
TilmEldiNg 
SENEST 28. mARTS 2014

Center for Rusmiddelforskning

Sikkerheds-
problemer  
i det danske 
natteliv
åbent hus-arrangement 
fredag den 4. april 2014, kl. 10.30-15.00



Velkommen til konferencen: ”Sikkerhedsproblemer i det danske natteliv”. På konferencen fremlægges 

hovedresultaterne af et treårigt forskningsprojekt udført ved Center for Rusmiddelforskning, der har 

haft til formål at kortlægge de største sikkerhedsproblemer på og omkring danske udskænkningssteder 

med henblik på at afhjælpe disse problemer. En sådan kortlægning er ikke tidligere blevet udført, hvilket 

har gjort det vanskelligt at foretage målrettet og effektivt forebyggelsesarbejde. Hvad er de største 

sikkerhedsproblemer i det danske natteliv? Hvor og hvordan bør der sættes ind med forebyggende 

tiltag? Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for konferencen.

BAggRUNd
Nattelivet spiller en vigtig rolle i mange danskeres liv. her mødes mennesker. Bånd knyttes. Fantasier 

udleves. i de seneste årtier har nattelivet desuden været en vigtig drivkraft i genopbygningen af falle-

rede byområder og i skabelsen jobs og skatteindtægter. Nattelivet fører imidlertid også til en del skader, 

hvoraf mange er alkoholrelaterede. 

der er i de seneste år kommet mere fokus på sikkerhedsforholdene i nattelivet. især i Nordamerika er 

der blevet gjort en stor indsats for at udforske og forbedre sikkerheden på udskænkningssteder, og også 

i dele af Europa er man begyndt at arbejde med problematikken. Konklusionen fra de eksisterende 

studier på området er kort sagt, at forebyggende indsatser på udskænkningssteder er en effektiv måde 

at reducere skader på. Alligevel mangler der endnu i mange lande og heriblandt danmark en samlet 

indsats på området, og helt basale sikkerhedshensyn bliver fortsat negligeret i nattelivet verden over. 

på konferencen vil sikkerhedsforholdene i det danske natteliv blive sat til diskussion. Konferencen bygger 

på et treårigt forskningsprojekt, der har undersøgt sikkerhedsforholdene på barer, natklubber og musik-

steder i København, Aalborg, Sønderborg og Nykøbing Falster. projektets data er blevet indsamlet ved 

hjælp af en bred vifte af metoder. Et hold af dataindsamlere har bl.a. foretaget: 

• observationer på en række udskænkningssteder; 

• spørgeskemaundersøgelser blandt bartendere, dørmænd og unge festende;

• fotografering og lydoptagelser i nattelivet; 

• 20 interviews med nøglepersoner (politi, brancheforeninger, barejere, m.fl.) 

• og 41 dybdegående interviews med bartendere, dørmænd og unge festende.

TrygFonden og Familien Hede Nielsens fond har ydet finansiel støtte til projektet og konferencen.
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tid proGrampUnkt

10.30-10.45 Velkomst  
v. lektor morten hesse

10.45-11.15 Udskænkningsstedets historie 
v. lektor Karen Elmeland

11.15-12.00 Promoveringen af alkohol på danske udskænkningssteder 
v. lektor Sébastien Tutenges

12.00-12.45 Frokost

12.45-13.45 Preventing harm in nightlife environments  
v. professor Karen hughes

13.45-14.00 pause med kaffe & kage

14.00-14.30 Arbejdsforholdene for bartendere og dørmænd 
v. lektor morten hesse

14.30-14.45 observationer fra et feltstudie som bartender 
v. sociologistuderende maj Witte

14.45-15.00 Anbefalinger og afrunding 
v. lektor morten hesse og lektor Sébastien Tutenges

OplÆgShOldERE
• Karen Elmeland 

lektor ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

• karen Hughes  
professor ved Centre for public health, liverpool John moores University.

• maj Witte  
BA i sociologi og studentermedhjælper ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Univer-
sitet.

• morten Hesse 
projektleder og lektor ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

•  Sébastien tutenges 
projektkoordinator og lektor ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.
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