
Ansvarsfull Alkoholservering i 

Nyköping 



AAS METODEN 

AAS har sitt ursprung i liknande projekt som 

genomförts i bland annat Kalifornien, USA (18) och i 

Queensland, Australien (19) med positiva resultat. 

Ansvarsfull alkoholservering (AAS) är ett väl beprövat 

metodpaket, som utvecklats i Stockholm under åren 

1995-2001 inom ramen för STAD-projektet. Det syftar 

till att skapa en bättre och tryggare krogmiljö genom 

att minska våld och skador relaterade till alkohol och 

droger. Verksamheten permanentades i Stockholm 

under benämningen ”STAD-samarbetet” och började 

spridas år 2002 till Sveriges kommuner och 

länsstyrelser av Statens folkhälsoinstitut.



Metoden bygger på en långsiktigt arbete 

och består av tre huvudsakliga delar:

• En tvådagars utbildning i ansvarsfull alkoholservering

• Samverkan mellan bransch och myndigheter framför allt 

kommunen, polisen och restaurang-branschen 

• Förbättrad tillsyn och policyarbete 

Målet är att minska nöjesrelaterad våldsbrottslighet, främst 

genom att:

• Inte servera alkohol till underåriga gäster

• Inte servera alkohol till märkbart påverkade gäster



Metodens fyra övriga delar 

AAS omfattar också de fyra övriga komponenterna:

• Kartläggning

• Uppföljning

• Informationsspridning 

• Alkoholpolicyer på restauranger 



Utbildningen i ansvarsfull alkoholservering enligt STAD-

metoden innehåller:

Dag1

• Alkoholens medicinska effekter (Toftahill utbildning)

• Polisens arbete i krogmiljö (Lokalpolisen)

• Alkohollagen (Toftahill utbildning samt Alkoholinspektörer)

• Filmsekvenser och gruppdiskussioner 

Dag 2:

• Polisens arbete med narkotika i krogmiljö 

(Polisen/Narkotikahundförare)

• Räddningstjänsten (Brandskydd på krogen)

• Skriftligt prov (Examination sker tillsammans med Länsstyrelsen)

• Konflikthantering ”Krävande gäster & besvärliga situationer” (Cuab-

Cavena utveckling AB)

• Utvärdering av kursen samt genomgång av provet tillsammans med 

Länsstyrelsen 



Hur gör vi i Nyköping …?

• Kostandsfri utbildning för samtliga deltagare tack vare våra 

politiker i Socialnämnden. Om deltagare uteblir utan giltig skäl 

innebär det en kostnad för restaurangen.

• Aktivt marknadsföring av utbildningen vid tillsynsbesök, 

krögarträffar samt  nätverksträffar.

• Aktivt arbete med utvärdering av kursen; exempelvis nya 

föreläsare (Narkotikahundförare), introducerande av nytt eller 

mer aktuell material)

• Nyköpings kommun kan vid tillståndsgivning komma att 

villkora serveringsansvarig personal att genomgå utbildning i 

ansvarsfull alkoholservering



Vad kostar en misshandel ?

• En misshandel kostar samhället ca 200 000 kr

• Ett misshandelsfall kan kosta  50 miljoner. Då ingår 

kostnader för exempelvis sjukvård och 

polisutredning och – om det vill sig riktigt illa och 

offret blir invalidiserat för resten av livet – även för 

sjukpenning, rehabilitering och assistans.

• Källa- ”Intoleransens pris” av nationalekonomen Ingvar Nilsson samt 

beteendevetaren Eva Lundmark Nilsson   



Effekter av metoden nationellt  

• Positiv effekt på den polisanmälda våldsbrottsligheten i 

kommunerna där AAS tillämpas: 3% minskning av 

våldbrottslighet, när alla tre delar av metoden används är den 

totala effekten ca: 9%

• Samverkan mellan parterna hade mest betydelsefull effekt på 

den polisanmälda våldbrottsligheten.

• Undergruppsanalyser visade att metoden  hade mest positiva 

effekter i små kommuner med 20 eller färre 

serveringstillstånd. 

Källa: Ansvarsfull alkoholservering effekter på våldsbrottslighet i 

landets kommuner.  STAD – rapport 50.



Effekter av AAS i Nyköping

• Ökad kunskap kring lagstiftningen och konflikthantering  hos 

serveringspersonal

• Lokal ställningstagande mot självservering av starksprit s.k. 

helrör (förankrad i kommunala riktlinjer samt hos 

krogpersonalen)

• Flera gemmensamma tillsynsinsatser med Polisen samt 

Räddningstjänsten 

• Bättre samverkan med restaurangbranschen – bildande av 

referensgrupper. 

• Förtroende kapital – social kapital byggande mellan 

Nyköpings kommun och branschen = högt NKI (Topp 10 i 

Sverige på området serveringstillstånd)



Hur ser det ut i området GNOT

• Nyköping 67 serveringstillstånd

• Gnesta 13 serveringstillstånd

• Oxelösund 11 serveringstillstånd

• Trosa 19 serveringstillstånd


