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INFORMATION OM ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING 

Ansvarsfull alkoholservering, AAS, är en metod som används för att förebygga och minska 
alkoholrelaterat våld och skador i restaurangmiljö.  AAS är tänkt att förändra arbetssättet hos både 
myndigheter och på restauranger med serveringstillstånd. Metoden bygger på lokal mobilisering, 
utbildning i AAS, policyförändringar och en effektiv tillsyn. 

I Gislaveds kommun har utbildningstillfällen i AAS ägt rum sedan 2006. Utbildningen sker i samarbete 
med Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommuner och kommunerna turas om att vara värdar för 
utbildningen.   

Eftersom målet med AAS är att minska alkoholrelaterade skador och våld i restaurangmiljö vänder sig 
utbildningen i AAS i första hand till serveringspersonal, men också till tillståndshavare, ordningsvakter 
och övrig restaurangpersonal. Utbildningen går ut på att alla restauranger som har serveringstillstånd 
ska sköta serveringen på ett ansvarsfullt sätt – ett krav enligt alkohollagen för att få behålla sitt 
serveringstillstånd!  

För att kunna sköta servering av alkohol på ett ansvarsfullt sätt behöver personal ha kunskap om hur 
de ska hantera problem som kan uppstå, vad de har för rättigheter men också skyldigheter. De 
moment som ingår i utbildningen är alkoholens medicinska effekter, alkohollagen, nöjesrelaterat våld, 
narkotika på krogen, konflikthantering och ett skriftligt prov. Givetvis finns även möjlighet att ställa 
frågor till samtliga som deltar!  

På utbildningen deltar lokala myndigheter, polisen, alkoholhandläggare från kommunerna och 
räddningstjänst. Dessutom brukar vi bjuda in ett företag som specialiserat sig på just konflikthantering 
gällande situationer som kan uppstå i restaurangmiljö.  

Utbildningen i AAS anordnas numera en gång per år, vanligtvis på våren. Utbildningen är uppdelad på 
två tillfällen. Det första tillfället fokuserar på alkohollagen och alkoholens medicinska effekter och det 
andra tillfället på konflikthantering, narkotika på krogen och samtliga deltagare får göra ett skriftligt 
prov. Om deltagaren klarar provet erhålls ett diplom som visar att deltagaren genomgått utbildning i 
AAS. 
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