
Kraftig minskning av våld i offentlig miljö i Stockholms city
Grov misshandel och våldsbrott i offentlig miljö har de senaste tio åren minskat kraftigt i Stockholms innerstad. Den viktigaste
anledning till det är det långsiktiga arbetet att neka alkohol till berusade personer på krogen.

Att det finns ett starkt samband mellan antalet fall av våld i offentlig miljö och stort alkoholintag är känt för många. Mindre känt är att ett flertal
aktörer i samverkan under många år har arbetat för att minska alkoholserveringen till kraftigt berusade och underåriga, vilket resulterat i en
kraftig minskning av våldbrottsligheten.

– Resultaten från våra studier visar att arbetet med ansvarsfull alkoholservering har haft effekt. Alkoholservering till kraftigt berusade och
underåriga har minskat och våldsbrottsligheten har sjunkit, säger Johanna Gripenberg, chef på STAD, Stockholm förebygger Alkohol- och
Drogproblem.

Idag utbildas restauranganställda kontinuerligt i ansvarsfull alkoholservering – och det har gett resultat. En större andel kraftigt berusade
restaurangbesökare nekas att köpa alkohol idag än för 20 år sedan.

– I den senaste mätningen kunde vi se att 77 procent av de testade krogarna nekade kraftigt berusade personer alkoholservering. Det är det
bästa resultat vi har uppnått sedan vi började mäta, säger Johanna Gripenberg.

Antalet våldsbrott i Stockholms city har under den senaste tioårsperioden minskat från 5 400 till 3 100, en minskning med drygt 40 procent.

– Risken att utsättas för våld när man besöker ett nöjesevenemang i Stockholms city har minskat. Och vi ser ett tydligt samband mellan färre
våldbrott och att kroggäster faktiskt inte är lika kraftigt berusade som för tio sedan, säger Jesper Christensen, polis på Norrmalm som arbetar
med krogrelaterade frågor.

På polisen ser man också se att det långsiktiga arbetet med ansvarsfull alkoholservering för studentskivor har varit lyckosamt.

– De studenter vi för 10 år sedan utbildade i ”alkoholvanor” på studentskivor, ser vi idag på Stockholms innerstadskrogar. Och de konsumerar
alkohol på ett helt annat sätt än tidigare generationers 25- och 30-åringar, säger Jesper Christensen.

För varje krona som satsas på Ansvarsfull Alkoholservering spar samhället 39 kronor i form av uteblivna kostnader för polisrapporterad
våldsbrottslighet.

– Att satsa på Ansvarsfull Alkoholservering är alltså väl investerade pengar, säger Johanna Gripenberg.

Vill du veta mer om hur aktörerna inom STAD arbetar med ansvarsfull alkoholservering, kontakta:

Johanna Gripenberg, STAD, telefon 070-484 88 64
Jesper Christensen, Polisen, telefon 072-578 43 68
Stefan Lundin, Visita, telefon 08-762 74 05
Carina Cutlip, Stockholms stads tillståndsenhet, telefon 08-508 25 057
Anna Conzen, Länsstyrelsen, telefon 010-223 13 77

STAD metoden är ett program som går ut på samverkan, utbildning och tillsyn. Nyckelaktörer i STAD är Landstinget, Polisen, kommunens
tillståndsenhet, Länsstyrelsen i Stockholms län och besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation Visita.

 

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag
med drygt 7 000 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar,
vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden
branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita – Svensk besöksnäring är en
medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se.


