under några år gjort en tydlig satsning på närvaro på krogen.
Detta har minskat något i frekvens och intensitet den senaste tiden men man upplever att
man fått till ett bra samarbete med krögarna och ordningsvakterna. Polisinspektör Linus
Örnberg menar att just närvaron, dialogen, intresset från polisens sida inte alltid kräver så
höga insatser men får desto större effekter. Som tidigare diskuterats så utgör Polisen den
myndighet som mest tydligt under löpande verksamhet bestämmer kriterierna för det
som är AAS kärna, att på ett ansvarsfullt sätt servera alkohol. Deras närvaro på krogen
får därför många gånger karaktären av ”det sista ordet” i frågan, i meningen att det de
tillåter, ”är” tillåtet, det de förbjuder, ”är” förbjudet. Av den anledningen blir det så
viktigt med polisernas närvaro i krogmiljön därför att de genom sina utlåtanden, eller,
tillåtanden, signalerar gränser och i indirekt mening definitionen av märkbart berusad och
tillåten berusningsnivå. Det betyder inte att alla menar att poliser är mest hårda i sina
bedömningar av t ex märkbart berusad. Här menar en av poliserna att ordningsvakterna
många gånger kan vara mer strikt i sina bedömningar än polisen. En av ordningsvakterna
menar också att deras bedömning ibland är mer initierad än polisernas och att de ibland
till och med ”dirigerar” poliser i deras arbete. Någon av krögarna ger också exempel på
bedömningar som de själva gör som kan vara mycket bestämda och resoluta. Men
faktum kvarstår ändå, att polisen i sitt myndighetsutövande ändå har det sista ordet vid
kontroller och tillsyner. I och med detta blir deras närvaro ofta efterfrågad.
I det här avseendet är det därför viktigt att Polisen tar plats, inte bara ute på restauranger
eller krogen utan också i dess närhet. Att ta plats handlar både om synlighet och en typ
av objektivitet. Objektivitet kan ses som att Polisen som myndighet agerar med stöd av
lagen och ”tar plats” med stöd av sitt uppdrag. Det gäller också alkoholinspektörens roll,
även om detta är mer begränsat till sin omfattning. Här menar en av krögarna:
”Jag tycker att det är bra alltså, några krav ska ju kommunen ha på oss. Vi har ju ett ansvar
när vi skall servera alkohol, vi har ju myndigheten, det är både kommunen och polisen, som
kontrollerar oss, så det är ju bra att vi får ett ansikte på kommunen och de får ett ansikte på
mig, på det här stället, det underlättar ju om man skall samarbeta.”

Man kan säga att det finns en förväntan att Polisen och kommunens representant,
alkoholinspektören, skall spela sina roller som övervakare av att lagen efterlevs och att de
krav som är kopplat till serveringstillståndet upprätthålls men att detta sker i dialog. Just
71

detta är ett uttryck för den dynamik som AAS rymmer. Här finns plats för
myndighetsutövandet, det objektiva men också för synligheten, dialogen, relationen,
kontaktskapandet, kommunikationen vars andra ben AAS står på. Det som krögaren
betonar; ”om man skall samarbeta”, sätter också fingret på det som är själva pudelns kärna
av AAS-konceptet. Om det skall bli ett varaktigt, och fördjupat resultat av AAS så måste
de aktiviteter som bedrivs inom AAS kännetecknas av samarbete.
En annan aspekt av polisens synlighet handlar också om den möjlighet som ligger i AASutbildningen. Här har man från Polisens sida betonat vikten av att ett flertal poliser
närvarar vid utbildningstillfället. Här finns det anledning att diskutera om detta inte skulle
utökas till att ytterligare synliggöra polisen och deras roll som aktör inom AAS under
själva AAS-utbildningstillfället. Som krögaren påpekar så är det viktigt att poliserna får
ett ansikte på de vars verksamhet de sedan skall kontrollera och utöva tillsyn över. Det
betyder inte att konceptet bygger på att alla lär känna varandra, men det vara viktigt att
t ex de poliser som särskilt arbetar med krogverksamhet och är ute vid tillsyn är kända
och ges möjlighet att kommunicera med krögare och krogpersonal vid AASutbildningen. Utvärderingen visar också att det finns anledning att reflektera över om
polisens bedömningskriterier av t ex märkbart berusad extra synliggörs och
kommuniceras vid AAS-utbildningen. Det bör kunna underlätta sakdiskussioner i
samband med kontroller och tillsyner under kvälls- och nattetid, att man mer i detalj
redan har diskuterat detta, sas i lugn ro vid utbildningen.
Håkan Auland menar att AAS har inneburit att han i funktionen som alkoholinspektör
har fått en helt annan plattform att arbeta utifrån. Arbetet har i mångt och mycket varit
ett ensamt arbete men med tiden har han utvecklat ett bra kontaktnätverk i och med den
kontakt som tillsynsuppdraget innebär med andra myndigheter. AAS-konceptet har
däremot inneburit att han blivit känd ute på krogarna bland många i personalen som känt
igen honom från AAS-utbildningen och som medfört att tillsynsarbetet väsentligt
underlättats. AAS-utbildningen utgör här den gemensamma nämnaren och det nav som
tillsynssamtalet kunnat kretsa runt. Samtidigt menar Håkan att det ”objektiva” allvaret i
tillsynsansvaret inte därför avtar, utan:
”Nej, man måste hela tiden vara aktiv, och jobba med de här, om man släpper den här delen
så märker man det, man måste hela tiden vara aktiv, tillsynsdelen från min sida, är det viktigt
att vi följer upp den här delen”

Myndighetsuppdraget å ena sidan, sett som en objektiv aspekt av AAS och den frivilliga
dialogen inom AAS å andra sidan karaktäriseras av diverse spänningar och motsättningar
och innebär ofta för de iblandade en balansakt i rollerna och dess uttryck men ses
samtidigt som överensstämmande med logiskt överenskomna spelregler för AASkonceptet. Det är tydligt att både representanterna från myndigheterna men också
krögarna ser kontrollen och tillsynen som en nödvändig del av verksamheten. Det verkar
samtidigt vara så att samverkan och dialog, de saker som i någon mening utgör
grundtonen för AAS-konceptet, är det som driver och motiverar dess aktörer.
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Policy
I utvärderingsarbetet har det getts tillgång till krogpolicydokument från två företag. Båda
företagen har policy för både företagets förhållningssätt till sin personal och för gästerna.
I personalpolicyn poängteras främst vikten av att personalen utbildas i AAS. Hos båda
dessa företag verkar AAS-utbildningen ses som en integrerad del av verksamheten. En
annan signifikant sak som tas upp i personalpolicyn handlar om förhållningssätt till och
åtgärder vid förekomst av alkohol- eller drogproblem hos personalen. I övrig handlar
personalpolicyn mest om en allmän ansats för en trygg arbetsmiljö och att förebygga
ohälsa.
I gästpolicyn poängteras i första hand vikten av att varje gäst behandlas lika och att ingen
diskriminering får förekomma. Sedan behandlar den i huvudsak förhållningssätt till
märkbart berusade och misstänkt narkotikapåverkade personer. Ett tydligt
ställningstagande avseende serveringen av helrör, ölkannor och shotsbrickor görs också
av båda företagen där det i den ena policyn ses som en säkerhetsåtgärd att inte sälja
alkohol i dessa former och i det andra företaget endast konstateras att detta ”finns inte”.
Inlagt under gästpolicyn finns också en punkt om den fysiska miljön där betoning främst
ligger på vem som är ansvarig för uppsikten av speciella utrymmen som toaletter,
dansgolv, spelrum, etc.
Dessa båda exempel på policydokument avseende personal och gäst rörande
förhållningssätt och hantering av alkohol- och drogfrågor är enkla och kanske inte helt
kompletta men ändå tydliga och i någon mening tillräckliga. Det har från kommunen inte
ställts några krav på de restauranger och krogar som går AAS-utbildning om att upprätt
alkoholpolicy. Däremot har man i projektet Krogar mot knark detta krav att om man
som krog vill delta så måste man ha upprättat en policy avseende narkotika i företaget.
Det har inte framkommit i utvärderingen hur vanligt det är med alkohol- och
drogpolicydokument bland de företag som deltar vid AAS-utbildningar men det är
rimligt att anta att bland de medelstora och större företagen finns någon form av policy
på detta område.
Utvärderingen gör den bedömningen att skapandet av policydokument bör ses som en
integrerad del av AAS i den meningen att den kan utgöra ett uttryck för den förståelse
och reflekterande bearbetning som gjorts av deltagarna vid AAS-utbildningen. Om det
redan funnits sådan så kan revidering vara aktuell efter genomgången AAS-utbildning.
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Slutsatser och förslag
Nedan följer en sammanställning av de slutsatser och förslag som dras och ges, explicit
såväl som implicit, i utvärderingstexten. Av den anledningen finns det anledning att inte
bara läsa denna sammanfattande del utan också materialet innan. Risken är annars att
vissa förslag i någon mening kan uppfattas sakna sammanhang.
Många av dagens samhällsforskare menar att vi lever i ett senmodernt samhälle som
innebär en del utmaningar som inte på samma sätt fanns tidigare (se Lidskog, 2006). Det
är främst några saker som karaktäriserar vår tid och de förutsättningar som vi har att
förhålla oss till. En sådan handlar om individualisering. Det innebär att vårt samhälle till
skillnad från mer kollektivt präglade samhällen har den enskilde individen och dennes
eget livsprojekt i fokus i mycket av det som socialt förhandlas och avhandlas. Det går
inte på samma sätt som förr anta som en grundregel att vi tänker, eller vill likadant i olika
frågor utan vi både får förutsätta och respektera att människor kan tänka olika i många
frågor. Detta hänger delvis ihop med den avtraditionalisering och sekularisering som också
präglar vårt samhälle. Det betyder att en stor del av tidigare gängse traditioner, normer
och föreställningar inte längre kan ses som gemensamma längre. En ytterligare
förändring är den globalisering som under en lång tid förändrat vårt sätt att vara. Media,
internet, handel, kultur, mat och dryck är några av de faktorer som gör att våra
perspektiv inte längre enbart kan ses som lokala, utan ofta har både nationella och
internationella inslag som skapar en mångkulturell mix där vi inte alltid kan spåra
ursprunget till det vi anser som våra privata värderingar och uppfattningar om moral.
Vårt samhälle är också i hög grad präglat av ett riskmedvetande. Det kan ses som en
oundviklig konsekvens av ett rationellt samhälle i utveckling. Risk är något som måste
bedömas, värderas och hanteras. Frågan om social ordning är i alla samhällen en fråga som
finns på agendan (se Lidskog, 2006). I ett senmodernt, rationellt land som Sverige präglas
denna fråga av en hög grad av komplexitet och ambivalens. Hur skall vi kunna skapa en
social ordning (tillsammans) som samtidigt tar hänsyn till den enskildes och olika
gruppers preferenser, önskemål och frihet att uttrycka och gestalta det egna eller
gemensamma livsprojektet? Det kan sägas vara de grundförutsättningar Ansvarsfull
alkoholservering till stor del har att hantera. På grund av detta är det ett komplext och
ambivalent projekt men likväl nödvändigt och eftersträvansvärt.
Synen på alkohol och våld har inte heller lämnats orörda i det svenska samhället. Det
finns flera saker som kan ges som generella förklaringar till detta. En generellt hög
levnadsstandard och en förändrad syn på det goda livet, en generellt hög arbetsbelastning
för många på arbetsmarknaden, en ökad individualisering, inträdet till EU, osv är några
av de faktorer som kan sägas ha påverkat synen på alkohol. För ungdomar hänger dock
fortfarande mycket kvar av alkoholen som betydelsefull vuxenmarkör. Men för en stor
grupp medelålders kan det vara så att alkohol har kommit att på ett annat sätt än tidigare
bli sammankopplad med social samvaro, det goda livet, belöningen för i övrigt
högpresterande verksamhet, avkoppling, osv. Här pratar flera i studien om att efterfrågan
på den sociala samvaron med en stillsam loungestämning har ökat. Det ligger antagligen
också en del samhällsanknuten status inbyggt i detta.
När det gäller våldet har det kommit att mer och mer betraktas som avprivatiserat, och
därmed alltmer problematiserat. Här har individualiseringen, en ökad feminisering, en
ökad betoning på jämställdhet och en problematisering av traditionell manlighet haft en
avgörande betydelse. Vi skall nog inte tolka detta som att vi som människor har blivit
mer goda, utan bara att den sociala kontrollen antagit nya former. Här påverkar inte
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minst internet hur människor resonerar och förväntas resonera samtidigt som det är ett
forum för upprördhet och kränkningar.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att samhällsförändringar avseende alkohol och
våld sällan sker i ett vacuum, i betydelsen förändras av uteslutande en enda faktor. Ofta
är det ett antal faktorer, sociala rörelser och enskilda händelser som ”råkar” sammanfalla.
AAS i Luleå kommun
Utvärderingen konstaterar att verksamheten inom Ansvarsfull alkoholservering
antagligen har påverkat och förändrat mycket av hur alkoholservering tänks och utförs på
restauranger och krogar i Luleå sedan det infördes. Det finns några faktorer som främst
ligger till stöd för dessa påståenden. Först och främst menar samtliga intervjupersoner att
AAS-konceptet i sig, både i sina delar och sammantaget är väl uttänkt och avvägt. Man är
också i helhet mycket nöjd den AAS-verksamhet som bedrivs i Luleå kommun och man
menar att den har förändrat mycket av verksamheten avseende alkoholservering till det
bättre men också relationer med samtliga inblandade aktörer.
Utvärderingen visar också att alkohol- och drogsamordnare Maria Strömgren överlag får
mycket goda vitsord för sitt arbete och att detta kan ses som en central framgångsfaktor.
En viktig utkomst av hennes och andras arbete är att man har lyckats att lägga AASverksamheten på en nivå där alla tre benen inom AAS-konceptet, utbildning, tillsyn och
samverkan kan sägas vara fungerande verksamheter. STAD-rapporten visar att detta
långt ifrån gäller alla kommuner i Sverige, något som Luleå kommun alltså kan känna sig
stolta och tacksamma över (Trolldal, B. m.fl., 2012a). En ytterligare framgångsfaktor i
AAS-verksamheten som utvärderingen vill lyfta fram är det goda samarbetet mellan
kommunen och Polisen. Det är tydligt att detta är viktigt för att AAS skall fungera i en
kommun, att det finns resurser i form av personer, tid och till viss del medel men att det
också finns en positiv attityd till samverkan bland de medverkande, något som i hög grad
verkar vara fallet i Luleå. En annan sak som kan anses som framgångsrik och
betydelsefull för AAS-verksamheten i Luleå är att man har kunnat engagera ett flertal
krögare i samarbetet, inte minst avseende deltagandet i styrgruppsarbetet. Det får anses
som hart nog omöjligt att få till stånd en fungerande verksamhet om inte den typen av
samverkan kan etableras, något som också STAD-rapporterna visade (Trolldal, B. m.fl.,
2012a). I grund botten är det arbete som man har lagt ned på AAS-utbildningen också en
framgångsfaktor. Om AAS kokas ned till sina minsta beståndsdelar kan man med fog
säga att antalet deltagare vid AAS-utbildningarna är en högst väsentlig indikator för
konceptets framgång. Inte enbart naturligtvis men i hög grad. En sista faktor som
utvärderingen lyfter fram är hur antalet misshandelsfall påtagligt minskar under den tid
AAS-verksamheten pågått. Detta faktum skall inte enbart tillräknas AAS men är högst
troligt en bidragande orsak.
Förslag: Kontinuerligt informera om framgångsfaktorerna bland verksamhetens aktörer och
marknadsföra dem till allmänheten främst via media
AAS-konceptet
Utvärderingen visar att det inte finns några starka argument för att ändra på AASkonceptet. Det finns dock två delar som har lyfts upp och som det finns anledning att
reflektera vidare kring. Den första handlar om att AAS-konceptet balanserar mellan
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frivillighet och tvingande lagstiftning eller regleringar. Det är för de flesta av restaurangoch krogföretagarna frivilligt att skicka sin personal på AAS-utbildningen. Undantaget
gäller för de restauranger och krogar som har serveringstillstånd efter klockan 01:00 på
natten, där utbildning krävs. Det andra benet som AAS vilar på, tillsyn, är inte någon
frivillig del i konceptet och finns oavsett om AAS-verksamheten bedrivs eller inte. Det
tredje benet, samverkan, som utvärderingen visar, kan sägas vara den inre logik som AASverksamheten drivs av och kan inte förstås som annat än frivillig till sin karaktär. Det är
med andra ord vissa delar som för krögaren är frivilligt att delta i och andra som är mer
tvingande. Utmaningen för AAS i Luleå ligger främst i hur man lyckas behålla och
utveckla den interna överenskommelsen mellan AAS-verksamhetens aktörer om den
gemensamma samhällsnyttan samtidigt som den egna nyttan också tillgodoses.
Förslag: Fortsätta att internt marknadsföra samverkansdelen i verksamheten. Den får inte enbart ses
som något som uttrycks i styrgruppsarbetet, även om den är central. AAS-utbildningen och tillsyn
behöver också ses som verktyg och uttryck för samverkan. Utvärderingen visar att detta i hög grad redan
görs men detta behöver utvecklas.
AAS-utbildningen
AAS-utbildningen är konceptets bästa reklamvara. Den uppskattas i princip av alla, både
för sitt innehåll, de processer den sätter igång och för sitt symbolvärde. Idag är
utbildningen indelad i tre delar. Först en faktadel där information och erfarenheter
förmedlas enligt traditionellt snitt. Den andra delen handlar om reflektion, diskussion
och övningar och den tredje delen om ett test där faktadelen examineras. Utvärderingen
visar att den andra delen är något som behöver utvecklas. Detta främst därför att denna
del aktiverar deltagarna i värderings- och bedömningsövningar något som överlag
efterfrågas. Detta gäller inte minst i den centrala frågan om begreppet märkbart berusad.
En andra del handlar om olika aktörers närvaro och deltagande vid AAS-utbildningen.
Utbildningen bör främst ses som ett avgörande tillfälle för myndighet och branschfolket
att mötas. Det kan vara viktigt vid detta tillfälle att få lära känna varandra personligen,
något som flera vittnar om som positivt men än viktigare är att deltagarna får lära känna
de olika myndigheternas och organisationernas åsikter, förhållningssätt och praktiker.
Detta gäller i hög grad Polisen, och det främst av den anledningen att de är den part som
(i praktiken) i sista ledet bedömer och agerar avseende märkbart berusade personer. De
är också i hög grad närvarande i alkoholserveringssammanhang och i sin förlängning via
ordningsvakterna övervakar mycket av dessa sammanhang. Av den anledningen är det
extra viktigt att de resonemang för bedömning som de gör förmedlas och diskuteras vid
utbildningstillfällena. Med detta sagt, fråntar det inte vikten av att andra aktörer inom
verksamheten också ger sin bild.
AAS-utbildningen är i dag en punktinsats och ses i huvudsak som en sådan. Restaurangoch krogjobbet är till sin karaktär ett genomgångsjobb varför utbildningen många gånger
ges till personer som någon tid efter utbildningen tar beslutet att arbeta inom annan
näring. En mindre grupp väljer dock att stanna en längre tid i yrket. Utvärderingen visar
på att det knappast finns någon anledning att differentiera utbildningen för dessa båda
grupper men att det istället finns skäl att ha uppföljningsutbildning/träffar för personer
med längre tid i yrket eller som så önskar. Det är uppenbart att alkoholservering som
fenomen i hög grad påverkas av svängningar i kultur, moden, värderingar och samhälle i
gemen och därför aldrig kan ses som ”skrivet i sten” utan ständigt behöver diskuteras
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och värderas. Av den anledningen bör man erbjuda uppföljnings- och
fördjupningsutbildningar. Fördjupningen kan t ex bestå att deltagarna med stöd av
kommun och Polis tillsammans får ta del av och arbeta med utvecklingen av varandras
praktiker.
Inom verksamheten för Krogar mot knark har man använt sig av teatergruppen Scratch
som använder sig av en interaktiv metodik där deltagarna både får agera regissörer,
deltagare och kritiker. Styrkan med detta är att de som i vanliga fall endast är mottagande
publik i deras fall också (i varje fall i någon mening) blir reflekterande medaktörer. I
ordningsvaktsutbildningen använder man sig också av en typ av case-metodik, som innebär
att deltagarna alternerar mellan olika roller i ett rollspel rörande bedömning och
ingripanden av personer som uppträder berusat, aggressivt, omdömeslöst, etc. I tidigare
utbildningar inom AAS har rollspel använts, en del av deltagarna har ställt sig positiva till
detta, andra mer tveksamma eller negativa. Här kan man möjligen fundera på en
tvåstegsraket, där den initiala AAS-utbildningen innehåller vissa enklare rollspelsövningar
medan en uppföljningsträff, som riktas till mer erfarna och rimligen av behov mer
intresserade kan mer avancerade övningar användas.
Förslag: Utöka andelen med värderings- och bedömningsövningar under AAS-utbildningen. Använd
utbildningen som ett centralt tillfälle att förmedla åsikter och förhållningssätt från kommun och Polis.
Utarbeta en fördjupad uppföljningsutbildning i samarbete med Länsstyrelsen, viktigt är att finna en
rimlig nivå i frekvens och rätt målgrupp för dessa uppföljningsträffar. Utveckla stödet för
rollspelsövningar.
Tillsyn
Oavsett om man bedriver AAS-verksamhet eller inte måste tillsynen av alkoholservering
och dess praktik alltid bedrivas av kommun och Polis. Det är alla inom branschen
medvetna om och utgör en av flera uttryck för en slags lägsta-nivå i frågan om
alkoholservering på en ort. Men AAS kan sägas adderar ett mervärde till
tillsynsverksamheten, en möjlighet att bli något mer, som också utvärderingen visar. Det
är uppenbart att tillsynen inte minst genom AAS-utbildningen har förändrats och i flera
avseende förbättrats. Men det finns några saker som ytterligare behöver förtydligas. Det
är främst att integrera AAS-utbildningen, tillsyn och policyarbetet på restaurangerna och
krogarna. Det är viktigt att tillsynen aldrig får ses som en isolerad händelse utan istället
(som det också till viss del har blivit i Luleå) som en integrerad del av hela AASkonceptet. I AAS-utbildningen är det därför viktigt att kommunens och Polisens syn på
vad som är tillsynens syfte, innehåll och praktik och att det finns en gemensam reflektion
avseende krav och förväntningar (från båda håll) så att det vid praktiken finns en
beredskap och kännedom om hur man förväntas bemöta dessa. Det är också viktigt att
policydokumenten ute på restaurangerna och krogarna på ett fördjupat sätt återspeglar
AAS-utbildningen och tillsynspraktiken och att det finns fördjupad diskussion ute på
arbetsplatserna om dessa frågor.
En annan sak handlar om svårigheten att förmedla åsikter och förväntningar vid
tillsynstillfällen som oftast pågår under kväll eller natt då krögare och personal oftast är
fullt upptagna med verksamheten runt sina gäster. Det är därför viktigt att utveckla
efterföljande samtal mellan polis, kommun och krögare och personal, i synnerhet rörande
positiva utlåtanden av tidigare utförda kontroller och tillsyner. Dessa bör vara informella,
korta, kärnfulla men samtidigt dialoginriktade.
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Förslag: Utveckla en mer tydlig linje mellan AAS-utbildning, tillsyn och policyarbete. Utarbeta
effektiva former för uppföljningssamtal efter utförda tillsyner.
Samverkan
Utvärderingen visar att det finns en viss problematik med att (på ett alltför enkelt sätt) se
samverkan som ett av tre ben i AAS-verksamheten. Risken är att, som konceptet antyder,
en mer eller mindre fungerande styrgrupp ses som ett bevis på att samverkan är en aktiv
del av verksamheten. Även om en fungerande styrgrupp är en bra start och väl så
effektiv, som i Luleå, så behöver samverkan ses som något vida mer omfattande.
Samverkan skall snarare behandlas och kommuniceras som ett förhållningssätt som
genomsyrar AAS-verksamheten än en enskild verksamhet som exemplifierar samverkan.
Här brukar man vanligtvis inom främst offentlig sektor tala om mainstreamverksamhet,
och då avse verksamhet eller frågor som genomsyrar all typ av verksamhet,
sammanträden, möten, frågor, agendor etc., t ex som i frågor om jämställdhet,
arbetsmiljö, barnperspektiv, osv. Här bör man därför fördjupa ett samverkansperspektiv,
likt ett raster som läggs på all verksamhet inom AAS i Luleå. På vilket sätt kan samverkan
fördjupas och intensifieras avseende detta område?
Som tidigare beskrivits så visar forskning att det fanns ett positivt samband mellan i
vilken grad samverkan implementerats i AAS-verksamheten och våldsbrottsligheten,
något som utbildning och tillsyn inte på samma sätt hade. Det ger ytterligare argument
för att utveckla samverkan.
Förslag: Se samverkan som ett förhållningssätt och utveckla varje verksamhet med detta för ögonen.
Kommunen
Kommunens roll i arbetet med AAS är flera, både som myndighet och som politisk
organisation. Det som utvärderingar, t ex STAD-rapporterna visat är vikten av att
verksamheten får de personella och monetära resurser som krävs. Det är främst två
nyckelfunktioner hos kommunen som spelar roll för AAS-verksamheten,
alkoholinspektören och alkohol- och drogsamordnaren. Alkoholinspektörens uppgifter
är i någon mening oundgänglig sett ur kommunperspektiv eftersom den inbegriper
myndighetsuppdrag i form av tillsyn och tillståndsgivning men det finns ändå anledning
att flagga för dess särskilda betydelse för AAS-verksamheten, inte minst avseende
nätverksskapande, dialog och information om AAS. Alkoholinspektören har en viktig
marknadsföringsuppgift. I Luleå tillsätter man extra resurser under hösten för detta
uppdrag, något som antagligen kommer att få goda effekter på tillsynsarbetet och AAS
som helhet. Alkohol- och drogsamordnarens funktion, avseende AAS-verksamheten, är
inte på samma sätt lagstiftningsmässigt nödvändig men utifrån ett trygghets- och
hälsoperspektiv högst betydelsefull. I Luleå är det klart att alkohol- och
drogsamordnarfunktionen har en central betydelse i AAS och i mångt och mycket agerar
motor för mycket av dess administrativa och motiverande verksamhet. Från kommunens
ledning är det därför viktigt att ha en viss uppmärksamhet riktad på det uppdraget så att
vederbörligt stöd vid behov ges den funktionen.
Antalet serveringstillstånd har ökat dramatiskt över hela landet sett över tid. Möjligheter
till alkoholservering allt senare under natten har också i allt högre grad tillåtits. Forskning
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visar generellt att det finns ett samband mellan öppettider, alkoholservering och våld.
Det finns därför anledning för ledning och nämnder att diskutera denna fråga. Det är
uppenbart utifrån statistik att lejonparten av misshandel och LOB-ingripanden sker
under natt- och morgontimmar natten mot lördag och söndag, även i Luleå. Viktigt är
också att medvetandegöra de förhållandevis stora skillnaderna i alkoholbruk mellan
ungdomar och äldre.
Förslag: Från politiskt håll bevaka olika typer av resursbehoven i verksamheten, så att verksamheten
både kan upprätthållas på samma nivå som nu men också ges möjlighet att fördjupas. För en politisk
diskussion om antalet serveringstillstånd och öppettider.
Polisen
Polisen kan sägas ha en delvis otacksam roll i AAS-verksamheten, starkt förknippad med
den beivrande rollen som myndighet. Samtidigt är Polisen den grupp inom AASverksamheten som är mest efterfrågad. Utvärderingen visar att man från Polisens sida i
sin verksamhet riktad till restauranger och krogar velat mer utveckla kvalitet än kvantitet
ifråga om kontroller och tillsyn. Samtidigt vill man vara synliga i och utanför
serveringsställen i centrala Luleå. För Polisen och deras verksamhet inom AASverksamhet är det av högsta vikt att detta också tar sitt avstamp i AAS-utbildningen. Det
är viktigt att deras agerande gentemot krögare och krogpersonal i hög grad är en
avspegling av utbildningens innehåll och budskap.
När det gäller kommunikationen mellan Polisen och ordningsvakterna ges olika budskap.
En faktor som nämns är stora personalomsättningar inom Polisen, där kunskap och
erfarenhet rörande tillsynsarbetet på restaurang och krog hos alltför få ges tid att byggas
upp. Ibland kan också kunskapen och erfarenheterna hos ordningsvakterna med lång tid
i yrket överstiga en del polisers kunskaper, något som kan innebära vissa utmaningar.
Den specialutbildade grupp poliser med inriktning mot restaurang och krog kan vara ett
sätt att möta detta.
Förslag: Polisen bör ha ett tydligt engagemang och del i AAS-utbildningen, inte minst i avseende
bedömning av berusningsnivå men också tillsynsarbetets krav och syften. Det skall anses som särskilt
viktigt att ordningspolisen som arbetar gentemot restaurang och krog har en tydlig kännedom om och
erfarenhet av AAS-verksamheten.
Krögarna
I tidigare utvärderingar pekar man på vikten av att ledningen hos restauranger och krogar
har en avgörande betydelse för framgången, (inte bara mätt i antalet deltagare i AASutbildningen), för AAS. Det är krögaren som i huvudsak bestämmer om och vilka av
personalen som skall gå AAS-utbildningen, tar ansvar för att en drog-, personal- och
gästpolicy upprättas, initierar det interna samtalet runt frågor om berusningsnivåer och
den som anlägger det huvudsakliga förhållningssättet avseende den alkoholkultur som
råder på det serveringsställen denne har ansvar för. Utvärderingen visar på att det inte
finns någon utvecklat nätverk mellan krögare, oftast anges tidspress som orsak, men
konkurrens kan säkert också vara ett skäl. Det får anses troligt att det höga
deltagarantalet vid AAS-utbildningarna också till viss del är ett uttryck för att det bland
krögare anses som en viktig identitetsmarkör att ha låtit sin personal ha genomgått
utbildningen. Det är däremot färre av krögarna som deltar i gemensamma
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sammankomster avseende AAS-anknutna frågor. Här finns det också något arbeta vidare
med.
Förslag: Vidareutveckla tillsammans med Länsstyrelsen sammankomster som når fler krögare rörande
frågor om AAS.
Krogpersonal
Det stora antalet deltagare vid AAS-utbildningarna över åren är något att både vara
tacksam och stolt över i Luleå. Det kan med säkerhet anses dels ha lyft kunskapsnivån
avseende alkohol och alkoholservering till en betydligt högre nivå, dels initierat en
pågående diskussion om alkoholservering ute bland restaurang- och krogpersonal. Detta
gäller inte minst medvetenheten för den enskilde krogpersonalens serveringsansvar.
AAS-utbildningen bör ses som ett viktigt tillfälle att initiera samtalet om serverings- och
berusningsnivå på restauranger och krogar samt policyarbetet. En annan viktig del är att
krogpersonalen bör ges stöd genom satsningar på marknadsföring via media om AASverksamhetens olika delar, inte minst krogpersonalens serveringsansvar och det
gemensamma arbetet att hålla nere berusningsnivåer och bekämpa våld. Det är en sak att
utbilda krogpersonal, det kan inte enbart ses som krogpersonalens ansvar att utbilda
allmänheten i dessa frågor.
Förslag: Se krogpersonalen som AAS-ambassadörer och förtydliga detta under AAS-utbildningen.
Vidareutveckla AAS-utbildningens delar till att stimulera det interna samtalet om alkoholservering på
restaurang och krog och stimulera fördjupat policyarbete. Kommunicera ut via media om krogpersonalens
serveringsansvar och om AAS-verksamheten.
Ordningsvakterna
Ordningsvakterna är en viktig grupp i AAS-verksamheten men samtidigt utan tydligt
deltagande. I utvärderingen har deras roll diskuterats och det är klart att de är centrala
som aktörer i den verksamhet som AAS är riktad mot, men samtidigt har de en mer
perifer roll i själva AAS-verksamheten, sett utifrån deras svaga deltagande i AASutbildningen. Till viss del verkar detta kompletteras i ordningsvakternas grundutbildning
men det betyder samtidigt att de inte blir en del av den gemensamma erfarenhet som
AAS-utbildningen ändå utgör, (och kan utgöra). Samtidigt verkar det vara så att
kompetensen generellt är hög bland ordningsvakterna, inte minst beroende på mångas
långa erfarenhet. Detta borde ses som en tillgång i den samlade AAS-verksamheten och
med sikte på deras åsikter och erfarenhet bör man söka efter möjligheter att samla
ordningsvakter, och då särskilt de äldre i gemensamma samtal om AAS och dess
utmaningar. Att få ordningsvakter att komma på den ordinarie AAS-utbildningen, två
heldagar är främst en kostnadsfråga. Det finns säkert intresse men knappast om insatsen
kräver att man tar ledigt från det ordinarie arbetet och bekostar detta själv. Ett sätt att nå
ut bland ordningsvaktsstyrkan kan vara att rikta sig till vaktbolag, antagligen främst de
mer namnkunniga i första hand, med syftet att utveckla gemensamma strategier.
Utvärderingen visar på styrkan när ordningsvaktsbolagen kommunicerar en tydlig
berusningsnivå till allmänheten redan i entrén.
Förslag: Se också ordningsvakterna som ambassadörer för AAS. Samarbete med vaktbolagen syfte att
förädla strategier för överenskomna berusningsnivåer.
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Märkbart berusad
Som utvärderingen visat är just begreppet, och får vi säga, fenomenet märkbart berusad
centralt för AAS-verksamheten. Det är avgörande i den meningen att det är
bedömningen av detta som i mångt och mycket avgör vad som är ansvarsfull
alkoholservering. Det är av den anledningen viktigt att detta behandlas, både i brett och
djupt avseende, under AAS-utbildningen och att främst Polisen tar ett stort steg framåt
under utbildningen tydligt kommunicerar hur de bedömer och tänker avseende detta.
Det är också viktigt att de mångas funderingar och erfarenheter får komma till ytan
under utbildningstillfället, som ett sätt att bearbeta detta både teoretiskt och praktiskt
med hjälp av andra. Det vore också på sin plats att kontinuerligt kommunicera denna typ
av diskussion med allmänheten via media.
Förslag: Se främst AAS-utbildningen som ett avgörande tillfälle att på djupet lyfta upp frågan om
märkbart berusad. Här är det särskilt viktigt att Polisen har en tydlig roll avseende denna fråga under
utbildningen. Satsa kontinuerligt på att informera allmänheten om denna fråga, gärna på ett
uppseendeväckande sätt och ta de lokala media till hjälp.
Policy
I utvärderingen har endast getts tillgång till två policydokument från restauranger och
krogar som sedan analyserats. Analysen visar att det finns utvecklingsmöjligheter kring
detta med policyarbete. Policyskrivning har idag blivit ett viktigt verktyg i mål- och
utvecklingsarbete inom organisationer men de utgör också markörer för presumtiva
anställda och andra intressenter om organisationens kultur, värderingar och
förhållningssätt i olika frågor, inte minst gentemot personalen. Om ambitionen inom
AAS är att grundfilosofin skall implementeras i alla led inom branschen är det förstås
viktigt att AAS-konceptet tydligt återspeglas i så många restaurangers och krogars drog-,
personal- och gästpolicys som möjligt. Det ligger inget självändamål i formuleringen av
policy men det är främst det omgivande interna samtalet inom organisationen som är
viktigt.
Förslag: Motivera i samband med AAS-utbildningen till att restaurang- och krogorganisationerna tar
fram policys med ett tydligt fokus på AAS. En mall för policy kan tas fram av kommun och Polis som
kan användas som utgångspunkt i framtagandet av den egna.
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