I frågan om serveringstider på restaurang har IOGT-NTO tidigare kommenterat utredningar från
Norge, Australien och Island. Alla dessa rapporter visar ett tydligt samband mellan serveringstider
och alkoholrelaterat våld och de har också figurerat i olika referat från den debatt som pågår i
Göteborg angående serveringstiderna. Serveringstidernas betydelse för andra
samhällsekonomiska effekter än våld illustreras av en rapport om sjukskrivningar som vi tagit del
av. Rapporten understryker vikten av att Göteborg och ett antal ytterligare kommuner bör
genomföra en försöksverksamhet med begränsade serveringstider på restaurang om man inte vill
införa begränsningar direkt.
Det är inte bara våldet som ökar när restauranger säljer alkohol senare på nätterna, effekterna är
ännu större än så. När restaurangerna i England fick möjlighet att utöka öppettiderna 2005 ökade
också sjukfrånvaron i arbetslivet. I Spanien gick utvecklingen åt andra hållet. Där minskade
sjukfrånvaron när restaurangerna måste stänga tidigare.
Detta visar en forskningsrapport från två ekonomer vid Lancaster University i England, som
publicerades i oktober 2011. Forskarna visar också att det finns ett orsakssammanhang, att
förändringen i öppettider faktiskt orsakar effekterna på den individuella hälsan.
I Spanien var det tillåtet att servera alkohol fram till klockan 06.00 på morgonen. Det ändrades i
lagen till klockan 03.00 och infördes vid olika tillfällen i respektive provins under början av 2000-talet.
Före 2005 måste alkoholserveringen i England och Wales upphöra klockan 11.00 på kvällen. Då
ändrades lagen så att restauranger och pubar kunde ansöka om att servera fram till klockan 05.00.
I Spanien minskade sjukfrånvaron med mellan 2,7 - 5,6 procent efter att serveringarna stängdes
tidigare. I England och Wales ökade sjukfrånvaron med 3 procent. Forskarna visar att
hälsoproblemen också ökade i England och Wales efter att serveringstiderna förlängdes.

Resultatet är ej överraskande
Det är inte förvånande att alkoholen har stor inverkan på sjukfrånvaro och produktivitet. Den
åldersgrupp i EU som har högst andel som arbetar är gruppen 25 till 29 år. I den gruppen är
alkoholen den största riskfaktorn för ohälsa och för tidig död enligt Världshälsoorganisationen.
De brittiska forskarna visar också att personerna i undersökningen köper mer alkohol när
öppettiderna ökar på restaurangerna. För restaurangnäringens ökade inkomster får resten av
samhället betala ett inte oansenligt pris. Det är inte bara ökad sjukfrånvaro, ökade kostnader för
polisen och sjukvården, det är också människor som drabbas av våld och ökad otrygghet. Med det i
vågskålen borde det vara lätt att fatta beslut om att sluta servera alkohol på krogen tidigare.
Hela rapporten kan läsas här: http://www.lancs.ac.uk/staff/greencp/papers/PlayHardShirkHard.pdf

