Frågebatteri till beslutsfattare –
om alkohol och våld
Detta frågebatteri kan användas till både politikermöten på tumanhand, panelsamtal eller i
samtal med människor på gator och torg. Kom ihåg att anpassa frågeställningarna efter
sammanhang och försök vara neutral eller framåtsyftande snarare än anklagande samtidigt
som du visar allvar i frågan.
Det är inte tänkt att alla frågor ska ställas rakt upp och ned utan ordning kan ändras och
justeringar göras beroende på målgrupp och sammanhang. Skapa gärna egna frågor eller
anpassa efter lokala aktuella alkoholpolitiska frågor.

1. Vad ser du att vi behöver göra för att minska våldet i Sverige?
2. Det finns ett starkt samband mellan våld och alkohol. Vad tänker du om att kurvan för
mord och dråp har samma utveckling som kurvan för registrerad alkoholkonsumtion?
(finns på sidan 7 i rapporten)
3. Ökad tillgänglighet på alkohol ökar våldet. Det märks inte minst på det offentliga
våldet under främst helgkvällar. Hur tänker du som politiker i avvägandet mellan
näringsintresse och folkhälsa när intressen står emot varandra?
4. Hur ser du på debatten om längre öppettider på krogen samtidigt som det finns så
mycket forskning som visar att våldet då ökar.
5. Varför är det så svårt att ha ett politiskt förebyggande förhållningssätt till
alkoholrelaterade skador, alltså att beräkna hem förebyggande kostnader mot
minskade skador/kostnader?
6. Vilken del av det alkoholrelaterade våldet tycker du är mest angeläget att göra något
åt och vad är dina förslag för hur det våldet ska motverkas?
7. Räknar man in andrahandsskador kostar alkoholen samhället mer ekonomiskt än
tobaken, mycket på grund av våldet. Vi ser att tobakspolitiken och alkoholpolitiken
hanteras helt olika. Tobakspolitiken får mer restriktioner på sig medan
alkoholpolitiken liberaliseras. Varför är det så och vad tycker du om det?
8. Vi ser att alkoholproducenter är väldigt aktiva både på nationell och lokal nivå när det
kommer till att försöka påverka alkoholpolitiken: Hur tänker du kring den
intressekonflikt som uppstår mellan folkhälsa och näringsintresse i dessa fall?
9. Alkohol är ofta inblandat i situationer med våld mot kvinnor och några av de mest
utsatta för alkoholrelaterat våld är män som själva också är påverkade. Vad tänker du
om jämställdhetsperspektivet i alkoholfrågan?

10. När man pratar om sjukvården och polisen har stenkastning och
våldsamma släktingar på akutmottagningar fått stor
uppmärksamhet medan alkoholen hamnat i baksätet. Detta trots att
alkoholfrågan i allmänhet och alkoholvåldet i synnerhet utgör en mycket
större påverkan på hur polisen och sjukvården måste arbeta. Varför tror du att det är
så?
11. Har din kommun en ANDT (alkohol narkotika doping och tobak)-strategi? Om ja, vad
vill du förändra? Om nej, vill du arbeta för att det ska tas fram en sådan strategi?
12. Vår bild är att många beslutsfattare, både tjänstepersoner och politiker, skulle behöva
vara mycket mer modiga när det kommer till att föreslå och driva alkoholpolitiska
åtgärder men att förslag ofta stoppas av olika anledningar på olika nivåer, varför tror
du att det är så?
13. Alkohol har vid ett flertal tillfällen ursäktat beteenden och därför lett till mildare
bedömningar i domslut. Vad tror du att det beror på och är det något som vi behöver
hantera eller förändra?
14. Alkohol är ett ämne som många tycker är svårt att prata om, det uppfattas som
moraliserande och tabu-belagt, varför tror du att det är så?
15. Vilken del av alkoholpolitiken tycker du är mest effektfullt att utveckla för att minska
det alkoholrelaterade våldet?

