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Forord 

Denne rapport er den anden og sidste, der fremlægger resultater fra projekt 

‘Fest i trygge rammer’. Projektets overordnede mål er at kortlægge og mi-

nimere sikkerhedsproblemerne i det danske natteliv. Nærværende rapport 

har fokus på, hvordan man bedst udformer, målretter og implementerer den 

præventive indsats i nattelivet. 

En lang række personer og organisationer har bidraget til projektet, 

heriblandt et stort antal unge festende, bartendere, dørmænd, bestyrere og 

ejere af udskænkningssteder samt repræsentanter fra politiet, Sundhedssty-

relsen, skadestuepersonale, Natteravnene, HORESTA, Bryggeriforeningen 

og Center for Sikker By i Københavns Kommune. Til dem vil vi gerne rette 

en stor tak. 

Udover rapportens forfattere har de følgende personer hjulpet med at 

indsamle, transskribere og/eller analysere projektets data: Hallie Barrows, 

Dorte Brix, Trine Bøgkjær, Frederik Bøhling, Lene Flyvholm, Ask Greve 

Jørgensen, Sergiy Matyushenko, Anne Kerstine R. Nielsen, Michael 

Mulbjerg Pedersen, Merete Poulsen, Peter Ejbye-Ernst, Caspar Schliewe, 

Louise Saugman, Ida Thyrring og Maj Witte. Mange tak til jer. Også tak til 

de følgende personer for faglig sparring og hjælp til projektet: Fiona 

Measham, Morten Hulvej Rod, Karen Hughes, Zara Quigg, Kathryn Gra-

ham, George Rigakos, Jeanette Østergaard, Kim Bloomfield og Karen El-

meland. Tak til Mai-Britt Johansson, der har læst korrektur på manuskrip-

tet. Endelig vil vi takke TrygFonden og Familien Hede Nielsens Fond, der 

har muliggjort projektet ved at yde økonomisk støtte til det.  

 

Alle billederne i denne rapport er taget af Lea Trier Krøll. 
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Kapitel 1 

Indledning 

 
 

Der er intet nyt i, at danskerne drikker over evne og kommer galt af sted i 

nattelivet; og der er heller ikke noget nyt i at udforske og forebygge skader 

i nattelivet (Schliewe, 2011). Den lutherske biskop, Peder Palladius, var en 

af de første til at skrive omfattende om emnet. Med bogen ”Årsager hvorfor 

en Kristen bør sky og fly den forbandede drukkenskab” fra 1556 ønskede 

han at udbrede viden lokalt og nationalt med henblik på at reducere ”druk-

kenskabens” skadevirkninger. Mange af de problemer, Palladius beskriver i 

sin snart 500 år gamle bog, er stadig at observere i dagens Danmark, og 

flere af de moralske og religiøse argumenter, han fremfører, kan den dag i 

dag høres i debatten om alkohol og andre rusmidler (Schliewe, 2011). 

Nærværende studie indskriver sig således i en meget lang diskussion om, 

hvordan samfundet bør forstå og håndtere befolkningens festkultur og brug 

af rusmidler. 

Studiet anlægger et bredt perspektiv. Fokus er på en bred vifte af 

festmiljøer, der overvejende besøges af, hvad der kan betegnes som ganske 

almindelige mennesker i aldersgruppen 15 til 35 år. Men hvorfor udforske 
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almindelige mennesker i stedet for at bruge kræfterne på problemramte in-

divider såsom stofmisbrugerne og de kriminelle?  

Inden for forskningen i rusmidler har man længe talt om ‘det præven-

tive paradoks’. Det præventive paradoks er betegnelsen for det fænomen, at 

de store problemer, som mennesker med svære misbrugsproblemer oplever, 

på mange måder overskygges af de problemer, som opleves af den brede 

del af populationen med et mere moderat alkohol- og narkotikaforbrug. Et 

eksempel til illustration er en undersøgelse fra Finland med 6.726 deltage-

re, der blev delt i to grupper: Den ene gruppe, bestående af 10 % af alle 

deltagerne, blev vurderet som havende et højt alkoholforbrug, mens de re-

sterende 90 % af deltagerne blev vurderet til at have et mere moderat alko-

holforbrug. Forskerne konstaterede, at langt størstedelen af de tabte leveår 

og alkoholrelaterede hospitalsindlæggelser lå hos de 90 % (Poikolainen et 

al., 2007). I den forstand kan man sige, at størstedelen af alkoholens nega-

tive konsekvenser rammer den brede befolkning. 

Tilsvarende ser vi, at de tabte leveår og den nedsatte livskvalitet, som 

kan tilskrives narkotikamisbrug, er begrænsede sammenlignet med de store 

tab i livskvalitet, som kan tilskrives rygning, alkohol og overvægt. Dette 

skyldes ikke, at narkotikamisbrug er mindre skadeligt, men at langt flere 

mennesker i verden anvender tobak, alkohol og overspiser. I overensstem-

melse hermed har vi da også i nærværende undersøgelse (Tutenges et al., 

2014) kunnet konstatere, at de alkoholrelaterede problemer i det danske 

natteliv klart overskygger problemerne med narkotika. 

Men hvilke strategier skal man anvende for at forebygge almene alko-

holrelaterede skader? Eftersom problemerne især findes i den brede befolk-

ning, kan man få stor effekt ved at rette forebyggelsesstrategierne mod be-

folkningen som helhed. Og her er udskænkningsstedet et godt fokusområ-

de, fordi mange mennesker – og især unge mennesker – primært indtager 

rusmidler på og omkring udskænkningssteder. Desuden viser flere studier, 

at mange besøgende på udskænkningssteder indtager store mængder alko-

hol under deres besøg, hvilket er en af hovedårsagerne til, at udskænk-

ningssteder og deres umiddelbare omgivelser er risikozoner, hvor der er et 

relativt højt niveau af vold og ulykker (Elmeland & Villumsen, 2003; Tu-

tenges et al., 2014). 

Er udskænkningsstederne ansvarlige for de mange skader i nattelivet? 

Man kunne lidt firkantet argumentere for, at udskænkningsstederne er med 
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til at begrænse skaderne. Når unge mennesker går i byen, bliver de taget 

hånd om af bartendere og dørmænd, der griber ind i tilfælde af slagsmål og 

ulykker. Selvom danske udskænkningssteder ifølge vores observationer er 

med til at fremme risikobetonet alkoholbrug (Tutenges et al., 2014), så er 

de samtidig med til at bekæmpe brugen af narkotika, og de dæmmer op for 

aggressive former for fest. Man kunne tilføje, at alkohol er og bliver en 

central del af vores kultur, og det må vi bare lære at leve med. Udskænk-

ningsstederne giver i dette perspektiv folk mulighed for at mødes, feste og 

indtage alkohol. 

Nærværende projekt handler da heller ikke om at bekæmpe eller mod-

arbejde udskænkningsstederne i Danmark. Vores sigte er derimod at skabe 

et overblik over aktuelle risikofaktorer på og omkring danske udskænk-

ningssteder og fremsætte nogle konkrete forslag til, hvordan disse risici 

bedst håndteres. Vi har forsøgt at skabe et nuanceret billede af risikofakto-

rerne for herved at skabe et grundlag for en helhedsorienteret politik og 

præventiv indsats, der målrettet og effektivt kan forebygge skader uden at 

resultatet bliver, at problemerne blot flyttes fra et sted til et andet. 

Indholdet i denne rapport 

Denne rapport er den anden og sidste af to rapporter, der udspringer af pro-

jekt ‘Fest i trygge rammer’. I den første rapport blev hovedproblemerne i 

det danske natteliv kortlagt (Tutenges et al., 2014). I denne rapport retter vi 

fokus mod de forebyggelsesstrategier, som er bedst egnede til at løse de 

aktuelle problemer i nattelivet. 

Rapporten falder i fire kapitler. I det næste kapitel vil vi skitsere fore-

byggelsestiltag, der har fundet sted i Danmark i de seneste 10 år. Vi vil dels 

beskrive en række toneangivende interventioner for at tage ved lære af dem 

og tage stilling til deres effekt. I rapportens tredje kapitel vil vi skitsere til-

tag, der kan styrkes eller iværksættes for at minimere de aktuelle sikker-

hedsproblemer i det danske natteliv. Rapporten rundes af med et konklude-

rende kapitel. 
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Kapitel 2 

Forebyggelse i det danske natteliv – 

erfaringer fra de seneste 10 år 

 
 

Dette kapitel gennemgår et udpluk af de forebyggende indsatser, der er 

blevet udført i det danske natteliv – det vil sige i festmiljøer såsom barer, 

natklubber og spillesteder – i løbet af de seneste 10 år. Målet er at give et 

indblik i forskellige typer af forebyggende indsatser og samtidig tage ved 

lære af dem. I gennemgangen vil vi fremhæve, hvilke parter der har indgået 

i de forskellige projekter, hvilke mål og metoder der er blevet anvendt, 

samt hvorvidt projekterne er proces- og effektevalueret
1
. Kapitlet handler 

ikke om dansk alkohol- og narkotikaforbyggelse generelt. For eksempel 

kommer vi ikke ind på oplysningskampagner, der er målrettet folkeskolen 

eller gymnasier (for en mere generel oversigt over alkoholforebyggelse i 

                                           
1
 En procesevaluering handler kort sagt om at fastslå, hvordan en given intervention 

implementeres, og hvorfor interventionen virkede eller ikke virkede. En effektevalue-

ring søger derimod at fastslå effekten af en given indsats. (For en nærmere diskussion af 

forskellige former for evaluering, se Dahler-Larsen, 2001; KL, 2007). 
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Danmark, se Kræftens Bekæmpelse, 2012). Her fokuserer vi udelukkende 

på forebyggelse, der har fundet sted i nattelivet på og omkring udskænk-

ningssteder inden for det sidste årti.  

Flere af de her beskrevne projekter bygger på samarbejder mellem ad-

skillelige parter, der har anvendt en bred vifte af forebyggende metoder. 

Der er mange erfaringer at hente ved at se på evalueringerne af projekterne; 

men som vi skal se, foreligger der dog hovedsageligt kun procesevaluerin-

ger af projekterne, mens ganske få er blevet effektevalueret. Blandt andet 

derfor er det meget svært – for ikke at sige umuligt – at svare på det store 

spørgsmål: Hvilken form for forebyggelse har virket bedst i dansk sam-

menhæng? Målet med dette kapitel er ikke at give et endegyldigt svar på 

dette spørgsmål, men snarere at give et overblik samt at tage ved lære af de 

erfaringer, der kan høstes af den tidligere forebyggelse i det danske natte-

liv. 

Natteravnene 

Den frivillige sociale organisation Natteravnene blev stiftet i Danmark i 

1998 på baggrund af flere års erfaringer med frivillige byvandringer i Sve-

rige og Norge. I dag eksisterer der 265 lokale foreninger i Danmark, Grøn-

land og Færøerne. Mere end 30.000 frivillige har deltaget i organisationen 

siden starten i 1998, og i dag er ca. 7.000 voksne aktive som natteravne. 

Årligt gennemføres ca. 50.000 vandringer.
2
 

Natteravnene er en organisation af frivillige, der iklædt gule veste går 

nattevandringer i områder, hvor unge færdes. Natteravnene antager, at de-

res tilstedeværelse og synlighed i gadebilledet kan være med til at reducere 

problemer såsom utryghed, hærværk, gadevold, røveri og spirituskørsel. 

Under nattevandringer tilbyder Natteravnene venskabelige samtaler, bolsjer 

og hjælp til de personer, der selv henvender sig. Natteravnen griber aldrig 

aktivt ind i voldelige konfrontationer, men kontakter i stedet de rette lokale 

myndigheder.  

Fonden for Socialt Ansvar og dets landssekretariat står bag Natterav-

nene og stiller gratis konceptet, uddannelse og materialer til rådighed for 

frivillige. Landssekretariatet hjælper f.eks. frivillige med oprettelse af nye 

                                           
2
 Oplysningerne i dette afsnit er hentet den 28. februar 2014 fra hjemmesiden 

www.natteravnene.dk. 
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lokalforeninger ved at stille gule veste, introduktionskurser, ulykkesforsik-

ring og krisehjælp til rådighed. Landssekretariatet tilbyder også suppleren-

de uddannelse i praktisk kriseløsning, regnskabsføring, bestyrelsesarbejde, 

hjemmesider og bestyrelsesarbejde, og de forhandler samarbejder med bl.a. 

trafikselskaberne. Der synes at være bred folkelig opbakning til Natterav-

nene blandt både voksne og teenagere (Mandag Morgen & TrygFonden, 

2004:70-71).  

En evaluering af Natteravnenes indsats blev færdig i 2013 (KORA, 

2013). Evalueringen bygger på en lang række data hentet via politiets regi-

stre, spørgeskemaundersøgelser med unge og deres forældre samt formæn-

dene for Natteravnforeningerne; interviews med Natteravne og samar-

bejdspartnere, og observationer og samtaler fra vandringer med Natteravne 

i udvalgte foreninger.  

Evalueringens første del bygger på en spørgeskemaundersøgelse 

blandt alle formænd for Natteravnenes lokalforeninger. Formændene vur-

derer, at foreningerne kun ”sjældent” eller ”engang imellem” har kontakt til 

eksterne samarbejdspartnere undtaget kommunale instanser og den lokale 

politistation, der stort set altid orienteres forud for Natteravnenes vandrin-

ger i lokalområdet. Hovedparten af foreningerne har sjældent (1-3 gange 

årligt) kontakt med SSP-medarbejdere, folkeskoler i området eller det loka-

le erhvervsliv. Det interne samarbejde med andre afdelinger af Natteravne-

ne er til gengæld udbredt. 

Evalueringens anden del er en kvalitativ undersøgelse af bl.a. seks ud-

valgte områder med Natteravnenes lokalforeninger. Den viser, at lokalfor-

eningerne indbyder SSP til deres bestyrelsesmøder og generalforsamlinger 

med henblik på at skabe og fastholde dialog. Det vurderes, at der endnu er 

uudnyttede muligheder for dialog og konkrete fælles aktiviteter, såsom at 

Natteravnene kommer med på møder i folkeskoler og i ungdomsuddannel-

ser. 

Evalueringens tredje del består af en spørgeskemaundersøgelse blandt 

unge og forældre. Den bekræfter, at der er bredt kendskab til Natteravnene 

i befolkningen. Mere end ni ud af ti forældre har hørt om Natteravnene, 

mens tre ud af fire unge har hørt om dem. Dertil har 5 % af de unge re-

spondenter fået hjælp af Natteravnene, mens næsten halvdelen af de unge 

og de voksne har set eller hørt om nogen, som har fået hjælp af Natteravne-

ne. De unge og i endnu højere grad deres forældre tillægger Natteravnene 
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en signifikant tryghedsskabende effekt i nattelivet. Blandt de unge er det 

især kvinderne, der mener, at Natteravnene skaber tryghed. 

Den fjerde og sidste evalueringsdel har målt udviklingen i kriminalitet 

i områder med og uden Natteravne. Denne del er baseret på en landsdæk-

kende kvantitativ analyse af registerdata om hærværk, indbrud, tyveri, per-

sonfarlig kriminalitet med mere. Resultatet viser, at der ikke er forskel på 

mængden af politianmeldt kriminalitet i områder med og uden Natteravne. 

Det fremhæves dog i evalueringen, at resultaterne skal fortolkes forsigtigt, 

da Natteravnene kan have kriminalitetsdæmpende effekter, som ikke kan 

indfanges med de anvendte metoder. 

Guardian Angels 

Den internationale organisation Guardian Angels har opereret i Danmark 

siden 2008. På verdensplan har organisationen 130 afdelinger. Organisatio-

nen har haft danske afdelinger i blandt andet Karup, Viborg, København og 

Farum (Thomsen, 2008), og for nylig blev der startet en lokalafdeling i 

Hjørring (Nordjyske.dk, 2013). Ligesom Natteravnene fokuserer Guardian 

Angels på nattevandringer, der her imidlertid kaldes ‘Safety Patrols’ (sik-

kerhedspatruljer) og udføres iklædt røde jakker og baretter. Modsat Natte-

ravnene trænes Guardian Angels til at gribe både verbalt og fysisk ind for 

at afværge eller standse voldelige konflikter. De voksne frivillige trænes i 

konflikthåndtering og selvforsvar og har en førstehjælpstaske med, når de 

patruljerer. De er desuden undervist i, hvor meget de som civile må blande 

sig i konflikter i henhold til straffeloven. Konceptet ‘Guardian Angels’ 

rummer bl.a. i Hjørring også et gratis tilbud om undervisning i selvforsvar 

for piger. Der er os bekendt ikke foretaget en evaluering af Guardian An-

gels’ aktiviteter i Danmark. 

Trygt Natteliv 

Trygt Natteliv er et koncept udviklet af Det Kriminalpræventive Råd 

(DKR) til at etablere såkaldte ‘præventive fællesskaber’, der er formalise-

rede og forpligtende samarbejder om kriminalitetsforebyggelse mellem 

myndigheder, restauratører og institutioner (DKR, 2005). Målgruppen er 

unge, der færdes i nattelivet som enten gæster eller ansatte, og formålet er 

at minimere problemer med narkotika, alkohol og vold i nattelivet samt at 

skabe forståelse for et fælles ansvar herfor.  
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Hovedaktørerne i et præventivt partnerskab er typisk det lokale SSP-

samarbejde, politimesteren samt byens restauratørforening. Tovholderfunk-

tionen ligger enten hos politiet eller kommunen. Dertil kan der knyttes kon-

takt til forskellige andre lokale aktører såsom sportsforeninger, uddannel-

sesinstitutioner, Natteravnene og diverse forældrenetværk. 

I det følgende gennemgås tre konkrete projekter, der alle bygger på 

præventive partnerskaber. Centralt i projekterne er afholdelsen af kursus-

forløb for restaurationsansatte og fælles udskænknings- og rusmiddelpoli-

tikker. Dertil er der også eksperimenteret med eksempelvis smiley-

ordninger, oplysningskampagner, dørmandsnetværk, bevillingsnævn og 

taxasamarbejder. 

Trygt natteliv i Holstebro 

I 2003 blev der i Holstebro iværksat en pilottest af et præventivt partner-

skab, der udover Holstebro Kommune bestod af en nyoprettet restauratør-

forening, Holstebro Politi, Det Kriminalpræventive Råd, Ringkøbing Amt 

og GODA (Høxbro et al., 2005). Oprettelsen af restauratørforeningen dan-

nede grundlag for dialog og koordinering – også i forbindelse med kernen i 

projektet, som var et kursus for alle restauratøransatte med indføring i poli-

tisamarbejde, konflikthåndtering, håndtering af flerkulturelle grupper, stof-

rådgivning og førstehjælp. Dertil blev der holdt foredrag og debatarrange-

menter på byens ungdomsuddannelser og kaserne, uddelt kampagnemateri-

ale samt lavet et indstik i lokalavisen. 

I en erfaringsopsamling af projektet blev det konkluderet, at man i 

Holstebro oplevede en styrket dialog mellem kommune, politi og bevil-

lingsnævn i perioden efter indsatsen (Høxbro et al., 2005:21–22). Denne 

erfaringsopsamling vurderer, at projektet førte til større tryghed og sikker-

hed i nattelivet, og det vurderes, at politiets tilstedeværelse i nattelivet samt 

generelle interesse for projektet var en vigtig faktor for dets succes (Høxbro 

et al., 2005). Det Kriminalpræventive Råd indstillede i 2005 projekt ‘Trygt 

Natteliv i Holstebro’ til den Europæiske kriminalpræventive pris. Projektet 

kører stadig i Holstebro og udbygges løbende med bl.a. dørmandsnetvær-

ker, og restauratørerne i byen har udviklet en fælles rusmiddelpolitisk han-

delplan (jf. www.holstebro.dk). 

På baggrund af erfaringerne med ‘Trygt Natteliv i Holstebro’ har flere 

kommuner efterfølgende arbejdet med præventive partnerskaber, bl.a. i 
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Odense, Aarhus, København og flere steder i Midt- og Vestjylland. Projek-

tet i Odense er i 2007 effektevalueret. Projektet i København er i 2010 pro-

cesevalueret, men endnu ikke effektevalueret (LG Insights, 2010). 

Nedenfor gennemgås erfaringer fra 

det evaluerede projekt i Odense. 

Trygt natteliv i Odense 

Motiveret af et stigende problem 

med stoffer i nattelivet, gadeuorden 

og vold igangsatte Odense Byråd i 

2005 et projekt, der byggede på 

Trygt Natteliv-konceptet (Justits-

ministeriets Forskningsenhed, 2007 

:2). Det præventive partnerskab i 

Odense bestod af restauratører, an-

satte på byens barer og natklubber, 

unge brugere af nattelivet, politi, 

SSP og Odense Kommune. Et af 

projektets hovedkomponenter var 

som i Holstebro uddannelse af per-

sonalet på udskænkningssteder. 

Derudover blev der gennemført en 

oplysningskampagne kaldet ‘Party- 

On’, der henvendte sig til unge brugere af nattelivet. Party-On-kampagnen 

indeholdt sms-konkurrence om hensigtsmæssig opførsel i byen samt plaka-

ter, flyers og postkort. I alt 133 medarbejdere fra 19 forskellige barer og 

natklubber deltog i et kursus på to aftener á fem timer hver. En del ud-

skænkningssteder med natbevilling deltog imidlertid ikke i kurset. Argu-

menterne var, at deres personale ikke havde behov for kurset, eller at de 

ikke oplevede problemer med stoffer og uro (Justitsministeriets Forsk-

ningsenhed, 2007:3). Uddannelsesforløbet blev gennemført af AMU-Fyn 

med besøg af erfarne politibetjente og havde fokus på emnerne beskrevet i 

boks 2.1. Deltagelse i kurset udmundede bl.a. i en certificering af de delta-

gende udskænkningssteder, som samtidig modtog forskellige informati-

onsmaterialer og fik positiv omtale i de lokale nyhedsmedier. 
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Projektperioden er fulgt op af to effektevalueringer. Den første er en spør-

geskemaundersøgelse blandt afgangsklasser på ungdomsuddannelser i 

Odense og omhandler bl.a. de unges vurdering af Party-On-kampagnen 

(Justitsministeriets Forskningsenhed, 2007:3). Evalueringen viser, at blot 

13 % af de adspurgte unge har bemærket kampagnen (Justitsministeriets 

Forskningsenhed, 2007:24). Den anden effektevaluering består af kvantita-

tive analyser af data fra politiets registre før og under indsatsen og inddra-

ger et kontrolområde i Aalborg (Justitsministeriets Forskningsenhed, 

2007:7-9). Denne evaluering viser, at der ikke er forskel i antallet af regi-

strerede episoder i Odense og Aalborg, og at der tilmed er sket en vækst i 

antallet af overtrædelser af ordensbekendtgørelser, særligt på gadeplan. Der 

er desuden registreret en markant forskel mellem de to byer i antallet af 

rapporterede sager om vold, trusler om vold og anden personfarlig krimina-

litet: Hvor der var en reduktion på 14 % af alvorlige sager i Odense, var der 

en vækst i Aalborg på 47 %. Det vurderes i rapporten, at disse tal: ”skal 

forklares med, at indsatsen i nattelivet kan have medført, at episoder, der 

tidligere udviklede sig til vold m.v., er blevet mindre alvorlige eller stand-

ses, før de udvikler sig, og derfor hyppigere registreres som overtrædelser 

af ordensbekendtgørelsen eller som gadeuorden end som vold, trusler m.v.” 

(Justitsministeriets Forskningsenhed, 2007:23). At man i Odense Politis 

døgnrapporter registrerede et fald i antal hændelser netop på værtshuse kan 

tyde på, at de restaurationsfokuserede kampagner samt uddannelsen af bar-

personale har virket efter hensigten; man har kunnet forhindre, at episoder 

eskalerer og bliver alvorlige.  

Imidlertid er der ganske betydelige usikkerheder ved at sammenligne 

blot to byers udvikling. Dette er særligt tydeligt i denne sammenhæng, hvor 

Boks 2.1 Temaer i uddannelsen af barpersonale, ‘Trygt natteliv i Odense’ 

 Pligter og rettigheder i forhold til restaurationsloven 

• Våbenloven og håndtering af farlige situationer (fokus på knive) 

• Håndtering af konflikter, vold i nattelivet (anholdelse og nødværge) 

• Mental forberedelse og stresshåndtering 

• Orientering om alkohol og narkotika 

• Håndtering af mødet med et flerkulturelt klientel 

 

Kilde: Justitsministeriets Forskningsenhed, 2007 
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der netop var en ganske alvorlig stigning i kriminaliteten i Aalborg. Selv 

hvis det mindre fald i volden i Odense kan forklares med indsatsen, kan det 

ikke med sikkerhed afgøres præcis, hvilke projektkomponenter der har haft 

en positiv virkning. Lignende internationale indsatser viser, at uddannelse 

af barpersonale kan have en vis positiv effekt; men da der typisk er stor ud-

skiftning blandt restaurationspersonale, understreges det at en: ”effekt, der 

er betinget af uddannelsen af restaurationspersonalet, sandsynligvis meget 

hurtigt vil aftage, såfremt der ikke konstant tilbydes kurser, og såfremt re-

stauratørerne ikke konstant motiveres til at lade deres personale deltage i 

kurser” (Justitsministeriets Forskningsenhed, 2007:24). 

Narkoen ud af byen 

I 2004 iværksatte Sundhedsstyrelsen det treårige forebyggende model-

kommuneprojekt kaldet ‘Narkoen ud af byen’. Projektet involverede 12 

kommuner og havde fokus på festmiljøer med høj forekomst af ulovlige 

rusmidler (Sundhedsstyrelsen, 2007a:2-4; Sundhedsstyrelsen, 2005a; 

2005b). ‘Narkoen ud af byen’ forsøgte at etablere en målrettet forebyggel-

sesindsats i de udvalgte modelkommuner med henblik på at nedsætte til-

gængeligheden af illegale stoffer og reducere stofforbruget blandt unge. 

Projektet er både proces- og effektevalueret i 2007 (Sundhedsstyrelsen, 

2007a). 

I festmiljøerne var projektets anbefalede fokuspunkter at fremme an-

svarlig udskænkning; at optimere adgangsbegrænsningen til udskænk-

ningssteder; at værne de helt unge i nattelivet; at begrænse brug og salg af 

narkotika mest muligt samt at begrænse vold og andre typer af skadelig ad-

færd (Sundhedsstyrelsen, 2005b). Med udgangspunkt i disse fokuspunkter 

iværksatte de 12 kommuner forskellige forebyggende indsatser, hvoraf de 

typiske elementer kan ses i boks 2.2 (Sundhedsstyrelsen, 2007a:45). Der-

udover fandt enkelte kommuner på særskilte tiltag. I Svendborg uddelte 

man for eksempel farverige armbånd med påskriften ‘stoffrit område’ til 

unge, der underskrev kampagnehæfter fremlagt på uddannelsessteder og 

natklubber (Sundhedsstyrelsen, 2007b:18-19). 

Til udførelse af de konkrete tiltag skabte kommunerne samarbejder 

mellem forskellige aktører på området. Således blev der skabt samarbejder 

med lovgivende instanser, bevillingsnævn, politiet, kommercielle nattelivs-

aktører, pressen og også private borgere. 
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Projekt ‘Narkoen ud af 

byens’ første 1½-årige inter-

ventionsperiode blev både 

proces- og effektevalueret 

(Sundhedsstyrelsen, 2007a). 

Procesevalueringen af ind-

satsen konkluderer, at det er 

lykkedes at etablere et sam-

arbejde mellem kommune og 

festmiljøer, samt at der i alle 

kommuner er basis for et 

fortsat systematisk forebyg-

gende arbejde (Sundhedssty-

relsen, 2007a:10). Evaluerin-

gen vurderer også, at der er 

udfordringer forbundet med 

samarbejder mellem kommuner og restauratører samt mellem restauratø-

rerne indbyrdes. Indbyrdes er restauratører konkurrenter, og hver i sær kan 

restauratørerne være bekymrede for, om de forebyggende tiltag vil medføre 

så meget kontrol, at det vil påvirke deres omsætning. Ligedan konstateres 

det, at en: ”åben erkendelse af problemer i forbindelse med stoffer kan in-

debære sanktioner fra myndighedernes side og dårlig omtale i lokalmiljøet” 

(Sundhedsstyrelsen, 2007a:8). Det vurderes dog, at netop modelkommu-

nerne i høj grad var i stand til at etablere et ‘neutralt’ samarbejdsforum for 

restauratørerne ved at tilbyde attraktive uddannelser af personale, oplys-

ningsmateriale og i øvrigt bestræbe sig på at tage ansvaret for stofproble-

matikken væk fra den enkelte restauratør (Sundhedsstyrelsen, 2007a:9). 

Blandt andet derfor mødte projektet generelt stor velvilje blandt restauratø-

rer, vurderes det (Sundhedsstyrelsen, 2007a:46). Men givet forskellige inte-

resser og bekymringer, fremhæves det som særligt vigtigt, at der udvikles 

klare fælles holdninger og politikker i forhold til stoffer i festmiljøer. 

Effektevalueringen af projekt ‘Narkoen ud af byen’ indikerer, at de 

steder, hvor restaurationspersonalet var blevet uddannet, var de også blevet 

bedre til at udpege stofpåvirkede unge (Sundhedsstyrelsen, 2007a:6). Ef-

fektevalueringen konkluderer desuden, at der: "blandt de 15-20-årige [...] er 

sket et fald i andelen, der har prøvet hash eller andre stoffer. Endvidere er 

Boks 2.2 Tiltag i festmiljøer i projekt ‘Nar-

koen ud af byen’ 

 Udarbejdelse af rusmiddelpolitikker 

 Etablering af bevillingsforeninger med 

fokus på stoffer, vold, hærværk og ud-

skænkning til mindreårige  

 Uddannelse af restaurationspersonale 

 ’SIG NEJ’-kampagne blandt restauratø-

rer i samarbejde mellem restauratører, 

kommune og politi 

- Temaaften for restauratører 

- Kursusaften for ansatte 

- Kampagnemateriale (plakat mv.). 

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen, 2007a 
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der i projektperioden sket en positiv udvikling i de 15-20-åriges risiko-

vurdering" (Sundhedsstyrelsen, 2007a:7, 17). Projektets effektevaluering er 

imidlertid blevet kritiseret af professor Flemming Balvig og professor Lars 

Holmberg (2007). Ved at inddrage kontrolgrupper – hvad den oprindelige 

effektevaluering ikke gjorde – og ved at belyse tilgængelighed og de unges 

stofbrug på en, ifølge dem, ”mere relevant og gyldig måde”, kommer de 

frem til andre konklusioner. De vurderer, at stoftilgængeligheden og de un-

ges forbrug ikke i væsentlig grad, eller slet ikke, er formindsket i model-

kommunerne (Balvig & Holmberg, 2007:12). 

Rygeloven anno 2007 

I 2007 indførte Folketinget en ny lov om røgfri miljøer, der for udskænk-

ningsstederne kom til at betyde, at det ikke længere var tilladt at ryge in-

dendørs, om end det var muligt at indrette rygerum og rygekabiner. På små 

udskænkningssteder under 40 m
2
 var rygning dog stadig tilladt, såfremt eje-

ren ønskede det. Da de færreste udskænkningssteder er under 40 m
2
,
 
omfat-

ter loven imidlertid mange serveringssteder i det danske natteliv.  

Efter bare to år konkluderede en effektevaluering, at loven havde 

medført en selvstændig og betydelig reduktion i befolkningens udsættelse 

for passiv rygning, specielt for gæster og ansatte på restauranter og caféer 

(Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folkesundhed, 2009). Samtidig 

viser evalueringen, at ”de fleste ikke-rygere og rygere oplever det i 2009 

behageligt at komme på restauranter og caféer uden røg. Rygere har desu-

den erfaret, at det er relativt problemfrit at komme til at ryge, enten ved at 

benytte udendørs eller indendørs rygefaciliteter eller ved at opsøge steder, 

hvor rygning er tilladt” (Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folke-

sundhed, 2009:18). 

Blandt nattelivsrestauratører er der imidlertid enighed om, at ændrin-

gerne i rygeloven er en udfordring, da de i 2009 mente at opleve: ”en fal-

dende omsætning, og at de blev truet på deres eksistensgrundlag, idet ry-

gerne blev hjemme, hvor de kunne ryge uden restriktioner” (Sundhedssty-

relsen & Statens Institut for Folkesundhed, 2009:21). Af evalueringsrap-

porten fremgår det, at en anden negativ følge af loven er: ”at forureningen 

med cigaretfiltre på mange gader i byen er steget voldsomt som følge af 

rygning på gaden, og at dette både er et problem af hensyn til æstetik og 

økonomi i forbindelse med oprydning, og yderligere et problem idet ophold 
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på gaden medfører mere støj” (Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for 

Folkesundhed, 2009:23).  

Århus Natteliv – helt sikkert 

I 2009 oprettedes i Aarhus et præventivt partnerskab bestående af kommu-

ne, politi, uddannelsesinstitutioner og nattelivets aktører under projekttitlen 

‘Århus Natteliv – helt sikkert’. Projektet var ikke, som i Odense, motiveret 

af stigende erfaringer med vold, men af en kvalitativ undersøgelse, der vi-

ste, at de unge troede, at det var mere usikkert at gå i byen i Aarhus, end 

det reelt var. En af motivationerne bag var at komme dette fænomen, der 

også kaldes social overdrivelse, til livs. Som en del af projektet indførte 

man en frivillig certificeringsordning, der skulle vise, hvilke restauratører 

der aktivt medvirkede i arbejdet for et tryggere natteliv (Eskildsen, 2009). 

Dertil udviklede man en hjemmeside indeholdende gode råd og filmspots 

til brug i forbindelse med undervisning og debat om emnet.  

Tryg Den Af 

Københavns Kommune etablerede i 2009 et præventivt partnerskab med 

navn ‘Tryg Den Af’ i samarbejde med blandt andre spiritusproducenten 

Diageo og det internationale netværk International Harm Reduction Asso-

ciation (IHRA). Projektet havde til formål at skabe tryghed for de 18 til 30- 

årige i Københavns natteliv. En prøveperiode blev vurderet til at have posi-

tive resultater (LG Insights, 2010), og det blev derfor besluttet at videreføre 

indsatsen indtil 2014 (Ørting, 2010). Diageo valgte forsat at bidrage med 

Boks 2.3 Certificeringsordningen i projekt ‘Århus Natteliv – helt sikkert’ 

 Uddannelse og kompetenceudvikling for dørmænd og øvrigt personale 

 Strategi for forebyggelse af salg og indtag af illegale rusmidler 

 Retningslinjer for acceptabel adfærd for personale og gæster 

 Strategi for forebyggelse af diskriminationsproblematikker 

 Strategi for håndtering af tyveri blandt gæsterne 

 Synlig rusmiddelpolitik på hjemmeside 

 Synligt certifikat på stedet 

 Deltagelse i netværkets temadage. 

 

Kilde: Eskildsen, 2009 
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midler til projektet, og organisationen GODA har fra 2011 været tilknyttet 

som samarbejdspartner. 

‘Tryg Den Af’ har sat fokus på trygheden i nattelivet bl.a. via udvik-

ling af redskaber til at måle trygheden i nattelivet i det indre København 

(LG Insights, 2010:2). Projektet inviterede barer og natklubber til at deltage 

i en certificeringsordning; på Facebook blev der givet råd til en tryg bytur 

og inviteret til diskussion. ‘Tryg Den Af’ er også blevet involveret i dialog 

og samarbejde i det såkaldte Restaurationsnetværk under Københavns Er-

hvervscenter, der er et netværk af professionelle i restaurationsbranchen 

samt relevante myndigheder. 

 

 
 

Første år fik ‘Tryg Den Af’-certificerede restaurationer tilbudt et gratis kur-

sus omfattende moduler i konflikthåndtering, ansvarlig udskænkning og 

førstehjælp. På baggrund af efterspørgsel fra restauratører, der savnede en 

mere fleksibel kursusform, og som var skeptiske over for udgifter til et kur-

sus for midlertidigt ansatte, er ‘Tryg Den Af’-e-kurser blevet udviklet (LG 

Insights, 2010:52). Disse er nu blevet udviklet og ligger i skrivende stund 

tilgængelig for alle, der er ansat eller ønsker ansættelse i nattelivet. E-

kurset introducerer de vigtigste regler og redskaber for nattelivets ansatte.  

Den frivillige certificeringsordning, der blev indført ved projektstart, 

indebar, at certificerede natklubber og barer, til gengæld for at modtage et 

‘tryghedscertifikat’, forpligtede sig på en række konkrete kriterier i forhold 

til personalekompetencer, procedurer og fysiske rammer (LG Insights, 

Boks 2.4 Tiltag i ‘Tryg Den Af’ under prøveperioden 2009-2010  

• Tilstedeværelses- og onlinekurser for restaurationspersonale 

• Certificeringsordning for udskænkningssteder 

• Kampagner målrettet nattelivets unge gæster kommunikeret via events i natte-

livet, Facebook og en hjemmeside med temaerne:  

o Kom sikkert hjem 

o Alkohol 

o Vold/provokation 

o Narkotika 

• Nattelivsforum for professionelle aktører i nattelivet 

• Arbejde for et tilholdsregister, så ballademagere udelukkes fra barer. 

 

Kilde: LG Insights, 2010 
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2010:45-51). Københavns Kommune valgte allerede i juni 2013 at nedlæg-

ge ordningen, bl.a. på grund af manglende tilslutning blandt københavnske 

restauratører. Restaurationsbranchen forklarer det bl.a. med ordningens do-

kumentationskrav og egenfinansieringen af kurser til personalet.  

Evalueringen af ‘Tryg Den Af’ fra 2010 vurderede, at det endnu var 

for tidligt at udføre en tilbundsgående evaluering af indsatsens effekter, da 

både dets initiativer og redskaber til at måle trygheden er af mere langsigter 

karakter (LG Insights, 2010:2). 

Bad-Ad 

Alkoholpolitisk Landsråd og foreningen Alkohol & Samfund har udviklet 

hjemmesiden www.bad-ad.dk, hvis mål er at overvåge, kritisere og oplyse 

om markedsføringen af alkohol (Kargaard, 2011). Projektet har eksisteret 

siden 2009, og hjemmesiden blev offentliggjort i 2012. ‘Bad-Ad’ finansie-

res med driftsmidler af Sundhedsstyrelsen og udvikles løbende for midler, 

der bevilges af private fonde og offentlige puljer.  

‘Bad-Ad’ søger at skabe debat om måden, hvorpå unge påvirkes af 

subtil markedsføring fra alkoholindustriens side. Dette er motiveret af in-

ternationale undersøgelser, der viser, at alkoholreklamer påvirker unges 

alkoholdebut og deres forbrug (Bro, 2011). ‘Bad-Ad’ antager, at kritik af 

reklamer og markedsføring vil kunne minimere danske unges forbrug. 

‘Bad-Ad’ har for eksempel kastet kritisk lys over, hvordan alkohol mar-

kedsføres via tv-reklamer og plakater i bybilledet og via vareprøver såsom 

gratis drinks uddelt på barer og natklubber. Vareprøverne uddeles typisk af 

professionelle, der er ansat af alkoholproducenten, og som bærer tøj med 

producentens logo samt medvirker til at skabe en løftet stemning omkring 

alkoholproduktet. 

‘Bad-Ad’ søger også at rejse debat om den måde, udskænkningssteder 

og alkoholproducenter anvender internettet til at lancere nye produkter og 

tilbud. For eksempel har visse alkoholproducenter websites med ”commu-

nities”, der gør det attraktivt for unge at besøge det igen og igen for dermed 

at opbygge et tilhørsforhold til et givent produkt. Hjemmesiden ‘Bad-Ad’ 

har en kulørt og humoristisk grafik, der satirisk anvender og dermed udstil-

ler alkoholproducenters visuelle reklamestrategier og lader den besøgende 

udforske disse på en alternativ måde via legende tests. Hjemmesidens øvri-

ge komponenter formidler viden om alkoholmarkedsføring under titlerne: 
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‘Hvad er markedsføring?’ ‘Regler for alkoholmarkedsføring’, ‘Hvordan 

påvirkes unge?’ samt ‘Danske unges alkoholrekord’. Der foreligger ingen 

evaluering af indsatsens effekt. (Man kan finde mere om emnet i Liebst, 

2011). 

Ansvarlig udskænkning 

På baggrund af danske og svenske (Månsdotter et al., 2007) erfaringer har 

Sundhedsstyrelsen udviklet metoden ‘Ansvarlig udskænkning’, der med en 

nøje beskrevet opgave- og ansvarsfordeling skaber samarbejder om bevil-

linger og lejlighedstilladelser i nattelivet med henblik på at styrke alkohol- 

og stofforebyggelsen, øge den generelle tryghed i befolkningen samt styrke 

det lokale erhvervsliv (Sundhedsstyrelsen, 2009).  

Metoden blev i 2010 til 2011 afprøvet i ni danske kommuner, og efter-

følgende er et inspirationshæfte med de bedste idéer fra de ni modelkom-

muner udfærdiget (Sundhedsstyrelsen, 2011). Dertil er den cirka 1½-årige 

projektperiode blevet procesevalueret og i begrænset omfang også effekt-

evalueret (Sundhedsstyrelsen & Cowi, 2012). 

‘Ansvarlig udskænkning’ opfordrer kommunerne til at etablere sam-

arbejdsgrupper og årlige dialogmøder med lokale aktører i nattelivet. Disse 

samarbejder er bl.a. møn-

tet på at udvikle fælles 

vidensplatforme; sikre 

aftaler om ansvarlig ud-

skænkning og markedsfø-

ring; give inspiration til 

restaurationsplaner og lej-

lighedstilladelser; vurdere 

behovet for kurser til re-

staurationspersonale; 

samarbejde om politiets 

tilsyns- og kontrolopga-

ver; udarbejde lokale al-

kohol- og stofpolitikker 

samt at styrke samarbejdet 

med kunderne i nattelivet.  

Boks 2.5 Samarbejdsfora 2009-2010 i ‘Ansvar-

lig udskænkning’ 

De største typiske arbejdsområder: 

 Restaurations- og lejlighedsbevillinger 

 Kurser for restaurationspersonale 

 Indsatser på uddannelsesinstitutioner. 

 

Derudover arbejdede flere med at etablere: 

 Fælles faglig platform 

 Dialog om markedsføring af alkohol 

 Dialog om politiets tilsyn 

 Samarbejde med de unge 

 Dialogmøder med udskænkningssteder 

 ID-kort til unge over 16 år 

 Samarbejde med taxa. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Cowi, 2012 
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Alle modelkommuner oprettede samarbejdsfora, hvoraf de fleste be-

skæftigede sig med at udforme restaurationsplaner samt planer for lejlig-

hedstilladelser med et forebyggende sigte (Sundhedsstyrelsen & Cowi, 

2012). Flere kommuner etablerede også kursusvirksomhed for restaurati-

onspersonale. I boks 2.5 ses en oversigt over de arbejdsopgaver, som mo-

delkommunernes samarbejdsfora typisk arbejdede med i perioden 2009 og 

2010.  

Evalueringen af metodens anvendelse i de ni modelkommuner vurde-

rer, at konceptet er praktisk anvendeligt, relativt billigt og velegnet til at 

styrke alkoholforebyggende indsatser (Sundhedsstyrelsen & Cowi, 2012). 

Det vurderes også, at modelkommunerne fik etableret gode samarbejder 

med politiet og med restauratører og ungdomsuddannelser. Metoden for-

ventes at kunne udvikles og forankres lokalt i kommuner inden for en tids-

ramme af to år. Evalueringen udpeger de af Sundhedsstyrelsens anbefalin-

ger fra 2009, der har vist sig som mest centrale, og supplerer denne liste 

med yderligere anbefalinger til kommende projekter, der ønsker at gøre 

brug af metoden. Disse centrale og supplerende anbefalinger kan ses i boks 

2.6.  

 

Boks 2.6 Anbefalinger til ‘Ansvarlig udskænkning’ 

Den forberedende fase 

 Vurdere mulig integration af projektet i og på tværs af kommuner 

 Opstartsmøde, hvor alle parter introduceres 

 Bredt sammensat samarbejdsforum med mulighed for senere tilpasning 

 

Arbejdsopgaver i samarbejdsforum 

 God tid til at udveksle erfaringer og synspunkter 

 Skabe fælles grundlag 

 Tæt samarbejde mellem samarbejdsforum og bevillingsnævn 

 Afsætte ressourcer til forummets konkrete initiativer 

 

Flerkommunesamarbejde 

 Gensidig inspiration 

 Stordriftsfordele i forbindelse med kurser, opstartsmøder og restaurationsplaner 

 Særlig relevant, hvor unge pendler til feststeder i nabokommuner 

 Forventningsafstemme indledende betingelser for samarbejdet 

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Cowi 2012, side16. 
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Opsummering 

Vi har i dette kapitel gennemgået et udpluk af de forebyggende projekter, 

der er blevet udført i det danske natteliv inden for det seneste årti. Gen-

nemgangen viser, at der i Danmark generelt er stor vilje til at forebygge 

skader i nattelivet – noget der også fremhæves af Kræftens Bekæmpelse 

(2012:75-92) i en analyse over alkoholinterventioner udført i Danmark. Det 

forebyggende arbejde udføres ikke kun i de større byer, men foretages lan-

det over. Vi kan desuden se, at en del – men langt fra alt – forebyggelsesar-

bejde er baseret på brede samarbejder, der implementerer en bred vifte af 

interventioner såsom udbydelsen af kurser og distribution af informations-

materiale. Erfaringerne viser således, at det i Danmark er muligt at bringe 

mange forskellige parter sammen om at gennemføre koordinerede forebyg-

gende indsatser. Dette er vigtigt at have in mente. For som vi vil komme 

nærmere ind på i næste kapitel, viser den internationale forskning, at de 

mest effektive forebyggelsesprojekter netop er baseret på stærke samarbej-

der mellem en række parter, der går sammen om at udføre en hel pakke af 

koordinerede interventioner. 

Vores gennemgang viser imidlertid også, at det forebyggende arbejde 

i nattelivet ofte mangler en forudgående udredning af, hvilke problemer der 

aktuelt er mest alvorlige og presserende i et givent område. Derfor rammer 

en del forebyggende tiltag forkert. Man kunne for eksempel stille spørgs-

målstegn ved, om der aktuelt i Danmark burde investeres så store ressour-

cer i narkotikabekæmpelse, når nu alkohol er det rusmiddel, der forårsager 

størst skade. En anden svaghed ved forebyggelsesarbejdet er, at indsatserne 

ofte mangler en grundig evaluering. Der foreligger i Danmark kun sparsom 

evidens om interventioner i nattelivet (se også Kræftens Bekæmpelse, 

2012:92). 
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Kapitel 3 

Hvordan forbedres sikkerheden i nattelivet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette kapitel vil vi skitsere nogle af de mest presserende sikkerhedspro-

blemer i det danske natteliv samt diskutere, hvordan man bedst forebygger 

problemerne. Sikkerhedsproblemerne kan kategoriseres under tre hoved-

overskrifter. For det første er der de mange problemer, der knytter sig til 

fuldskab på og omkring udskænkningssteder. For det andet er der proble-

merne, som vedrører bartendere og dørmænds arbejdsmiljø. For det tredje 

er der rækken af sikkerhedsproblemer på gadeplan. 

Det centrale spørgsmål i kapitlet er, hvordan man bedst minimerer 

sikkerhedsproblemerne i nattelivet. Det spørgsmål er der ikke noget ende-

gyldigt svar på. Alle forebyggende interventioner har deres fordele og 

ulemper, og alle interventioner kan potentielt fejle, fordi de møder stor 

modstand eller uforudsete forhindringer. De tidligere erfaringer med fore-

byggelse i Danmark og udlandet giver imidlertid nogle gode indikationer 

på, hvordan man bedst udvælger og udfører effektive interventioner.  

I den første del af dette kapitel gør vi rede for de aktuelle sikkerheds-

problemer i det danske natteliv. I kapitlets anden del oplister vi en række 

interventionsformer, der kan tages i brug for at minimere sikkerhedspro-
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blemerne. Hvorvidt de her oplistede interventioner er for vidtgående eller 

omkostningstunge, er et politisk spørgsmål. Vi vil her koncentrere os om at 

opliste mulighederne for, hvordan man kan højne sikkerheden; men vi lader 

det være op til andre at beslutte, hvilke af interventionerne, der økonomisk, 

moralsk og – i sidste instans – politisk er gangbare i dagens Danmark. 

Sikkerhedsproblemer i det danske natteliv – kort fortalt 

I det følgende redegøres der kort for tre typer af sikkerhedsproblemer, der 

aktuelt præger det danske natteliv. Disse problemer er nærmere beskrevet i 

den første rapport udgivet af vores projektgruppe (Tutenges et al., 2014).  

Fuldskab på og omkring udskænkningssteder 

En af de helt store problematikker i det danske natteliv er forbruget af al-

kohol. Alkohol har længe været det mest populære rusmiddel i Danmark, 

og det udgør en større risikofaktor end ulovlige rusmidler såsom hash, ko-

kain, amfetamin og ecstasy. I nattelivet drikker en del unge sig så fulde, at 

de har svært ved at tænke klart og holde balancen. Denne fuldskabsoriente-

rede brug af alkohol fører til mange både akutte og langvarige skader. 

En af årsagerne til, at der drikkes så meget alkohol er, at netop dette 

rusmiddel – der er lovligt – bliver markedsført af en række økonomiske 

interessenter, herunder barer, natklubber, musiksteder og andre udskænk-

ningssteder. Markedsføringen foregår ikke kun ved hjælp af de traditionelle 

salgsteknikker såsom reklameskilte, merchandise, løbesedler og TV-spots. 

Der tages også andre mere subtile salgsteknikker i brug. Nogle udskænk-

ningssteder oplærer f.eks. deres bartendere i at bruge forførelse, smiger, 

overtalelse og pression for at få kunderne til at købe flere drikkevarer. Vo-

res data tyder på, at det er de yngste kunder under 25 år, der udsættes for 

det største drikkepres. Vores data indikerer også, at der fortsat – og i strid 

med loven – forekommer udskænkning af alkohol til både mindreårige og 

synligt berusede personer. 

Det bør her fremhæves, at der på mange udskænkningssteder er en in-

citamentsstruktur, der understøtter og fremmer bartendernes promovering 

af alkohol over for kunderne. På nogle udskænkningssteder belønner besty-

rerne og ejerne for eksempel de bartendere, der sælger mest, ved at give 

dem gratis omgange eller udråbe dem til ‘månedens medarbejder’. Der fo-

regår også på nogle udskænkningssteder en oplæring af bartenderne i, 
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hvordan de bedst kan overtale kunderne til at købe flere drikkevarer. Pro-

blemet med, at bartendere promoverer indtagelse af meget store mængder 

alkohol, er altså i vid udstrækning et ledelsesproblem. 

Bartendere og dørmænd 

Medarbejderne på udskænkningssteder er en udsat gruppe i nattelivet. Me-

get af deres arbejde foregår om natten. Arbejdstempoet er i perioder meget 

højt, og pauserne er ofte få og korte eller ikke-eksisterende. På en del ud-

skænkningssteder er der desuden problemer med et meget højt støjniveau 

og tobaksrøg. Herudover er der de mange problemer forbundet med at skul-

le håndtere berusede kunder. 

En central problematik for bartendere og dørmænd er det følelsesar-

bejde, de må udføre. Bartendere forventes for eksempel at være imøde-

kommende, smilende og i højt humør. Egne, private følelser er der ofte ik-

ke plads til, hvilket i længden kan være nedslidende; særligt når man arbej-

der med et beruset klientel. 

Vold og aggressioner er en del af arbejdsmiljøet på udskænkningsste-

der. En spørgeskemaundersøgelse, vi har udført, viser, at hver tredje bar-

tender inden for det seneste år har måttet gribe ind i en situation med vold; 

noget de ikke nødvendigvis er uddannet til. De fleste dørmænd har oplevet 

at blive truet verbalt, overværet overfald på kollega og har måttet gribe ind 

i en situation med vold. Inden for det seneste år er omkring 40 % af de ad-

spurgte dørmænd blevet truet med våben, og omkring 48 % er blevet an-

grebet. 

Mange bestyrere og ejere af udskænkningssteder støtter op om barten-

dernes høje alkoholforbrug, for eksempel ved at tillade at medarbejderne 

drikker store mængder alkohol i arbejdstiden; have rabatordninger for bar-

tenderne, således at de betaler halv pris eller mindre for deres egne køb; 

belønne en høj omsætning ved at uddele gratis shots til personalet og have 

fri bar under personalemøder. Der er således et socialt pres på bartenderne i 

retning af at have et stort alkoholforbrug. En af vores spørgeskemaunder-

søgelser viser, at hen ved hver femte bartender inden for den seneste måned 

har indtaget 10 genstande eller mere i løbet af en enkelt vagt på arbejdet. 

En dørmand har en lang række pligter i forhold til at sørge for gæsters 

sikkerhed, men hans eller hendes rettigheder rækker ikke længere end en 

civilpersons. Dørmandens opgaver som for eksempel fysisk konflikthåndte-
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ring og beslaglæggelse af våben og narkotika kan placere vedkommende i 

udsatte juridiske situationer. 

På en del udskænkningssteder bliver de ansattes sikkerhed nedpriorite-

ret i forhold til gæsternes sikkerhed. Der gøres meget for at sikre en stor 

omsætning, men forholdsvis lidt for at beskytte medarbejderne. 

Sikkerhedsproblemer på gadeplan 

Når folk forlader et udskænkningssted, tager de deres alkoholpromille og 

opstemthed med sig, men de er ikke længere overvåget og reguleret af ud-

skænkningsstedets medarbejdere. Mange skader i nattelivet foregår på ga-

deplan snarere end indenfor på udskænkningssteder. 

Dørmænds ansvarsområde er afgrænset til udskænkningsstederne, de 

arbejder for, og omfatter ikke omkringliggende gader. Hvis en problema-

tisk gæst bliver sendt væk fra et udskænkningssted, så er udskænkningsste-

det ikke længere ansvarlig for denne gæst; politiet eller andre instanser må 

tage sig af problemet. Tilstedeværelsen af politi i gadebilledet er imidlertid 

meget sparsom. I nattelivet er det primært privatansatte vagter og dør-

mænd, der holder ro og orden. Disse privatansatte tjener private interesser 

frem for samfundet som helhed. 

Konflikter, der opstår i gadebilledet, får ofte lov til at udvikle sig uden 

indblanding fra politiet eller andre professionelle. Personer, der gerne vil 

starte et slagsmål, kan lettere gøre dette på gadeplan end inde på et ud-

skænkningssted. 

Rusmidler og festlig opstemthed har generelt negativ indvirkning på 

menneskers evne til at vurdere og håndtere risici. I nattelivet er der et ud-

bredt problem med berusede fodgængere og cyklister, og der forekommer 

også berusede bilister. Færdsel i spirituspåvirket tilstand udgør en alvorlig 

risiko for ulykker i nattelivet.  

I løbet af en lang nat i byen oplever mange et stemningsskifte fra op-

stemt rus til desorienteret træthed. Efterhånden vil folk gerne hjem, og det 

skal gå hurtigt. Længere ture hjem i en tilstand af desorienteret rus kan væ-

re strabadserende, hvilket kan føre til gnidninger mellem de rejsende. Står 

flere og venter på en taxa, kan der for eksempel nemt opstå uoverensstem-

melser. I iveren efter at komme hurtigt hjem bliver nogle fristet til at tage 

en pirattaxa, blaffe eller køre i spirituspåvirket tilstand. 
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Afvisninger ved indgangen til udskænkningssteder forekommer hyp-

pigt i nattelivet og er kilde til stor frustration. Mange af disse frustrationer 

rettes mod dørmænd, men frustrationerne kan også gå ud over tilfældige 

folk i gaden i form af tilråb og vold. 

Interventioner målrettet de aktuelle problemer i nattelivet 

I det følgende vil vi redegøre for en række konkrete strategier og interven-

tioner, der kan tages i brug for at minimere de aktuelle sikkerhedsproble-

mer i det danske natteliv. Vi understreger, at det er og bliver et politisk 

spørgsmål, hvilke af forslagene man ønsker at tage i brug. Vores ærinde i 

det følgende er således ikke at udpege præcis, hvilke tiltag der bør gennem-

føres, men at give et overblik over strategier og tiltag, der tidligere har væ-

ret gode erfaringer med i udlandet, og som adresserer lige præcis de pro-

blemer, der aktuelt præger det danske natteliv.   

Stærke samarbejder om bredspektrede indsatser 

En række evalueringsstudier viser, at de mest effektive forebyggelsespro-

jekter i nattelivet er baseret på stærke samarbejder mellem en række parter, 

der går sammen om at udføre en hel pakke af koordinerede interventioner 

(Hadfield, 2011:95; Jones et al., 2011). I Norden er det mest berømte ek-

sempel herpå det svenske STAD-projektet, der blev udført i Stockholm 

(Wallin, 2007). Kathryn Graham og Ross Homel forklarer, at grunden til, at 

STAD-projektet var så effektivt, blandt andet hænger sammen med, at det 

var forankret i et meget solidt samarbejde, og at det blev udført over en ti-

årig periode (2008:237). Der var i STAD-projektet ressourcer og tid til at 

udføre detaljeret udforskning af de konkrete sikkerhedsproblemer i Stock-

holm og derefter skræddersy interventionsformer, der kunne forebygge 

netop disse problemer. Efter grundige forberedelser gik en bred gruppe af 

interessenter sammen om at lave kurser for bartendere, dørmænd samt le-

delsen på udskænkningssteder. Processen blev yderligere bestyrket af, at 

der blev nedfældet en skriftlig aftale, der forpligtede og engagerede de in-

volverede interessenter til at fortsætte og styrke indsatsen. Som beskrevet i 

det foregående kapitel er flere danske forebyggelsesprojekter inspireret af 

STAD-projektet: Der er gode erfaringer både fra udlandet og i Danmark 

med denne type af tilgang, der bygger på stærke samarbejder mellem man-
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ge forskellige parter, der tilsammen realiserer en samlet pakke af præventi-

ve tiltag. 

Enkeltstående interventioner kan i sjældne tilfælde gøre en vis forskel. 

Brugen af plastikglas i voldsramte områder kan for eksempel godt nedsætte 

omfanget af skader. Generelt opnår man dog højere effekt ved at koordine-

re og udvide indsatsen, således at den inkluderer et bredt spektrum af part-

nere og interventioner. Dette hænger blandt andet sammen med, at samlede 

indsatser kan skabe synergi og momentum: helheden bliver så at sige større 

end summen af enkeltinterventionerne (Thom & Bayley, 2007). 

Thom og Bayley (2007) er fortalere for samlede indsatser, men de un-

derstreger, at tilgangen på ingen vis udgør en mirakelkur. De samlede ind-

satser er ofte dyre og tidskrævende, og det er selvfølgelig afgørende, at de 

gør brug af forebyggelsesmetoder, der tidligere har vist sig at være effekti-

ve.  

En vej til at etablere brede samarbejder om koordinerede indsatser er 

at placere ansvaret hos en ‘nattelivskoordinator’, der løbende indsamler 

viden om de aktuelle sikkerhedsproblemer i nattelivet i en given by og pa-

rallelt hermed koordinerer den præventive indsats for at imødegå proble-

merne. Denne strategi har man forfulgt i blandt andet Cardiff (Hadfield, 

2011:97-98, 107). Nattelivskoordinatoren i Cardiff sørgede blandt andet for 

at styrke samarbejdet mellem de forskellige centrale aktører i nattelivet, 

såsom ledelsen på udskænkningssteder, lokalpolitiet og bevillingsnævn. I 

større danske byer kunne man overveje at ansætte en erfaren nattelivskoor-

dinator for at bringe mere konsistens, koordination og evidens ind i det fo-

rebyggende arbejde. 

Skærpet tilsyn med problematiske udskænkningssteder 

En række studier har vist, at det er afgørende, at præventive indsatser i nat-

telivet bakkes op af skærpet overvågning samt sanktionering af de mest 

problematiske udskænkningssteder (Anderson & Baumberg, 2006; Warpe-

nius et al., 2010; Hughes & Bellis, 2012). Dette kan for eksempel gøres 

over for udskænkningssteder, hvor der ofte opstår slagsmål, eller steder, 

hvor der igen og igen serveres alkohol til mindreårige eller svært berusede 

personer.  

Én type af sanktion består i at fratage et udskænkningssted dets alko-

holbevilling permanent eller i en periode; men inden man fratager stedet 
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dets alkoholbevilling, kan man overveje mere milde former for sanktioner 

såsom advarsler og bøder. Herved skabes der bedre basis for samarbejde, 

dialog og mulighed for, at udskænkningsstederne gradvis bliver bedre til at 

øge sikkerheden for deres kunder og ansatte.  

Der er mange måder at udføre overvågningen af udskænkningssteder 

på. I England blev der for eksempel udført et projekt, hvor man identifice-

rede problematiske udskænkningssteder ved at kombinere data indhentet 

fra henholdsvis politiet og fra skadestuer. Disse data blev efterfølgende 

brugt til at foretage målrettede interventioner på de mest problemfyldte ud-

skænkningssteder, hvilket førte til et fald i antallet af registrerede voldstil-

fælde (Florence et al., 2011). 

En anden strategi til at identificere problematiske udskænkningssteder 

er løbende at registrere alle indberettede problemer på udskænkningsste-

derne i en given by; disse problemer vil typisk være vold, larm, ulykker og 

affald. Denne registrering kunne f.eks. indføres i en database, der også in-

deholdt andre oplysninger om samtlige udskænkningssteder i byen såsom 

bevillingstype, indgåede aftaler etc. I Cardiff i England har man haft gode 

erfaringer med denne strategi (Hadfield, 2011: 98). I Cardiff blev hvert en-

kelt udskænkningssted gradueret med et trafiklyssystem, der spændte fra 

grøn, gul og til rød. De problematiske udskænkningssteder fik tilsendt et 

advarselsbrev og blev inspiceret blandt andet for at fastslå, hvorvidt ud-

skænkningsstedet selv var skyld i problemerne. Sanktionerne, man anvend-

te i Cardiff, var at uddele mindre bøder eller tilbagetrække alkoholbevillin-

gen i en periode eller permanent. Problemramte udskænkningssteder, der 

indgik i samarbejde med politiet, fik tildelt bonuspoint, mens problemste-

der, der nægtede at samarbejde, fik frataget points. På denne vis blev der 

åbnet et rum for dialog, og de problemramte steder fik tilbudt eksperthjælp 

til at rette op på sikkerheden (Hadfield & Measham, 2011).  

Skærpet lovgivning om udskænkning af alkohol 

For at kontrol kan virke, må der være et regelsæt, som kontrollen kan hol-

des op imod. Lovgivningen i Danmark er på flere områder lempelig eller 

løst formuleret sammenlignet med flere lande omkring os. Eksempelvis 

lyder kriteriet for, at udskænkning til berusede personer er ulovlig, at det 

om personerne kan antages: ”at de ved yderligere indtagelse af stærke drik-

ke vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre.” 
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(Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling 

m.v., §29, stk. 2). Ligeledes pålægger lovgivningen ikke udskænkningsste-

der at kontrollere gæsternes alder systematisk. 

Erfaringer fra Nordamerika (Rammohan et al., 2011) viser en stor ef-

fekt af lovgivning – såkaldt ”dram shop liability” eller ”server liability 

laws” – der holder ejerne eller personalet på udskænkningssteder ansvarli-

ge, hvis der på udskænkningsstedet udskænkes alkohol til en mindreårig 

eller stærkt beruset gæst, som efterfølgende forvolder en alkoholrelateret 

skade. Før straffen kan udmåles, skal det kunne bevises, at udskænknings-

personalet vidste eller burde have vidst, at gæsten var mindreårig eller be-

ruset. Der er evidens for, at denne type lovgivning kan reducere forbruget 

af alkohol i nattelivet. Dog er disse love særdeles sjældne bortset fra i 

Nordamerika, og der foreligger derfor kun evaluering af lovenes effekt i 

Nordamerika. 

I lyset af nærværende studie kunne man stille spørgsmålstegn ved ri-

meligheden i at straffe bartendere, der udskænker alkohol til mindreårige 

eller svært berusede personer. For som vi tidligere har været inde på (Witte, 

2012; Tutenges et al., 2014), lægges der på en del udskænkningssteder et 

anseeligt pres på bartenderne, for at de skal sælge så meget alkohol som 

muligt til kunderne uagtet kundernes grad af beruselse og – i visse sjældne-

re tilfælde – uanset kundernes alder. Vil man indføre hårdere straffe over 

for ulovlig udskænkning af alkohol, er der i dansk sammenhæng god ræson 

i at slå hårdest ned på udskænkningsstedernes bestyrere og ejere frem for 

bartenderne. 

Øget beskatning af alkohol 

En af de mest udbredte og effektive måder til at påvirke en befolknings al-

koholforbrug på er via skatter. Adskillige studier viser, at øget beskatning 

af alkohol fører til et fald i alkoholforbruget både blandt unge og ældre 

segmenter af befolkningen (Babor et al., 2010). I visse lande har man ind-

ført minimumspriser på alkohol, hvilket også har ført til et fald i forbruget. 

Der er også gjort forsøg med at hæve afgifterne på alkopops såsom Bacardi 

Breezer, der er en vare, der er særligt populær blandt unge. Det er dog 

uklart, hvorvidt hævede afgifter på alkopops fører til et fald i forbruget, el-

ler om det blot bevirker, at unge skifter til andre alkoholiske drikkevarer 

(Babor et al., 2010:124-125).  
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I Danmark blev skatterne på alkohol sænket væsentligt tilbage i 2003 

og 2005. Et studie viser, at de sænkede skatter og de deraf følgende prisfald 

på alkohol førte til en markant stigning i antallet af unge, der blev indlagt 

med alkoholforgiftning (Bloomfield et al., 2009). 

Regulering af tilgængeligheden til alkohol 

Flere studier viser, at man kan nedbringe alkoholforbruget i en given be-

folkningsgruppe ved at gøre det sværere at få adgang alkohol. Denne type 

intervention kan tage mange former. Man kan for eksempel indskrænke 

åbningstiderne for udskænkningssteder, eller forbyde salg af alkohol om 

aftenen og natten fra supermarkeder og nærbutikker som 7-Eleven. Man 

kan også hæve minimumsalderen for, hvornår man må købe alkohol. I 

Danmark har man for nogle år siden forsøgt sig ad denne vej. Per 1. juli 

2004 blev aldersgrænsen for, hvornår man må købe alkohol, hævet fra 15 

til 16 år. Hermed blev der givet et klart signal om, at børn under 16 år bør 

afstå fra at drikke. De fleste butikker forstod beskeden. En evaluering viser, 

at den nye lov førte til en halvering af andelen af 15-årige, der selv havde 

købt alkohol i en butik, men de 15-åriges forbrug faldt ikke synderligt. Det-

te skyldes ifølge evalueringen, at danske forældre efter lovændringen be-

gyndte at levere større mængder alkohol til deres børn (Jørgensen et al., 

2006).  

Regulering af transporten i nattelivet  

Mange skader i nattelivet opstår på gadeplan, ikke mindst i forbindelse med 

transporten hjem fra en bytur. Der er gjort en massiv indsats for at nedbrin-

ge spirituskørslen i Danmark, og denne indsats har nedbragt mængden af 

skader og dødsfald i trafikken; men der er stadigt meget at gøre. Der er 

fortsat store problemer med fulde fodgængere, cyklister og bilister i det 

danske natteliv. Forskningen viser, at der kan opnås gode resultater med 

indsatser, der er målrettet spirituskørsel. Blandt andet er der evidens for, at 

der er gode forebyggende effekter i kontrol af trafikkanter med alkometer 

og hårdere straffe for spirituskørsel (Babor et al., 2010:182-183). I Dan-

mark har der været stor opmærksomhed og kontrol med de motordrevne 

transportmidler, men relativt lidt opmærksomhed på og begrænset regule-

ring af cyklisterne. 
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Det er afgørende også i mindre byer at have offentlige transportmulig-

heder i nattelivet. Får man hurtigt og sikkert folk hjem efter en bytur, ned-

sætter man de konfrontationer, der nemt kan opstå blandt trætte og beruse-

de festende, og samtidig reducerer man risikoen for spirituskørsel i private 

køretøjer. Det er afgørende at monitorere, hvornår i døgnet der er behov for 

transportmidler. En sådan monitorering er et omfattende og løbende arbej-

de, da udskænkningsstedernes åbningstider er skifter alt efter sæson, vejr 

og meget mere (Hadfield, 2011:182-186). 

Styrket politiindsats mod vold og ulykker på gadeplan 

Relativt megen forskning har fokuseret på sikkerhedsforholdene på ud-

skænkningssteder, men der er relativt lidt forskning, der belyser proble-

merne på gadeplan og de mulige interventioner, der kan reducere proble-

merne på gadeplan. Øget tilstedeværelse af synligt politi har i lande som 

England haft en forebyggende effekt på gadeplan. Også i Australien har 

man haft gode erfaringer med at øge politiindsatsen på gadeplan og på sær-

ligt problematiske udskænkningssteder (Wiggers et al., 2004).  

Styrkede politiindsatser er imidlertid omkostningsfulde og kan være 

svære at få politisk opbakning til. Blandt andet derfor har man i visse lande 

gjort forsøg med forebyggende interventioner, der inddrager og gør aktivt 

brug af unge festende som forebyggende agenter. Studier fra Danmark vi-

ser tydeligt, at unge festende på egen hånd gør meget for at passe på sig 

selv og hinanden i nattelivet (Jørgensen et al., 2006). Denne vilje kan kulti-

veres og styrkes – f.eks. ved at bygge videre på de forebyggende strategier, 

som de unge allerede anvender (såsom at hjælpe meget fulde venner hjem 

og forhindre spirituskørsel).   

Kurser i ansvarlig udskænkning 

En velafprøvet strategi til at begrænse alkoholrelaterede skader er de tidli-

gere omtalte ‘ansvarlig udskænkningsprogrammer’, der primært har til hen-

sigt at nedbringe udskænkningen af alkohol til mindreårige og til stærkt 

berusede personer. Programmer af denne type indeholder ofte oplæring af 

udskænkningspersonale, så de får kendskab til alkoholens skadesvirknin-

ger, de fysiske tegn på at en kunde er beruset, lovgivningen omkring ud-

skænkning og risikohåndtering (Babor et al., 2010:15; Sundhedsstyrelsen, 

2009). 
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De eksisterende effektevalueringer af kurser i ‘ansvarlig udskænk-

ning’ er ikke videre positive i deres vurdering af kursernes evne til at ned-

bringe alkoholforbruget (Hadfield, 2011:91). Det skal dog siges, at kurser i 

‘ansvarlig udskænkning’ ikke nødvendigvis har et snævert fokus på at re-

ducere alkoholforbrug. De kan også meget vel handle om at oplære ud-

skænkningspersonalet i at håndtere aggressive kunder og voldelige situati-

oner (Hadfield, 2011:84). Yderligere må man fremhæve, at det næppe er 

forventeligt, at uddannelse af personale som isoleret tiltag vil have markan-

te effekter på nattelivet i et område. Flere forskere anbefaler derfor, at kur-

ser i ‘ansvarlig udskænkning’ kan være et blandt flere værktøjer, man kan 

tage i brug for at mindske risikoadfærd på og omkring udskænkningssteder. 

Det bør også her gentages, at der i Danmark har været gode erfaringer med 

kurser i ‘ansvarlig udskænkning’, blandt andet fordi det har været med til at 

mobilisere og samle folk på feltet. 

En af de største udfordringer ved dette tiltag er, at udskænkningsste-

derne har svært ved at se fordelene i at udføre ‘ansvarlig udskænkning’. I 

Danmark er der aktuelt begrænset opsyn med, hvorvidt udskænkningsste-

derne overholder loven om ikke at servere alkohol til mindreårige og syn-

ligt berusede personer. Bartenderne på mange udskænkningssteder føler sig 

presset af deres ledelse til at udskænke til stort set alle betalende kunder, og 

der er også mange bartendere, der føler sig presset til selv at indtage alko-

hol i arbejdstiden. Alkoholkulturen på udskænkningssteder er selvsagt svær 

at ændre med et enkelt kursus, særligt når man tager i betragtning, at der er 

meget stor udskiftning i personalet i nattelivet. 

Skærpede regler for markedsføringen af alkohol  

Promoveringen af alkohol i nattelivet er i de seneste årtier taget til i omfang 

og subtilitet (Tutenges et al., 2014:23-35). Flere studier tyder på, at mar-

kedsføringen af alkohol er medvirkende til, at unge drikker mere og påbe-

gynder deres alkoholforbrug tidligere, end de ellers ville have gjort (And-

derson et al., 2009). På trods af dette er reglerne for markedsføringen af 

alkohol fortsat lempelige i Danmark, og bryder en virksomhed reglerne, så 

er sanktion ofte kritik frem for pekuniær straf. 

Men hvad sker der, hvis man skærper reglerne for, hvordan man mar-

kedsfører alkohol? Forskningen giver ikke noget entydigt svar på dette 

spørgsmål. De varierende forskningsresultater på dette område hænger bl.a. 
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sammen med, at der verden over er mange forskellige niveauer af restrikti-

oner på markedsføringen. I nogle lande angår restriktionerne kun stærk spi-

ritus, andre steder gælder restriktionerne kun særlige tidspunkter på dagen, 

hvor f.eks. TV-reklamer kun må vises om aftenen og natten (Babor et al., 

2010:196). Effekten af sådanne delvise restriktioner kan blive, at der blot 

skrues ned for reklamekampagnerne på et område (f.eks. i dagtimerne), 

mens der skrues op for dem på andre områder (i aftentimerne). I mange 

lande overlader man det til alkoholindustrien samt udskænkningsstederne 

at sætte standarderne for, hvilke virkemidler der kan tages i brug i bestræ-

belserne på at sælge alkohol. Disse virkemidler kan, som vi tidligere har 

vist, være særdeles vidtgående. 

Restriktioner er én strategi til regulere markedsføringen af alkohol. En 

anden strategi består i vedvarende at afsløre og diskutere de virkemidler, 

der tages i brug i markedsføringen af alkohol (jf. Bad-Ad). 

Forbedrede arbejdsforhold for bartendere og dørmænd 

En forbedring af arbejdsforholdene for de ansatte i nattelivet kan dels være 

med til at reducere det høje niveau af stress og alkoholindtag blandt de an-

satte, og samtidig kan det være med til at forbedre de ansattes evner til at 

tage vare på deres kunder. En udhvilet dørmand er bedre til at løse voldeli-

ge konflikter end en udmattet dørmand; og en ædru bartender vil nemmere 

kunne vurdere alderen på en kunde end en fuld bartender. 

Forebyggende interventioner målrettet bartendere og dørmænd kunne 

involvere udarbejdelsen af formaliserede regler om at der: ikke må indtages 

rusmidler i arbejdstiden; installeres overvågningskameraer på problemram-

te udskænkningssteder; tilbydes regelmæssige kurser i stress- og konflikt-

håndtering; gives regelmæssige pauser til de ansatte; tilbydes ‘psykologisk 

debriefing’ til medarbejdere, der har været udsat for vold. Desuden kunne 

man på problemramte og/eller større udskænkningssteder stille krav til, at 

der mindst er én dørmand for hver 100 gæst, og at det forbydes, at dør-

mænd arbejder alene. Også i denne sammenhæng er det afgørende, at ind-

føringen af nye regler bakkes op af synlig tilstedeværelse af politi og hånd-

hævelse af reglerne (Graham & Homel, 2008; Jones et al., 2011). 

I Danmark skal dørmænd gennemgå et AMU-kursus for at blive auto-

riserede. Som led i nærværende projekt har to fra projektgruppen været 

med på et kursus, og vi har desuden adspurgt en række dørmænd om deres 
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holdning til kurset. På baggrund af disse data er det vores indtryk, at AMU-

kurserne kan styrkes i to henseender. For det første er det afgørende at 

styrke undervisningen i, hvordan man helt konkret kan gribe ind verbalt og 

fysisk i en konflikt. Vores data viser tydeligt, at vold er en central del af 

dørmandsarbejdet, men samtidig tyder vores data på, at en del dørmænd har 

begrænset kendskab til konflikthåndtering og kampteknik. Konflikthåndte-

ring og kampteknik bør indlæres før og ikke efter, man opnår autorisering 

som dørmand. Det kræver stor teknisk kunnen og ikke blot råstyrke at fast-

holde en aggressiv gæst. En anden måde at styrke dørmændenes kompeten-

cer på kunne være, at nyuddannede dørmænd tildeles en mentor, der følger 

dem på et antal vagter, inden de får deres endelige certificering. Det lader 

til, at der i de fleste vagtfirmaer allerede er sådanne mentorordninger, men 

fordelen ved at gøre det til en del af kurset er, at man herved bedre kan fra-

sortere de ‘dårlige’ dørmænd, inden de bliver certificeret. Samtidig er det 

også en fordel for dørmandsaspiranten, der kan få prøvet erhvervet af.
3
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
3
 Ida Thyrring har været med til at lave dataindsamlingen og analyserne bag dette afsnit 

om arbejdsforholdene for bartendere og dørmænd.  
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Kapitel 4 

Konklusion 

Forebyggelse af skader i nattelivet har længe været højt prioriteret i Dan-

mark. Der er blevet investeret store ressourcer i forebyggende interventio-

ner, og flere af disse er inspireret af interventioner, der i udlandet har vist 

sig at have en gavnlig effekt. For eksempel er der i Danmark udført adskil-

lelige projekter, der lever op til de internationale anbefalinger om, at den 

mest effektive forebyggelse bygger på stærke samarbejder og involverer en 

samlet pakke af forebyggende tiltag. 

Der udføres dog stadig omkostningsfuld forebyggelse i Danmark, som 

den internationale forskning vurderer som virkningsløs. For eksempel bru-

ges der uforholdsmæssigt mange ressourcer på oplysningskampagner, un-

dervisning og informationsmateriale om alkohol og narkotika – og det på 

trods af, at forskere igen og igen har konstateret, at sådanne tiltag ikke har 

nogen forebyggende virkning (se for eksempel Babor et al., 2010:199-216). 

Ressourcerne kunne være investeret bedre, hvis målet er at begrænse alko-

holrelaterede skader. 

Et andet problem med forebyggelsesarbejdet i det danske natteliv er, 

at det lidt for ofte bygger på fornemmelser frem for viden om, hvad der fø-

rer til skader. Forebyggelse bør komme efter en grundig udforskning af det, 

man vil gribe ind overfor. Først forståelse, dernæst forebyggelse – ikke den 

anden vej rundt. Der bør desuden foregå et anseeligt oversættelsesarbejde, 

når man henter inspiration fra forebyggelsesprojekter, der har haft succes i 

udlandet. Det er afgørende at tilpasse de præventive indsatser til lokale 

danske forhold. 

Nærværende projekt anbefaler, at den forebyggende indsats fokuserer 

og styrker indsatsen på tre hovedområder. Først og fremmest er det vigtigt, 

at der sættes ind over for den omfattende promovering og indtagelse af al-

kohol i nattelivet og de mange skader, som dette fører med sig. For det an-

det er det vigtigt at forbedre arbejdsvilkårene for bartendere, dørmænd og 

andre af nattelivets professionelle. Og for det tredje er det vigtigt, at den 

forebyggende indsats retter mere fokus på gadeområderne i de umiddelbare 

omgivelser af udskænkningssteder. 
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Her følger en liste over de præventive strategier, der kan tages i brug 

for at afhjælpe de sikkerhedsproblemer, der aktuelt præger nattelivet i 

Danmark. En nærmere beskrivelse af disse strategier er at finde i det fore-

gående kapitel: 

 

 Stærke samarbejder om bredspektrede indsatser 

 Skærpet tilsyn med problematiske udskænkningssteder 

 Skærpet lovgivning om udskænkning af alkohol 

 Øget beskatning af alkohol 

 Regulering af tilgængeligheden til alkohol 

 Regulering af transporten i nattelivet 

 Styrket politiindsats mod vold og ulykker på gadeplan 

 Kurser i ansvarlig udskænkning 

 Skærpede regler for markedsføringen af alkohol 

 Forbedrede arbejdsforhold for bartendere og dørmænd. 
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