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Abstrakt 
 
Att alkohol och våld har ett samband är sedan länge känt och användningen av 

narkotika förstärker ofta våldsbenägenheten. Örnsköldsviks kommun utarbetade 2003, 

genom samarbete med polis och krögare, ett förebyggande program mot alkohol- och 

droger i krogmiljön: Krogutbildningen. I rapporten valde vi att undersöka vilka 

resultat Krogutbildningen givit, både när det gäller statistik över det krogrelaterade 

våldet, effekter som aktörer i utbildningen uppmärksammat samt utbildningens 

framtid. Resultatet fick vi fram genom att intervjua representanter från kommunen, 

polisen och krögarna i Örnsköldsvik. Vi har även använt brottsstatistik från BRÅ samt 

den lokala polisen. De största effekterna visade sig vara att krogpersonalen fick ökad 

kunskap och därmed blev tryggare i sin yrkesroll, den generella berusningsnivån på 

krogen sjönk genom att krögarna tillämpade ansvarsfull alkoholservering. Mellan 

2003 och 2004 sjönk det krogrelaterade våldet med 20 %. Utbildningen är nu 

ordinarie verksamhet och andra projekt har utmynnat från dess upplägg.  
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1        Inledning 
 

Vi har valt att skriva om Örnsköldsviks Krogutbildning eftersom vi anser att 

det är viktigt med brottsförebyggande program med fokus på alkohol och 

narkotika som ofta är bakomliggande faktorer till brottslighet. Vi har i vår 

utbildning samt genom media förstått att användningen av narkotika ökat i 

flera avseenden. Enligt Granath (2003) har antalet ungdomar som 

experimenterar med narkotika ökat och vi har även fått uppfattningen om att 

ungdomars attityd kring droger blivit mer liberal, vilket oroar oss. Att alkohol 

och våld har ett samband är sedan länge känt och användningen av narkotika 

förstärker ofta våldsbenägenheten, vilket leder till en ökad brottslighet. Vi vill 

undersöka hur olika aktörer i kommunen samarbetar för att nå målen i den 

lokala krogutbildningen. Eftersom vår framtida arbetsplats är hos polisen i 

Örnsköldsvik tycker vi att det är en fördel att skriva om någonting som skapar 

framtida kontakter och kunskaper som rör orten.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Ringa narkotikabrott står för den största delen av lagförda narkotikabrott. En 

tämligen stor del av dem som misstänks och lagförs för detta brott är 

ungdomar. I landet har andelen tidigare ostraffade ungdomar ökat det senaste 

året. Ofta sker dessa ingripanden i samband med riktade ”räder” mot 

nöjesarrangemang eller liknade under nattetid (Granath et al., 2003). Det är 

inte ovanligt att drogdebuten sker på krogen eller i samband med fest innan 

eller efter ett krogbesök. Enligt Renhammar så testar nästan dubbelt så många 

ungdomar narkotika mot för vad de gjorde på 1980-talet. De vanligaste 

drogerna på krogen är de så kallade party drogerna: kokain, amfetamin och 

ecstasy. Cannabis förekommer också. De som arbetar i krogmiljön bedömer 

att det kan vara i stort sett vem som helst som använder narkotika på krogen. 

Det har spridit sig till alla samhällsgrupper (Renhammar et al, 2006). 

Narkotikapåverkade personer utsätter inte bara sin egen hälsa för fara utan 

missbruket följs inte sällan av våld och annan brottslighet. I kombination med 

alkoholintag kan många droger framkalla ett särskilt aggressivt beteende.  
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1.1.1 Nationell bakgrund 
 

All forskning visar på väldigt starka samband mellan alkohol och våld. I de 

nordiska länderna har man sett att sambandet mellan alkoholkonsumtion och 

våldsbrott är starkare ju explosivare dryckesmönstret är, det vill säga när man 

dricker för att bli berusad. 80 procent av misshandelsfallen i Sverige sker i 

samband med alkoholkonsumtion. Vid hög berusningsgrad i kombination med 

att många alkoholpåverkade människor samlas på en och samma plats ökar 

risken för våld. Då restauranger ökar i antalet föreligger också en risk att 

restaurangkulturen i större utsträckning påverkar människors attityder och 

förhållningssätt till alkohol (Lindewald, 2006). Alkohollagen (1994:1738) 

säger: 

 
”Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker skall se till att 

ordning och nykterhet råder på försäljningsstället. Alkoholdrycker får inte 

lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat 

berusningsmedel” 

 

Sambandet mellan alkohol och våld i krogmiljön, var den bidragande faktorn 

till att flera aktörer insåg vikten av samverkan med restaurangbranschen. 

Dessa aktörer var bland annat länsstyrelsen, kommunen och polismyndigheten. 

Denna arbetsmetod utvecklades i Stockholm mellan åren 1995-2001 och fick 

namnet ”Ansvarsfull alkoholservering”.  Metoden innebär ett strukturerat och 

målmedvetet arbete med syfte att förebygga och minska alkoholservering till 

ungdomar under 18 år och till uppenbart berusade kroggäster. Tanken är att 

kommunen, polisen och restaurangpersonal tillsammans ska bedriva ett 

långsiktigt arbete där alla berörda parter är aktiva. Samarbetsmetoden bygger 

på lokalmobilisering, utbildning i ansvarsfull alkoholservering och effektiv 

tillsyn. De långsiktiga målen med metoden är att minska det alkoholrelaterade 

personliga skadorna samt våldet i krogmiljö. Metoden Ansvarsfull 

alkoholservering utvecklades av STAD-projektet (STockholm förebygger 

Alkohol och Drogproblem) och har permanentats i Stockholms kommun 

genom ett avtal mellan restaurangbranschen och berörda myndigheter.  
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Projektet har visat att restaurangpersonal kan bli skickligare på att efterfölja 

åldersgränserna. Ett ytterligare syfte med projektet var att få 

serveringspersonal att avstå från att servera alkohol till berusade gäster. 

Resultatet från detta projekt tyder på att man kan förändra 

serveringspersonalen mot ett mer ansvarsfullt beteende (Lilja & Larsson, 

2003). Arbetsmetoden har sedan 2002 spridits till Sveriges kommuner och 

länsstyrelser av Statens folkhälsoinstitut (Lindewald, 2006). 

 

1.1.2  Lokal bakgrund – Örnsköldsviks krogutbildning 
 

 
 

                                              

 
 

 

 

 

Diagrammet visar antalet anmälda misshandelsbrott i Örnsköldsviks kommun 

mellan åren 1998 och 2003. Ökningen av misshandelsbrott gjorde att polisen i 

Örnsköldsvik började undersöka bakomliggande faktorer samt kartlägga var 

brotten begicks. Det visade sig då att majoriteten av misshandelsfallen kunde 

härledas till krogmiljön. Insikten bidrog till att polisen var ytterst intresserade 

att göra någonting åt brottsutvecklingen runt krogmiljön.  

 

Det brottsförebyggande rådets statistik visar att användningen av narkotika har 

ökat i Örnsköldsvik. Antalet anmälda alkohol och narkotikabrott ökade från 

drygt 50 stycken år 1995 till en topp på över 150 brott år 2002. En före detta 

krogägare berättar i vår intervju att han upplevde ett växande problem med 

narkotika på sin krog och ville få hjälp att handskas med det. Den växande 

narkotikasituationen, tillsammans med sambandet mellan krogrelaterat våld 

och alkoholberusning, bidrog till att flera aktörer i Örnsköldsvik, år 2003, 

 

(BRÅ 2006) 
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började arbeta riktat mot krogen. Detta projekt heter idag ”Örnsköldsviks 

Krogutbildning”. Projektet startades med att samordnaren för drogprevention i 

kommunen, samordnaren för Lokala BRÅ och kommunens 

alkoholhandläggare träffades för att arbeta fram en modell för hur 

krogprojektet skulle se ut. Därefter bjöds polisen i Örnsköldsvik in för att 

diskutera modellen. Aktörerna kom överens om att starta ett ”krögarprojekt” i 

staden och att man då skulle utgå från STAD-modellen, men anpassa metoden 

till den lokala situationen. STAD-modellen är en certifierad utbildning vilket 

innebär att den är nationellt gångbar oavsett var i landet man utbildat sig. 

 

Kommunen och polisen hade snabbt ett möte med krögarna som var 

intresserade av att medverka i projektet, de ville också få en ökad kunskap om 

olika narkotiska preparat. Utbildningen i Ansvarfull alkoholhantering var även 

intressant från krögarnas sida. Av kommunens sjuttio krögare kom nitton till 

mötet, vilket innebar att främst de större nöjeskrogarna i stadskärnan hade ett 

stort intresse att medverka i projektet. En krögare utsågs som representant och 

samordnare för krögarna i kommunen. Han sitter även med i den nuvarande 

krogutbildningsgruppen. Numera består gruppen av en styrgrupp där 

representanter från polisen, krögarna och kommunen finns med. Arbetet leds 

av en samordnare som även arbetar i det lokala brottsförebyggande rådet i 

kommunen. Det övergripande målet med projektet är att minska skador och 

våldsbrott orsakade av alkohol och droger i krogmiljön. Projektet strävar även 

efter att undvika överservering av alkohol. Detta kan ske genom en större 

samsyn mellan krogarna, på krogarna och mellan myndighet och krogarna.  

Några delmål är (material från polisen Örnsköldsvik):  

 

• Påverka restauranger att följa 18-års gräns. 

• Öka samförståndet mellan tillsynsmyndigheter (kommun och polis) 

och krogägare. 

• Utbilda krögare och dess personal samt övrig krogpersonal om 

preparatkännedom och synbara tecken vid narkotikabruk. 

• Öka förmågan hos serverings personal så de kan bedöma 

risksituationer och handskas med dessa på ett insiktsfullt sätt. 
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För att uppnå dessa mål krävdes utbildning av krögare, serveringspersonal, 

ordningsvakter och entrévärdar. Krogprojektet är sedan 1 januari, 2005 

permanent och ordinarie verksamhet inom Örnsköldsviks kommun. 

 

Utbildningen sträcker sig över två heldagar och innehåller följande: 

• Värderingsövningar  

• Alkohollagstiftningen 

• Alkoholens medicinska effekter  

• Alkoholrelaterat våld 

• Narkotika – synbara tecken och preparatkännedom 

• Konflikthantering 

 

Innan kursdeltagarna har fått någon föreläsning eller information så får de göra 

en värderingsövning som syftar till att klargöra deltagarnas värderingar och 

tankar om bl.a. alkoholberusning och relaterat våld. Det är också viktigt med 

löpande gruppdiskussioner och tid för reflektion. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med vår rapport är att undersöka effekterna av krogutbildningen både 

vad gäller statistik över krog- och nöjesrelaterad problematik samt vilka 

effekter som aktörer inblandade i projektet märkt av arbetet. Vi vill även 

undersöka hur utbildningen skulle kunna utvecklas och vilken framtid det har. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

 Vilka resultat har framkommit av krogutbildningen? 

 Vilka effekter har aktörerna i utbildningen märkt av arbetet? 

 Vilken framtid har utbildningen och hur skulle liknande projekt kunna 

utvecklas? 
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1.4 Avgränsningar 
 
Som rapporttiteln säger har vi valt att avgränsa vårt arbete till just 

krogutbildningen i Örnsköldsvik, det förekommer dock viss bakgrundsstatistik 

över narkotika- och alkoholsituationen på riks- och länsplanet.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 
 

Resultat i vår rapport bygger till största del på intervjuer, således följer 

rapporten en kvalitativ metod. Vi har intervjuat fyra personer som 

representerar kommunen, polisen och krögarna i Krogprojektet. Vid 

bearbetning av textmaterialet har vi utgått från en beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys (Kvale, 1997). Materialet har analyserats genom bearbetning 

av texten och den blev sedan indelad i olika kategorier eller teman vilket utgör 

huvuddelen av vårt resultat. Resultatet i varje kategori har koncentrerats och 

meningsbärande citat har valts ut för att förstärka och tydliggöra resultatet.  

 

1.6 Definition 
 

Med krog- och nöjesrelaterad problematik menar vi i vår studie både 

brottslighet samt omhändertagande enligt LOB (Lagen om omhändertagande 

av berusade personer) som sker i krogmiljö. Krogrelaterad brottslighet innebär 

misshandelsbrott, både ringa, normal och grova brott, inklusive våld och hot 

mot tjänsteman. Brotten begås oftast mellan klockan 22:00 och 03:00 utom- 

eller inomhus i krogtäta områden (material från Krogutbildningen, Polisen 

Örnsköldsvik) 

2 Samverkansteori 

Krogutbildningen bygger till stor del på samverkan mellan polismyndigheten, 

kommunen och representanter från krögarna.  

Så länge Sverige har varit en välfärdsstat har samverkan funnits i viss 

utsträckning. I det moderna samhället är samverkan mellan olika myndigheter 
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eller organisationer ofta ett nyckelbegrepp. I dagens samhälle är samverkan en 

nödvändig arbetsform som i princip är omöjlig att välja bort. Begreppen 

samverka och samarbeta blandas ofta felaktigt ihop. Samarbetar gör vi ofta 

med människor utan att vi egentligen tänker på det. Samverkan innebär 

däremot att vi tillsammans med människor från andra organisationer och med 

annan utbildningsbakgrund, arbetar och strävar mot samma mål (Danermark & 

Kullberg, 1999). 

 

Det finns en flertal olika faktorer som påverkar samverkan mellan 

yrkeskategorierna. Tre av de mest grundläggande faktorerna är (Danermark, 

2003): 

 

1. Kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer – Människor som samverkar 

från flera yrkeskategorier har ofta olika sätt att se på ett problem. Att 

utbildningsbakgrunden skiljer sig åt kan också bidra till att åsikter kring 

problemet och hur de kan förklaras varierar.  

2. Formella och informella regler – Problem kan uppstå d människor från 

olika yrkeskategorier ska samverka. De har ofta olika lagstiftning, 

regelsystem och anvisningar för det gemensamma arbetet. Detta kan 

utgöras av exempelvis sekretess eller arbetstider, reglerna skiljer sig 

emellertid kraftigt åt för de olika samverkande människorna. 

3.Organisatorisk situation – Denna faktor innebär med olika perspektiv 

och från olika organisationer måste kunna mötas för att samverka kring 

en person, exempelvis en projektledare.  

Det finns fyra olika nivåer av organisation på vilka samverkan kan ske. Den 

lägsta nivån innebär att samverkan sker genom att en yrkesgrupp kallas in 

för att ge råd och stöd i arbetet. På den andra nivån sker samverkan mer 

strukturerat, vissa verksamheter samordnas men organisationerna utför dem 

sedan var för sig. Den tredje nivån handlar om att samverka kring 

definierade frågor och organisationerna skapar nya arbetsformer för ett 

gemensamt arbete. Den fjärde och sista nivån av samverkan är då två eller 

flera organisationer slås samman till en gemensam (Danermark, 2003). 
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Samverkan mellan polis och andra aktörer i Krogutbildningen innebär att 

man samverkar i något som brukar kallas för människobehandlande 

organisationer. Polisen och de övriga aktörerna samverkar i frågor rörande 

krogpersonal och kroggäster. Dessa personers intressen, åsikter och känslor 

måste beaktas då samverkan ska ske. Genom Krogutbildningen har 

krogpersonalen även en aktiv roll i det gemensamma arbetet. 

Krogutbildningens involverade aktörer har ofta olika sätt att definiera, 

förklara och åtgärda ett problem. 
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3 Resultat 

Den data som vi fick fram ur intervjuer samt brottsstatistik resulterade i fem 

olika kategorier som beskriver resultat och andra upplevda effekter av 

krogutbildningen i Örnsköldsvik. Vi har även lyft ut vissa meningsbärande 

citat utifrån vad de intervjuade aktörerna berättat. 

• Statistik över krogrelaterat våld 

• Samsyn 

• Ökad kunskap hos krogpersonal 

• Medvetenhet om det egna ansvaret 

• Ökad tillsyn 

• Krogutbildningens svårigheter  

• Framtid 

 

3.1 Statistik över krogrelaterat våld 
 

Polisen berättar att statistiken från krogprojektets första tid, mellan år 2003-

2004, visade att det krogrelaterade våldet sjönk med 20 procent. Den totala 

misshandelsstatistiken sjönk med 10 procent samma period. De uppger också 

att nu när projektet har varit igång några år så registreras fler brott mot 

alkohollagen. 

   

”Det krogrelaterade våldet sjönk med 20 % under krogutbildningens första 

år, därefter har kurvan hållits på den nivån, möjligtvis har den sjunkit något 

ytterligare.”  

 

Av polisens egna statistik över 2004 års misshandelsfall ägde 53 stycken rum i 

krogmiljö. Ett år senare hade denna siffra ökat till 69 stycken misshandelsfall, 

vilket innebar en ökning med 23 procent. I samma miljö omhändertogs, år 

2004, 149 personer enligt LOB. Året därpå skedde en minimal ökning till 150 

omhändertagna personer.  
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Diagrammet ovan visar antalet anmälda misshandelsbrott samt alkohol- och 

narkotikabrott i kommunen under en sjuårsperiod. Statistiken kommer från det 

Brottsförebyggande rådet (2006) och visar det totala antalet anmälningar inom 

dessa brott. Att få fram en mer specifik statistik över just misshandel samt 

alkohol- och narkotikabrott relaterade till krogmiljön är inte möjlig i 

Brottsförebyggande rådets databas eftersom misshandel både kan ske 

inomhus, utomhus och mot känd eller okänd person. När det gäller alkohol- 

och narkotikabrott innefattar de även exempelvis alkohol- och drograttfyllor 

vilket inte vi har för syfte att undersöka i vår studie. Diagrammet visar 

emellertid en minskning av det totala antalet misshandelsbrott mellan åren 

2003-2004, vilket var krogutbildningens första år. När det gäller alkohol- och 

narkotikabrott var nivån ganska konstant under samma år för att sedan stiga 

efter 2004. Att tolka denna brottsstatistik är svårt och vi återkommer till det i 

vår diskussion.  

 

3.2 Samsyn  
 

En av personerna som var med och startade upp krogprojektet belyser att 

samverkan mellan myndigheterna och andra aktörer var central för att lyckas 

med de mål man satt upp. Samverkan mellan och på den enskilda krogen var 

nyckeln. 
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Flera aktörer i projektet uppger att ett viktigt syfte med utbildningen var att få 

till ett gemensamt synsätt mellan krogarna och dess personal. Att försöka hitta 

en gemensam bedömningsnivå över vad som är en lagom berusningsnivå för 

kroggästerna. Krögaren poängterar vikten av att kunna lita på sina 

konkurrerande krögarkollegor, skulle en kroggäst bli avvisad från en krog så 

ska vederbörande inte kunna komma in på en annan krog. 

Krögarrepresentanten uppger att det är viktigt att alla arbetar mot samma mål 

med samma synsätt om projektet ska ge bästa resultat. Han poängterar vidare: 

 
”Den största vinsten med projektet är att vi gemensamt mellan krogarna 

har pressat ner promillehalten. Man är överens med 

tillsynsmyndigheterna, både polis och alkoholhandläggare, om att nu 

sänker vi berusningsgraden på våra gäster genom att utbilda vår 

personal.” 

 
Krögarrepresentanten berättar att det i Örnsköldsvik, till skillnad från många 

andra städer, inte funnits något fungerande nätverk mellan krogarna. Han har 

saknat en dialog mellan krogarna där man har kunna diskutera viktiga frågor 

som exempelvis droger och alkoholutskänkning. Krögaren uppger emellertid 

att efter krogutbildningens start så har krögarna träffats mer och diskuterat 

viktiga frågor. Inte bara ägargruppen har påverkats positivt utan också 

medarbetarna på de olika krogarna. Fler och fler har utbildats och de skapar i 

sin tur små egna nätverk eftersom de lär känna varandra under utbildningen. 

Stora delar i utbildningen går ut på att göra värderingsövningar vilket kan vara 

ganska utlämnade för kursdeltagarna. En representant från polisen berättar att 

han märkt en generell förändring bland krogpersonalen: 

 
”Att personalen där upptäcker ett fenomen och så ringer man till nästa krog, 

så att man inte får dom här vattentäta skotten. Man börjar att prata och då 

river man  väggarna och då kommer projektet till livs.” 

 

3.3 Ökad kunskap hos krogpersonal 
 
En stor del av utbildningen handlar om att förklara alkohollagstiftningens syfte 

och att det är en skyddslagstiftning och inte något ”nödvändigt ont”. Enligt 
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alkohollagen är det förbjudet att servera alkohol till den som är för berusad av 

berusningsmedel. 

 
”Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av 

alkohol eller annat berusningsmedel.” 

 
Det är således krogpersonalen som är ansvariga för att bedriva en kontrollerad 

servering. Enligt flera aktörer så har krogpersonalen känt en viss rädsla med 

att konfrontera och avvisa alltför berusade gäster eftersom många varit osäkra 

om vad chefen skulle tycka ifall man nekade gäster ytterligare alkohol. Men 

efter utbildningen uppger krögarrepresentanten att personalen känner sig 

tryggare i sin arbetsroll och vet att medarbetarna agerar likadant i dessa 

situationer.  

 

Kommunens alkohol- och drogsamordnare berättar att de år 2005 gjorde en 

skådespelarstudie som är godkänd av folkhälsoinstitutet. En skådespelare gick 

ut på krogen och spelade kraftigt berusade, med var också en observatör. De 

gjorde 14 beställningsförsök på 12 krogar och vid tre tillfällen serverades den 

uppenbart berusade skådespelaren. Alkohollagen säger att skådespelaren 

skulle ha blivit nekad servering vid samtliga krogar. Enligt 

alkoholsamordnaren så ligger Örnsköldsviks kommun väldigt bra till i 

undersökningen, jämfört med andra kommuner, men samtidigt anser hon att 

siffrorna kan bli betydligt bättre. Tyvärr gjordes ingen liknande studie innan 

krogutbildningen startades vilket gör det svårt att jämföra resultat. 

 

Enligt alkohollagen så är en nöjesrestaurang skyldig att kunna erbjuda lagad 

mat under hela alkoholserveringstiden. I utbildningen lyfts det medicinska 

perspektivet samt matintagets betydelse i samband med alkoholkonsumtion 

fram vilket gör att krogpersonalen förstår lagens syfte. 

 

Alla som medverkade i intervjuerna har uppgett att kursdeltagarna överlag 

tyckte att drogmomentet i utbildningen var mest givande eftersom de inte hade 

så stor kunskap inom ämnet. De flesta fick upp ögonen för drogproblematiken 

som de tidigare bara kunnat ana.  
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”Det här beteendet har jag sett vid ett par tillfällen, men jag har inte kunnat 

lagt fingret på det…men nu har jag liksom synliggjort det” 

   
 Genom utbildningen har insikten ökat att serveringspersonalens uppgift är att 

upptäcka och vidareförmedla det man sett till ordningsvakter och polis som då 

gör en bedömning för vidare åtgärder. Innan utbildningen upplevde personalen 

en rädsla att peka ut någon gäst som kunde misstänkas vara narkotikapåverkad 

eftersom de då trodde att de ansvarade för bedömningen om en eventuell 

avvisning. Utbildningen har emellertid lyft fram att det är viktigt att 

krogpersonalen kontaktar polisen då de misstänker att någon är drogpåverkad 

och att det sedan är polisens uppgift att göra en bedömning utifrån synbara 

tecken.  

 

Den ökade kunskapen om droger och vikten av att upptäcka dem har gjort att 

krogpersonalen vågar föra en större dialog, både under nöjeskvällarna samt 

under arbetsplatsträffar. Krogpersonalen har även vuxit som ett team och 

kompletterar varandra bättre då de insett vikten av att hålla en öppen dialog 

kring problem som alkoholservering och narkotika. Teamkänslan har 

förstärkts bland krogpersonalen eftersom ett stort mål med utbildningen var att 

sänka berusningsgraden och de var då tvungna att gemensamt lägga sig på en 

lägre toleransnivå.  

 

Kursdeltagarna har genom utbildningen fått en större insikt i sambandet 

mellan våldsbrott och alkohol och droger. Polisen visar genom sin statistik att 

många misshandelsfall sker i samband med krogbesök och berusning. Denna 

kunskap har givit krogpersonalen större medveten om vikten av att inte 

överservera kroggästerna.  

 

3.4 Medvetenhet om det egna ansvaret 
 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller utlämnar alkoholdrycker 

till den som inte har uppnått föreskriven ålder eller som är märkbart påverkad 

av alkohol eller annat berusningsmedel gör sig skyldig till olovlig 
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dryckeshantering till böter eller fängelse i högst sex månader (Alkohollagen 

10 kap 7§). Det är den som överlämnar alkoholdrycken som ska försäkra sig 

om att den som köper alkohol är 18 år. Enligt polisens föreläsare framkom det 

under utbildningen att stora delar av serveringspersonalen inte var medveten 

om det egna ansvaret och att en eventuell påföljd inte enbart skulle riskera 

krögarens serveringstillstånd utan även servitören personligen. Deltagarna 

hade inte kunskapen om att det var servitörerna som hade ansvaret och kunde 

bli straffade om de bröt mot alkohollagen. 

 
”Vi belyser det här med oaktsamheten och att du som servitör faktiskt är 

personligt ansvarig för det du serverar... man behöver inte göra det medvetet 

utan endast slarv räcker för att du ska göra dig skyldig till olovlig 

dryckeshantering. ” 

 
Det är vid försäljning av alkohol som lagstiftningen tillämpar 18-årsgränsen 

och det är den som serverar som har det personliga ansvaret att följa 

alkohollagen. Många av deltagarna tar för givet att det sker 

legitimationskontroll vid dörren och att de därför inte är deras ansvar att 

kontrollera åldern hos kroggästen. Servitören ska även försäkra sig om var 

alkoholdrycken tar vägen så att ingen minderårig dricker eller någon som är 

alltför berusad. Krögaren har emellertid det fulla ansvaret för krogen men en 

utbildad personal som tar ansvar i sin arbetssituation är nödvändigt om krogen 

ska kunna följa de lagar som finns. Flera utvärderingar som gjorts av 

kursdeltagarna har visat att både krögar- och restauranganställda som har gått 

utbildningen känner sig stärkta i sin yrkesroll. 

 

3.5 Ökad omsättning för restaurangerna. 
 

Krögarrepresentanten uppgav att när alla hans medarbetare var utbildade så 

kände sig kroggästerna tryggare och hade trevligare på krogen då den 

generella berusningsnivån sjönk. Den lugnare stämningen ledde till att 

gästerna stannade längre och då köpte mer alkohol och framförallt mat, vilket 

bidrog till ökad omsättning för restaurangen. Krögarrepresentanten berättar att 
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några krögarkollegor hade svårt att tro att omsättningen kunde öka då 

berusningsnivån pressades ner. 

 

”Den största vinsten är att vi har ökat omsättningen för restaurangerna 

genom att gemensamt pressa ner promillehalten på krogarna, det är det som 

är den största vinsten för krogägarna, att man gör det här tillsammans.”        

   

3.6 Ökad tillsyn 
 

En tillsyn kan ske genom samverkan mellan polis och kommunens 

alkoholinspektör. Även andra aktörer såsom skattemyndigheten, 

migrationsverket och försäkringskassan kan följa med. Vilka som följer med 

beror ju på vilket syfte man har med tillsynen, är det ordningen, kvitton vid 

försäljning eller personalen som ska kontrolleras? Möjligheten att ta med en 

alkoholinspektör från en annan kommun eller civila spanare från polisen finns 

också. Polisen kontrollerar antalet ordningsvakter och att de gör rätt uppgifter 

och exempelvis inte utför legitimationskontroll på gästerna, det är 

entrévärdens uppgift. Alkoholinspektören ser efter vem som är 

serveringsansvarig för kvällen eftersom det är ett krav att antingen krogägaren 

eller barchefen är ansvarig över försäljningen. Vissa krogar har bara tillstånd 

att sälja öl och vin och då får de inte sälja exempelvis alkoläsk. En krog som 

har serveringstillstånd till exempelvis kl. 02.00 är också enligt lag skyldig att 

kunna erbjuda lagad mat till gästerna och köket kontrolleras därför också. 

Oftast så är det ordning och nykterhet som ses över, hur berusningsnivån är 

överlag bland gästerna och om servering till alltför berusade förekommer. 

Eftersom ryktet sprider sig snabbt mellan krogarna att det är tillsyn på gång så 

är det viktigt att tillsynspersonalen delar upp sig i flera gäng och går in på 

krogen exakt samtidigt.  

 
Samtliga aktörer som vi intervjuat uppgav att tillsynen över krogbranschen har 

ökat i samband med att krogutbildningen startades. En före detta krögare 

berättar: 
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”Tillsynen har ökat sedan vi drog igång utbildningen, den är idag mer 

offensiv och standardiserad från både alkoholhandläggarens och 

polisens sida. Tillsyn från myndigheter är och förblir en utav dom 

viktigaste verktygen vi har för att utveckla våran bransch.” 

 
Han uppger att dialogen mellan krögarna och tillsynsmyndigheterna har ökat i 

samband med utbildningen och att förståelsen mellan de olika aktörerna därför 

också ökat. Men samtidigt upplever han att Örnsköldsvik nog är lite unikt 

eftersom myndigheterna är väldigt närvarande och man träffas och diskuterar 

viktiga frågor, det finns inte så mycket stängda dörrar. 

 

Tillsynen har blivit viktigare för alla inblandade i krogutbildningen vilket 

också polisen uppger. 

 
”Det som har aktualiserats, mycket pga. krogutbildningen, är att vi, 

polisen, är en tillsynsmyndighet över krogarna. Det är väl något som har 

legat i dvala i många år…det har ju tidigare mest varit så att polisen 

åker dit med anledning av bråk eller något annat.” 

 
 

Tillsynsmyndigheterna beskriver att merparten av krögarna råkar göra misstag 

ibland, då säger lagstiftningen att det viktiga är hur de löser problemet, har de 

åtgärdat felet relativt snabbt och tagit itu med problemet så kan man se till 

förmildrande omständigheter. Men sen finns det krögare som vet vad som är 

rätt men ändå väljer att göra fel och mörkar ett problem, då är lagstiftningen 

hårdare, berättar krogutbildningens verksamhetsledare. Lagen förtydligas 

under krogutbildningen och krögarna blir då mer medvetna om vikten att 

åtgärda fel snabbt. 

 

Kopplingen mellan Krogutbildningen och tillsyn stärks när krogpersonalen har 

gått utbildningen. Om en krog har en tillsyn ganska snart efter utbildningen så 

kan alla se tillbaka på utbildningen och tillsynsmyndigheterna kan också ställa 

högre krav eftersom krogpersonalen då borde veta vilka regler som gäller, 

berättar polisen. 
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”Det blir liksom som ett kontrakt, nästan som när man tagit körkort. Får man 

det att genomsyra hela krogkulturen så går det framåt.” 

 

3.7 Krogutbildningens svårigheter 
 
När krogutbildningen startade fanns intresset hos många av krögarna men 

givetvis kände några av krögarna en viss skepticism. Detta gjorde att det till en 

början var svårt att få alla krögare att vilja gå utbildningen. Det fanns några 

krögare som kände sig kritiserade, och de påpekade att de hade haft tillstånd i 

25år och därför redan borde veta hur de skulle sköta sitt arbete. Detta var de 

ansvariga på utbildningen beredda på och försökte då på ett ödmjukt sätt 

bemöta krögarna genom att förklara, inte bara vinsterna för samhället, utan 

även vinsterna för den enskilda krögaren och dess medarbetare. När krögaren 

insåg att ju lägre berusningsgrad desto skötsammare är gästerna på krogen och 

med mindre glaskross, renare på toaletterna och en fräschare miljö så vill folk 

med pengar besöka krogen samt spendera pengar där under en hela kvällen. 

Det innebär att krögarna kan ställa högre krav, vara mer selektiva och avvisa 

folk som inte sköter sig och samtidigt få en ekonomisk vinning av det hela. 

Detta gjorde att krögarna ändrade uppfattning om varför de skulle utbilda sig 

själv och sin personal. Även fast några till en början var skeptiska gav 

utbildningen ett bra resultat och när väl deltagarna hade avslutat utbildningen 

fick den ett bra godkännande av dem. Polisrepresentanten berättade att ju fler 

som utbildades och kände att utbildningen var givande desto lättare var det 

sedan att motivera fler att gå krogutbildningen.  

 

”Det största gensvaret det börjar ju att komma nu så att säga. Nu när vi har 

kört i utbildningen i tre år…ringarna på vattnet börjar sprida sig.”  

 
Krögarna insåg vikten av att utbilda sin personal och när alla yrkesgrupper på 

krogen hade gått utbildningen, utom ordningsvakterna, insåg krögarna att 

ordningsvakterna helt plötsligt blev den svaga länken. Alla andra yrkesgrupper 

hade ökat sin kompetens och jobbade för en samsyn vilket gjorde att många 

krögare ställde kravet att även ordningsvakterna skulle gå utbildningen. De var 

dock svårt att övertyga ordningsvakterna om vikten av att gå utbildningen 
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vilket till en början var ett problemen. En anledning var att ordningsvakterna 

tyckte att det var dyrt eftersom utbildningen var lagd till måndagar och 

tisdagar och de blev då tvungna att ta ledigt från sitt ordinarie arbete. Några av 

krögarna betalade utbildningen för sina ordningsvakter men den uteblivna 

lönen från sitt ordinarie arbete blev en ekonomisk förlust för ordningsvakterna. 

Ordningsvakternas syn på utbildning har emellertid förändrats och numera är 

gensvaret mer positivt. Kursen har bidragit till att krögarna ses 

ordningsvakterna som en resurs vilket har höjt statusen på ordningsvaktsyrket. 

Ordningsvakterna har även insett att utbildningen ger dem en större trygghet i 

deras yrkesliv. 

 

Den ekonomiska frågan var ett annat problem. Enskilda restauranger som mest 

serverar mat tyckte att utbildningen innebar fruktansvärt stora kostnader men 

av över 70 krögare så kanske det var fem som tyckte så. Däremot var 

kostnaden för de större nöjesrestaurangerna ett problem och det var en stor 

investering att betala utbildningen för så mycket personal. Krögarna var 

tvungna att sätta upp ekonomiska mallar men när sedan resultatet av 

utbildningen var positivt så blev det också lättare för krögarna att sätta in 

kostnaderna i budgeten. 

 

3.8 Framtid 
 

Krogutbildningen var ett projekt bland många som startades upp i kommunens 

brottsförebyggande arbete. Krogutbildningens metod, med utbildning av 

personalen, har färgat många andra projekt, ett sådant är 

detaljhandelsutbildningen. Bakgrunden var att både ortstidningen och 

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) hade gjort kontroller på 

folkölförsäljning som då visade att de flesta affärer som de gick till sålde 

folköl till underåriga. Då beslut kommunens anställde för alkohol- och 

drogprevention att se över vad som skulle kunna göras för att ändra på denna 

utveckling. Tillsammans med polisen kom man så fram till att bygga på 

krogprojektets metod, detaljhandelsutbildningen startades upp senare under 

samma år som krogutbildningen. Samma aktörer, dvs. polisen och 
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alkoholhandläggare i kommunen undervisar personalen i detaljhandeln, 

framförallt kassapersonal, om alkohollagen och vikten av att inte sälja alkohol 

till underåriga. Det personliga ansvaret och påföljder lyfts också fram, precis 

som i krogutbildningen. Projekten har sedan 2003 löpt parallellt och blev 2005 

permanenta i kommunens verksamhet. Kommunens alkohol- och 

drogsamordnare uppger att detaljhandelsutbildningen gett goda resultat 

eftersom försäljning av alkohol till underåriga minskat. 

 

Under krogutbildningens första år deltog även elever från gymnasieskolans 

hotell- och restaurangprogram. I utvärderingar framkom det emellertid att de 

inte hade samma erfarenhet av restaurang- och krogarbete som de övriga 

deltagarna och kunde därför inte delta på samma sätt i diskussionerna. Därför 

beslöt projektgruppen att starta en egen utbildning för hotell- och 

restaurangeleverna. Från och med 2006 utbildar man därför elever som går 

sista året vid det programmet. Utbildningsupplägget är i stort sett detsamma 

som krogutbildningen förutom att man har anpassat rollspelen och 

diskussioner utifrån de som inte har hunnit arbeta så mycket i branschen. 

Hotell- och restaurangeleverna har därför en stor merit med sig eftersom de 

vid sin examen redan har den certifierade utbildningen då de ska söka 

säsongsarbete ute i landet. 

 

Krogutbildningens narkotikadel har till i år lyfts ut och polisen utbildar även 

Räddningstjänstens personal samt kommunens kultur- och fritidssektion 

(framförallt personal vid ungdoms/fritidsgårdar). Polisen och 

räddningstjänsten samarbetar ofta på de platser där många ungdomar är i 

rörelse, exempelvis under midsommar och andra stora helger. Det var 

räddningstjänsten som efterfrågade materialet kring narkotika då de kände ett 

behov av kunskap eftersom de också möter människor som kan misstänkas 

vara påverkade av droger. Tanken är inte att de ska bli experter men de får en 

basinformation kring ämnet. Samverkan och samsyn med polisen gör också att 

fler ögon och öron kan resultera i att polisen får in fler tips och kan agera.  

 

Både polisen och projektsamordnaren uppger att tillsynen kan utvecklas 

genom exempelvis en samverkansutbildning för olika tillsynsmyndigheter. 
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Behovet finns från t.ex. Skattemyndigheten och andra att vi går igenom vad vi 

gör vid en tillsyn. Dom får mycket gratis genom att genomföra tillsynen 

samtidigt som vi från polisen och kommunen gör den.  

 

”På samma sätt får inte försäkringskassan reda på någonting normalt sett, 

dom får ju tips ändå. Men hänger dom med oss får dom ju gratiseffekter, vilka 

som svartjobbar eller är hemma för dåliga ryggar och så står dom och diskar 

för fulla muggar så att säga.” 

 

I våra intervjuer uppgav både polis och kommunens alkohol- och 

drogsamordnare att man märkt av ett skriande behov av kunskap om 

narkotikans problematik hos föräldrar till framförallt gymnasieungdomar. En 

polis som ofta föreläser under krogutbildningen berättar att han får många 

frågor av just oroliga föräldrar som går krogutbildningen. Förslag om någon 

typ av föräldraförening finns och att polis och eventuellt ungdomsvården på 

kommunens beroendeenhet skulle kunna vara med och undervisa föräldrarna. 

Polisen kan visa på vilka mönster som finns och det kan leda till att många 

föräldrar får upp ögonen för vad som kan försiggå kring deras ungdomar. 

Polisen menar att det skulle stärka föräldrarna att kunna konfrontera sina barn. 

 
”Idag kan ju ungdomar det här med droger, och till och med var man kan få 

tag på det. Det är ju föräldrarna som är okunniga. Man kan få igång en 

föräldragrupp, kanske tillsammans med fältassistenter eller liknande, det 

skulle jag tycka kännas väldigt meningsfullt.”  

 

Krogprojektet är ett exempel på ett lyckat samverkansprojekt mellan olika 

aktörer i en kommun, och på samma sätt kan man bygga upp andra liknande 

projekt. Receptet för ett lyckat preventivt projekt är enligt kommunens 

alkohol- och drogsamordnare att man samarbetar med dem som har bäst 

kompetens inom nyckelområdena och jobbar tillsammans som ett team.  

 

”Metoden för krogprojektet är hur bra som helst, den kan man applicera på i 

stort sett vad som helst. Du måste kartlägga och se hur det ser ut innan för att 

då kunna mäta upp vad man senare kunnat uppnå.” 
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Eftersom krogutbildningen blev ordinarie verksamhet inom kommunen år 

2005 så fortsätter utbildningen så länge det finns ett behov av den. Antalet 

krogar ökar och ett utbildningsbehov kommer alltid att finnas uppger alla 

aktörer som vi intervjuat. Samhällsutvecklingen är också något som måste 

bearbetas i krogbranschen upplever den före detta krogägaren. 

Krogutbildningen i Örnsköldsvik har även fått genomslagskraft i flera 

kommuner ute i landet som blivit nyfikna på projektet. Andra kommuner har 

tittat på det drogförebyggande arbetet och många var specifikt intresserade av 

krogprojektet. Flera aktörer i krogutbildningen har besökt andra kommuner 

och pratat med alkoholhandläggare och krögare. De uppger att fler och fler 

kommuner och krögare nappar på idén med liknande krogprojekt. 

Krogutbildningen fick pris för ”tryggare stadsmiljö” 2005, ett pris som årligen 

delas ut. 
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4 Diskussion 

Utifrån den statistik som polisen har fått fram angående misshandelsbrott i 

krogmiljö kan utläsas att den sjönk med 20 procent mellan krogutbildningens 

första år 2003-2004. Det kan diskuteras huruvida dessa 20 procent är en 

verklig nedgång i antalet brott eller om den statistiska förändringen beror på 

andra omständigheter. Vi tror att en bidragande faktor till minskningen under 

krogutbildningens första år kan bero på krögarnas ökade motivation att vilja 

sänka berusningsnivån samt polisens ökade närvaro. Den ökade närvaron i 

krogmiljö har naturligtvis en brottspreventiv effekt eftersom vissa slagsmål då 

aldrig äger rum.  

Polisen har i vår intervju uppgett att misshandelsstatistiken från och med år 

2004 legat kvar på ungefär samma nivå sedan minskningen. Material från 

polisen säger däremot att det har skett en ökning av krogrelaterat våld från år 

2004. Det Brottsförebyggande rådets statistik visar också på en ökning av det 

totala antalet misshandelsbrott från och med samma år. Vi tror att 

anmälningsbenägenheten när det gäller vissa fall av misshandelsbrott kan ha 

stigit i och med polisens ökade närvaro. Detta kan vara en orsak till ökningen 

av antalet anmälda misshandelsbrott efter år 2004. När det gäller ökningen av 

antalet anmälda narkotikabrott tror vi en bidragande faktor är polisens ökade 

kunskap om drogtecken och symtom. 

När det gäller antalet omhändertagna personer enligt LOB kring krogmiljö så 

skedde ingen markant förändring mellan åren 2004-2005. Det hade varit 

önskvärt att få fram statistik över en längre period men eftersom en 

sammanställning av antalet LOB: ar i krogmiljön från tidigare år saknas så var 

det inte möjligt. Vi tolkar emellertid det resultat som finns som positivt. 

Genom Krogutbildningen har vi förstått att den generella berusningsnivån har 

sänkts vilket torde ha lett till en minskning av antalet omhändertagna enligt 

LOB. Samtidigt vet vi att polisen har ökat sin närvaro i krogmiljön och därför 

tror vi att LOB-statistiken i samma miljö ligger kvar på en relativt konstant 

nivå. Vi spekulerar kring ifall anledningen till den konstanta nivån beror på en 

sammantagning av att den generella berusningsnivån sjunkit i krogmiljön men 
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att polisen också ökat sin närvaro och därmed förmodligen omhändertar en 

större andel. 

När det gäller statistik över omhändertagna enligt LOB och misshandelsbrott i 

krogmiljön är det viktigt att polisen noterar exakt var personen omhändertogs 

eller var brottet begicks. En krog kan ju inte beskyllas bara för att det går förbi 

en full person utanför som omhändertagits av polisen, vilket kan vara en 

felkälla ifall dokumentationen inte varit tydlig hos polisen. 

Det är alltid svårt att tolka statistik eftersom så många faktorer ligger bakom 

förändringar i statistiken. Ibland kan endast tillfälligheter påverka en upp- eller 

nedgång i antalet brott. En förändring i misshandelsbrott skulle exempelvis 

kunna bero på ett gäng som under aktuell period misshandlat andra människor.  

Att samsynen är viktig då ett samverkansprojekt bedrivs har vi förstått genom 

vårt arbete. Om flera aktörer ska arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål så 

är nyckeln till ett lyckat resultat att en likartad bild av arbetet skapas. Genom 

Krogutbildningen har både krögare och dess medarbetare känt att de stärkts 

som grupp både på den enskilda krogen och i nätverket mellan krogarna. Trots 

att de olika krögarna konkurrerar om gästerna så kom de överens om en 

gemensam policy var man skulle lägga en lämplig berusningsnivå. Detta 

bidrog till en positiv effekt för krögarna både vad gäller en ökad samverkan 

men också en ökad ekonomisk vinst.  

Krogpersonalen har genom utbildningen fått en ökad kunskap och även blivit 

mer medvetna om det egna ansvaret både när det gäller drogtecken och 

symtom men framförallt att tillämpa en ansvarsfull alkoholservering. Dessa 

nya kunskaper har därmed också stärkt dem i sina yrkesroller eftersom de fått 

tydliga ramar att arbeta efter. Vi tycker att en av de mest centrala effekterna av 

Krogutbildningen är just att personalen har blivit tryggare i sin arbetsroll vilket 

vi anser är viktigt i en bransch där många arbetar som timvikarier. Som 

framtida poliser vet vi vilket stort samband det finns mellan alkohol och våld, 

därför tycker vi att Krogutbildningen på ett bra sätt belyst vikten av 

ansvarsfull alkoholservering.  
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Att dialogen och förståelsen mellan krögarna och tillsynsmyndigheterna har 

ökat tycker vi självklart är bra men Krogutbildningen kan aldrig ersätta 

myndigheternas tillsyn och kontroll över krogarna. En effekt av utbildningen 

är att tillsynsmyndigheterna nu kan ställa högre krav på krögarna då de 

förväntas ha koll på lagstiftningen. Befolkningen i stort, och särskilt unga, 

tycker naturligtvis att det är tråkigt då en krog tvingas stänga igen efter 

kontroll av tillsynsmyndigheter. Samtidigt vill nog alla att en krog ska 

bedrivas legalt och vi vill poängtera att lagstiftningen bl.a. är till för att skydda 

de anställda och gästerna. 

5 Slutsatser och förslag 

Krogutbildningen är numera ordinarie verksamhet i kommunen vilket är ett 

bevis på att det har varit ett framgångsrikt projekt. Utbildning av personal som 

metod är något som vi tror på ur ett brottspreventivt syfte. Metoden går att 

applicera mot de flesta branscher och instanser. Krogutbildningens metod har 

redan gett avtryck i andra brottspreventiva utbildningar så som 

detaljhandelsutbildningen.  

Genom vår intervju med polisen fick vi veta att det finns en önskan från 

framförallt föräldrar till tonåringar att få information om drogtecken och 

symtom. Eftersom vi vet att narkotikakunskapen idag är högre hos 

tonåringarna än hos deras föräldrar så är de i behov av utbildning för att kunna 

uppmärksamma eventuella tidiga drogtecken hos ungdomarna. En sådan 

utbildning skulle kunna läggas upp efter samma metod som krogutbildningen. 

Flera samverkan aktörer, så som polisen, kommunens beroendeenhet och 

sjukvården skulle kunna vara med och utbilda föräldrarna. 

 
Avslutningsvis vill vi poängtera vikten av brottsförebyggande program. 

Eftersom vi vet att alkohol och narkotika ökar våldsbenägenheten så tycker vi 

att det är väldigt angeläget med förebyggande program. Krogutbildningen, 

som bygger på STAD-modellen, är en väl utarbetad utbildningsplan och fler 

kommuner och instanser skulle kunna anpassa modellen mot deras lokal 

situation.
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