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F Ö RO RD
STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) startade som ett tioårigt projekt med
uppdraget att identifiera, tillämpa och utvärdera lovande metoder för prevention inom alkoholoch narkotikaområdet. Projektet startades 1995 efter en översyn av missbruksvården i
Stockholms län, där Landstinget och Stockholms kommun gemensamt beslöt att göra en mer
långsiktig satsning på metodutveckling. Sedan januari 2005 har STAD övergått till att vara en
ordinarie sektion inom Beroendecentrum Stockholm.
Den alkohol- och drogpolitiska situationen i Sverige på 2000-talet kräver att nya metoder för
prevention utvecklas. Den tilltagande globaliseringen och Sveriges EU-medlemskap begränsar
på en rad viktiga punkter statens möjligheter att föra en traditionell svensk restriktiv tillgänglighetsbegränsande politik; en politik som i ett europeiskt perspektiv måste bedömas som
framgångsrik. Detta understryker behovet av att i lokalsamhället utveckla nya metoder där
insatser för att påverka såväl efterfrågan som tillgänglighet vävs samman i nya former för
samhällsbaserad prevention.
STADs arbete kännetecknas av ett tätt samspel mellan praktik och forskning där kunskaperna
från utvärderingar omsätts till praktik och de praktiska metoderna utsätts för kritisk och konstruktiv granskning. Kunskapen om vad som kännetecknar effektiva preventiva metoder har
också ökat under de senaste tio åren. Det finns dock fortfarande ett stort behov av att utveckla
och testa nya preventionsmetoder, dels genom det aktionsinriktade arbetssätt som i stor
utsträckning kännetecknat STAD, dels genom att studera hur metoder fungerar när de verkar i
den vardag de är avsedda för.
I en serie av rapporter redovisar STAD resultat och erfarenheter från det arbete som vi
bedriver. I den här rapporten redovisas utvärderingsresultat av det omfattande arbete som
bedrevs under vintern och våren 2008 och som syftade till att förebygga fylleri och våld i
anslutning till gymnasielevers studentfester under våren 2008. Insatserna bedrevs av flera
aktörer inom det s.k. STAD-samarbetet, men framförallt av polisen i city polismästardistrikt.
Utvärdering har genomförts av STAD men i samarbete med polisen.
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SA M M A N F A T T N I N G
Bakgr und och syfte
Under senare år har antalet studentfester för gymnasielever som hålls på restauranger (krogar) i
Stockholms innerstad (Stockholms city) ökat kraftigt. I första hand vänder sig dessa
studentfester till elever som går sista året på gymnasiet, men många av dem som deltar på
festerna är något år yngre eller äldre. De allra flesta är således 18-20 år gamla.
Vid många studentfester som anordnades under våren 2007 bedömde polisen att fylleriet var
utbrett och antalet misshandelsfall, hot mot vakter och antalet LOB-fall (Lagen (1976:511) om
omhändertagande av berusade personer m.m.) var på en högre nivå jämfört med motsvarande
period 2006. I början av november 2007 publicerade polisen siffror (von Essen 2009) som
pekade på en ökning av antalet våldsbrott i samband med studentskivorna 2007. Oron var
därför stor inför studentfesterna 2008. Antalet ungdomar som tar studenten (som fyller 19 år)
har också ökat, från knappt 20 000 år 2004 till drygt 24 000 år 2008.
Inför studentfesterna 2008 genomfördes därför ett omfattande förebyggande arbete med
insatser på olika nivåer av olika aktörer, framförallt av polisen i Stockholms innerstad (city
polismästardistrikt) ) men också från Stockholms stads tillståndsenhet och från STAD. Arbetet,
som var av pilotkaraktär, gick under benämningen Student-08 och syftade ytterst till att minska
våld och skador relaterade till studentfester.
I denna rapport redovisas resultat från den utvärdering av arbetet som STAD i samarbete med
polisen låtit genomföra. Det huvudsakliga syftet med utvärderingen var att studera om de
insatser som genomfördes under vintern och våren 2008 påverkade utvecklingen av våld och
skador i samband med studentfesterna 2008 i gynnsam riktning. Utvärderingen har genomförts
av STAD men i samarbete med polisen.

Insatser ± Student-08
Utgångspunkten i det förebyggande arbete som bedrevs under 2008, och som gick under
arbetsnamnet Student-08, var det aktionsinriktade angreppssätt som kännetecknat STADs och
STAD-samarbetets tidigare arbeten med ett systemperspektiv på alkoholens bestämningsfaktorer. Centrala bestämningsfaktorer är normbildning, tillgänglighet, tillsyn och kontroll
vilka tillsammans bidrar till omfattningen av samhällets alkoholproblem. För det förebyggande
arbetet innebär det att man behöver involvera lokalsamhällets viktigaste aktörer som
tillsammans, och med hjälp av olika metoder, kan påverka bestämningsfaktorerna och därmed
alkoholproblemets omfattning.
Det exakta innehållet i insatserna beskrivs i detalj i denna rapport, men kortfattat kan nämnas
att polisen i förväg besökte samtliga de restauranger där studentfester skulle arrangeras. Syftet
var att genom information stödja och förbereda krogarna och bland annat beskriva den
problembild som man från polisens sida upplevde. Vidare pratade man om ordningsvakternas
säkerhetsupplägg och, tillsammans med brandmyndigheten, om brandsäkerheten. Dessutom
delade man ut ett telefonnummer som gick direkt till tjänstgörande gruppchef i Student-08 dit
restaurangpersonal och ordningsvakter kunde ringa om problem skulle uppstå. Polisen besökte
också under hela studentfestperioden samtliga studentfester minst två gånger per kväll för att
sprida lugn och utöva viss tillsyn av restaurangernas arbete. Förutom att delta i
planeringsarbetet förstärkte även Stockholms stads tillståndsenhet sin tillsyn på de aktuella
restaurangerna under den aktuella perioden.
STADs arbete gick bl.a. ut på att, via ett festarrangörsbolag (eventbolag), få kontakt med ett
urval av de studenter som anordnade studentfesterna ute på gymnasieskolorna (i det följande
benämna som studentfestansvariga). Detta fick till följd att STAD i slutet av januari
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genomförde två informationskvällar för ca 70-80 studenter per kväll. Vid dessa tillfällen
informerade polisen om vad man har för skyldigheter och rättigheter som kroggäst samt gav en
hel del praktiska tips att tänka på inför och under festen. Polisens information följdes av att en
representant från restaurangbranschen pratade om vilket ansvar som vilar på studenterna själva,
men främst vilket ansvar krogen och dess personal har. Vidare tydliggjordes vad denna
satsning syftar till, nämligen att InHQ´NXOVWXGHQW´XWDQordningsproblem, våld och med
mindre berusning. De två informationskvällarna avslutades med att de studentfestansvariga
fick kvittera ut biljetter för sina egna studentfester, avsedda att säljas till de ungdomar som
skulle gå på deras fest. För varje biljett fick de också ett kort i form av ett visitkort med
information om vad som gäller för gäster på krogen (t.ex.´man får inte ta med sig alkohol in på
krogen´, ´man får inte köpa alkohol på krogen om man är full´). Dessa kort delades sedan ut
av de studentfestansvariga till studenterna i samband med att de fick sina biljetter i handen på
skolan.

Resultat från utvärderingen
I utvärderingen användes två olika utfallsmått: dels antal polisanmälda våldsbrott, dels antal
besök på Södersjukhusets akutmottagning för skador relaterade till våld/misshandel. I stort sett
samtliga studentfester hölls på vardagar och de allra flesta under perioden från mitten av april
till slutet av maj (studentfestperioden: 16 april-31 maj). Antal våldsbrott och akutbesök under
studentfestperioden för vardagsnätter (kl. 22.00-05.59) jämfördes med samma period åren
innan med fokus på 2006 och 2007. Vidare studerades utvecklingen för vardagsnätter under de
senaste åren under perioden före studentfester (januari till mitten av april) och perioden efter
studentfester (juni-september). Eftersom i stort sett inga studentfester på restauranger i
Stockholms innerstad hölls under helger studerades också utvecklingen under helgnätter under
de olika åren för de tre nämnda perioderna ± före, under och efter festperioden.
Resultaten visade på färre antal polisanmälda våldsbrott under studentperioden 2008 under
vardagsnätter jämfört med föregående år. En liknande bild framkom av antal besök på
akutmottagning för skador i samband med våld, misshandel. Perioderna före och efter
studentfesterna 2008 uppvisade ingen minskning i vare sig våldsbrott eller misshandelsfall på
akutmottagningen. Inte heller uppvisade 2008 lägre nivåer under helgnätter, varken före, under
eller efter studentfestperioden, snarare tvärtom. Den enda perioden där 2008 avvek från 2007
var således under studentfestperioden under vardagsnätter.
Om 2008 hade uppvisat samma relativa eller absoluta ökning i antal våldsbrott under
studentfestperioden som under samma period 2007 hade antalet våldsbrott under denna period
2008 varit mellan 146-190 fall fler (146: samma absoluta ökning som 2007, 190: samma
relativa ökning som 2007).

Slutsats
Resultaten av denna utvärdering visar på lovande resultat. Det är sannolikt att en stor del av de
minskningar som ägde rum i antalet våldsbrott och misshandelsfall under studentfestperioden
2008 jämfört med 2007 beror på de förebyggande insatser som genomfördes under vintern och
våren 2008. Kostnaderna för insatserna beräknades till mellan 2,5-3 miljoner kronor och
besparingarna i form av uteblivna våldsbrott till uppemot ca 30 miljoner. Detta resonemang är
naturligtvis endast hållbart om den gynnsamma utvecklingen 2008 berodde på de förebyggande
insatser som genomfördes 2008 (men inte 2007). Fortsatt uppföljning och utvärdering av
arbetet 2009 och 2010 får utvisa om denna slutsats var korrekt.
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INL E DNING
I mer än tio år har myndigheter och krogbransch i Stockholms stad samverkat (=STADsamarbetet) i syfte att minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion på restauranger
(krogar). Arbetet får bedömas som framgångsrikt. Den arbetsmetod som utvecklats inom
ramen för samarbetet, och som brukar EHQlPQDV´$QVYDUVIXOODONRKROVHUYHULQJ´ HOOHU67$'metoden) har visat sig leda till en minskning av antalet våldsbrott relaterade till
alkoholkonsumtion på restauranger i Stockholms innerstad (Wallin, m.fl., 2003). I en serie av
studier i Stockholms stad har det också visat sig att det blivit svårare för kraftigt berusade och
för ungdomar under 18 år att bli serverade alkohol på restauranger i Stockholms innerstad (se
t.ex. Trolldal, m.fl., 2007).
Under senare år har antalet studentfester1 för gymnasister som arrangeras på restauranger i
Stockholms innerstad ökat kraftigt. År 2007 rapporterade polisen i Stockholms innerstad (city
polismästardistrikt) också om en ökning av bråk och fylleri i anslutning till studentfester (våren
2007) jämfört med samma period året innan. Ett flertal aktörer tog därför initiativ till att skapa
lugnare fester under våren 2008. En rad insatser gjordes av polisen, krögare,
studentfestarrangörer och STAD. Inom polisen gick arbetet under benämningen ´Student-08´
ett begrepp som sedan kom att användas även av övriga aktörer inom STAD-samarbetet.
Denna rapport redovisar resultat från utvärderingen av dessa insatser 2008. Eftersom insatserna
hade karaktären av ett pilotarbete är också utvärderingen att betrakta som en pilotstudie.
Studien har som huvudsakligt syfte att ta reda på om insatserna påverkade omfattningen av
våld och skador i anslutning till studentfester. För detta syfte studerades våldsbrottsligheten i
Stockholms innerstad och antalet besök på Södersjukhusets akutmottagning i olika åldrar för
skador orsakade av våld/misshandel.
Såväl detta inledande projektarbete med studentfester 2008 som DUEHWHWPHG´$QVYDUVIXOO
DONRKROVHUYHULQJ´KDUVRPteoretisk utgångspunkt en systemmodell för alkoholprevention (se
Holder, 1998; Andréasson, 2002). Lokalsamhället ses som uppbyggt av flera aktörer och
krafter som tillsammans utgör ett system. Centrala faktorer i just alkoholfrågan är
konsumtionsvanor, tillgänglighet, normbildning, juridik, tillsyn, kontroll samt sociala och
medicinska faktorer. Systemets utformning bidrar till omfattningen av samhällets
alkoholproblem. Delarna hör ihop och påverkar varandra, vilket gör att t.ex. efterfrågan och
tillgänglighet inte är utbytbara faktorer. Det räcker sällan att angripa en faktor för att
åstadkomma förändringar. Istället bör man sträva efter att angripa så många centrala faktorer
som möjligt i systemet på olika nivåer om man vill åstadkomma hållbara förändringar.
Såsom impliceras av ordet system innebär ett systemperspektiv att insatserna fokuserar på
olika faktorer på samhällsnivån, inte på individnivån. För att åstadkomma samhälleliga
förändringar (eller förändringar på gruppnivå) krävs insatser på samma nivå.
Systemmodellen är också intressant sett ur ett folkhälsoperspektiv eftersom ett sådant
perspektiv fokuserar på de bakomliggande förhållanden som ger upphov till olika
folkhälsoproblem. Ett av de stora folkhälsoproblemen är alkoholproblem, både kroniska
alkoholskador (t.ex. skrumplever, bukspottkörtelinflammation, vissa cancerformer) och akuta
skador (alkoholförgiftning, alkoholrelaterade våldsbrott och olika former av olyckor).

1

Studentfester: De finns flera benämningar på detta fenomen såsom fester, skivor, arrangemang m.m. I denna rapport avses de
fester som hållits på restauranger i Stockholms city (Stockholms innerstad), ofta arrangerades med hjälp av eventbolag och i
samverkan med representanter för studenterna. Med studentfester avser vi således inte privata studentfester som hålls hemma
eller i olika andra lokaler utan endast de som hålls på restauranger i staden. Under själva middagen under festen deltog många
gånger även föräldrar och yngre och äldre syskon.
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Sistnämnda gäller inte minst äldre tonåringar och unga vuxna där konsumtionen är hög (som
allra högst i början av 20-årsåldern) och andelen storkonsumenter och förekomsten av olika
alkoholrelaterade problem som störst (se t.ex. Stockholms läns landsting, 2007; Hradilova
Selin, 2006). Framförallt uppvisar denna åldersgrupp en hög grad av berusningsdrickande
(Leifman, 2003; Hradilova Selin, 2006). De allra flesta av dessa berusningsinriktade
dryckestillfällen äger rum under fredagskvällar och lördagskvällar samt under vissa speciella
storhelger och festperioder, såsom midsommar, nyårsafton, valborg och, för elever och studenter
även, och inte minst, vid perioden vid skolavslutning och veckorna dessförinnan med många
studentfester (se t.ex. Kühlhorn, m.fl., 2000; Leifman & Gustafsson, 2004). Data från den
offentliga slutna sjukhusvården (patientregistret) under de senaste ca 10 åren visar också på
ökningar av antalet ungdomar (16-24 år) som vårdas för alkoholförgiftning. Detta gäller såväl
landet som Stockholms län (t.ex. Leifman, 2008).
Det behövs därför för denna åldersgrupp behövs fler utvecklade och i studier testade
preventionsmetoder. Forsknings- och utvecklingsarbetet med studentfester är ett sådant
exempel med fokus på åldrarna 18-20 år.
Att ha ett systemperspektiv i fokus innebär således att man i det lokala arbetet behöver
involvera lokalsamhällets viktigaste aktörer som tillsammans, och med hjälp av flera olika
metoder, ofta försöker påverka både efterfrågan (utbildning, attitydförändringar) och tillgången
(tillsyn, polisiärt arbete). I XWYHFNODQGHWDY´$QVYDUVIXOODONRKROVHUYHULQJ´har de viktigaste
delarna varit lokal mobilisering (genom bl.a. samverkan mellan centrala aktörer och olika
mediaaktiviteter på lokal nivå), utbildning av restaurangpersonal (efterfrågeinsatser) och
förstärkt och effektivare tillsynsarbete av polis och kommun (kontrollinsatser).
När det gäller det inledande arbetet med studentfester som påbörjades 2008 involverar också
detta flera olika insatser på olika nivåer med flera olika aktörer: (1) tillsyn och kontroll av
polisen och stadens tillståndsenhet, (2) samverkan mellan de viktigaste aktörerna, bland annat
inom ramen för STAD-samarbetet, och (3) utbildning/information till
restaurangpersonal/krögare, eventbolag2 och studentfestarrangörer och i liten utsträckning även
studenterna själva.
Sammanfattningsvis har denna studie som huvudsakligt syfte att ta reda på om de
förebyggande insatser som genomfördes runt studentfester i Stockholms innerstad under
vintern och våren 2008 resulterade i minskat våld och minskat antal skador. Förstnämnda mäts
genom antal polisanmälda våldsbrott, sistnämnda genom antal besök på Södersjukhusets
akutmottagning för skador relaterade till våld och misshandel.

2

Eventbolag: de aktörer/firmor som arrangerar studentfester i samverkan med studenterna själva och de restauranger där fester
ska hållas. Dessa bolag är således ofta länken mellan restaurangen som inhyser festen och de studenter ute på
gymnasieskolorna som håller i festerna.
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METOD
I november 2007 redovisade polisen sin bild av hur studentfesterna avlöpte under våren 2007.
Bilden som framkom var en kraftig ökning av våldsbrott och fylleri under de vardagsnätter i
april och framför allt maj då studentfesterna ägde rum. Polisen drog slutsatsen att ökningen till
stor del berodde på ökat fylleri i samband med studentfester jämfört med åren dessförinnan.
Antalet studentfester hade också ökat kraftigt och förväntades öka ytterligare under 2008. Strax
därefter sammankallade polisen till ett möte med festarrangörer, krögare och ordningsvakter
för att diskutera frågan och hur nästa års studentfester skulle kunna bli lugnare. Detta
utmynnade i att polisen satte samman en styrgrupp som ansvarade för arbetet med studentfester
under 2008. Arbetet kom att benämnas Student-08.
Ungefär samtidigt tog STAD kontakt med en av de största arrangörerna (eventbolag) som
arbetar med att arrangera studentfester i syfte att få information i hur man arbetar och för att
diskutera ett eventuellt samarbete. Vidare kontaktade STAD den polis, ur ovan nämnda
styrgrupp, som var övergripande ansvarig för Student-08. Båda parter såg stora möjligheter till
att fördela inte minst det förebyggande arbetet och på så vis kunna arbeta med flera olika delar.
Arbetet med Student-08 kom därefter att också bedrivas inom ramen för det ovan nämnda
STAD-samarbetet.

O rganisation och mål
Polisens styrgrupp för arbetet med Student-08 bestod av en närpolischef med övergripande
ansvar för insatsen, en person från kriminalunderrättelsetjänsten i city med ansvar för
kartläggning av fester och löpande uppföljning, krogansvariga vid närpolisen med ansvar för
det förebyggande arbetet samt ett yttre befäl som var operativt ansvarig under insatsen. Utöver
dessa ingick två personer från polisens tillståndsenhet i styrgruppen.
Polisens arbete, vilket beskrivs nedan, beräknades till totalt 3 289 arbetstimmar under perioden
för vårens studentfester, vilket visade sig vara nära tusen timmar mer än den planlagda
arbetstiden för insatsen. Det är ändå enligt polisen något lågt räknat, speciellt med tanke på att
en hel del förberedande arbete krävdes.
På STAD utsågs en person som ansvarig för att samordna och utveckla arbetet med Student-08
tillsammans med polis och stadens tillståndsenhet, som under studentfestperioden utökade sitt
yttre tillsynsarbete samt deltog i planeringsarbetet. Arbete bedrevs inom ramen för STADsamarbetet.
Den för de olika aktörerna gemensamma målsättningen med arbetet var ytterst att minska
antalet våldsbrott under den tidsperiod då studentfester genomförs men också att skapa en
modell för ett förebyggande arbete som framöver kan användas i samband med
studentfestfirande.

G enomförda insatser
Polisen
Under studentperioden genomförde polisen en intensifierad tillsyn av krogarnas
alkoholhantering och en ökad rapportering till kommunens tillståndsenhet. Detta genomfördes
av polisen självständigt eller i samverkan med kommunens tillståndsenhet, räddningstjänst
m.fl. Syftet var att kontrollera att reglerna i alkohollagen och ordningslagen följdes samt att
krogarnas arbetssätt var anpassat till målgruppen och här erbjöds utbildning till alla berörda
restauranger. Under insatsen erbjöds krogarna en kontakt i form av ett eller flera besök och vid
större fester genomfördes mer omfattande krogtillsyn. Ett specifikt telefonnummer upprättades
inom polisen som endast avsåg samtal kopplade till oroligheter eller frågor kring studentfester.
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Telefonnumret gick direkt till tjänstgörande gruppchef dit således restaurangpersonal och
ordningsvakter kunde ringa vid behov. Uppföljning och feedback av tillsynsarbetet gavs till
berörda krogar efter varje vecka eller vid behov.
Polisen gjorde en kartläggning över samtliga datum och lokaler där studentfesterna skulle
komma att hållas under våren 2008. Mot bakgrund av denna avsåg man sedan att besöka
samtliga fester, dels innan festen startar, dels minst två gånger per kväll. På detta sätt kände
personalen på de aktuella restaurangerna en trygghet och den polisiära närvaron under festen
hade även den en lugnande effekt både för personal och för festdeltagare.
Under februari och mars besökte polisen samtliga de restauranger där studentfester skulle
hållas senare under våren. Besöket innebar att krogen fick stöd i form av information, tips och
råd. Bland annat lämnade polisen ut det ovan nämnda telefonnumret till ansvarig polis. Man
gav under besöket också information och tips till ordningsvakter om hur man önskade
samarbeta så att de skulle vara förberedda på bästa möjliga sätt
Vidare spreds information till gymnasieskolorna i länet, dels genom de informationskvällar
som ordnades (se nedan under rubriken STAD), dels genom att polisen fick gratis annonsplats
Sn´*\PQDVLHEORFNHW´VRPlUHWWUHNODPILQDQVLHUDWNROOHJLHEORFNVRPULNWDUVLJWLOOnUVNXUV
på Stockholms läns samtliga gymnasieskolor (se bilaga 1).
Under våren 2008 hölls också en utbildning i krogtillsyn för alla poliser i city i yttre tjänst.
Denna insats hade inte direkt med Student-08 att göra men kan ändå ha varit av betydelse för
effektiviteten i tillsynsarbetet.

Operativa insatser under själva studentfestperioden
Under själva studentfestperioden genomförde polisen ett omfattande operativt arbete genom att
ge stöd och på olika sätt synas i samband med samtliga studentfester. Den operativa delen
leddes av en särskilt utsedd chef och skedde i samverkan med krogarna, ordningsvakter,
ingripandepolis och närpolis. I första hand deltog polispersonal som var planerad för insatsen
men även andra enheter som tunnelbanepolis, hundpolis och piket deltog som del av sin
ordinarie tjänstgöring.
Antalet studentskivor per kväll sammanställdes av kriminalunderrättelsetjänsten-city och
personaluttaget motsvarade i stort sett behovet. Antalet fester var som mest 20 under ett
arbetspass. Varje pass leddes av utsedda gruppchefer som ansvarade för att mobilen var
uppkopplad mot det specifika studentnumret dit restaurangerna vid behov kunde ringa. Vid
utsättningen delgavs personalen det operativa arbetssättet och man gjorde en fördelning av
fester och prioritering efter risk. Krogar som enligt pROLVHQVEHG|PQLQJKDGH´ULVNIHVWHU´ILFN
extra tillsyn vid exempelvis stängning. Kontakt togs med yttre befäl och
Länskommunikationscentralen (LKC) inför varje pass. Vidare informerades de ordningsvakter
som ansvarade för tunnelbana och nattbussar om studentinsatsen.
Alla restauranger inom ansvarsområdet fick minst två besök per kväll. Vid besöken, som till
huvuddelen skedde med väl synlig uniformerad polispersonal iförda reflexvästar,
kontrollerades ordningen inne och utanför krogen. Genom samtal med ordningsvakter och
dialog med köande till festerna kunde polisen skapa sig en bild av stämningen. Polisen
kontrollerade även att tjänstgörande ordningsvakter hade kännedom om det förebyggande
arbetssättet och det specifika studentfesttelefonnumret. Gruppchefen styrde polisresursen vid
inkomna samtal från festerna. Utöver krogarna kontrollerades, vid vackert väder, parker och
tillresande med tunnelbanan. Efter stängning kontrollerades snabbmatställen. Gruppcheferna
sammanställde, efter varje arbetspass, resultat och lärdomar som skickades till den operativt
ansvarige. Med stöd av denna information kunde konceptet med det operativa arbetssättet
löpande förändras/förbättras.
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ST A D
Förutom planeringsarbete var STADs primära uppgift att ge information direkt till de studenter
som ansvarade för att arrangera studentskivor (kallas i denna rapport för studentfestansvariga).
Detta gjordes under två kvällar i samverkan med polisen och restaurangbranschen. En polis
som arbetade inom Student-08 samt en restauranganställd (barchef) från en av Stockholms
större restauranger föreläste. Informationskvällarna genomfördes tillsammans med ett
eventbolag. Vid dessa tillfällen informerade polisen om vad man har för skyldigheter och
rättigheter som kroggäst samt gav en hel del praktiska tips att tänka på inför och under festen.
Polisens information följdes av en representant från restaurangbranschen som pratade om
vilket ansvar som vilade på studenterna själva, men främst påpekades vilket ansvar krogen och
dess personal har. De två informationskvällarna avslutades med att de studentfestansvariga fick
kvittera ut biljetter för sina egna studentfester avsedda att säljas till de ungdomar som skulle gå
på deras fest.
Uppskattningsvis 70-80 studentfestansvariga deltog per kväll och de representerade totalt ca 60
studentfester (av totalt ca 600 fester). Totalt kvitterade de ut ca 150-200 biljetter vardera. För
varje biljett fick de också ett kort i form av ett visitkort med information om vad som gäller för
gäster på krogen (t.ex. ´man får inte ta med sig alkohol in på krogen´, ´man får inte köpa
alkohol på krogen om man är full´, ´man får inte ens vara kvar på krogen om man är för full´
etc.) (se bilaga 2). Dessa kort delades sedan ut till studenterna när de fick sina biljetter i handen
på skolan. På mötet uppmanade man också de studentfestansvariga att i samband med att de
delar ut biljetter och visitkort till studenter på skolan informera om vilka skyldigheter man har
som kroggäst, dvs. vilka regler som gäller. Budskapet till studenterna var att alla har ett ansvar
± såväl krogen som studenterna. Vidare tydliggjordes vad denna satsning syftar till, nämligen
DWWVWXGHQWIHVWHUQDKnOOVXQGHUPHU´YlUGLJD´IRUPHUXWDQRUGQLQJVSUREOHPYnOGRFKmed
mindre berusning.
Stockholms stads tillståndsenhet
Stockholms stads tillståndsenhet deltog inom ramen för STAD-samarbetet på olika sätt i
planeringsarbetet inför insatserna under våren. Vidare förstärkte även de sitt tillsynsarbete
under denna period och arbetade aktivt med sanktioner i de fall där det bedömdes nödvändigt.
Ö vriga aktiviteter
I maj månad 2008 genomförde STAD en studie om studentfestfirande ungdomars
blodalkoholkoncentration (promille i blodet mätt genom utandningsprov) och
alkoholkonsumtion. I studien besöktes 12 studentfester fördelat på sammanlagt 11
restauranger. Det primära syftet med studien var att kartlägga ungdomarnas alkoholkonsumtion
och berusningsgrad. Ett andra syfte var av förebyggande natur: samtliga ca 35 restauranger
som hade studentfester under de två veckor som studien genomfördes kontaktades av STAD
via telefon där det meddelades att en studie skulle genomföras under den aktuella perioden (två
veckor i maj) på ett urval av samtliga dessa restauranger men att vilka studentfester och
restauranger som skulle ingå i studien ännu inte var bestämt. Det är högst sannolikt att detta
vidareförmedlades till serveringspersonalen på de flesta av dessa restauranger och att man
GlUI|UDJHUDGHPHU´I|UVLNWLJW´LEODVHUYHULQJDYDONRKROXQJGRPDUQD. Resultaten av studien
summeras i diskussionsavsnittet senare i rapporten, se också STAD-rapport nr 3,
www.stad.org.
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M A T E RI A L
Det förebyggande arbete som bedrivits under mer än tio år av myndigheter och krogbransch
syftar till att minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion på restauranger
(krogar). Detsamma gäller insatserna runt studentfesterna. Därför bör också de viktigaste
utfallsmåtten i denna studie vara utvecklingen av våld och skador. De förstnämnda mättes
genom polisanmälda misshandelsfall och de sistnämnda genom antal unga människor som
kommer till Södersjukhusets akutmottagning för vålds (misshandels) relaterade skador.
Våldsbrott är starkt kopplat till den svenska dryckeskulturen med stora alkoholintag vid ett och
samma dryckestillfälle, framförallt under helger och storhelger. Flera undersökningar visar att
alkoholkonsumtionen per invånare varierar systematiskt med polisanmälda misshandelsbrott
(Kühlhorn, 2004). Vidare visar studier om lagförda för misshandel att mellan 70-80 procent av
dessa personer var alkoholpåverkade vid brottstillfället och att ca hälften av offren i
polisanmäld brottslighet varit alkoholpåverkade (se bl.a. Kühlhorn, 2004; Room & Rossow,
2001). I en studie av Sanz (2008) av misshandelsoffer som kom till Södersjukhusets
akutmottagning under 2005 visade det sig att 71 procent var alkoholpåverkade. Motsvarande
andel 1998 var 72 procent.
Att 70-80 procent av alla våldsbrott utförs under alkoholpåverkan innebär inte att alkoholen
utgör lika stor andel av den totala våldsbrottsligheten, utan endast att alNRKRO´ILQQVPHGL
ELOGHQ´Lså stor andel. För Sverige har Norström (1998) i en tidsserieanalys skattat alkoholens
effekt på och bidragande roll till våldsbrott. Effekten på våldsbrottsligheten visade sig vara
starkare för konsumtion på restaurang (mätt genom restaurangförsäljning) än konsumtion
hemma (mätt genom Systembolagets försäljning); Ca 40 procent av våldsbrottsligheten
förklarades av restaurangkonsumtion av sprit och starköl. (För mer information om alkoholens
bidragande roll till våldsbrott, se t.ex. Room & Rossow, 2001; Babor, m.fl., 2003.)
Kopplingen till alkohol för våld och misshandel är starkare under kvällar och nätter vilket för
övrigt också gäller andra akuta alkoholrelaterade problem, såsom singelolyckor i trafiken,
rattfylleri och alkoholförgiftning (Vardy m.fl., 2009; Bugarín González, m.fl., 2000; Keall,
m.fl., 2005; Honkanen, m.fl., 1980; i Sverige se: prop. 2000/01:20).
De data som analyserna nedan avser är således de fall som inträffat nattetid, här definierat som
från kl. 22.00 till kl. 05.59 uppdelat på vardagsnätter (då studentfester ägde rum) och helgnätter
(då i stort sett inga studentfester ägde rum). (SHRFNVnQHGDQDYVQLWWHW´8QGHUV|NQLQJVGHVLJQ´ 
De uppgifter som studeras avser perioden fr.o.m. den 2 januari t.o.m. den 30 september under
åren 2003 till 2008 med mest fokus på 2006-2008 eftersom studentfesterna ökat kraftigt under
denna period, även om vi inte kan säga hur mycket det ökat´(se också nedan).

Polisanmälda våldsbrott och misshandelsbrott
De data som här avses är anmälda våldsbrott som registrerats i polisens RAR-system (rationell
anmälningsrutin). Uppgifterna avser city polismästardistrikt under åren 2003 till 2008 under
perioden 2 januari-30 september. De brottskoder som finns tillgängliga kan delas in i flera
olika kategorier av våldsbrott: misshandel, våldtäkt, våld mot tjänsteman, rån [mot
privatperson, annat], olaga hot, ofredande. I denna studie analyseras dels samtliga dessa
våldsbrott, förutom rån, sammanslagna, dels två av de mest förekommande, nämligen
misshandel (såväl de som ägt rum inomhus som de som ägt rum utomhus). Eftersom det rör sig
om anmälda brott finns inga uppgifter om ålder för gärningsmannen. Samtliga våldsbrott (exkl.
rån)/misshandelsbrott inomhus och utomhus har därför inkluderats i studien.
Under den aktuella studieperioden registrerades totalt 45 662 sådana våldsbrott. Av dem med
brottstidpunkt angiven inträffade 58 procent (24 739) under natten mellan kl. 22.00-05.59 och
av dessa skedde ca 60 procent (14 598) under helgnätter. När det gäller misshandel inomhus
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och utomhus registrerades under studieperioden 20 959 fall. Sextiosju procent (13 533) av
samtliga med tidsangivelse ägde rum under nattetid och 62 procent (8 279) av dessa under
helgnätter.

A kutbesök
Södersjukhusets akutmottagning är Stockholms största. Vi har fått tillgång till avidentifierade
uppgifter avseende samtliga besök på akutmottagningen där patienter söker för fysiska skador
orsakade av våld/misshandel. Dessa uppgifter finns registrerade i Södersjukhusets datasystem
benämnt AKUSYS (akutensystemet). Mycket av den information i detta register som var viktig
för denna utvärdering finns inte tillgänglig i landstingets s.k. VAL-databas. Uppgifterna från
AKUSYS sträcker sig fr.o.m. 1996 t.o.m. oktober 2008. I analyserna studeras perioden 2
januari till 30 september under åren 2003 till 2008, men med mest fokus på de tre sista åren.
Under den aktuella studieperioden (2 januari-30 september under åren 2003-2008)
registrerades totalt i AKUSYS för alla åldrar 17 051 besök där patienter sökt för skador
relaterade till misshandel. Av dessa besök inföll ca 55 procent (17 051) nattetid (dvs. från kl.
22.00 till kl. 05.59) och ca 64 procent av dessa nattbesök inträffade under helgnätter, övriga
under vardagsnätter.
De allra flesta som går på studentfester är i åldrarna 18-20 år vilket naturligtvis gör dessa åldrar
till en viktig målgrupp i analyserna men då offer för misshandel som har med studentfester att
göra både kan vara yngre och äldre studeras också utvecklingen i bredare åldersgrupper.
I de yngre åldersgrupperna ägde en större andel av besöken rum nattetid (15-24-åringarna: ca
64 % av totalt 2 592 besök; 18-20-åringar: ca 66 % av totalt 755 besök) och en större andel av
nattbesöken skedde under helgnätterna (15-24-åringarna: 70 %, 18-20-åringarna: ca 73 %).

U N D E RSÖ K N I N GSD E SI G N
I utvärderingen av ´Ansvarsfull alkoholservering´ som genomfördes i början på 2000-talet (se
Wallin, 2003), studerades utvecklingen av våldsbrott i ett krogtätt försöksområde i Stockholms
city (stadsdelarna Norrmalm och Östermalm [västra delen]), där det förebyggande arbetet
bedrevs under perioden 1996 till 2001 jämfört med utvecklingen i ett likaledes krogtätt
kontrollområde (Södermalm) men som inte fick tillgång till det förebyggande arbetet. Efter
2001 spreds metoden till andra delar av Stockholms stad, inklusive det tidigare
kontrollområdet.
Studentfesterna under 2008, och även under tidigare år, ägde rum på olika restauranger spridda
i innerstaden och det var inte möjligt att avgränsa de polisiära insatserna endast till ett mindre
område i innerstaden. Eventbolagen håller dessutom studentfester på olika restauranger runt
om innerstaden och studenterna själva går ofta på flera fester som hålls på olika ställen i
staden.
Det är ändå önskvärt att jämföra utvecklingen under studentfestperioden med andra perioder
utan studentfester. Därför har studentfestperioden, som här definieras som perioden fr.o.m. den
16 april t.o.m. den 31 maj (period 2), jämförts med perioden före (2 januari-15 april) (period 1)
och perioden efter (1 juni-30 september) (period 3). (När analyserna genomfördes hade vi inte
tillgång till data för hela kalenderåret 2008 vilket är skälet till att perioden sträcker sig fram till
och med september.) Period 1 inkluderar inte den 1 januari (nyårsnatten med ett relativt stort
antal årligen rapporterade våldsbrott). Skälet till detta är att analyserna genomförs separat för
vardagsnätter och helgnätter (se nedan) och den 1 januari ibland äger rum under vardagar och
ibland under helger. Utgångsläget skulle då se annorlunda ut för de år då den 1 januari inträffar
under en vardag (vardagsnatt) jämfört med de år då den inte inträffar under en vardag och då
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således antalet blir noll. Påskhelgen och midsommarhelgen ger inte upphov till liknande
problem eftersom de alltid inträffar under samma dagar, dock olika datum år för år.
Antal misshandelsbrott och akutbesök under perioderna 1-3 år 2008 jämförs med föregående
år, framförallt 2007 men också 2006. Vissa jämförelser görs också med tidigare år (2002-2005)
men dessa är inte lika intressanta då den aktuella formen av studentfestarrangemang är en
tämligen ny företeelse. Tyvärr saknas dock uppgifter om hur många studentfester som ägde
rum 2007 och bakåt men under 2008 rapporterade polisen om ca 600 fester. En del av
ökningen av antalet studentfester beror sannolikt på fler avgångsstudenter, en ökning som
kommer att fortsätta några år till. Antal ungdomar i Stockholms län som fyllde 19 år 2008
(födda 1989) där flertalet tog studenten samma år uppgick till drygt 24 500, jämfört med ca
23 600 året innan (födda 1988) och ca 21 900 år 2006 (födda 1987). År 2003 var antalet 19åringar (födda 1984) ca 19 300.
I stort sett alla studentfester ägde rum under vardagar (vardagsnätter) (måndag-torsdag) och
inte under helger (helgnätter). Därför blir det också intressant att jämföra utvecklingen av
misshandelsbrott och akutbesök under de tre nämnda perioderna både under vardagsnätter och
under helgnätter. Med nätter avser timmarna från och med kl. 22.00 till och med kl. 05.59.
Med helgnätter avser kvällen/natten fredag till lördag och lördag till söndag. Övriga
kvällar/nätter definieras som vardagsnätter.
Om de insatser som genomfördes under vintern och våren 2008 ledde till en minskning av våld
och skador bör detta således endast ha framkommit under vardagsnätter under
studentfestperioden, inte under helgnätter. Om utvecklingen under både vardags- och
helgnätter är i stort sett densamma beror detta således på andra orsaker än insatserna runt
studentfesterna.
Ett liknande resonemang gäller utvecklingen av våld och skador under studentfestperioden
jämfört med perioden före och perioden efter festerna. Om insatserna haft en gynnsam effekt
bör nedgången endast framkomma under studentfestperioden 2008 jämfört med föregående år
och inte under övriga två perioder. Om det skulle visa sig att 2008 avviker under alla tre
perioder jämfört med 2007 beror således avvikelsen (nedgången) på andra faktorer än de
insatser som genomfördes i syfte att förebygga våld och skador i anslutning till studentfester.
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R ESU L T A T
Polisanmälda misshandelsbrott
I tabell 1 redovisas dels antalet anmälda våldsbrott, dels endast misshandelsbrott (utomhus och
inomhus) under vardagsnätter före (period 1), under (period 2) och efter (period 3)
studentfestperioden under åren 2003 till 2008. Av tabellen framgår att det totala antalet
våldsbrott och antal misshandelsfall under 2008, från 2 januari till 30 september under
vardagsnätter, var något under 2007-års nivåer men något över nivåerna åren dessförinnan
(2003-2006). Under period 2 (studentfestperioden) var antalet våldsbrott och misshandelsbrott
2008 klart lägre än 2007 men högre än 2006 och ungefär på samma nivå som för åren 20032005. Under period 3 var antalet fall 2008 ungefär på samma nivå eller högre jämfört med de
övriga åren (sistnämnda avser jfr med misshandelsfall 2003 och 2004). Både den stora gruppen
av våldsbrott och den mindre gruppen av misshandelsbrott följer sålunda ungefär samma
temporala mönster under de aktuella åren: under perioden före och efter studentfesterna var
antal brott högre eller på ungefär samma nivå 2008 som under åren 2004-2007.
Studentfestperioden 2008 avvek med klart lägre nivå än under samma period 2007.
År 2008 avvek således gynnsamt jämfört med 2007 men endast under period 2, vilket talar för
en effekt av de genomförda insatserna 2008. Samtidigt var dock antalet anmälda brott (både
våldsbrott och misshandelsbrott) under period 2 högre 2008 än 2006 och på ungefär samma
nivå som under åren 2003-2005. Detta kan tyda på att det snarare är 2007 som avvek åt det
negativa hållet medan antalet anmälda brott under 2008 var tillbaka till SnPHU´QRUPDOD´
nivåer. (Samtidigt bör man beakta att antalet studentfester ökat kraftigt under de år som
redovisas i tabellerna men vi vet inte hur stor ökningen varit.)
Det blir därför viktigt att se närmare på utvecklingen under de tre perioderna under helgnätter
då i stort sett inga studentfester ägde rum men då många andra stockholmare gick på
restaurang. Detta redovisas i tabell 2. Som framgår av tabellen var antalet våldsbrott och
misshandelsfall totalt sett under de tre perioderna på ungefär samma nivå 2008 som 2007.
Period 2 (studentfestperioden) uppvisade inte ett lägre antal brott 2008 jämfört med 2007,
snarare tvärtom. Noterbart är att 2006 även här uppvisade den av alla år klart lägsta nivån
under period 2 och jämfört med 2007 och 2008 också relativt sett låga brottstal under
perioderna 1 och 3.
Eftersom 2006 uppvisade generellt sett låga tal, inte minst under period 2, både under vardagsoch helgnätter talar mycket för att detta beror på andra generella orsaker som inte är relaterade
till studentfester. Detta stärker bilden av att nedgången under period 2 under vardagsnätter,
men inte helgnätter, 2008 jämfört med samma period 2007 har att göra med de
studentfestrelaterade förebyggande insatser som genomfördes under vintern och våren 2008.
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T abell 1. Antal polisanmälda våldsbrott under vardagsnätter före under och efter studentfestperioden 2003-2008.

Perioder

År
2003

År
2004

År
2005

År
2006

År
2007

År
2008

Alla våldsbrott:
Period 1: 2 januari-15 april
Period 2: 16 april-31 maj
Period 3: 1 juni-30 september
Totalt under de tre perioderna

371
352
754
1477

512
346
751
1609

550
329
765
1644

524
216
780
1520

498
477
819
1794

544
331
844
1719

197
188
368
753

254
175
378
807

267
165
451
883

251
123
438
812

232
281
449
962

276
172
457
905

Misshandel, utomhus och inomhus:
Period 1: 2 januari-15 april
Period 2: 16 april-31 maj
Period 3: 1 juni-30 september
Totalt under de tre perioderna

T abell 2. Antal polisanmälda våldsbrott under helgnätter före under och efter studentfestperioden 2003-2008.

Perioder

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Alla våldsbrott:
Period 1: 2 januari-15 april
Period 2: 16 april-31 maj
Period 3: 1 juni-30 september
Totalt under de tre perioderna

878
377
940
2195

777
435
985
2197

843
400
1027
2270

934
272
1011
2217

1124
465
1266
2855

1160
497
1207
2864

Misshandel, utomhus och inomhus:
Period 1: 2 januari-15 april
Period 2: 16 april-31 maj
Period 3: 1 juni-30 september
Totalt under de tre perioderna

495
200
511
1206

430
243
531
1204

462
218
596
1276

583
162
573
1318

627
267
750
1644

665
290
667
1622

Ett annat sätt att redovisa våldsbrottsutvecklingen är att visa den kumulativa utvecklingen dag
för dag för olika år. I figur 1 redovisas denna utveckling för misshandel under vardagsnätter
och i figur 2 för misshandel under helgnätter, båda med avseende på åren 2006-2008. Här
framkommer tydligt hur utvecklingen period 2 under 2008 avvek från 2007 och hur
utvecklingen 2006 var mer gynnsam under de flesta perioder, inte minst under period 2, både
under vardags- och helgnätter.
Den bild som framträder är således att 2008 endast avvek under studentfestperioden, dvs. under
period 2 under vardagsnätter. För övriga fem perioder uppvisade 2008 inte lägre nivåer än
2007, snarare tvärtom. Även under 2006 var utvecklingen under period 2 under vardagsnätter
mer gynnsam än under 2007, också jämfört med 2008, men den bilden framkom, som sagt,
även under helgnätter (figur 2) vilket talar för att den mer gynnsamma utvecklingen 2006 beror
på faktorer som inte är relaterade till studentfester. Bilden blir densamma om man istället
skulle studera den kumulativa utvecklingen av våldsbrott, vilken alltså förutom misshandel
också inkluderar våldtäkt, olaga hot, ofredande och våld mot tjänsteman.
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Figur 1. Antal anmälda misshandelsbrott under vardagsnätter 2006-2008, kumulativt dag för dag januariseptember.
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Figur 2. Antal anmälda misshandelsbrott under helgnätter 2006-2008, kumulativt dag för dag januari-september.
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Besök på Södersjukhusets akutmottagning
Tabellerna 3-4 redovisar antalet akutbesök på Södersjukhuset under de aktuella åren och de tre
perioderna under vardags- och helgnätter. Till skillnad från anmälda bort är det här möjligt att
studera olika åldersgrupper. Tre olika grupper har valts: (1) 18-20-åringar (de åldrar som
dominerar på studentfesterna), (2) 15-24-åringar och (3) alla åldrar. Det är ju möjligt att
personer både yngre och äldre än 18-20-åringar hamnar i bråk och slagsmål med studenter från
studentfester utan att de själva varit på dessa fester.
Av tabell 3 framgår att det totala antalet besök på akutmottagningen alla åldrar 2008 (2 januari30 september) var i stora drag på samma nivå 2008 som 2007. För båda dessa år var antalet
högre än under de föregående åren. Även här uppvisade period 2 under 2008 klart lägre antal
besök jämfört med både 2007, 2006 och 2005. Jämfört med alla övriga år avvek också period 2
år 2008 jämfört med övriga två perioder. Det finns inget annat år med en så stor skillnad i antal
besök mellan period 2 och perioderna 1-3 som 2008.
Det markant lägre antalet besök under period 2 under vardagsnätter år 2008 framkom inte för
helgnätter (se tabell 4). Antalet besök 2008, period 2 var visserligen något lägre jämfört med
samma period 2007 och jämfört med 2005-2006 men skillnaderna var små.
Även dessa data över misshandelsfall på Södersjukhusets akutmottagning pekar åt samma håll
som de ovan redovisade polisanmälda misshandelsbrotten: låga antal under studentfestperioden
2008 men under övriga perioder - vardagsnätter som helgnätter - inte lägre antal under 2008 än
2007. När det gäller 2006 som också är ett viktigt jämförelseår (även om antalet studentfester
då var lägre) framkom inte samma mönster som för misshandelsbrotten: antalet akutbesök
under period 2 var inte speciellt låga utan på ungefär samma nivå som 2005 och 2007-2008.
Under period 2, framförallt vardagsnätter, var t.o.m. antalet akutbesök högre 2006 jämfört med
2008.
Tabell 3 visar också att den relativa skillnaden under vardagsnätter under period 2 mellan 2008
och åren dessförinnan (2005-2007) minskar vid analyser av den bredare åldersgruppen. En viss
skillnad kvarstod dock även vid en jämförelse baserad på alla åldrar, men den relativa
skillnaden var mindre jämfört med 15-24-åringarna och framförallt jämfört med 18-20åringarna. Detta talar också för att det relativt sett mycket låga antalet akutbesök under period 2
under vardagsnätter 2008 beror på de insatser som genomfördes för att förebygga våld, skador
och fylleri i samband med studentfesterna 2008. Effekten borde ju vara som tydligast för den
åldersgrupp som berörs mest av festerna (18-20-åringar) jämfört med den åldersgrupp som
berörs minst, i detta fall det bredare åldersintervallet, dvs. alla åldrar.
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T abell 3. Antal besök på Södersjukhusets akutmottagning för misshandelsrelaterade skador under vardagsnätter
före, under och efter studentfestperioden 2003-2008.

Perioder

2003

2004

2005

2006

2007

2008

18-20-åringar:
Period 1: 2 januari-15 april
Period 2: 16 april-31 maj
Period 3: 1 juni-30 september

13
8
19

10
10
18

26
26
39

11
32
30

33
44
34

50
18
63

Totalt under de tre perioderna

40

38

91

73

111

131

15-24-åringar:
Period 1: 2 januari-15 april
Period 2: 16 april-31 maj
Period 3: 1 juni-30 september

37
25
46

25
17
83

42
43
149

35
63
136

74
94
126

92
44
133

Totalt under de tre perioderna

108

125

234

234

294

269

Alla åldrar:
Period 1: 2 januari-15 april
Period 2: 16 april-31 maj
Period 3: 1 juni-30 september

119
70
137

70
88
205

155
107
358

133
142
360

184
179
348

216
137
376

Totalt under de tre perioderna

326

363

620

635

711

729

T abell 4. Antal 18-20-åringar som besökt SÖS akutmottagning för misshandelsrelaterade skador under helgnätter
före, under och efter studentfestperioden 2003-2008

Perioder

2003

2004

2005

2006

2007

2008

18-20-åringar:
Period 1: 2 januari-15 april
Period 2: 16 april-31 maj
Period 3: 1 juni-30 september

38
10
41

17
19
72

71
38
98

78
43
131

98
37
103

97
31
177

Totalt under de tre perioderna

89

108

207

252

238

305

15-24-åringar:
Period 1: 2 januari-15 april
Period 2: 16 april-31 maj
Period 3: 1 juni-30 september

101
24
108

62
50
174

157
95
238

264
91
283

260
98
304

216
79
350

Totalt under de tre perioderna

233

286

490

638

662

645

Alla åldrar:
Period 1: 2 januari-15 april
Period 2: 16 april-31 maj
Period 3: 1 juni-30 september

174
68
209

133
118
326

336
181
562

436
184
544

516
205
622

409
181
621

Totalt under de tre perioderna

451

577

1079

1164

1343

1211
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D IS K USSI O N
En stor andel av alla problem som alkoholen orsakar inträffar när ungdomar/unga vuxna
berusar sig. Det är därför angeläget att forska på och utveckla nya metoder riktade till denna
målgrupp med en hög alkoholkonsumtion, omfattande berusningsdrickande och under senare
år kraftig ökning av alkoholförgiftningar (Stockholms läns landsting, 2007). Det förebyggande
arbetet runt studentfester är exempel på ett sådant forsknings- och utvecklingsarbete.
Utgångspunkten i arbetet är det aktionsinriktade angreppssätt som kännetecknat STADs, och
STAD-samarbetets, tidigare arbeten med ett systemperspektiv på alkoholens
bestämningsfaktorer.
Resultaten av denna pilotstudie är lovande. Det är sannolikt att de minskningar som ägde rum i
antalet våldsbrott och misshandelsfall under studentfestperioden 2008 beror på de
förebyggande insatser som genomfördes under vintern och våren 2008 jämfört med 2007 både
i våldsbrott och i akutbesök. Det bör också i detta sammanhang påpekas att det, enligt både
polisen, krögare och eventbolag, skett en markant ökning av antalet studentfester under de
senaste 2-3 åren, vilket i sig borde innebära en gradvis ökning av fylleri och våld under senare
år.
Vi har inte kunnat hitta någon annan förklaring än den ovan till att nedgången 2008 endast är
begränsad till studentfestperioden under vardagsnätter. Designen är emellertid inte den
starkaste varför man bör vara försiktig med att dra för stora slutsatser av dessa resultat. Någon
´UHQ´NRQWUROOJUXSp fanns inte att tillgå och kommer heller inte att vara tillgänglig i det
framtida forskningsarbetet på området. Möjligen kan vi jämföra utvecklingen i Stockholms
innerstad med andra städer, men dessa städer avviker samtidigt i andra avseenden, vilket
begränsar validiteten vid sådana jämförelser. Dokumentationen av antalet studentfester och
aktiviteter runt dessa är bristfällig bakåt i tiden. Detta försvårar tolkningarna av resultaten, inte
minst av det skälet att även 2006 (som ligger relativt nära i tiden) uppvisade relativt sett låga
brottstal under studentfestperioden. År 2006 var dock brottstalen låga även under andra
perioder, inte minst under period 2 (15 april-31 maj) under helgnätter. Detta kan tala för att det
finns andra orsaker bakom 2006-års låga nivåer. Men det är ändå problem att vi inte vet hur
många fler studentfester som hölls 2007 och 2006 och bakåt och därför inte vet hur stor
ökningen av antalet studentfester varit under exempelvis 2006 och framåt.
I det fortsatta forskningsarbetet är det sannolikt möjligt att inkludera ytterligare utfallsmått. Ett
är att få tillgång till data från samtliga akutsjukhus i Stockholm, inte bara Södersjukhuset.
Dessa data finns tyvärr inte samlade utan kontakter måste tas med samtliga berörda sjukhus.
Ytterligare ett mått som eventuellt kan användas är antalet ungdomar som skrivs in inom den
slutna sjukhusvården för alkoholförgiftningar. Möjligen kan viss öppenvårdsdata också
användas, t.ex. antalet besök eller antalet patienter på Maria Ungdom, men då bör även
öppenvårdsdata redovisa diagnossättning (i VAL-databasen), något som åtminstone hitintills
inte varit fallet.
Vad som också saknas i denna pilotstudie är uppgifter om studentfestfirande ungdomars
alkoholkonsumtion och berusningsgrad. I maj månad 2008 genomförde visserligen STAD en
studie om studentfestfirande ungdomars blodalkoholkoncentration (promille i blodet mätt
genom utandningsprov) och alkoholkonsumtion. Sammantaget uppskattades antalet
studentfester i Stockholms city från slutet av mars till början av juni till ca 600. Flest fester
hölls under maj månad. I studien besöktes 12 studentfester fördelat på sammanlagt 11
restauranger. Studentfesterna valdes slumpmässigt utifrån samtliga de 75 kända studentfester
som hölls under de sex kvällar/nätter i maj månad som mätningarna genomfördes. Totalt sett
deltog XQJGRPDUJHQRPDWWEOnVDLHQ´alkometer´ och svara på några frågor om
alkoholkonsumtion före och under den aktuella studentfesten. Pojkarnas alkoholkoncentration
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uppmättes till i genomsnitt 0,82 promille och flickornas till 0,71 promille. Trettio procent av
pojkarna och 25 procent av flickorna uppvisade en promillehalt på 1,0 eller mer. Pojkarnas
alkoholkonsumtion totalt sett under kvällen (före och under festen) uppmättes till drygt 13 cl
ren (100 %) alkohol vilket motsvarar ca 250 cl starköl eller ca 100 cl vin. Flickornas
konsumtion uppgick till ca 9 cl ren (100 %) alkohol vilket motsvarar ca 3,5 burkar starköl eller
nästan en flaska vin.
Om dessa nivåer är att betrakta som höga eller ej är svårt att säga och vi vet inte hur det såg ut
2007 och under tidigare år. Det vore rimligt att anta att konsumtionsnivån var lägre 2008 än
2007 eftersom våldet och skadorna sjönk kraftigt 2008, men det är inte säkert. Det är möjligt
att det förebyggande arbetet, framförallt genom den ökade polisiära närvaron, som ju ytterst
syftar till att förebygga våld, lett till att ungdomarna på festerna blev mer försiktiga i att hamna
i våldssituationer, utan att konsumtionen för den skull var lägre 2008 än 2007. Inför det
framtida arbetet är det önskvärt att förbättra vår kunskap härvidlag genom att exempelvis samla
in information om hur mycket alkohol som säljs under studentfesterna.
Som framgick av resultatredovisningen ovan uppvisade 2008 något högre nivåer av anmälda
våldsbrott och akutbesök än 2007 under alla perioder utom studentfestperioden under
vardagsnätter. Om 2008 hade uppvisat samma procentuella ökning som 2007 på vardagsnätter
under studentperioden hade antalet registrerade våldsbrott inte varit 477 år 2008 under denna
period utan istället 521, dvs. en ökning med 190 våldsbrott. Om istället 2008 följt samma
ökning i absoluta tal hade antalet våldsbrott på vardagsnätter under studentfestperioden uppgått
till 477 fall, dvs. 146 fler än de faktiskt inträffade. Detta resonemang är naturligtvis endast
hållbart om 2007-års utveckling vore den ´naturliga´ utvecklingen för studentfestperioden
2008 om de förebyggande insatserna inte hade genomförts. Om detta resonemang är hållbart så
innebär det en avsevärd besparing både i mänskligt lidande, vilket är det viktigaste, och i
pengar.
I samband med en hälsoenkominsk analys av arbetet med Ansvarsfull alkoholservering
beräknades kostnaden per våldsbrott till ca 177 000 kronor i 2005-års priser (Månsdotter, m.fl.,
2007). Om vi utgår från denna kostnad även i vår studie skulle detta kunna innebära en
besparing, eller utebliven kostnad för våldsbrott, på motsvarande ca 26-34 miljoner kronor.
STADs insatser beräknades till högst ca 150 000 kronor. Polisens mer operativa insatser inom
ramen Student-08 skattades till ca 3 300 timmar. Utifrån en timkostnad på ca 730 kronor och ca
3 300 arbetstimmar ger detta totalt en kostnad på ca 2,4 miljoner. Därtill tillkommer ytterligare
ett antal timmar, framförallt det föreberedande arbete som bedrevs. Men även om antalet
faktiska timmar uppgick till ca 3 500 eller 4 000 blir nettobesparingen betydande, nämligen
mellan 23-31 miljoner kronor.
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