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Forord 

Denne rapport er den første af to, der fremlægger resultater fra projekt ‘Fest 

i trygge rammer’. Projektets formål er at kortlægge og minimere sikker-

hedsproblemerne i det danske natteliv. Nærværende rapport kortlægger 

sikkerhedsproblemerne; den anden rapport vil beskrive interventioner, der 

kan reducere problemerne.  

 Projektet bygger på data, der er indsamlet af medarbejdere på Center 

for Rusmiddelforskning (CRF) ved Aarhus Universitet over en toårig peri-

ode startende i sommeren 2011. En meget lang række personer har bidraget 

til projektet, heriblandt et stort antal unge festende, bartendere, dørmænd, 

bestyrere og ejere af udskænkningssteder samt repræsentanter fra politiet, 

Sundhedsstyrelsen, skadestuepersonale, Natteravnene, HORESTA, Bryg-

geriforeningen og Center for Sikker By i Københavns Kommune. Til dem 

vil vi gerne rette en stor tak. Vi er overalt blevet mødt med stor velvilje og 

forståelse på trods af vores mange kritiske spørgsmål og forespørgsler. 

 Udover rapportens forfattere har følgende personer hjulpet med at ind-

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

Dorte Brix, Trine Bøgkjær, Frederik Bøhling, Peter Ejbye-Ernst, Lene 

Flyvholm, Ask Greve Jørgensen, Lea Trier Krøll, Sergiy Matyushenko, 

Anne Kerstine R. Nielsen, Michael Mulbjerg Pedersen, Merete Poulsen, 

Louise Saugman, Caspar Schliewe og Ida Thyrring. 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 

 

”Hvad er det egentlig jeres projekt går ud på?” spørger Jonathan. 

Vi er lige trådt uden for baren og står på vindblæste Istedgade. 

Jonathan skulle have sig en smøg, og jeg så mit snit til at hvile 

ørerne. Jeg giver det samme svar, som jeg plejer: ”Projektet 

handler om at afdække og rette op på sikkerhedsproblemerne i 

det danske natteliv”. ”OK. Hvad er så problemet derinde?”, spør-

ger han og peger mod baren. Jeg svarer tøvende: ”Nu er det jo 

første gang jeg er her, men det ser ud til, at der bliver skænket al-

kohol til alle, uden skelen til om de er mindreårige eller megaful-

de. Der er alt for mange mennesker derinde. Og musikken er nok 

for høj”. Den tygger han lidt på. Så siger han med et smørret 

smil: ”OK, jeg er med. Projektet går ud på at spolere den gode 

stemning: Du vil ha’ skruet ned for musikken; bartenderne skal 

være karrige med udskænkningen; og vi skal alle sammen gå tid-

ligt hjem, så vi kan komme op i god tid til gudstjenesten. (Feltno-

te) 

 

Det danske natteliv har ændret sig markant i de seneste årtier. Mange tradi-

tionelle beværtninger har måttet dreje nøglen om, heriblandt mange af de 

såkaldt ‘brune værtshuse’ med deres karakteristiske træpaneler, gulnede 

vægge og tætte cigarettåger. Samtidig er der åbnet et stort antal koncept-

værtshuse, temabarer og diskotekskæder med navne som ‘The Irish Pub’, 

‘Hard Rock Café’ og ‘Crazy Daisy’. Nogle bifalder udviklingen og omtaler 

den som en ‘strømlining’ og ‘professionalisering’ af nattelivet, mens andre 

er mere skeptiske og foretrækker udtryk som ‘tivolisering’ og ‘McDonaldi-

sering’ (Schou & Turner, 2010). Nogle af de mest slående eksempler på 

udviklingen er Vestergade i København og Jomfru Ane Gade i Aalborg. 

Her er der tæt pakket med udskænkningssteder, og om natten i weekenden 

vrimler det med festglade unge.  

I byer landet over er antallet af udskænkningssteder steget i en længe-

re årrække (Møller, 2012). Dette har været med til at skabe jobs og øgede 
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skatteindtægter, og det har – ikke at forglemme – givet anledning til man-

gen en god bytur. Der er ingen tvivl om, at nattelivet spiller en vigtig rolle i 

mange danskeres liv og især blandt unge. En undersøgelse viser således, at 

der blandt danskere på 19 år er omkring 38 procent, der tager på natklub 

mindst en gang om ugen, og 29 procent tager på natklub mindst to gange 

om ugen (Ravn, 2012).  

 Nattelivet avler imidlertid også en del problemer, hvoraf mange er al-

koholrelaterede. Et studie foretaget på to danske sygehuse viser ikke over-

raskende, at det især er unge, der pådrager sig alkoholrelaterede skader 

(Elmeland & Villumsen, 2003). Disse skader indtræffer primært i weeken-

den i tidsrummet 24:00-06:00, og omtrent hver fjerde af skaderne sker på et 

udskænkningssted. 

 Der er i de seneste år kommet mere fokus på sikkerheden på værtshu-

se, barer, natklubber og spillesteder. Især i Nordamerika og Australien er 

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

udskænkningssteder (Graham & Homel, 2008), og også i dele af Europa er 

man begyndt at arbejde med problematikken (Hughes et al., 2012). Kon-

klusionen fra de eksisterende studier er kort sagt, at forebyggende indsatser 

på og omkring udskænkningssteder er en effektiv måde at reducere alko-

holrelaterede skader både blandt unge og ældre (Hughes et al., 2012; 

Justitsministeriets Forskningsenhed, 2007). Alligevel mangler der endnu i 

mange lande – og heriblandt Danmark – en samlende indsats på området, 

og helt basale sikkerhedshensyn bliver fortsat negligeret i nattelivet verden 

over (Hughes et al., 2009). 

 Denne rapport sætter spot på sikkerhedsproblemerne i det danske nat-

teliv. Målet er ikke at ”spolere den gode stemning”, men at foretage en 

grundig kortlægning af de største sikkerhedsproblemer på og omkring dan-

ske udskænkningssteder med henblik på at afhjælpe disse problemer. En 

sådan kortlægning er ikke tidligere blevet udført, hvilket har gjort det van-

skelligt at foretage målrettet og effektivt forebyggelsesarbejde. Hvad er de 

største sikkerhedsproblemer i det danske natteliv? Hvor bør der sættes ind 

med forebyggende tiltag? Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for nær-

værende rapport, der er den første og mest omfangsrige af i alt to rapporter 

fra projekt ‘Fest i trygge rammer’. Den anden rapport udkommer senere på 

året, og her gøres der rede for, hvordan man via forebyggelse og lovgivning 

bedst reducerer sikkerhedsproblemerne på og omkring danske udskænk-
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ningssteder. Eftersom det især er unge, der kommer til skade i nattelivet, 

har vi i vores undersøgelse primært fokus på udskænkningssteder, der be-

søges af et ungt klientel i aldersgruppen 15 til 35 år. 

Baggrunden for projektet 

Forskningsgruppen bag projekt ‘Fest i trygge rammer’ består af professor 

Kim Bloomfield, lektor Karen Elmeland, lektor Morten Hesse (projektle-

der) og lektor Sébastien Tutenges (projektkoordinator). Alle har længe be-

skæftiget sig med det danske natteliv. Særligt gruppens kvalitative forskere, 

Elmeland og Tutenges, har foretaget en del feltarbejde i nattelivet, og har 

her bevidnet en række faldulykker, skænderier, vold, trafikuheld og andre 

problemer på og omkring udskænkningssteder. Visse af disse problemer 

kunne være undgået, hvis sikkerhedsforholdene havde været bedre. Denne 

konstatering er anledningen og motivationen bag dette projekt. 

 Beslutningen om at gennemføre projektet blev bestyrket ved en gen-

nemgang af forskningen på området. I mange byer og lande har man fore-

taget grundige udredninger af sikkerhedsproblemerne i nattelivet for at 

skabe større vished om, hvor og hvordan man bør målrette og udføre de 

forebyggende indsatser. Vi tænkte, at det var på tide at gøre noget lignende 

i Danmark. At højne sikkerheden i nattelivet er en sag, de fleste kan tilslut-

te sig, da det ikke nødvendigvis behøver at gå ud over glæderne ved at gå i 

byen – jovist, der er visse festgængere, der foretrækker lurvede beværtnin-

ger med ‘kant’; men det er kun ganske få, der kan lide at feste i decideret 

farlige omgivelser. At højne sikkerheden behøver heller ikke have negativ 

indvirkning på indtjeningen – der er for eksempel rigtig mange penge at 

spare for det enkelte udskænkningssted og for samfundet generelt, hvis 

man kan reducere omfanget af vold i nattelivet. 

 Vi søgte råd og vejledning hos nogle af de førende forskere på områ-

det, heriblandt professor Kathryn Graham og professor Karen Hughes, der 

har udviklet et sæt metoder til at undersøge udskænkningssteder i nattelivet 

(Graham & Homel, 2008). Vi har anvendt nogenlunde samme metoder som 

Graham, Hughes og deres kolleger, men har også gjort brug af en række 

øvrige metoder såsom deltagerobservation og dybdegående interviews med 

bartendere, dørmænd og festgængere i alderen 15 til 35 år. En nærmere be-

skrivelse af projektets metoder er at finde i det næste kapitel. 
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Den foreliggende forskning om sikkerhed i nattelivet 

En række studier har vist, at udskænkningssteder og deres umiddelbare 

omgivelser er risikozoner, hvor der forekommer et stort antal slagsmål, ty-

verier, seksuelle overgreb, faldulykker og trafikuheld (Calafat et al., 2009; 

Kershaw et al., 2008; Hughes & Bellis, 2012). Problemerne har det med at 

koncentrere sig på og omkring visse udskænkningssteder, mens andre ste-

der er relativt problemfri (Briscoe & Donelly, 2003; Newton & Hirschfield, 

2009). Det tyder således på, at der er særlige faktorer, der er med til at gøre 

nogle udskænkningssteder farlige. 

 Forskere har i de seneste årtier arbejdet på at udvikle måleredskaber, 

der kan afsløre risikofaktorer på udskænkningssteder og dermed bane vejen 

for målrettede forebyggende interventioner (Graham et al., 1980; Graham, 

1985; Calafat & Juan, 2004; Tutenges, 2009). Denne type forskningsbase-

ret intervention på og omkring udskænkningssteder har allerede ført til po-

sitive resultater for eksempel i forbindelse med det svenske STAD-projekt 

(Wallin et al., 2003; Andréasson et al., 2000; Wallin et al., 2002). Netop 

STAD-projektet har været en vigtig inspirationskilde for en del af det fore-

byggende arbejde, som i de seneste år er blevet iværksat i Danmark, og 

som vi vil komme nærmere ind på i den anden og sidste af vores afrappor-

teringer. 

 Hughes og hendes kolleger fremhæver tre typer af risikofaktorer på 

udskænkningssteder (Hughes et al., 2012). For det første er der en række 

‘fysiske faktorer’, der kan føre til skader såsom dårlig ventilation, dårlig 

hygiejne, glasskår på gulvet, områder med dårlig belysning og skjulte nød-

udgange. For det andet er der diverse ‘sociale faktorer’, der kan producere 

skader såsom salg af ulovlige stoffer, løssluppen stemning, adgang til billig 

alkohol og aggressiv markedsføring af alkohol. For det tredje er der ‘med-

arbejderfaktorer’, der blandt andet vedrører udskænkning af alkohol til 

mindreårige og meget berusede kunder, for få bartendere og dørmænd på 

arbejde, dårligt oplært personale, voldelige dørmænd samt brug af rusmid-

ler blandt medarbejderne på udskænkningssteder (Fontaine, 2006; Hughes 

et al., 2004; Homel & Clark, 1994). 

 Mange af nattelivets problemer hænger sammen med fuldskabsorien-

teret alkoholbrug og illegalt stofbrug. Eksempelvis er risikoen for at havne 

i slagsmål langt højere for både mænd og kvinder, der jævnligt drikker sig 

fulde, og for mænd der anvender kokain (Schnitzer et al., 2010). I visse 
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festmiljøer opfordrer personalet aktivt og systematisk til brug af rusmidler 

(Tutenges, 2003). I en undersøgelse af unge danskere i Sunny Beach blev 

det således observeret, at guiderne anvendte flere strategier til at få turister-

ne til at drikke store mængder af alkohol: De organiserede druklege, hylde-

de fuldskab og satte tonen ved selv at drikke store mængder af alkohol både 

i og uden for arbejdstiden (Tutenges et al., 2012). Undersøgelsen tydede på, 

at de unge turister var modtagelige over for presset. Turister, der festede 

sammen med guider, drak således mere end turister, der festede på egen 

hånd. Udskænkningssteder kan også gøre brug af forskellige teknikker til at 

øge alkoholsalget. De kan for eksempel gøre brug af et koncept som ‘Fri 

bar’, hvilket kan være med til at forøge alkoholforbruget og de alkoholrela-

terede skader (Thombs et al., 2009). 

 Det skal her understreges, at der er stor variation i alkohol- og narko-

tikakulturer verden over (Martinic & Measham, 2008). Derfor er der også 

stor forskel på, hvad der udgør en risikofaktor på udskænkningssteder i for-

skellige lande. For eksempel tyder en del forskning på, at brug af dørmænd 

kan være med til at reducere volden på større barer og diskoteker. Enkelte 

studier viser imidlertid, at visse lande har store problemer med dørmænd, 

der påbegynder slagsmål, eskalerer konflikter og sælger narkotika (Homel 

& Clark, 1994; Leather & Lawrence, 1995; Morris, 1998; Tutenges, 2009). 

Dette er blot ét eksempel på, at man ikke kan lave universelle standarder 

for, hvordan udskænkningssteder gøres sikre. Det er nødvendigt at basere 

forebyggelse på en grundig udforskning af lokale festmiljøer og af de kul-

turelle forestillinger og praksisser, der gør sig gældende lokalt blandt klien-

tel og medarbejdere de enkelte steder. Derfor denne rapport om, hvad der 

aktuelt i en dansk kontekst udgør de største sikkerhedsproblemer i natteli-

vet. 
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Indholdet i denne rapport kort fortalt 

Kapitel 2 gennemgår metoderne, som er blevet anvendt i projekt ‘Fest i 

trygge rammer’. Kapitlet indeholder ikke egentlige resultater, og det behø-

ver ikke blive læst for at forstå resten af rapporten. Vil man spare tid, kan 

man nøjes med at kaste et blik på boks 2.1, der kort skitserer de anvendte 

metoder. 

 Kapitel 3 handler om, hvordan udskænkningssteder i Danmark anspo-

rer kunderne til at indtage store mængder alkohol. Denne ansporing sker 

ikke alene ved hjælp af traditionelle, iøjnefaldende salgsteknikker såsom 

reklameskilte, merchandise, løbesedler og TV-spots. Der tages også andre 

mere subtile salgsteknikker i brug, som hidtil har fået meget lidt opmærk-

somhed både i medierne og forskningen. For eksempel oplærer en del ud-

skænkningssteder deres bartendere i at bruge forførelse, smiger, overtalelse 

og pression for at få kunderne til at købe flere drikkevarer. Kapitlet løfter 

således lidt af sløret for, hvorfor der er så højt et niveau af alkoholindtag og 

alkoholrelaterede skader i det danske natteliv. 

 Kapitel 4 handler om medarbejderne på udskænkningssteder med sær-

ligt fokus på bartendere og dørmænd. Disse erhvervsgrupper er særligt ud-

satte af flere grunde: Meget af deres arbejde foregår om natten; arbejds-

tempoet er i perioder meget højt; pauserne er ofte få, korte eller ikke-

eksisterende; en del bartendere og dørmænd har flere vagter per uge; på en 

del udskænkningssteder er der problemer med et meget højt støjniveau og 
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tobaksrøg; mange bartendere har et højt alkoholforbrug i arbejdstiden; og 

sidst, men ikke mindst er vold og aggressioner en integreret del af arbejds-

miljøet på mange udskænkningssteder. Overordnet set lader det til, at der 

på mange udskænkningssteder sker en nedprioritering af de ansattes sik-

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

stor omsætning, men forholdsvis lidt for at beskytte medarbejderne. 

 Kapitel 5 handler om sikkerhedsproblemerne på gadeplan. Når folk 

forlader et udskænkningssted, tager de deres alkoholpromille med sig, men 

er ikke længere overvåget og reguleret af udskænkningsstedets medarbej-

dere. Politiets tilstedeværelse er desuden meget sparsom i gadebilledet. 

Derfor er der en tendens til, at voldelige konflikter, der opstår uden for ud-

skænkningssteder, får lov til at udvikle sig uden indgriben fra dørmænd, 

politi eller andre professionelle. Kapitlet berører også problemerne, der kan 

opstå, når personer afvises ved indgangen til et udskænkningssted. De afvi-

stes frustrationer går ofte ud over dørmænd, men de går til tider også ud 

over tilfældige folk i gaden i form af tilråb og vold. Sidst, men ikke mindst 

kommer kapitlet ind på de alvorlige problemer, der kan opstå, når folk be-

væger sig af sted i beruset tilstand til fods, på cykel og i motorkøretøjer. 

 Kapitel 6 er en opsummering af projektets hovedresultater og oplister i 

punktform nogle af de mest udbredte sikkerhedsproblemer i det danske nat-

teliv – problemer som vi i projektgruppen finder det særligt presserende at 

adressere i en nær fremtid. 
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Kapitel 2 

Metoder 

 

Dette projekt er som nævnt inspireret af en 

forskningstradition, der er udviklet af 

blandt andre Kathryn Graham (Graham & 

Homel, 2008). Et vigtigt værktøj i denne 

tradition er et struktureret observations-

skema, der belyser sammenhænge mellem 

forskellige karakteristika ved udskænk-

ningssteder og risikoadfærd. Vi gør i dette 

projekt brug af strukturerede observations-

skemaer, men vi gør også brug af en række 

øvrige metoder for at få et mere bredspek-

tret indblik i sikkerhedsproblemerne i det 

danske natteliv. 

 I dette kapitel vil vi redegøre for vores 

fremgangsmåde og metoder og samtidig 

diskutere, hvordan de forskellige metoder 

bidrager til undersøgelsen. Vi har valgt at 

beskrive samtlige af de metoder, vi har 

gjort brugt af i projektperioden. Dog skal 

det understreges, at nærværende rapport 

kun vil præsentere et udvalg af de data, vi 

har indsamlet. Navnlig vil vi ikke i denne 

rapport præsentere data fra spørgeskema-

undersøgelsen med unge festende. Disse 

data vil blive præsenteret andetsteds i artik-

ler, der er under udarbejdelse. Se boks 2.1 

for en oversigt over de anvendte metoder. 

Boks 2.1 

Anvendte metoder 

1) Strukturerede observatio-

ner på 20 udskænknings-

steder. 

2) Survey med bartendere og 

dørmænd. 

3) Survey med unge festende 

i nattelivet. 

4) Etnografiske observationer 

på og omkring udskænk-

ningssteder. 

5) Lydoptagelser og fotogra-

fi. 

6) 20 interviews med nøgle-

personer (politi, branche-

foreninger, barejere m.fl.). 

7) 21 dybdegående inter-

views med unge festende. 

8) 20 dybdegående inter-

views med bartendere og 

dørmænd. 
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Udvælgelsen af byer og udskænkningssteder 

I den første fase af projektet besøgte vi en række udskænkningssteder og 

interviewede en række nattelivseksperter, dels for at udforme projektets 

endelige metoder, og dels for fastslå præcis hvor dataindsamlingen skulle 

finde sted. Det var vigtigt for os finde frem til forskellige typer af byer og 

udskænkningssteder, således at vi kunne få et bredt indblik i sikkerheds-

problemerne i det danske natteliv. 

 Valget af byer faldt på København, Aalborg, Sønderborg og Nykøbing 

Falster. Den geografiske spredning på disse byer er stor, og det samme er 

indbyggertallene, der spænder fra 1.199.224 i hovedstadsområdet, efter-

fulgt af 103.545 i Aalborg, 27.237 i Sønderborg og 16.464 i Nykøbing Fal-

ster
1
. 

 København har i kraft af sin størrelse et meget stort udbud af ud-

skænkningssteder med appel til snart sagt alt og alle. Om man er til heavy 

metal, Goa-trance eller pop, så er det at finde i København. Aalborg er 

Danmarks tredjestørste by og har også en bred vifte af udskænkningssteder, 

der især er at finde i og omkring Jomfru Ane Gade. Denne koncentration af 

udskænkningssteder finder man ikke mange andre steder i Danmark, og 

den er med til at gøre byens natteliv til en intens affære. Sønderborg og dets 

natteliv bærer præg af, at flere større uddannelsesinstitutioner er at finde i 

byen, heriblandt Syddansk Universitet, Den Sønderjyske Sygeplejeskole og 

Hærens Sergentskole ved Sønderborg Kaserne
2
. Nykøbing Falster adskiller 

sig fra de øvrige byer blandt andet ved, at der er et lille udbud af uddannel-

sesinstitutioner. Nykøbing Falster er desuden præget af et forholdsvist stort 

antal turister og feriestedet Marielyst, der ligger 15 kilometer fra centrum, 

og som i sommerhalvåret er feriemål for mange unge.  

 I de fire udvalgte byer fandt vi frem til i alt 20 udskænkningssteder 

med det til fælles, at de primært besøges af et ungt publikum i alderen 15 

og 35 år. Disse 20 udskænkningssteder omfatter følgende typer af steder: 

diskoteker/natklubber, spillesteder med livemusik, bodegaer/‘brune værts-

huse’, bodegaer med dansegulv og caféer. Det var disse 20 steder, som vi 

udforskede mest nøje. 

 

                                           
1
 Tallene stammer fra Danmarks Statistik: Folketal pr. 1. januar 2011. 

2
 Det skal nævnes, at Hærens Sergentskole flyttes væk fra Sønderborg i løbet af 2014. 
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Strukturerede observationer 

En af de centrale metoder i projektet har bestået i at udføre strukturerede 

observationer på de 20 udvalgte udskænkningssteder. Disse observationer 

har blandt andet hjulpet os med at kortlægge sikkerhedsproblemerne i nat-

telivet. Under vores observationer har vi anvendt et skema, der er en modi-

ficeret udgave af skemaer, der tidligere har været anvendt af Graham og 

hendes kolleger (2006), Hughes og hendes kolleger (2012) med flere 

(Graham & Homel, 2008). Vi har tilpasset skemaerne til danske forhold. 

Denne tilpasning udførte vi blandt andet på grundlag af et forstudie, hvor vi 

interviewede en række centrale aktører i det danske natteliv såsom lokalpo-

litiet og natklubsejere. Efter forstudiet pilottestede vi skemaet og korrigere-

de det endnu engang. 

Vi udførte strukturerede observationer mindst fire gange på hvert af de 

20 udvalgte udskænkningssteder. Vi besøgte hvert sted i forskellige tids-

rum af mindst en times varighed. Hvert besøg blev udført af to observatø-

rer, som udfyldte skemaerne uafhængigt af hinanden. Observatørerne gav 

sig ikke til kende over for personalet eller de festende. Vi forblev således 

anonyme, og det gjorde vi for at mindske vores påvirkning af de observere-

de. F.eks. kunne man forestille sig, at personalet ville ændre deres adfærd, 

hvis de havde kendskab til, at de blev observeret. Samme fremgangsmåde 

er tidligere i lignende studier (Graham et al., 2006; Hughes et al., 2012; 

Tutenges, 2009). Vores besøg foregik typisk i tidsrummet mellem kl. 23 og 

kl. 5, men i enkelte tilfælde endnu senere. 

I løbet af hvert besøg sørgede observatørerne for at opholde sig i for-

skellige områder af udskænkningsstedet for at se nærmere på indgangen, 

baren, dansegulvet, personalet, gæsterne m.m. Faktorer såsom interaktion 

mellem gæster, hvilke typer af klientel der var på udskænkningsstedet, per-

sonalets grad af professionalisme og stedets udsmykning er blevet observe-

ret for senere at blive nedfældet i observationsskemaet ude af syne for per-

sonalet og gæsterne på det pågældende udskænkningssted. Appendiks 1 

indeholder en oversigt over de centrale fund, der er baseret på de strukture-

rede observationer. En nærmere beskrivelse af observationsskemaet kan 

læses nedenfor i boks 2.2. 
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Boks 2.2 – Beskrivelse af observationsskemaet 

Observationsskemaet er inddelt i 10 dele: 

Første del omhandler forhold uden for udskænkningsstedet. Her observeres blandt 

andet antallet af dørmænd, prisen for entré og stemningen udenfor. 

Anden del omhandler diverse kendetegn ved udskænkningsstedet, som udover at 

have relation til kendte risikofaktorer medvirker til at fastslå, hvilken slags sted det er. 

Her vurderer observatørerne f.eks., hvor stor en del af stedet, der har siddepladser, hvor-

vidt der er dansegulv, om der er mulighed for at spille dart/enarmet tyveknægt/pool etc., 

hvilken type musik der spilles, og om der er opsat ordensregler. 

Tredje del omhandler gæster og personale. Her observeres gæsternes alder, hvilke 

”typer” der er dominerende, og hvordan gæsterne er grupperet kønsmæssigt. Derudover 

spørges der ind til antallet af ansatte, og hvordan disse fordeler sig i forhold til køn, alder 

og beskæftigelse (dør- og sikkerhedsfolk, bartendere, afryddere, DJ’s, garderobefolk og 

andre). 

Fjerde del handler om stedets praksis omkring alkoholudskænkning og generel va-

retagelse af regler og orden. Der spørges her til detaljer blandt andet om alkoholpromove-

ringen, priserne, hvor stor en andel af gæsterne der drikker forskellige typer af drikkeva-

rer, og hvorvidt der udskænkes til synligt berusede gæster. Derudover spørges der til en 

række andre forhold ved udskænkningsstedet såsom lyd- og røgniveau, temperatur, af-

rydning og generel renlighed. 

Femte del omhandler mere specifikke risikofaktorer, der er indeholdt i udskænk-

ningsstedets ”miljø”. Der sigtes her først og fremmest til mængden af glas og flasker 

rundt omkring på toiletter, borde og gulve, og der sigtes mod områder med dårlig belys-

ning eller med meget trængsel. 

Sjette del kommer kort omkring servering af mad på udskænkningsstedet. Her spør-

ges til hvilke typer mad, der serveres, hvordan maden promoveres, og i hvilket tidsrum 

maden sælges. 

Syvende del omhandler stedets personale og deres grad af professionalisme. Udover 

deres koordinering internt i personalegruppen fokuseres der her på deres håndtering af 

gæster, deres opsyn med stedet og deres eventuelle indtag af alkohol og stoffer. 

Ottende del omhandler gæsternes aktiviteter og den generelle stemning på ud-

skænkningsstedet. Der spørges her til, hvorvidt og hvor vildt der danses, og der spørges til 

graden og karakteren af seksuelt betonet interaktion. Desuden ses der på, hvordan den 

generelle stemning er, især i forhold til grov opførsel. 

I niende del beskrives de observerede problematiske episoder under besøget. Disse 

episoder er kategoriseret som en bred vifte af sikkerhedsmæssige problemer, aggressiv 

adfærd og ulovligheder. Der spørges således ind til diverse former for vold, stofrelateret 

adfærd, overdreven fuldskab og fald. 

Endelig afsluttes med tiende del, som udelukkende består af ét spørgsmål, som går 

på niveauet af beruselse blandt folk, der træder ud fra udskænkningsstedet. 
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Spørgeskemaundersøgelse af dørmænd og bartendere 

Dørmænd og bartendere er vigtige erhvervsgrupper for en undersøgelse 

som vores blandt andet af de tre følgende grunde. For det første løber bar-

tendere og dørmænd en række risici, der har en anden karakter end dem, 

festende er udsat for. For eksempel må dørmænd på en vagt ofte gentagne 

gange gribe ind i verbale og/eller fysiske konflikter, og også bartenderne 

må ofte intervenere i konflikter. Dørmændenes og bartendernes arbejde kan 

lede til både kort- og langsigtede helbredsproblemer relateret til søvnfor-

styrrelser, tunge løft, et højt alkoholforbrug, usund kost samt eksponering 

for høj musik, røg og vold. For det andet har disse grupper i kraft af deres 

arbejde en betydelig erfaring med at vurdere og håndtere sikkerhedspro-

blemer. Deres viden om emnet er derfor vigtig at lytte til, både hvad angår 

hvilke problemer, der hyppigst opstår, og hvordan problemerne løses bedst. 

For det tredje peger en del forskning på, at bartendere og dørmænd kan væ-

re med til at forværre sikkerhedsproblemer ved f.eks. at eskalere konflikter, 

være påvirket på jobbet eller servere for meget berusede kunder (Tutenges, 

2009). Dette ville vi også undersøge nærmere i en dansk kontekst.  

Vi udførte derfor spørgeskemaundersøgelser med bartendere og dør-

mænd og anvendte tre forskellige fremgangsmåder: 1) Efter aftale mødte vi 

op til personalemøder på udskænkningssteder og i sikkerhedsfirmaer og 

fortalte de tilstedeværende om vores projekt, hvorefter vi uddelte et spørge-

skema til dem, der indvilligede i at udfylde det; 2) Vi sendte e-mails til bar-

tendere og dørmænd med et link til en online version af spørgeskemaet; 3) 

Og vi mødte op på udskænkningssteder og bad bartendere og dørmænd om 

at udfylde skemaerne, mens de var på arbejde. 

I alt spurgte vi 489 bartendere, om de ville udfylde skemaet, hvoraf 

424 indvilligede. Svarprocenten var således 87 % i spørgeskemaundersø-

gelsen med bartendere. Vi adspurgte i alt 238 dørmænd, om de ville udfyl-

de skemaet, hvoraf 159 indvilligede. Svarprocenten var 67 % i denne un-

dersøgelse. Spørgeskemaerne varer cirka 10 minutter at udfylde. De inde-

holder spørgsmål om baggrundsvariabler såsom alder, køn, uddannelse, 

tidligere arbejdserfaringer og antallet af vagter inden for det seneste år. 

Herudover indeholder skemaerne en række spørgsmål om brug af alkohol 

og andre rusmidler, oplevet vold og stress samt skader. For en nærmere be-

skrivelse af spørgeskemaundersøgelsen med bartendere, se Tutenges et al., 

2013. 
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Spørgeskemaundersøgelse af festende 

Vi foretog også en spørgeskemaundersøgelse med unge festende blandt an-

det for at få et indtryk af typen af gæster på de forskellige udskænknings-

steder og også for at få et overblik over brugen af rusmidler i det danske 

natteliv. Hvert af de 20 udskænkningssteder blev besøgt af et hold studen-

termedhjælpere, som uddelte spørgeskemaer. Spørgeskemaet tager en 5-10 

minutter at udfylde, og de blev udfyldt af studentermedhjælperne, som læ-

ste spørgsmålene og svarmulighederne op og noterede respondenternes 

svar. Hvis de adspurgte ikke ønskede at deltage, blev dette også noteret af 

hensyn til frafaldsanalysen. Spørgeskemaet er blevet udarbejdet og udført i 

samarbejde med Jeanette Østergaard fra SFI, Det Nationale Forskningscen-

ter for Velfærd. 

Spørgeskemaets 24 spørgsmål kan deles ind i fem dele: Første del 

spørger til respondentens baggrund (køn, alder, uddannelse, indkomst og 

boligområde). Anden del indeholder et par spørgsmål om, hvor ofte re-

spondenten går i byen, og hvor ofte vedkommende er beruset. Tredje og 

længste del tager fat i respondentens hidtidige alkoholindtag samme 

dag/aften frem til interviewtidspunktet. I fjerde del spørges der til respon-

dentens erfaringer med stoffer. I femte del spørges til, hvorvidt responden-

ten samme aften har været vidne til voldelige hændelser, og om vedkom-

mende selv tidligere i sit liv har oplevet at være involveret i sådanne hæn-

delser. 

Denne spørgeskemaundersøgelse kan være med til at belyse omfanget 

af risikoadfærd i nattelivet, og det kan vise, hvordan adfærden fordeler sig 

på tværs af byer og typer af udskænkningssteder. På nogle udskænknings-

steder vil problemet måske være, at der er meget vold, hvor andre steder vil 

være kendetegnet ved en fredelig omgangstone, men måske et stort indtag 

af stoffer. 

Etnografiske observationer 

Vi har udført etnografiske observationer i alle de udvalgte byer – det vil 

sige i København, Aalborg, Sønderborg og Nykøbing Falster. De etnografi-

ske observationer havde et bredt fokus, og de blev ofte (men ikke altid) ud-

ført helt åbenlyst og med de observeredes medvidende. Vi foretog etnogra-

fiske observationer på de 20 udvalgte udskænkningssteder, men også på 

gader, togstationer, pladser, i private hjem og på et stort antal udskænk-
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ningssteder udover de 20 udvalgte. Herudover fulgte to assistenter, Ida 

Thyrring og Trine Bøgkjær, en dørmandsuddannelse, der autoriserer til at 

tage arbejde som dørmand i Danmark. Ida og Trine sad med til undervis-

ningen og tog detaljerede noter til hele forløbet. To andre assistenter, Maj 

Witte og Ask Greve, tog i en periode arbejde som henholdsvis bartender og 

afrydder på en natklub for på egen krop at mærke, hvordan det er at arbejde 

i det danske natteliv. En nærmere beskrivelse af Majs feltarbejde kan læses 

i Witte, 2012. 

Når vi udførte etnografiske observationer, tog vi løbende feltnoter på 

en notesblok eller på vores telefoner, som vi efterfølgende inden for et par 

dage skrev ud til sammenhængende tekst på en computer. Feltnoter udgør 

en anden type datamateriale end det, vi fik ud af de tidligere nævnte struk-

turerede observationer. De strukturerede observationer blev som tidligere 

nævnt indskrevet i et prædefineret skema. De etnografiske observationer 

blev derimod nedfældet som detaljerede beskrivelser af situationer og ste-

der. Voldelige situationer hørte blandt dem, som vi beskrev mest nøje, og 

vi skrev også detaljerede beskrivelser af alle de udskænkningssteder, som 

vi besøgte, med fokus på stedernes æstetik, stemning, klientel med meget 

mere.  

En vigtig kilde til information i etnografisk feltarbejde er observatø-

rens egne subjektive oplevelser i felten (Hammersley & Atkinson, 1995). 

Observatørernes egne sansninger og følelser har vi behandlet som data på 

lige fod med andre data. Selvom øjnene typisk er det vigtigste værktøj i det 

etnografiske arbejde (Thurnell-Read, 2011), bestræbte vi os også på at no-

tere mere flygtige perceptioner såsom kropslige fornemmelser, lugte, lyde 

og følelser som tryghed og frygt. Ved at bruge observatører fra forskellige 

lande (Danmark, USA og Ukraine) har vi desuden fået en vis variation i 

vores observationer. For en nærmere beskrivelse af feltnoteskrivningen på 

projektet, se Mikkelsen (2013) og Tutenges (2012b). 

Lydoptagelser og fotografi 

Vi har foretaget lydoptagelser på hvert af de 20 udvalgte udskænkningsste-

der. Dette foregik ved, at en observatør gik rundt i forskellige dele af ud-

skænkningsstedet med en lydoptager stikkende op af lommen. Observatø-

ren skrev efterfølgende ned i feltnoter, præcist hvor og hvornår lydoptage-

ren blev tændt, og den rute han eller hun gik med optageren. Således blev 
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der lavet en slags ‘soundscape’ over hvert sted, hvilket efter feltarbejdets 

afslutning har fungeret som en måde at mærke lidt af stemningen fra de 

forskellige udskænkningssteder.  

En assistent – primært Lea Trier Krøll – har taget fotos på gader, plad-

ser samt en lang række udskænkningssteder (ikke blot de udvalgte ud-

skænkningssteder). Disse fotos udgør en slags feltnoter i sig selv, idet de 

portrætterer de situationer, ting og mennesker, vi gerne ville forstå og ana-

lysere på. Vi har ved hjælp af fotos blandt andet forsøgt at få et nærmere 

indblik i, hvordan udskænkningssteder promoverer sig selv og deres alko-

holsalg, hvilket ofte har en markant visuel komponent. Derudover har vi 

via fotografierne ønsket at se på, hvordan gaden bruges af de unge: Hvad 

de laver, hvordan de grupperer sig osv. Flere af Leas billeder kan ses i den-

ne rapport. 

Kvalitative interviews 

Vi har foretaget 61 kvalitative interviews med forskellige aktører i det dan-

ske natteliv heriblandt bartendere, dørmænd, barejere, lokalpoliti og unge 

festende. Disse interviews har vi foretaget med henblik på at få forskellig-

artede perspektiver på sikkerhedsproblemerne i det danske natteliv. Forud 

for hvert interview oplyste vi de interviewede om projektet, og vi gjorde 

det klart, at deres identitet ikke ville blive røbet. Alle interviewene blev op-

taget og senere udskrevet. I det følgende vil vi kort beskrive de forskellige 

typer af kvalitative interviews, vi har foretaget. 

Interviews med nøglepersoner 

I starten af undersøgelsesprocessen foretog vi interviews med en række 

‘nøglepersoner’, som vi her forstår som personer med professionel indsigt i 

og stort overblik over det danske natteliv. Blandt andet har vi interviewet 

repræsentanter fra lokalpolitiet i København, Aalborg, Sønderborg og Ny-

købing Falster; skadestuepersonale; Natteravnene; bar- og natklubsejere og 

Horesta (Hotel-, restaurant-, catering- og turisterhvervets hovedorganisati-

on). Disse interviews tog form af ekspertinterview: Interviewpersonerne 

gav os deres faglige vurdering af sikkerhedsproblemerne i nattelivet. Nøg-

lepersonerne repræsenterer forskellige interessegrupper i samfundet, og 

deres vurderinger og meninger var ofte divergerende. De fleste interviews 

med nøglepersoner blev udført telefonisk, hvilket er en frugtbar frem-
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gangsmåde netop, når man interviewer eksperter. Interviewene varede ty-

pisk 60 minutter.  

Interviews med bartendere og dørmænd 

Bartendere og dørmænd er formentlig de professionelle aktører i nattelivet, 

der har den tætteste kontakt med unge festende, og deres indflydelse på 

sikkerheden i nattelivet er som nævnt stor. Vi interviewede mindst én bar-

tender eller dørmand fra hvert af de 20 udvalgte udskænkningssteder for at 

få deres bud på sikkerhedsproblemerne på deres arbejdsplads. Udover deres 

vurdering af sikkerhedsproblematikker, spurgte vi også ind til deres gene-

relle oplevelser og erfaringer med at arbejde i nattelivet. Alle bartendere og 

dørmænd blev interviewet ansigt til ansigt. Disse interview varede omkring 

90 minutter. 

Interviews med unge festende 

På hvert af de 20 udvalgte udskænkningssteder rekrutterede vi mellem en 

og tre gæster til interview. Inklusionskriterierne var, at gæsterne skulle væ-

re mellem 15 og 35 år, og at de havde været på det givne udskænkningssted 

mindst to gange. Disse interviews varede også omkring 90 minutter og be-

lyste blandt andet interviewpersonernes brug af nattelivet, deres omgang 

med alkohol, deres opfattelser af sikkerhedsproblemerne på det udskænk-

ningssted, hvor de var rekrutteret. Alle interviews med unge festende blev 

udført ansigt til ansigt. 

Dataindsamlerne 

Indsamlingen af data til dette projekt har som antydet været en omfattende 

affære og har involveret en større gruppe af forskningsassistenter, prakti-

kanter, studentermedhjælpere samt en adjunkt. Følgende personer har været 

med til at indsamle data: Hallie Barrows, Trine Bøgkjær, Peter Ejbye-Ernst, 

Ask Greve Jørgensen, Lea Trier Krøll, Sergiy Matyushenko, Lars Nørr 

Mikkelsen, Merete Poulsen, Louise Saugman, Caspar Schliewe, Ida Thyr-

ring, Sébastien Tutenges og Maj Witte. For at sikre konsistens i dataind-

samlingen blev alle dataindsamlerne grundigt oplært i projektets metoder. 

Observatørerne blev for eksempel undervist i etnografisk feltarbejde, sik-

kerhedsprocedurer, noteskrivning og etik, og sammen med projektkoordi-

natoren tog de på en bytur for at afprøve, diskutere og afstemme brugen af 
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observationsskemaerne. Herudover fik alle dataindsamlerne udleveret en 

manual over projektets samlede metoder. 

Forskningsetik 

Alle interviews er blevet udført under informeret samtykke og med garanti 

om fuld anonymitet. Under interviewene uddelte vi en lille seddel med 

kontaktinformationer og tilbud om at få interviewet slettet, såfremt de in-

terviewede skulle ønske det. Ingen benyttede sig af denne mulighed. Også 

de personer, der udfyldte spørgeskemaer, blev garanteret fuld anonymitet. 

Samtlige informanter er således anonyme i denne rapport inklusive alle 

nøglepersonerne. 

Som nævnt blev de strukturerede observationer og i et vist omfang de 

etnografiske observationer foretaget uden de observeredes kendskab og 

samtykke. Eftersom observationerne blev foretaget i semi-offentlige rum, 

mener vi, at dette kan forsvares, og desuden er det ikke altid praktisk mu-

ligt (f.eks. på en stor og larmende natklub) at informere alle om, at der er 

observatører til stede. 

Vi kunne godt have valgt at indhente samtykke fra selve udskænk-

ningsstederne, men dette ville reducere værdien af datamaterialet af flere 

grunde. For det første ville eventuelle afslag om deltagelse i projektet skade 

repræsentativiteten af materialet og sandsynligvis frafiltrere netop de mest 

problematiske udskænkningssteder, hvilket selvsagt ville være ærgerligt for 

en undersøgelse om risikofaktorer i nattelivet. For det andet er selve ud-

skænkningsstederne og personalets adfærd af interesse for projektet, og 

disse ville givetvis blive påvirket af deres kendskab til tilstedeværelsen af 

observatører. Informeret samtykke kan være uhensigtsmæssigt i etnografi-

ske undersøgelser, da det i et tilfælde som vores netop er den ‘uofficielle 

side’ af en organisation, der kan være mest relevant at se på (Calvey 

2008:908). Vi har undersøgt sikkerhedsproblemerne på specifikke ud-

skænkningssteder, men målet er ikke at udpege enkelte problematiske ud-

skænkningssteder – målet er derimod er kortlægge de sikkerhedsproblemer, 

der er generelt fremherskende i nattelivet. Derfor har vi valgt ikke at nævne 

navnene på de udskænkningssteder, som vi har undersøgt.  
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Kapitel 3 

Promoveringen af alkohol3 

 
 

I løbet af de seneste årtier er der i flere europæiske lande sket en mærkbar 

stigning i indtaget af alkohol blandt unge (Järvinen & Room, 2007). Udvik-

lingen er også at spore blandt danske unge, hvor forbruget for alvor be-

gyndte at vokse i 1980´erne og eskalerede yderligere i 1990´erne 

(Gundelach & Järvinen, 2006). Forbruget blandt unge danskere er faldet en 

anelse i de seneste år, men ligger stadig på et historisk højt niveau (Demant 

& Krarup, 2013). Danske unge er således ved flere lejligheder blevet udpe-

get som nogle af de største alkoholforbrugere i Europa (Hibell et al., 2004) 

og i verden (Bendtsen, 2013).  

Alkohol er et organisk opløsningsmiddel og kan i store mængder gøre 

alvorlig skade på kroppen. Sundhedsstyrelsen oplister således mere end 60 

forskellige sygdomme, som på sigt kan komme af et højt alkoholindtag 

(Sundhedsstyrelsen, 2008). Hertil kommer de akutte alkoholrelaterede pro-

                                           
3
 Frederik Bøhling har været med til at lave analyserne, der ligger til grund for dette 

kapitel. 
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blemer såsom vold, trafikuheld og faldulykker. Særligt problematisk er det, 

når der indtages en stor mængde alkohol ved samme lejlighed; et drikke-

mønster, der på engelsk kaldes for ‘binge drinking’, og som vi i denne rap-

port benævner som ‘stordruk’. 

Stordruk er kommet på mode blandt unge i mange lande og også i 

Danmark (Gundelach & Järvinen, 2006). Denne udvikling skyldes en lang 

række faktorer, heriblandt ændringer i 

befolkningens indkomstniveau samt pris-

udviklingen på alkohol. En række forske-

re har desuden argumenteret for at virk-

somhederne, der producerer, distribuerer 

og sælger alkohol – den såkaldte ‘alko-

holindustri’ – har spillet en afgørende rol-

le i udbredelsen af stordruk (Hobbs et al., 

2000; Measham & Brain, 2005). Dette 

kapitel tager fat på denne problematik 

med særligt fokus på, hvordan – helt kon-

kret – danske værtshuse, barer, spilleste-

der og natklubber forsøger at øge salget af 

alkohol. Vi vil her gennemgå nogle af de 

mest udbredte salgsteknikker. Som vi skal 

se, er nogle af disse teknikker helt åbenly-

se, såsom brugen af visuelle reklamer; 

andre af teknikkerne er mere subtile, som 

f.eks. bartenderes flirten med kunder for 

at anspore til et øget forbrug. Bemærk at 

denne undersøgelse har fokus på ud-

skænkningssteder, der fortrinsvis frekventeres af unge. Det er altså ikke 

sikkert, at resultaterne kan overføres til udskænkningssteder, som betjener 

et ældre klientel. 

Som vi skal se, handler promoveringen af alkohol i høj grad om at 

sælge store mængder af spiritus på kort tid, minimere ventetiden for kun-

derne, gøre selve serveringen underholdende og festlig, hylde alkoholens 

virkninger og få gæsterne til at drikke hurtigt og købe igen. 

Udtalt af diskoteksejer til 

Politiken 

”I Aalborg kan du få en hel 

flaske sprut for 300 kroner. 

Det er næsten lige som at 

tage til Sunny Beach: Sprut-

ten bliver praktisk talt hældt 

ned i dig. Så hvorfor skal det 

være så dyrt i København? I 

modsætning til steder som 

L.A. Bar og Heidis Bier Bar 

kører vi med nettopriser på 

hele drinkskortet … Det bli-

ver en grisefest som i de go-

de gamle dage, hvor folk 

vælter rundt på dansegulvet 

og ikke kan stå på benene”. 
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Tilbud: ‘Happy hour’, ‘fri bar’, ‘sjåts’ og ‘startpakker’
 

 

Der, hvor der er 10 shots for en hund, der drikker man helt per 

automatik mere. (Mandlig festende) 

 

En af de mest gængse og åbenlyse strategier til at promovere alkohol i det 

danske natteliv er via tilbud såsom ‘Happy Hour’, ‘Fri Bar’, ‘Ti shots for 

en hund’ og ‘Startpakker’. Vores data tyder på, at disse strategier anvendes 

mest ekstensivt på udskænkningsstederne, der bejler til det yngste publi-

kum under 25 år. Dette er givetvis et udtryk for, at de yngste festende har 

færre penge til rådighed og derfor er mere modtagelige for tilbud. Lidt æl-

dre festende lader også til at nære skepsis over for udskænkningssteder, der 

primært sælger sig selv på at være billige. 

Konceptet ‘Happy Hour’ kommer i forskellige versioner, men grund-

læggende går det ud på, at der inden for et afgrænset tidsrum er nedsatte 

priser på drinks, shots, øl og/eller vin. ‘Fri bar’ går typisk ud på, at man 

betaler et entrébeløb, hvorefter man må drikke alt, hvad man vil i baren. Og 

tilbud på shots, ja det finder man efterhånden de fleste steder, hvor unge 

går i byen. 

Lad os se nærmere på fænomenet shots, der ifølge britiske forskere 

har været med til at ændre unges forhold alkohol (Measham & Brain, 

2005). Typisk består et shot af 2-4 centiliter væske med en alkoholprocent 

på 15-45 %. Mens vores dataindsamling fandt sted, havde mange ud-

skænkningssteder faste tilbud på ti shots for 100 kroner. Shots er således 

relativt billige, de er lette at servere, og man kan nemt bære et stort antal på 

en almindelig bakke eller på en såkaldt ‘shotbakke’. Sidst, men ikke mindst 

kan shots indtages hurtigt i en enkelt håndevending. I mange vennegrupper 

er det fast praksis at give omgange i shots: En bakke kommer på bordet, der 

skåles, og glassene føres til munden. Et andet shotritual går på at købe en 

‘sidevogn’ (dvs. et shot) til en øl: Shottet indtages, og der skylles efter med 

øl. Desuden er der ‘shotdysterne’, hvor der konkurreres om, hvem der kan 

drikke hurtigst eller mest. 
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Shots er populære blandt unge, blandt andet fordi de er billige, de giver en 

hurtig rus, og de kan bruges som gaver for at styrke sociale bånd eller ind-

lede nye bekendtskaber. Shots effektiviserer desuden salget, da de – særligt 

i perioder med spidsbelastning – kan langes over disken langt hurtigere end 

drinks og fadøl. En fadøl skænkes via en hane, hvilket tager tid, og blande-

de drinks kræver, at der blandes mindst to væsker per servering plus som 

oftest isterninger. På visse udskænkningssteder går bartendere rundt og 

serverer shots ude blandt gæsterne, hvilket ligeledes kan være med til at 

tage presset fra bardisken og accelerere salget (Measham & Brain, 2005). 

 Nogle udskænkningssteder har tilbud på ‘sæt’ bestående af en flaske 

stærk spiritus plus sodavand og is. Denne ordning kan også accelerere sal-

get, da sættet er nemt og hurtigt at servere. I sæt er forholdet mellem alko-

hol og sodavand ofte i omegnen af 75 cl stærk spiritus til omkring fem små 

sodavand, hvilket giver et stærkere blandingsforhold end i almindelige 

drinks. 

En anden type af tilbud er ‘startpakker’ bestående af en større menu 

med forskellige typer af drikkevarer, der leveres samtidig. Startpakker om-

fatter typisk både en flaske stærk spiritus, sodavand, øl, cider samt shots. 

Dette er en stor mængde spiritus, og køb af pakker fører ofte til en del op-

mærksomhed og moro. Andre kunder kommenterer ofte på købet og lige-

dan med personalet, der har det med at gøre købet til et underholdende ind-

slag ved at komme med bifald og sjove kommentarer. Drikkevarerne leve-

res desuden ofte på store bakker med spande, is og funklende stjernekaste-

re. Alt sammen noget der er med til at støtte op om druk og stordruk. 
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Reklamer: skiltning, flyers, billeder, videoer og merchandise 

 
 

Det danske natteliv er præget af mange typer alkoholreklamer.  På gade-

plan reklameres der for eksempel med plakater, bannere og neonskilte. Det 

hænder også, at der i gaden er personale fra barer og natklubber, der med 

flyers og smil forsøger at gelejde kunder indenfor. I festgader som Jomfru 

Ane Gade i Aalborg og Vestergade i København er reklamefremstødene 

særligt intense. Besøger man disse gader fredag og lørdag nat, nærmest 

bombarderes man med tilbud. 

Indenfor på de fleste udskænkningssteder føres der også intenst re-

klame for alkohol. På 17 ud af de 20 udskænkningssteder, hvor vi foretog 

strukturerede observationer, blev der således reklameret for tilbud på alko-

hol i stil med de ovenfor beskrevne ‘Happy Hour’ og ‘Fri Bar’-tilbud. På 

hvert fjerde af de udvalgte udskænkningssteder var der fjernsynsskærme 

med forskellige typer af reklamer for alkohol og druk, såsom billeder af 

festglade unge med drinks i hånden. De fleste udskænkningssteder gør des-

uden brug af sponsorerede glas, kander og ølbrikker med alkoholproducen-

ters logoer påtrykt. 

Der er også observeret mere subtile former for reklame. For eksempel 

har påfaldende mange steder vægmalerier med oppustede kendisser, lider-

ligt udseende dyr og berusede tegneseriefigurer. Disse malerier indeholder 

ikke altid direkte henvisninger til alkohol, men de er med til at skabe en 

løsrevet stemning. Malerierne signalerer, at her er det i orden at opføre sig 

fjollet og være fuld.  
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Også musikken på udskænkningsstederne er med til at skabe stemning og 

påvirke købelysten. Den musik, der spilles i nattelivet, indeholder ofte hen-

visninger til alkohol og druk, såsom denne passage i et dansehit af DJ 

Kicken:  

 

Feel the vibe through your body  

Feel the alcohol tonight  

Alcohol tonight, Alcohol tonight, Alcohol tonight  

C`mon!  

`Cause there ain`t no party like an alcoholic party  

Ain`t no party like an alcoholic party. 

 

Dette hit er efterhånden gammelt, men bruges stadig af DJ’s rundt omkring 

i landet. Et nyere dansk hit, der også omhandler alkoholen og dens virknin-

ger hedder ‘Sjus’ med Kato, Ida Corr, Camille Jones og Johnson. Her er 

nogle strofer fra den sang: 

 

Jeg ved godt, hvad jeg vil være stiv i 

Så stik mig nu en Strawberry Daiquiri 

Og måske en lille Havana Club 

Der er ikke noget som det, der skruer tempoet op. 

 

Jeg ved godt, hvad jeg vil være høj på 

Bagen den skal poppes, der skal støj på 

Gi' mig ikke lidt, gi' mig mer' 
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Der er ingen grund til at fedte med det her. 

Tro mig, når jeg si'r, at jeg kan tag det 

Der er ikke mange fyre, der kan fat' det 

Men når jeg først hører lyden ‘pop pop’ 

Så det der den lille krop vågner op. 

 

Et studie foretaget i Storbritannien viser, at der i perioden 2001 til 2011 er 

sket en stigning i antallet af referencer til alkohol og druk i populærmusik-

ken. Studiet viser også at alkohol og druk i reglen omtales i positive ven-

dinger (Hardcastle et al., 2013). I populærmusikken og også mere generelt i 

nattelivet er der således en udbredt tendens til at glorificere alkohol og 

druk. Man kunne måske tro, at musik ikke ville have nogen synderlig be-

tydning for alkoholindtaget i nattelivet, men i det mindste én undersøgelse 

med et eksperimentelt design har peget på, at alkoholrelaterede tekster øger 

forbruget på udskænkningssteder (Engels et al., 2011). 

Det har længe været diskuteret, hvorvidt alkoholreklamer får unge til 

at drikke mere, eller om reklamerne blot flytter markedsandele (Bro, 2011).  

Peter Anderson og hans kolleger (2009) har for nogle år siden gennemgået 

forskningen på området, og de når frem til, at alkoholreklamer er med til at 

øge forbruget af alkohol blandt unge. De konkluderer også, at alkoholre-

klamer kan være med til at få afholdende unge til at påbegynde et alkohol-

forbrug. 

Alkoholreklamerne gør som regel brug af de traditionelle opmærk-

somhedsfælder: humor, sexappeal, drama og kendte mennesker. Eller også 

fremhæver de ganske enkelt prisen på et givent produkt. Det centrale i al-

koholreklamerne er således ikke produkternes smag.  
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Feltnote fra Jomfru Ane Gade 

Jomfru Ane Gade løber fra 7-eleven ned mod havnen, casinoet og stripklubberne. 

Klientellet skifter, som man nærmer sig havnen, fra flakkende lidt for unge gymna-

sielever, over solidt byggede og snart voksne mænd til dem, der er over halvvejs i 

livet, men stadig har lyst til svir, fadbamser og noget at se på. Facaderne changerer 

fra glinsende pink og gult over messing og brunt til sort. 

 

I aften promoveres Carlsbergs nye produkt: Garage Hard Lemonade. Der hænger 

gule flag med logo på gennem hele gaden, og uden på alle facader er der store banne-

re. Der hænger også reklamer, hvor en mand med skovmandsskjorte og et stort fuld-

skæg i et vildt naturlandskab tavst står og fortæller, at drikken er til rigtige, hippe, 

mandige mænd. I gadens nordlige og sydlige ende er der bygget en mur af små pap-

kasser med Garages logo på. Muren af pap er blevet brudt ned på midten, man fore-

stiller sig ligesom, hvordan den forreste kværn i den lange række af motorcykler, der 

nu holder i gaden, med en bøvsende buldren har most sig gennem kasserne. 

 

Op og ned ad gaden, ind og ud mellem motorcykler og folk, går et uniformeret korps 

af piger og sælger den nye drik. De henvender sig mest til unge mænd, der ser ud, 

som om de kommer fra Aalborg. En 6-pack i en fin lille papkurv med hank koster 

150 kroner; hvis man kun vil have én flaske, koster det 40. Pigerne har lyst hår og en 

blå og hvid truckerkasket på, en grøn- og blåternet stram skjorte, der er lidt skov-

mandsagtig, men figursyet; meget korte hotpants i denim, mørke strømpebukser og 

kondisko. I mistænkeligt mange af pigernes strømpebukser er der løbet en maske. 

Der er også en to-tre fyre, i jeans, kondisko og skovmandsskjorte, der går og sælger, 

men ingen af dem kan mønstre noget, der kommer i nærheden af fuldskægget fra re-

klamen. Pigerne ser sure ud. Det er køligt i aften. 

 

Oppe over gaden holder et band lydprøve. »Oh yeah, yes, ja, tak,« siger og synger 

forsangeren og beder om lidt mere monitor. Under scenen, der slår bro over gaden i 

seks meters højde, promenerer en jævn strøm af gæster og Garage-piger. Andre sid-

der ved udeserveringsbordene med nakken tilbage og følger med i forberedelserne. 

Lidt senere begynder de at spille rigtigt; de spiller hvid røvballe-heavy. Forsangeren 

har langt hår og en hat på. Bandet er kun delvist synligt deroppe i stilladset, men kon-

struktionen og eventen som sådan er særdeles iøjnefaldende.  

 

Musikken er egentlig ikke helt ringe. Det er sjovt at være i Aalborg. Men da bandet 

giver sig til at spille Hendrix, går det for vidt. Hendrix-fortolkningen er trist og øde-

lægger også det næste nummer, der skal fungere som kulminationen på aftenens 

event: Bandet spiller ‘Born to be wild’, mens motorcyklerne i procession kører væk, 

ud i Aalborgs gader, ud til hvem-ved-hvor. Mens bandet pakker sammen, blafrer de 

gule flagguirlander videre. Kommer der en vind op fra fjorden? Tilbuddet om seks 

flasker for 150 gælder hele aftenen, på alle barer og diskoteker i gaden. 
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Indretningen af rum 

Reguleringen af alkoholforbrug sker også gennem indretningen af det fysi-

ske rum (Tutenges, 2003). Der er meget stor variation i indretningen af de 

udskænkningssteder, vi har haft kig på i denne undersøgelse, men visse 

træk går igen. For eksempel har mange steder en eller flere iøjnefaldende 

bardiske. Bardisken fremhæves nogle steder ved at placere den midt i et 

lokale eller på et plateau, som var det en scene. Dette gør det muligt for 

bartenderne at holde øje med kunderne, hvilket kan hjælpe med hurtig re-

aktion i tilfælde af konflikt. Den centrale placering af bardisken gør det og-

så nemmere for bartenderne at iscenesætte salget alkohol, og de festende 

kan få opmærksomhed, når de køber og konsumerer i baren. De markante 

bardiske er med andre ord med til at dirigere kundernes opmærksomhed i 

retningen af køb og forbrug.  

På nogle udskænkningssteder er det muligt at ‘købe et bord’ for en af-

ten. Køber man et bord, får man ofte drikkevarer med i prisen, såsom en 

flaske sprut og fem sodavand. Sådanne borde er nogle gange afskærmede, 

men kan også være centralt placeret for eksempel på plateauer og balkoner, 

således at de privilegerede kunder kan blive set og stille deres forbrug til 

skue (Grubb & Rosdahl, 2006).  

Mange udskænkningssteder – især natklubber – har dog et begrænset 

antal borde og siddepladser. Dette hænger givetvis sammen med, at disse 

steder lægger op til, at kunderne skal danse; men det hænger muligvis også 

sammen med, at siddende gæster fylder mere end stående. Med et mini-

mum af borde og stole kan der være flere kunder i butikken; og uden bord-

flader får kunderne får svært ved at stille deres drikkevarer fra sig, hvilket 

kan accelerere deres drikkehastighed. 

De fleste steder foregår serveringen af alkohol ene og alene fra baren. 

Vi har imidlertid også observeret andre former for servering, f.eks. salg af 

øl fra automater placeret i garderoben. På et værtshus har vi også observe-

ret ølhaner placeret på kundernes egne borde. Med ølhaner lige ved hånden 

kan kunderne løbende tappe øl uden hver gang at skulle have fat på en tje-

ner. 

Spil af forskellig art er populære i nattelivet. På værtshuse ser man for 

eksempel ofte kunder, der spiller dart eller billard. Disse spil har ikke nød-

vendigvis noget med alkohol at gøre. Andre spil er mere alkoholfokusere-

de, som f. eks. terningespil og Beerpong. Beerpong går kort fortalt ud på at 



32 

 

kaste en bordtennisbold i modstanderens fadøl; rammer man plet, skal 

modstanderen bunde sin øl eller drikke en tår. 

Bartendere og forførelsens kunst  

Bartenderne spiller en afgørende rolle i markedsføringen af alkohol. Deres 

funktion er ikke alene at betjene kunderne, men også at underholde og sti-

mulere kundernes købetrang. I flere af de interviews, vi udførte med bar-

tendere, fik vi beskrivelser af, hvordan der går sport i at sælge så mange 

drikkevarer som muligt:  

 

Du har et vist tempo med dig, og kan du nogen tricks og lidt fif 

og ballade, så er det også bare en god ting, ikk’ […] Kan du nå 

og betjene 10 gæster i stedet for 2, så er det jo meget fedt, ikk’. 

[samtidig med] at du selvfølgelig bevarer glæden i det, altså at du 

stadigvæk har et smil på læberne. For mig er det i hvert fald en 

konkurrence. Det ved jeg også, det er for mange af de andre. 

(Kvindelig bartender på en natklub) 

 

Denne konkurrenceånd synes særlig stærk på større udskænkningssteder, 

hvor der bruges ressourcer på at oplære og anspore bartenderne til at sælge 

så meget som muligt, så hurtigt som muligt. På nogle udskænkningssteder 

holdes der således hyppige personalemøder, hvor bartenderne bliver skolet 

i tricks og fif til at øge salget. Et trick går på at drille kunder, der vælger 

små fadøl eller andre billige drikkevarer. Særligt unge kunder er modtage-

lige for sådanne drillerier, da de har det med at være mere usikre end ældre 

kunder. Spørger en kunde efter en lille fad, kan bartenderen med glimt i 

øjet pege på et shotglas, i håbet om at kunden overtales til at købe en stor 

fadøl. Et andet trick går på vedholdende at holde øjenkontakt og interagere 

med kunder, der endnu ikke har købt drikkevarer. Dette kan lægge et vist 

pres på kunden, der måske vil se sig nødsaget til at købe en drikkevare. En 

tredje strategi går på i selve købesituationen at opfordre til merkøb og gøre 

opmærksom på tilbud såsom ‘ti shots for en hund’. Smiger og flirt er også 

gængse teknikker. Den slags positiv særbehandling tildeles især velsete 

stamkunder og dem, der lægger mange penge i baren. Som tidligere nævnt, 

så lyder der ofte bifald fra baren, når der købes ‘startpakker’ eller andre 

dyre produkter. 
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Visse udskænkningssteder gør brug af personalehåndbøger, der bruges til at 

instruere personalet i, hvordan de skal opføre sig og omgås kunderne. Føl-

gende citat er fra en personalehåndbog, der har været i brug på en række 

danske natklubber: 

 

Når folk er på kogepunktet, kan du rigtig slå dig løs. Er der f.eks. 

et par piger, der bestiller tequila – salt og citron, springer du op 

på baren og knapper skjorten op, smører citron på brystkassen, 

hælder salt på den våde plet, citronskiven i munden, tequilaen på 

baren mellem benene, imens fløjter din makker i en fløjte, så der 

[er] opmærksomhed om denne happening. Pigen skal nu slikke 

saltet af brystet, tage tequilaen mellem dine ben og til sidst tage 

citronskiven i din mund (hun må ikke bruge hænderne på noget 

tidspunkt). Er du i tvivl?? Dette er en bodytequila, Wauu!! (Tu-

tenges, 2003:58) 

 

Medarbejderne oplæres således i at blive gode sælgere og entertainere. De-

res arbejde består ikke alene i at imødekomme kundernes behov. Det for-

ventes også, at de aktivt inspirerer, ansporer og guider kundebehov. 

Som led i dette projekt tog en af studentermedhjælperne arbejde som 

bartender for på egen krop at mærke, hvordan det føles at stå bag baren. 

Hun noterede i sine feltnoter, hvordan hun gradvis blev engageret mere og 

mere i salgsarbejdet. Hun skriver følgende om sine oplevelser: 

 

Som bartender presses man til at få solgt så meget så hurtigt som 

muligt: gøre det korrekt, samtidig med at man giver en god ser-

vice. Dette pres med at få langet så mange drinks som muligt 

over disken øger stresset hos bartenderne. Min oplevelse af dette 

var, at jeg gang på gang måtte gentage for mig selv, hvad det var, 

jeg var i gang med at lave. Særligt i de travleste timer efter mid-

nat er det svært at følge med, og man mister let overblikket. Når 

en bartender er for langsom til at hjælpe, eller man selv fjumrer 

for længe med vodkaflasken, påvirker det også de andre barten-

dere, som bliver utålmodige og irriterede, fordi man sinker hin-

anden. (Witte, 2012) 
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Ejerne og bestyrerne på udskænkningssteder kan stimulere det høje ar-

bejdstempo ved for eksempel at uddele priser såsom ‘månedens bartender’ 

til særligt flittige sælgere; og aftener med en god omsætning kan sluttes af 

med en lille fejring og nogle gratis omgange. Flere af de bartendere, vi in-

terviewede, betonede, at deres vigtigste arbejdsfunktion netop bestod i at 

maksimere salget:  

 

Vi siger til [kunderne]: “du skal smage det her, for det er godt, og 

det kan jeg lave til en god pris”, eller sådan noget. Og få folk til 

at købe tingene. Man skal sælge sine produkter jo. Og det kom-

mer man i hvert fald langt med, men også alle bartenderne er jo 

også på Facebook, hvor de så skriver nu er der tilbud på det og 

det, og vi har mange gode tilbud nu her. Lige for at lokke nogle 

kunder til … Man vil jo gerne sælge så meget som muligt. Vi har 

også nogle interne konkurrencer, om hvem der kan sælge mest. 

(Mandlig bartender på en bar) 

 

Den stærke konkurrenceånd er formentlig en af årsagerne til, at der i det 

danske natteliv fortsat forekommer udskænkning til mindreårige og stærkt 

berusede personer; noget der ellers er forbudt ved lov, og som medierne har 

haft stor opmærksomhed på gennem de seneste år. Følgende interviewud-

drag illustrerer denne problematik: 

 

Interviewer: siger I nogen gange nej til folk, hvis I synes, de er 

for fulde? 

Benjamin (afrydder): Det må I ikke, må I det? [henvendt til Hen-

rik] 

Henrik (bartender): Vi må gerne sige nej til dem, hvis vi synes, 

de virker truende eller noget. Men jeg har ikke været ude for, at 

der har været nogen, der har været så fulde, at jeg har sagt nej til, 

at de måtte få noget at drikke. 

 

Hensynet til at sælge vejer således tungt på mange udskænkningssteder, og 

vi har flere gange observeret, hvordan dette hensyn trumfer loven om ikke 

at udskænke til svært berusede og mindreårige personer. Som en kvindelig 

bartender pointerede efter en lang nat på en lille bar, så er der jo ingen, der 
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gider være ‘lyseslukkeren’, der nægter udskænkning til en fuld kunde. Af-

viste kunder bliver som regel vrede. Den afviste kundes venner bliver må-

ske også vrede, og bestyreren er heller ikke glad for den slags situationer. 

Så står man der i en storm af utilfredshed, blot fordi man har overholdt lo-

ven. 
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Kapitel 4 

Bartendere og dørmænd 

Den eksisterende forskning i natteliv har primært fokus på unge festende og 

deres risikoadfærd. I løbet af nærværende projekt er det imidlertid blevet 

mere og mere klart for os, at medarbejderne på udskænkningssteder også 

løber en række anseelige risici. For én ting er at gå i byen en til to gange 

om ugen for at feste med vennerne. Noget andet er at gå på arbejde nat ef-

ter nat for at servicere folk, der er mere eller mindre berusede.  

 Udskænkningssteder er designet til at destabilisere folk og få dem til 

for en stund at slippe væk fra hverdagen og hverdagslige bevidsthedsfor-

mer (Tutenges, 2012a). Musikken, belysningen, røgen, alkoholen og de 

mange mennesker er alt sammen med til at effektuere destabiliseringen, der 

vel at mærke for mange opleves som lystfuld. Mange, både unge og voks-

ne, kan have brug for at ‘komme op at køre’ og ‘fyre den af’, men for me-

get af den slags kan være udmattende eller decideret skadeligt. Afgrænsede 

perioder med kollektiv begejstring kan være sundt, mens større doser tærer 

på helbredet. I festende menneskemasser opstår der desuden nemt misfor-

ståelser, uoverensstemmelser og sammenstød. Folk har det med at eksperi-

mentere og prøve grænser af, når de fester, og dette kan også involvere at 

afprøve og overskride andres grænser. Derfor er der store udfordringer for-

bundet med at arbejde i nattelivet.  

Når personalet i nattelivet tidligere er blevet udforsket, har det ofte 

været med et kritisk blik på deres adfærd. Således har forskning fra blandt 

andet Sverige og Holland fokuseret på, at bartendere udskænker til beruse-

de personer (Andréasson et al., 2000; Gosselt et al., 2013). Dette kapitel 

handler om bartendere og dørmænd på danske udskænkningssteder. Vi for-

holder os kritisk til disse nattelivets professionelle, men vi vil også forsøge 

at belyse de vanskellige vilkår, som de arbejder under. Hvordan beskytter 

bartendere og dørmænd deres grænser, og hvilke fysiske og psykiske ud-

fordringer møder de i deres arbejde? Det er nogle af de spørgsmål, som vi 

her vil tage op. 

Vi har ikke indsamlet systematiske data om andre af nattelivets med-

arbejdere såsom afryddere, gogodansere og garderobepersonale. Disse per-
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sonalegrupper møder imidlertid også flere af de udfordringer, som vi i det 

følgende tager op; et nærmere studie af dem ville bestemt være relevant. 

Natarbejde 

Beskæftigelse som bartender eller dørmand har størstedelen af tiden karak-

ter af natarbejde, hvilket i sig selv kan volde sundhedsmæssige problemer. 

På nattevagter kan den enkelte opleve nogle umiddelbare fysiologiske ube-

hageligheder såsom afbrudt søvnrytme, træthed, mave- og tarmdysfunktion 

samt følelsen af jetlag (Burch et al., 2005; Khaleque, 1999; Nordin et al., 

2005). Det er muligt, at symptomerne kun optræder i forbindelse med den 

enkelte vagt, og at de fortager sig igen ved skift til dagvagter eller ved læn-

gerevarende perioder uden nattevagter. Der er dog også den mulighed, at 

symptomerne forværres og udvikler sig til kroniske lidelser. Risikoen for 

udvikling af kroniske lidelser hænger sammen med, at natarbejde giver et 

afbrudt søvnmønster og dermed også en forstyrret hjerterytme (Burch et. al. 

2005:893). Forskning viser, at det særligt er den forstyrrede hjerterytme, 

der er forbundet med udviklingen af kroniske lidelser. For eksempel har 

man set en tydelig sammenhæng mellem natarbejde og en øget risiko for 

udvikling af hjerte- og karsygdomme. Ligeledes er der også en sammen-

hæng mellem natarbejde og øget risiko for udvikling af diabetes og forskel-

lige forstyrrelser i fordøjelsen. Det skal dog siges, at der ikke er tale om en 

stærk evidens, men blot påvisninger af sammenhænge (Khaleque, 1999; 

Burch et. al., 2005; Nordin et al., 2005). 

Flere af de bartendere og dørmænd, vi har talt med i denne undersø-

gelse, er udmærket klar over problemerne med at arbejde om natten. En 

mandlig bartender, vi interviewede, sagde for eksempel: 

 

Jeg har også rigtig mange gange sagt, at nu var det sidste gang, 

og nu ville jeg ikke mere, fordi at ens krop, min krop kan ikke 

holde til det i længden. Det er ikke særligt godt og altså nogen 

gange at være vågen 48 timer i træk, ikke at få sovet, konstant få 

vendt op og ned på sin døgnrytme. 

 

Bartendere og dørmænd udsættes således for en række sundhedsmæssige 

risici, som knytter sig til det forhold, at arbejdet foregår om natten. Men 

forstyrrelser i en række fysiologiske rytmer er ikke de eneste konsekvenser 
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af arbejdstidspunktet. Der kan med natarbejde også følge en usund livsstil 

for eksempel i form af fed og sukkerholdig kost, som indtages på et uhen-

sigtsmæssigt tidspunkt af døgnet. Medarbejdere på barer og natklubber – 

og særligt bartenderne – har let adgang til usunde fødevarer som chips og 

peanuts; hvis de vil have sundere føde, må de selv tage den med på arbejde. 

Hvad drikkevarerne angår, så er bartenderne omgivet af sodavand og alko-

hol, og som vi skal se i det følgende, er forbruget af netop alkohol betyde-

ligt hos mange bartendere. 

Lys og lyd 

De mange sanseindtryk på udskænkningssteder virker stimulerende og 

stemningsskabende: De er en vigtig del af den gode fest (Duff, 2008). De 

ansatte bliver påvirket af sansebombardementet, men til forskel fra gæster-

ne er de ansatte tvunget til nærmest konstant at være eksponeret for sanse-

indtrykkene. Særligt bartenderne er mere eller mindre låst fast bag baren, et 

af festens epicentre. Dørmændene har mere bevægelsesfrihed, da de ofte – 

men ikke altid – har mulighed for at stå i indgangen og gå rundt indenfor på 

udskænkningsstedet. Som gæst er der mulighed for at søge ud på gaden 

eller hen til mere rolige områder på udskænkningsstedet og derved tage en 

pause fra støjen, røgen og den hektiske atmosfære. Bartenderen eller dør-

manden råder ikke over den samme frihed, og vores observationer og inter-

viewmateriale tyder på, at en del ansatte i nattelivet ikke tilbydes regel-

mæssige pauser.  

På stort set alle udskænkningssteder er der meget støj. Larmen produ-

ceres af grin, latter, sang og råb og ikke mindst den høje musik. Der er også 

især på natklubber et skarpt lys, der f. eks. kommer fra farverige strobo-

skoplys eller laserlys, som piler rundt i lokalet. Stemningen på udskænk-

ningssteder er generelt hektisk grundet lys og lyd og den store koncentrati-

on af opstemte mennesker. Det skal dog nævnes, at visse mindre barer og 

værtshuse er præget af en rolig stemning med stearinlys, afdæmpede samta-

ler og få mennesker; her eksponeres de ansatte ikke for det massive sanse-

bombardement, der præger natklubberne. 

Lysshow generer ikke nødvendigvis de ansatte, men er med til at ska-

be den hektiske og til tider stressende atmosfære. Men bassen, vokalerne og 

de høje toner er derimod ikke helt så harmløse stemningsskabere. Musik, 

højlydt samtale og råben kan let blive til generende støj. Ved observationer 
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på projektet har musikken ofte været det første, som er blevet registreret på 

større barer og natklubber. Følelsen af at blive ramt af en mur af lyd har 

været markant og gennemgående. Generelt er indtrykket, at større ud-

skænkningssteder går til eller lige over den øvre grænse for anbefalet lyd-

niveau. 

Vi kan ikke direkte sige noget om, hvorvidt de ansatte er udsat for et 

skadeligt støjniveau, da de lydoptagere, vi har anvendt i projektet (se meto-

dekapitlet), desværre ikke kan måle dette. Men vi skønner, at støjniveauet 

mange steder kan skade de ansattes hørelse, ikke mindst fordi høreskader 

blandt andet afhænger af lydpåvirkningens varighed. 

Flere af dataindsamlerne i dette projekt oplevede støj som et problem, 

når de opholdt sig i længere tid indenfor på udskænkningssteder. Dette 

kommer for eksempel til udtryk i den følgende feltnote, hvor en assistent 

oplevede at flygte fra lyden: 

 

Vi går videre gennem lokalet og ender i rygerummet. Her er luf-

ten naturligvis ikke den bedste, men paradoksalt nok synes det at 

være det første sted, hvor man kan trække vejret. Lydniveauet er 

radikalt lavere, og der er masser af plads. Det er en slags helle. 

 

At benytte udendørsarealer, toiletter eller rygerum som helle, er således en 

strategi, gæsterne kan benytte, men som bartendere og dørmænd ikke så let 

har adgang til. Det er særligt bartenderne, der er udsat for en konstant larm 

og støj. Dørmændene derimod udfører en stor del af deres arbejde i døren 

og dermed på afstand af den hektiske, dunkende stemning. Alligevel kan de 

ikke helt undslippe larmen fra musikken, da musikken ofte også finder vej 

ud til gaden. 

Røg 

På de fleste udskænkningssteder er der rygeforbud, men alligevel kan både 

bartendere og dørmænd være udsat for passiv rygning. Som en mandlig 

bartender på en natklub udtrykte det: 

 

Der er enormt dårlige arbejdsforhold med rygning. Jeg ryger ikke 

selv, men jeg vil vædde med, at der er en rimelig stor risiko for, 

at jeg bliver KOL-patient en gang. 
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På flere af de undersøgte udskænkningssteder ryger gæsterne på trods af 

rygeforbud, som beskrevet i denne feltnote: 

 

Vi går nedenunder, hvor man ryger. Det er et sjovt område her 

uden for toilettet, hvor det er ret mørkt i kraft af de mørke vægge 

og gulvet og al graffitien på lampen. Der står intetsteds noget om, 

at man må ryge hernede, og der er heller ingen askebægre. Folk 

skodder og asker blot på stengulvet (…) Det er også hernede, der 

var nogen, der røg en joint sidste gang, jeg var her, hvilket heller 

ikke affødte nogen reaktioner fra ansatte eller andre. 

 

Visse steder er der indrettet rygeområder eller rygerum, men dette er 

dog ingen garanti for, at der kun bliver røget i de tiltænkte områder. 

Når gæsterne bliver grebet af stemningen, er berusede, og andre også 

ryger uden for de angivne områder, kan det være svært at modstå fri-

stelsen, og derfor sker det alligevel, at der bliver røget på en del af ud-

skænkningsstederne, selvom dørmændene forsøger at slå ned på ryg-

ning uden for de anviste områder. 

Bartenderne er mere udsat for passiv rygning end dørmændene. 

Dog er der i vores data eksempler på, at der også er røg ved indgan-

gen, hvor dørmanden er placeret. Her er nogle feltnoter, der beskriver 

oplevelsen af at stå i kø ude foran en natklub:  

 

Turen op til døråbningen er dog nok til at mærke en meget tæt 

cigaretrøg, der gør ondt i øjnene og skærer i næsen. Jon siger, at 

selv om han ryger, synes han, det er helt vildt klamt og ubehage-

ligt. 

 

At de ansatte således på nogle udskænkningssteder udsættes for passiv ryg-

ning i længere perioder kan være ubehageligt, og det kan – ifølge Sund-

hedsstyrelsen – øge risikoen for flere forskellige kroniske sygdomme her-

under lungekræft og hjertekarsygdomme. 

Fysiske skader  

Dørmænd og bartendere er med deres arbejdsopgaver udsat for at pådrage 

sig fysiske skader, der ofte er af en mere direkte synlig karakter end høre-
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skader og hjertekarsygdomme. Måden, hvorpå bartendere og dørmænd på-

drager sig fysiske skader, er imidlertid meget forskellig. Hos bartenderne 

ligger risikoen for at komme til skade i en række fysiske udfordringer ved 

arbejdsopgaverne bag baren. Bartenderne kan i deres arbejde være udsat for 

tunge løft, glatte gulve eller risiko for at skære sig på glasskår. Som en er-

faren mandlig bartender udtalte i et interview: 

 

Alle sådan nogen løfteopgaver på alle barer, jeg nogensinde har 

været på, de er fuldstændig skæve, og de er hårde og tunge, og 

der er rigtig, rigtig mange af dem. Det vil sige fustager, som vejer 

op til 50 kg, ik’. Jeg tror endda, der er nogen, der er tungere, hvis 

det er specialøl. Kasser, sodavandskasser, ølkasser med 30 styks 

i. I gamle dage var det 50. Det er det heldigvis ikke her til lands 

længere, men, og de skal, altså, de skal løftes, og der er ingen ba-

rer, der har lagerplads, så det vil sige, hvis noget skal stables, så 

skal det altså stables 10 kasser højt, og det gør man selv. Så skal 

det også tages ned igen, og så skal det ind i køleskabe, ik’, og så 

skal det fra det ene køleskab over i det andet, og så skal man 

tømme, så skal der i de tomme kasser, ik’ … Jeg er sikker på, at 

sådan nogen fysioterapeuter og ergoterapeuter, de ville få et flip, 

hvis de kom ud på sådan en arbejdsplads. 

 

Dørmændene løber en anden type risiko for at pådrage sig fysiske skader, 

da deres arbejde blandt andet involverer håndteringen af vold. Fysisk kon-

takt og voldelige sammenstød er en del af de fleste dørmænds virke (Sø-

gaard, 2013). Vi går senere i kapitlet mere i dybden med dørmændenes ar-

bejdsforhold. 

 Vi har på flere udskænkningssteder fået det indtryk, at de ansattes 

sikkerhed nedprioriteres i forhold til gæsternes sikkerhed eller i forhold til 

stedets koncept. De ansatte kan blandt andet være udsat for en række ska-

der i forbindelse med selve alkoholsalget. Dette er ofte skader, som ikke er 

synlige for gæsterne, da de foregår i udskænkningsstedets kulisser. Eksem-

pelvis har et udskænkningssted haft skilte hængende, som bartenderne fra 

tid til anden skar deres arme på, når de skulle tage noget ned fra hylderne. 

Skiltene var en del af stedets koncept og var med til at promovere drikkeva-

rerne i baren; derfor blev de hængende trods gentagne uheld. Andet eksem-
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pel er noteret af den assistent på projektet, der i en periode arbejdede som 

bartender: 

 

Jeg tager imod en bestilling på en flaske. Ude bagved er jeg ved 

at glide på gulvet, køkkengulvet er glat og fedtet ind i sodavand 

og sprut, fliserne er virkelig glatte. Det er ikke første gang, det er 

ved at ske. Bartenderen med den meget mørke foundation og sor-

te makeup siger, at jeg skal passe godt på, hun er selv faldet der 

tre gange inden for de sidste par måneder: “Jeg er helt blå bag-

på”. Der har på gulvet været forsøgt opsat skridsikre bånd, som 

skulle hindre bartenderne og afrydderne i at glide, men striberne 

er allerede slidt af. Det er et reelt problem. Jeg var også ved at 

glide flere gange den foregående aften, kommer jeg i tanke om. 

Man får ret meget fart på, når man styrter frem og tilbage mellem 

serveringerne. Særligt når der er nogen, der køber flasker. Jeg vil 

gerne gøre det hurtigt. Når man lægger så mange penge i baren, 

fortjener man også en hurtig betjening – men at passere det glatte 

gulv uden at miste balancen, er ikke sport let. 

 

Flere af de medarbejdere og bestyrere, vi har talt med, har pointeret, at ar-

bejdsforholdene i nattelivet er blevet bedre i de senere år. Men samtidig 

beretter flere, at restaurationsbranchen fortsat er hård. En bartender med 

mange år i branchen udtalte for eksempel: 

 

Der er jo sket meget … man er også begyndt at bruge en anden 

form for glas i dag, som ikke er ren glas. Sådan et gammeldags 

tyndt fadøls glas, altså, når de kommer ud af en opvaskemaskine, 

når det lige er blevet skoldet, bliver sat oven på et koldt fadøls-

glas, så danner der sig noget vakuum indeni, som gør glasset 

skrøbeligt, så når du bare rører ved det, så splintres det, altså så 

eksploderer det nærmest. Det sker ikke så meget længere, selvom 

det stadigvæk sker, men det betyder altså, at man godt lige kan 

sætte sådan hænderne igennem sådan to glas, og så er der blod al-

le steder. Og hvis det havde været på mange andre arbejdspladser 

end i restaurationsbranchen, så var man, så var man gået ud bag-

ved og taget en pause, fået det forbundet, ik’. Nogen gange – jeg 
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har også fået klemt min hånd i en elevator dør og faktisk brækket 

den, håndrodsknogle. Så nogen gange ville man nok være taget 

på skadestuen, hvis man ikke arbejdede i restaurationsbranchen. 

Det gør man ikke, når man arbejder på en bar. Så skyller man 

det, man sætter måske noget plaster på, og så går man ind og ar-

bejder videre, og sådan er det i den, i vores branche … der er ik-

ke tid til pjat, der er aldrig nogen af os, der holder pauser.  

 

Det skal igen bemærkes, at nærværende projekt har fokus på sikker-

hedsproblemer, så vi har ikke spurgt systematisk meget ind til de posi-

tive aspekter ved at arbejde på barer og natklubber. Dog er det vores 

klare indtryk, at de fleste bartendere og dørmænd er glade for deres 

arbejde. Det er også vores indtryk, at flere, som den ovenfor citerede 

bartender, føler en vis faglig stolthed over at arbejde i en hård bran-

che. Risici kan for nogen være et gode, der bringer spænding og ufor-

udsigelighed ind i et ellers lidt for begivenhedsfattigt og forudsigeligt 

liv. Og så er der dem, som nærmest ikke kan få nok af risici. Som 

kriminologen Keith Hayward udtrykker det: “for many young people, 

the greater the risk, the greater the attraction” (2002:85). 

Følelsesarbejde 

Psykisk arbejdsmiljø er afgørende for et godt arbejdsliv, men det bliver ofte 

ikke vægtet lige så højt som det fysiske arbejdsmiljø (Pedersen et al., 

2012). Vores data viser imidlertid, at arbejdet som bartender og dørmand 

indeholder en række væsentlige belastninger, som er af psykisk karakter. 

En fælles psykisk belastning for bartendere og dørmænd er relateret til det 

følelsesarbejde, som branchen kræver. Med dette udtryk, ‘følelsesarbejde’, 

mener vi en aktiv indsats, der sigter mod at ændre på karakteren eller ni-

veauet af egne følelserne (Hochschild, 1979). 

Følgende citater illustrerer, hvordan ansatte på udskænkningssteder 

forventes at bearbejde deres følelser, når de er på arbejde. Citaterne stam-

mer fra en personalehåndbog, der i skrivende stund bruges på en natklub i 

Danmark:  
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Følelser, kærlighed og drama hører ikke til […] blandt personalet 

i arbejdstiden. Hold følelserne adskilt fra arbejdet, så vi bevarer 

den gode uforpligtende stemning. 

Mobilen må ikke være synlig, da al kommunikation, opmærk-

somhed og kærlighed skal gives til gæsterne. 

 

Følgende passage henviser specifikt til dørmændenes rolle: 

 

Jobbet går ud på at smile og sørge for, at gæsterne får en varm 

modtagelse/afsked […] Det er vigtigt, at du er upartisk, uperson-

lig […] 

 

Om bartenderne hedder det: 

 

Jobbet går ud på at smile og servicere de gæster, som ønsker at 

købe noget at drikke. 

 

Bartendere og dørmænd skal varetage udskænkningsstedets interesser og 

forvalte en udstukket politik i serviceringen af stedets kunder. Personalet er 

udskænkningsstedets ansigt udadtil. Deres personlige holdninger og følel-

ser er på sin vis underordnet i arbejdstiden. Mens de er på arbejde, er de 

forpligtet til at spille en bestemt rolle over for gæsterne. Denne rolle tjener 

en funktion for virksomheden, og gæsterne forventer at blive mødt af den. 

Dette kan eksemplificeres med dørmanden, der skal virke neutral, men og-

så alvorlig og seriøs for at bevare sin autoritet over for gæsterne. Eller bar-

tenderen, der for at sælge flere produkter, skal fremtræde smilende og flir-

tende. De ansatte må lægge en mental distance til sig selv som privatperso-

ner for at kunne kontrollere deres egne følelser og falde ind i den rolle, som 

stedet anviser. Det er ikke relevant, hvordan den ansatte har det privat, hvis 

det ikke er et karaktertræk, der er sammenfaldende med den anviste rolle 

som bartender eller dørmand.  

Det er ikke unaturligt, at man som arbejdstager repræsenterer sin ar-

bejdsplads, og at man optræder professionelt og serviceminded over for 

virksomhedens kunder. Imidlertid bør det understreges, at de ansatte i dette 

tilfælde servicerer et klientel, der ikke altid er lette at arbejde med grundet 

deres ofte påvirkede tilstand, hvorfor rollerne ofte må spilles med engage-
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ment for at brænde igennem. Hvis de emotionelle krav bliver for høje, kan 

det være anledning til et dårligt psykisk arbejdsmiljø. 

De bartendere, vi har talt med, er generelt glade for deres arbejde, men 

finder det også hårdt og til tider nedslidende. Flere kan således berette om, 

at de har problemer med at sove efter endt vagt, fordi de er overtrætte og er 

ude af stand til at komme ned i tempo efter at have været aktive, udadvend-

te og smilende flere timer i træk. Her er en kvindelig bartender, der i et in-

terview satte ord på kravene til en bartender: 

 

[Et] bartenderjob, det er et arbejde, hvor du skal være udadvendt, 

og du skal være smilende, og du skal være glad. Sådan er det ba-

re, der er ikke nogen, der gider blive ekspederet af en sur gammel 

mokke, vel? Så det er vigtigt at være på; det er en del af jobbet. 

 

Der er ofte ikke plads til egne følelser, hvis ikke de er i overensstemmelse 

med rollen. For bartenderen betyder dette også, at han eller hun ikke kan 

vælge, hvem vedkommende vil flirte og snakke med. Bartenderen er tvun-

get til at snakke med og smile til alle gæster, uanset om han eller hun måtte 

have en interesse i den pågældende gæst.   

 Et andet vigtigt aspekt af bartenderens rolle er den fysiske fremtræ-

den. Særligt på de lidt større barer og natklubber kommer dette til udtryk 

ved, at bartenderen skal bære en uniform med logo. Yderligere kræves det 

visse steder, at de kvindelige bartendere bærer en vis mængde makeup. Ik-

ke alene gør uniformen bartenderen til repræsentant for virksomheden, den 

understreger også, at bartenderen er noget særligt: En udvalgt som kan væ-

re genstand for gæsterne. 

Som bartender er man altså emotionelt forpligtet til at undertrykke si-

ne egne følelser, hvis ikke disse stemmer overens med karakteren af, hvad 

man kunne kalde ‘bartender-personaen’. Samtidig er man også fanget som 

en genstand, kunden kan nyde. Men der er også en positiv side ved denne 

bartender-persona. Forpligtelserne på at servicere giver bartenderen en po-

sition, som med fordel kan bruges, hvis interaktionen med gæsten bliver for 

meget. Er en gæst for påtrængende, kan bartenderen for eksempel henvise 

til, at reglementet påbyder, at alle behandles lige, og at bartendere ikke må 

kysse med kunderne. 
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Selvom rollen er påtvunget, kan bartendere også få meget ud af den megen 

opmærksomhed og komplimenterne. Således kan rollen være anledning til, 

at bartenderen får et boost af den objektivering, som han eller hun er udsat 

for. Som en afrydder udtrykte det: “Det sidder i blusen. Man bliver afhæn-

gig af det”. På den måde er det følelsesmæssige aspekt af bartendererhver-

vet ambivalent: Med følelsesarbejdet kan der både genereres positive følel-

ser af anerkendelse og af at være noget særligt, og samtidig stilles der også 

følelsesmæssige krav med det mulige resultat, at bartenderen må under-

trykke sine egne følelser og holdninger, hvis de ikke matcher bartender-

personaens karakter. 

Der er som nævnt en forventning til, at bartendere skal være smilende, 

imødekommende og flirtende. Og så er der en forventning om, at de er fest-

lige: 

 

Vi har jævnligt personale der, ok, de går ikke ud på dansegulvet 

og danser, men de render rundt og lader som om, at de tager hin-

anden bagfra, når de render rundt i baren. Og man står og flækker 

af grin hver gang, ikke. De skaber sig tosset lige som alle andre. 

(Mandlig festende, natklub) 

 

At være imødekommende, smilende og festlig kan være både opløf-

tende og udmattende. 

Alkohol på arbejdspladsen 

At ‘deltage i festen’ bliver en del af arbejdet 

for mange bartendere. Dette har som antydet 

visse slagsider, herunder et højt forbrug af 

alkohol. Dette skal vi i det følgende se nær-

mere på. Tal fra vores strukturerede observa-

tioner viser, at der ved 18 procent af vores 

besøg på udskænkningssteder blev observe-

ret bartendere, som indtog alkohol. Dette tal 

viser givetvis kun toppen af isbjerget, da vo-

res tilstedeværelse under observationerne var 

kortvarig, og fokus var spredt på flere for-

skellige forhold. For at få et mere præcist 
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billede af bartendernes risikoadfærd og alkoholindtag, udførte vi en spørge-

skemaundersøgelse med 424 bartendere, heraf 199 kvinder og 225 mænd 

(Tutenges et al., 2013). Nedenstående tabel beskriver nogle af resultaterne 

fra spørgeskemaundersøgelsen. 

 

Tabel 4.1 Alkoholforbrug i forbindelse med bartenderarbejdet 

 Procent 

Drikker almindeligvis på jobbet 68,30 % 

Drukket mere end 5 genstande på en vagt seneste 30 dage 40,15 % 

Drukket mere end 10 genstande på en vagt seneste 30 dage 17,57 % 

Ladet sig presse til at drikke på jobbet enkelte gange 28,47 % 

Ofte ladet sig presse til at drikke på jobbet  4,21 % 

 

Som det ses af tabellen, var det næsten syv ud af ti, som almindeligvis ind-

tog alkohol på jobbet. Mere alvorligt er det, at fire af ti har drukket over 

fem genstande, og mere end hver sjette har drukket mere end ti genstande 

på en vagt inden for de seneste 30 dage. Hertil kommer, at hver tredje har 

oplevet at føle sig presset til at drikke på jobbet. Alkoholindtaget i forbin-

delse med arbejdet er altså et udbredt fænomen og en integreret del af bar-

tendererhvervet.  

For nærmere at forstå bartendernes oplevelse af det at drikke, har vi i 

de kvalitative interviews stillet en række spørgsmål omkring alkohol og 

bartenderarbejdet.  Heraf fremgår det også, at alkoholindtaget er stort 

blandt mange bag baren. Mie, en ung bartender med 5-6 vagter om ugen, 

fortalte således: 

 

Jeg vil da gerne indrømme, jeg får nok alkohol at drikke hver 

dag, og det er en, kald det en arbejdsskade eller en afhængighed, 

og det lyder også bare ulækkert, ik’, men det er det jo blevet til, 

altså jeg er hernede hver dag. 

 

Der kan være forskellige årsager til, at bartenderne drikker alkohol, mens 

de er på arbejde. Nogle gør det for at komme i feststemning, andre gør det, 

fordi “det gør man bare”, eller for at håndtere presset og “dulme nerverne”. 

Følgende noter er skrevet af den assistent, der i en periode arbejdede som 

bartender: 
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Jeg har efterhånden fået drukket en del udover Red Bull, og jeg 

kan mærke, hvordan jeg er blevet mere afslappet i situationen 

bag baren. Alkoholen løsner op. Samtidig begynder smilet også 

at virke mere naturligt. Musikken i baggrunden fylder mere i min 

krop, og jeg føler mig bedre tilpas. Kort sagt, jeg er begyndt at 

blive småfuld. Jeg kan mærke, hvordan jeg spænder mindre i 

skuldrende, og hvor jeg før følte mig klodset og utilpas, begynder 

jeg mere at glide ind og ud af bløde bevægelser, når jeg skal forbi 

de andre, ned til et skab eller over til øllene… En af de andre bar-

tendere spørger, om vi ikke skal drikke shots, så hun laver to 

shots til os hver. Jeg føler mig ikke plørefuld, men jeg kan be-

stemt godt mærke det. Bare måden, jeg trykker bestillingerne ind 

på kasseapparatet i takt til musikken, gør, at jeg selv bliver op-

mærksom på, at det her er godt! 

 

En anledning til at indtage alkohol er forbundet med bartenderens interak-

tion med gæsterne. Ofte forekommer der situationer, hvor gæster køber 

shots eller drinks til bartenderne. I disse situationer opleves det ofte som 

uhøfligt ikke at tage imod denne venlige gestus. Om dette fortæller Mie: 

 

Også bare hvis gæsterne de køber et shot til dig, du står jo ikke 

sådan og siger: “Arh, ved du hvad, makker, det har jeg sgu ikke 

lyst til i dag, du, nu jeg har drukket alle de andre dage, jeg gider 

ikke at have dit shot, ellers tak”. Selvfølgelig kan man sige det 

anderledes, men så tager man jo imod det af ren høflighed, og 

“skål og tak for shot”. 

 

Det omtalte pres for at drikke skal altså ikke forstås sådan, at der er nogen, 

der direkte kommanderer bartenderen til at drikke. Snarere ligger presset i, 

at bartenderne føler sig fanget af den generelle alkoholfokuserede stemning 

og kundernes tilbud om at drikke med. Dette forstærkes yderligere af, at 

bartenderne på forhånd har, eller efterhånden danner, venskabelige relatio-

ner til gæsterne på deres arbejdssted. En mandlig bartender forklarede: 

 

Men altså, der er jo nogen dage, hvor at gæster kommer ind og – 

jeg kender jo 80-90 procent af dem, der kommer der. Fordi at jeg 
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har været der i så mange år. Og de kommer, og de vil give til 

mig, og de giver til mig og … på de gode dage får jeg nok sådan 

en halvanden flaske sprut forærende. Og jeg har jo ikke en jor-

disk chance for at drikke det. Og de bliver jo bare ved, og det er 

glade mennesker, der siger “jamen du skal også have” … ja ja, 

men øh. Og så må man jo bare nippe lidt til det. Fordi at vi kan jo 

ikke drikke de mængder  … også ens helbred i den sidste ende. 

 

Presset udefra er ikke den eneste grund til, at nogen drikker bag baren. For 

andre er det en livsstil, som er valgt aktivt til. En kvindelig bartender fortal-

te: 

 

Jeg kunne ikke forestille mig at arbejde et sted, hvor man ikke 

må drikke alkohol. Det har jeg prøvet, der fungerede jeg også lidt 

som barchef det sted, og det var med cocktails og sådan nogen 

ting, ik’, men så fik jeg noget andet ud af det. Det hernede, det er 

en fest. Jeg elsker det.  

 

På flere udskænkningssteder støtter bestyrerne og ejerne op om bartender-

nes alkoholindtag, selvom de næppe har interesse i at have svært berusede 

bartendere bag disken, som laver fejl og kaos bag baren. Der er på flere ud-

skænkningssteder forbud mod, at bartendere drikker sig meget fulde: 

 

Troels (bartender): vi skal kunne kontrollere det, har vi fået at vi-

de. Og vi skal ikke virke fulde over for vores kunder. Eller virke 

så påvirket, at folk decideret kan gå hen og pege, “prøv at se 

mand, han er pissestiv ham der”, nej, sådan må vi ikke være over 

for vores kunder mere. Vi har engang måttet være så fulde, som 

vi ville, men… 

Jonas: det er så også problemet… politiet, de er jo tit inde forbi 

os, både med uniformer og i civil, jo… og det er også dumt, hvis 

de kommer ind og ser, der er en, der er på arbejde, som har noget 

med penge og gøre, og han er spritstiv. 

 

Selvom det på mange måder er problematisk med fulde medarbejdere, så 

bliver der i det danske natteliv ikke gjort meget for at begrænse alkoholfor-
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bruget bag baren. Tværtimod er der mange organisatoriske mekanismer, 

der støtter op om druk på begge sider af bardisken. For eksempel er der på 

mange udskænkningssteder rabatordninger for bartenderne, således at de 

betaler halv pris eller mindre for deres egne køb. Og vi har flere gange ob-

serveret bestyrere, der belønnede en god omsætning ved at uddele shots til 

personalet både under og efter arbejdstiden. Bartenderne bliver desuden 

påvirket af festens kontekst, hvilket også kan give dem lyst til at drikke 

med. Ejerne og bestyrerne på flere udskænkningssteder godtager således 

bartendernes alkoholforbrug, men sanktionerer overforbrug. Følgende felt-

noter giver et indblik i alkoholkulturen bag baren på udskænkningssteder i 

Danmark. Noterne er skrevet af assistenten, der lavede deltagerobservation 

som bartender: 

 

[Birgit] vil have shots og spørger, om jeg vil være med. Jeg tak-

ker ja, jeg fik vist for lidt at drikke i går, og det er jo søndag i 

morgen, så hvorfor ikke. Hun hælder tre shots op og siger “jeg 

skriver bare 3 på personalelisten, ikke?” jeg svarer bare “ja” og 

tænker, at så er det nok mig, der giver denne her omgang. Sådan 

var det nu ikke helt, det var tre shots kun til mig. Birgit hælder 

tre shots op til sig selv også, og en af de andre piger er også med 

på den. En. To. Tre. Inden jeg får set mig om, har Birgit tømt alle 

tre shotglas, og jeg er kun ved mit andet. Bum, jeg tømmer det 

sidste, nogle sekunder senere end de andre. Jeg må være ude af 

træning i forhold til at drikke shots, jeg kan simpelthen ikke lave 

bevægelsen og synke så hurtigt, som de kan. Nå, nu er vi i gang, 

Birgit råber “wuhuu!” og rækker den ene arm op i luften … [Se-

nere på natten]. Birgit laver en bestilling på seks jægerbombs, der 

går galt, da hun slår dem ind. Hun står i længere tid ved kasseap-

paratet. Efter et stykke tid kommer bestyreren hen. Han er tyde-

ligt irriteret: “Du har ikke tastet nok ind!”, siger han. Grænsen, 

for hvornår man er fuld og kan varetage sit job, og hvornår man 

er for fuld og ikke kan varetage det, er hårfin – og Birgit er tæt på 

den. Bestyreren tager hendes nøgle og trykker seks jægerbombs 

ind. Han virker rigtig irriteret på hende, men forsøger sig at be-

herske sig. Hun har ikke slået nok ind. Jeg står og kigger på. Må-

ske har det også en indflydelse på, at han behersker sig, sammen 
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med det faktum at Birgit er for fuld til egentlig at forholde sig til 

kritikken. Hendes blik flakker, og hun har svært ved at holde ba-

lancen. Da bestyreren har klaret hendes ekspedition, går han ud 

bagved. Jeg spørger igen Birgit om hun er okay. Denne gang 

kigger hun bare på mig med sine fulde og tunge øjne – hun ligner 

lidt en, der skal kaste op, “nej!” svarer hun. Jeg ved ikke, hvad 

jeg skal gøre, og da der konstant er folk ved baren, begynder jeg 

at betjene dem i stedet for at gøre noget ved Birgit. Hun forsvin-

der ud bagved. Efter lidt tid kommer en af de andre bartendere ud 

og spørger efter Birgit. En af garderobepigerne fortæller, at hun 

kaster op ude på toilettet, og at hun nok ikke lige kommer bag 

baren med det samme igen. 

Vold og konflikter 

Vold og aggressioner er en del af arbejdsmiljøet på udskænkningssteder. 

Langt det meste af volden involverer dørmændene. Det sker imidlertid og-

så, at bartenderne oplever voldsomme episoder. Dette forhold kortlagde vi 

via vores spørgeskemaundersøgelser med bartendere og dørmænd. Neden-

stående tabel viser andelen af henholdsvis bartendere og dørmænd, der i det 

seneste år har oplevet forskellige former for aggression i forbindelse med 

deres arbejde i nattelivet. 

 

Tabel 4.2 Aggression på arbejdspladsen 

 Bartendere Dørmænd 

Antal 424 159 

Råbt af 70,59 % 89,40 % 

Truet verbalt 38,93 % 82,12 % 

Truet med våben 4,40 % 39,74 % 

Blevet angrebet 17,11 % 47,62 % 

Overværet overfald på kollega 25,74 % 66,33 % 

Måttet gribe ind i forhold til vold 35,05 % 88,74 % 

Overværet overfald eller lignende 60,10 % 91,95 % 

 

Som det kan ses af tabellen, har flertallet af både bartendere og dørmænd i 

arbejdstiden oplevet at blive råbt ad eller overværet et slagsmål eller lig-

nende. Hver tredje bartender har desuden måttet gribe ind i en situation 

med vold, noget de ikke nødvendigvis er uddannet til. Dørmændene der-
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imod er trænet i at håndtere vold, og som det fremgår i tabellen, er de også 

hyppigt involveret i voldelige konfrontationer.  

Dørmandens arbejde består blandt andet i at sortere i gæsterne, hvilket 

foregår ude ved stedets indgang. Derudover er det dørmandens opgave at 

sikre, at stedets regler bliver overholdt indenfor. Det kan f.eks. være, at gæ-

sterne kun må ryge i bestemte områder, at overtøj skal hænges i gardero-

ben, eller at der ikke må sidde gæster og sove. Mange konflikter opstår i 

døren eller i forbindelse med udsmidning af kunder. Følgende feltnoter il-

lustrer en typisk konflikt:  

 

Den skaldede fyr er endnu engang oppe at skændes med de ansat-

te, denne gang den lille dørmand. Det ser ud til, at han smides ud, 

men fem minutter senere kommer han tilbage og kommer tilsyne-

ladende ind. Han skændes endnu engang med den lille dørmand, 

og lidt efter står han og skændes med den store dørmand. Jeg går 

ud fra, at han er blevet sendt væk og nu står og protesterer over 

det. Han råber noget om, at det er et lortested. 

 

De fleste konfrontationer udvikler sig ikke til fysisk vold, men verbale 

skænderier som ovenstående kan i længden også være stressende. Ved både 

verbale og fysiske konfrontationer vil de fleste mennesker opleve, at de 

bliver opfyldt af kropslig anspændelse, nervøsitet eller angst (Collins, 

2008). Nogle mennesker kan godt lide konfrontationer og søger aktivt vol-

delige situationer (Jackson-Jacobs, 2004), men for langt de fleste opleves 

konfrontationer som anstrengende og ubehagelige. 

Dørmænd og bartendere danner på den ene side fælles front i arbejdet 

med at skabe en god aften for de festende, men samtidig modarbejder de 

hinanden: Bartenderen skal sælge masser af alkohol og dermed puste liv i 

festen, mens dørmanden skal sørge for at dæmpe gemytterne og forebygge 

konflikter. Det er dog vores indtryk, at der på de langt de fleste udskænk-

ningssteder er et godt kollegialt sammenhold bartenderne og dørmændene 

imellem. Dette sammenhold er vigtigt for at dæmpe problemerne med 

stress i denne hårde branche. I vores interviews har mange udtrykt lettelse 

over, at de har gode kolleger, der ‘har deres ryg’, hvis der opstår problemer. 

Der er stor udskiftning i medarbejderstaben på udskænkningssteder. 

Blandt bartenderne er der også en stor andel af meget unge uden de store 
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erfaringer fra andre erhverv eller uddannelser. Det er vores indtryk, at flere 

af de yngre medarbejdere har svært ved at sætte grænser og passe på sig 

selv, og flere erfarne bartendere kan berette om, hvordan de med tiden er 

blevet hårdere: 

 

Lennart (bartender): Der er også flere af mine kollegaer, ik’, der 

måske har fået et par på hovedet. Jeg har også selv fået en syn-

gende lussing engang. 

Interviewer: Hvad skete der dér?  

Lennart: Øh. Jeg var ret ny bartender. Jeg tror jeg havde været 

måske bartender i et par måneder, og så havde jeg lavet en fadøl, 

og han mente, at der var for meget skum på, og så sagde jeg: “Nå 

men det er jeg ked af, jeg vil gerne lave en ny til dig, men jeg tror 

altså der – hvis du kigger, så er der lige præcis en centimeter 

skum på, ik”, og der var sådan et mærke på glasset. Så kigger han 

ned på sin øl, og så stak han mig en lussing, og jeg ved ikke 

hvorfor. Jeg blev ret overrasket, øh [siges sukkende] ja, og så gik 

han, og et par uger senere så kom han igen, sagde ikke noget, så 

tænkte jeg ja, så må det være sådan. Jeg tror, hvis det var sket i 

dag, så havde jeg nok sagt, “du kommer lige med udenfor”, så 

havde jeg ringet til politiet, altså. Der er forskel på, hvad jeg ville 

finde mig i, da jeg var 18, og så hvad jeg vil finde mig i nu. 

 

Som den person, der både sorterer i gæsterne og irettesætter uromagere, er 

dørmanden tit offer for verbale trusler. Som det ses af tabellen ovenfor, er 

det omtrent fire ud af fem dørmænd, der har oplevet at blive truet verbalt 

inden for det seneste år, og næsten to ud af fem har oplevet mere alvorlige 

trusler, hvor der blev anvendt våben eller en flaske. Vores kvalitative inter-

views viser, at dørmændene oplever dette som en uomgængelig del af ar-

bejdet, men også som noget der kan være vanskeligt at håndtere. Som dør-

mand lærer man gradvis at ryste de fleste verbale angreb af sig, og man læ-

rer at afkode, hvilke trusler der er tomme, og hvilke der skal tages mere 

alvorligt. Selvom de fleste trusler ikke bliver realiseret, kan de alligevel 

godt efterlade ubehag hos dørmanden, for som en interviewperson udtrykte 

det, kan man ikke lade være med at tænke på: “At man skal hjem på et 

tidspunkt”. I dørmandens arbejde som forvalter af udskænkningsstedets 
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politik eksisterer der altså en risiko for at blive truet og angrebet verbalt; 

men det er afgørende at blive på sin post og ikke vige for konflikten. På 

den måde skal dørmanden kunne aflæse gæsterne, men også besidde en ro 

og ikke lade sig provokere af de verbale tilsvininger. Privatpersonen skal 

dørmanden kunne gemme væk på arbejdet, og i håndteringen af gæsterne 

bliver følelsesarbejdet derfor yderst vigtigt. Kun ved at holde sine holdnin-

ger og følelser ude af arbejdet kan arbejdet udføres vellykket.  

Vold som yderste konsekvens 

I dørmandens arbejde som forvalter af udskænkningsstedets politik ligger 

der ikke kun en risiko for at blive truet og verbalt forulempet. Dørmanden 

er den grænsesættende instans på udskænkningsstedet, men han eller hun er 

grænsesættende i forhold til en svær masse. Massen søger festens rus og 

leger derfor også med hverdagens grænser. Der ligger derfor en besynderlig 

dobbelthed i dørmandens funktion: han skal være grænsesættende i et rum, 

hvor grænser konstant er til forhandling.  

Med den konstante forhandling af grænser – “Kan jeg alligevel slippe 

af sted med at ryge her?”, “Behøver jeg virkelig lægge mit overtøj i garde-

roben?”, “Jeg vil danse på bordet, så det gør jeg!” – følger også en risiko 

for konflikt.  

Som tidligere beskrevet er udskænkningsstedet ofte et støjfyldt rum, 

hvor normal interaktion kan være vanskelig. Musikken er høj, og derfor 

kan det være svært at høre, hvad der bliver sagt. Der er mange mennesker, 

og dansegulvet kan være tæt pakket, hvorfor gæsterne let kan komme til at 

skubbe til hinanden. Når lyset blinker, gæsterne er berusede, og de ikke kan 

se hinandens ansigtsudtryk ordentligt eller høre hinanden, opstår der let 

misforståelser. Misforståelserne kan i værste fald føre til konflikter mellem 

gæsterne, og det er dørmandens arbejde at få løst konflikten. Disse sam-

menstød kan føre til, at dørmanden må gribe ind og anvende fysisk magt.  

I vores survey var det således 89 % af dørmændene, der havde oplevet 

at måtte gribe ind i en konflikt inden for det seneste år. Det er i denne pro-

ces, at dørmanden udsætter sig selv for at komme fysisk til skade. Vold og 

fysisk magtanvendelse kan være den yderste konsekvens af dørmandens 

forsøg på at løse en konflikt, og derfor er der i jobbet en indbygget risiko 

for selv at komme til skade i et slagsmål. Ved den fysiske håndtering af 

gæster skal dørmanden kunne handle hurtigt og præcist. Hvis konflikten 
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foregår inde på udskænkningsstedet, er dørmanden også underlagt den høje 

musik, blinkende lys og en stor menneskemasse, hvilket kan virke yderlige-

re udfordrende, når konflikten skal løses. 

 Med nødvendigheden af at udføre fysisk konflikthåndtering ligger 

der for dørmanden et yderligere risikoforhold af juridisk karakter. Dørman-

den er rent juridisk ikke stillet anderledes end en civilperson. Det betyder, 

at når dørmanden intervenerer i konflikter, er han eller hun nødt til at være 

yderst bekendt med juraen på området for ikke at tage sig uberettigede fri-

heder. Dette er selvsagt vanskeligt i tilspidsede situationer. 

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

sternes sikkerhed, men han eller hun har ingen rettigheder, der rækker læn-

gere end en civilpersons. Det betyder, at dørmandens opgaver (fysisk kon-

flikthåndtering, beslaglæggelse af våben og narkotika etc.) kan placere 

vedkommende i udsatte juridiske situationer. Eksempelvis er det dørman-

dens pligt ved visitation at konfiskere ulovlige genstande såsom våben eller 

narko. Men det konfiskerede må ikke flyttes fra det sted, hvor konfiskerin-

gen er sket – det vil sige, at dørmanden ikke må køre det på politistationen 

for at aflevere det. I sådanne tilfælde kan dørmanden dømmes for besiddel-

se. Dørmanden skal med andre ord have indgående kendskab til paragraf-

ferne for ikke at gå i en juridisk fælde. 

 Også bartenderne må af og til gribe ind i konflikter. Mere end hver 

tredje bartender har måttet gribe fysisk ind i en voldsom situation på arbej-

det inden for det seneste år. Bartenderne har i modsætning til dørmændene 

ikke nødvendigvis fysisk træning i at håndtere sådanne situationer, de har 

ingen undervisning bag sig i de juridiske forhold, og vold er ikke en for-

ventet del af jobbet. 

Kriminalitet blandt dørmænd? 

På nogle enkelte af de udskænkningssteder, vi har besøgt, har vi observeret 

dørmænd, som ikke lod til at være hverken ædru, lovlydige eller interesse-

ret i at højne sikkerheden. Under interviews og uformelle samtaler er vi og-

så blevet fortalt, om ‘brodne kar’ i den private sikkerhedsbranche. En ung 

festende kunne således berette om, at en af hendes veninder og dennes kæ-

reste under et besøg på en natklub af dørmændene blev kommanderet til “at 

komme med ovenpå”. Her blev de så “bedt om at stille sig med ansigtet 

mod væggen, benene spredt og hænderne på væggen”. Kæresten var tilsy-
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neladende under mistanke for at være narkotikasælger, og han fik at vide, 

at han skulle smide alt tøjet. Dørmændene fandt imidlertid ikke nogen stof-

fer på ham. Dørmændene gik, og en kvindelig ansat kom ind for at kropsvi-

sitere veninden, der også blev bedt om at smide alt tøjet. 

En dørmand skrev en mail til projektgruppen, hvori han også advarede 

om kriminel adfærd i dørmandsmiljøet. Han skrev blandt andet, at bran-

chen er fuld af ‘uprofessionelle folk’, der “har deres arbejde så de … kan få 

penge for at slås, det er en branc[h]e der er fyldt med slagsbrødre, dørmænd 

der laver aftaler med det kriminelle miljø, dvs. folk der ikke burde være i 

denne branc[h]e, det skyldtes selvfølgelig også, at det er nemt at få et dør-

mandskort”. 

Det skal her understreges, at langt de fleste dørmænd, vi har observe-

ret og talt med, lader til at være både lovlydige og dygtige til deres arbejde. 

Der findes givetvis kriminelle dørmænd i Danmark, men vores data tyder 

ikke på, at dette er et udbredt problem (jf. Søgaard, 2013). Det er dog vig-

tigt løbende at samarbejde og holde nøje øje med den private sikkerheds-

branche for at sikre, at dørmænd i Danmark forbliver lovlydige, professio-

nelle og gives ordentlige arbejdsbetingelser. Hvis den private sikkerheds-

branche infiltreres af kriminelle, kan det have fatale konsekvenser for sik-

kerhedsforholdene i nattelivet. Vil man se, hvor galt det kan gå, kan man 

for eksempel læse om forholdene i Storbritannien (Hobbs et al., 2003). 

Forudsigelse af aggressiv adfærd 

For at kunne forebygge den aggressive adfærd i nattelivet, er det væsentligt 

at kende de faktorer, som øger risikoen for vold. Vi undersøgte sådanne 

faktorer blandt andet ved hjælp af de strukturerede observationer, som vi i 

det følgende vil gå lidt i dybden med. For en nærmere beskrivelse af, hvor-

dan vi udførte de strukturerede observationer, henviser vi til metodekapit-

let. 

Sammenhænge mellem forudsigelsesvariable og grad af aggressivitet 

blev undersøgt via multilevel regression og er udtrykt som z-score (stan-

dardiserede koefficienter) med associerede p-værdier. Pålideligheden af 

vores observationsvariable er udtrykt som korrelationskoefficienter mellem 

to forskellige bedømmeres vurdering af den samme aften på det samme ud-

skænkningssted for at gøre resultaterne sammenlignelige med resultaterne 

fra tidligere, lignende undersøgelser i Canada (Graham et al., 2006). 
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Inden vi analyserede nærmere på sammenhænge mellem andre observerede 

variable og grad af observeret aggressivitet, undersøgte vi først pålidelig-

heden af vores observationer i nattelivet sammenlignet med de data, der er 

indsamlet i Canada af Kathryn Graham og hendes kolleger (2006). Resulta-

terne er opsummeret i tabellen herunder. 

 

Tabel 4.3 Pålidelighed af punkter fra observationsskemaet 

 Korrelation mel-

lem observatører 

Korrelation mellem 

observatører justeret 

for observatør- 

forskelle 

Tilsvarende fra 

Graham og 

kolleger, 2006 

Antal personer på stedet ***0,84 ***0,87 0,94 

Andel mænd **0,45 ***0,57 0,71 

Andel yngre ***0,51 ***0,59 0,68 

Antal personer i kø **0,67 0,03 Ikke rapporteret 

Trængsel ***0,87 ***0,92 0,84 

Støjniveau inde 0,07 **0,31 0,65 

Røg og ventilation ***0,69 ***0,74 0,60 

Renlighed ***0,41 ***0,46 0,63 

Om der var personale 

ved indgangen 
***0,98 ***0,99 Ikke rapporteret 

Grad af seksuel aktivitet ***0,62 ***0,70 0,73 

Hvor koordineret var 

personalet? 
*0,40 ***0,46 0,44 

Hvor professionelle var 

personalet? 
0,13 **0,28 0,66 

Noter: * p<0,05. ** p<0,01. *** p<0,001. 

 

I anden kolonne står korrelationen mellem vores observatørers bedømmelse 

af det samme udskænkningssted på den samme aften. Generelt gælder, at 

korrelationer over 0,40 er små, men indikerer nogen overensstemmelse; 

korrelationer over 0,60 er acceptable, og korrelationer over 0,80 er udtryk 

for god overensstemmelse mellem de to bedømmere. Sammenlignet med 

den canadiske undersøgelse var vores korrelationer generelt noget mindre. 

Vi udelod følgende variable som prædiktorer for aggressivitet, da vores på-

lidelighed i disse tilfælde ikke var tilfredsstillende: ‘Støjniveau inde’ og 

‘vor professionelle var personalet’ 
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I otte ud af de 80 observationer så vi vold eller slagsmål mellem gæsterne. 

Vi undlod på grund af det lille antal observationer med vold at forsøge at 

analysere prædiktorer for vold, men anvendte i stedet aggressiv adfærd ge-

nerelt (engelsk ‘owdiness’) som indikator for risiko for vold. 

Fra vores strukturerede observationer kan vi se, at der en klar sam-

menhæng mellem graden af aggressiv adfærd og tidspunkt på natten. Dette 

er illustreret i figuren herunder. Sammenhængen mellem tidspunkt og ag-

gressivitet var statistisk signifikant (z=2,43, p=0,015). 

 

 
Figur 4.1 Grader af aggressivitet (den lodrette akse) som funktion af ankomsttids-

punkt (den vandrette akse) 

 

Stigningen i aggression i løbet af natten er ikke overraskende, idet både 

personalet og gæsterne bliver mere og mere trætte og/eller berusede, som 

natten skrider frem. Aggressive konfrontationer kan eskalere, når de invol-

verede er trætte og berusede. 

 I overensstemmelse med tidligere undersøgelser udført i blandt andet 

Canada (Graham et al., 2006) kan vi på baggrund af vores strukturerede 

observationer desuden konstatere en stærk sammenhæng mellem aggressiv 

adfærd og de følgende faktorer: graden af beruselse blandt gæsterne, antal 
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gæster på stedet, trængsel og trafik på gulvet, dårlig luft og høj ‘seksuel 

aktivitet’ (dvs. mange scoreforsøg, befamling af bryster/numse, kæleri, kys 

etc.). I vores undersøgelse er der til gengæld ikke en stærk sammenhæng 

mellem aggression og de følgende faktorer, som tidligere undersøgelser 

ellers har vist: andelen af meget unge gæster, tilstedeværelsen af en kø ude 

foran udskænkningsstedet og dårlig hygiejne på udskænkningsstedet. Ne-

denstående tabel illustrerer sammenhængen mellem aggressiv adfærd og en 

række forskellige faktorer: 

 

Tabel 4.4 Sammenhæng mellem aggression of forskellige faktorer 

 Z-score P-værdi Z-score 

justeret for 

tidspunkt 

P-værdi 

Grad af beruselse blandt gæsterne 5,23 0,000 4,56 0,000 

Antal personer på stedet 3,10 0,002 3,39 0,001 

Andel meget unge blandt gæster 0,63 0,528 0,96 0,339 

Antal i kø foran stedet 1,09 0,275 0,85 0,393 

Trængsel og trafik 4,10 0,000 3,92 0,000 

Dårlig luft 2,72 0,007 2,23 0,026 

Dårlig hygiejne 1,66 0,097 1,05 0,294 

Seksuel aktivitet 4,08 0,000 3,42 0,000 

 

Der ses klare sammenhænge mellem flere af de identificerede variable fra 

forskningslitteraturen og aggression. Også i Danmark er udskænkningsste-

der i fare for at genere aggressiv adfærd, hvis de er karakteriseret ved: at de 

er overfyldte, gæsterne er meget berusede, der er dårlig luft, og der et højt 

niveau af seksualiserende adfærd.  
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Kapitel 5 

Sikkerhedsproblemer på gaden 

 
 

Udskænkningssteder er som tidligere beskrevet designet til at få folk til at 

blive opstemte, købe spiritus og dermed lægge penge i baren. Dele af med-

arbejderstaben sørger for at få stemningen og forbruget op, mens andre dele 

af staben sørger for, at stemningen ikke bliver for vild eller aggressiv. Sær-

ligt dørmændene arbejder på at holde stemningen i ave, men også andre 

kan påtage sig denne rolle. For eksempel er bartendere og gogodansere ofte 

centralt placeret og har et godt overblik over de festende, og de kan derfor 

spille en vigtig rolle i forhold til at opdage og afvikle konflikter, før disse 

eskalerer. Også afryddere har gode muligheder for at lokalisere konflikter 

på et tidligt stade, da de bruger meget tid ude blandt de festende, når de tør-

rer borde af og samler glas og flasker. 

Udskænkningssteder kan betragtes som intensitetsmaskiner, der de-

stabiliserer folk, men som samtidig via en række præventive tiltag søger at 

mindske indtag af ulovlige rusmidler, vold og anden kriminalitet. Flere af 



61 

 

disse tiltag finder man ikke uden for udskænkningsstederne. Når de festen-

de træder ud på gaden, tager de deres alkoholpromille og opstemthed med 

sig, men de er ikke længere overvåget og reguleret af udskænkningsstedets 

medarbejdere. Derfor opstår mange skader i nattelivet på gadeplan snarere 

end indenfor på udskænkningssteder. 

Dette kapitel handler om sikkerhedsproblemerne i de umiddelbare 

omgivelser af udskænkningssteder. Det vil blive belyst, hvordan offentlige 

gader inddrages som en del af festen. Som vi skal se, hersker der på gade-

plan en anden festkultur end den, man finder indenfor på udskænkningsste-

der. I lyset heraf skal vi dernæst se på problemer med trafiksikkerheden, 

mangel på opsyn og konflikthåndtering i offentlige rum. 

At gaden uden for udskænkningsstederne er en central scene for risici 

forbundet med nattelivet var ikke oprindeligt en del af vores fokus for den-

ne undersøgelse, men takket være anvendelse af de etnografiske metoder, 

der er ustrukturerede og fleksible, har det været muligt for os at udvikle 

dette område som en central del af nærværende undersøgelse. 

Gadens festkultur 

Gader med en høj koncentration af udskænkningssteder kan i de sene natte-

timer virke kaotiske i forhold til udskænkningsstedernes regulerede rum. 

Man kan for eksempel opleve dette i Nørregade, Vestergade og Kattesundet 

i København, Jomfru Ane Gade i Aalborg og Store Rådhusgade i Sønder-

borg. Når folk kommer ud på gadeplan efter at have besøgt et udskænk-

ningssted, er de ofte pumpet op med energi og alkohol. De taler højere end 

normalt, slingrer måske, bruger ikke nødvendigvis fortovet, og skal de af 

med skrald eller lade vandet, er det ikke sikkert, at de ulejliger sig med at 

finde en skraldespand eller et toilet. Alt dette kan være til stor gene for be-

boere i området og kan også føre til spændinger de festende imellem. 

Udskænkningssteder har det med at tiltrække et klientel med nogen-

lunde samme æstetiske præferencer eller – om man vil – med lignende 

‘neo-tribale’ tilknytningsforhold (Maffesoli, 1996). I København kan mænd 

med smag for mænd tage på Masken og Never Mind, mens de litteraturel-

skende kan tage på steder som Underwood og Din Nye Ven. På gadeplan 

blandes grupperne, hvilket kan føre til forvirring, gnidninger og interessan-

te udvekslinger. Gaderummet om natten er på mange måder uforudsigeligt. 

Folk har mange forskelligartede ærinder. Nogle er der for at ryge, andre vil 
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have frisk luft. Nogle vil afgøre et styrkeforhold med en brydekamp, andre 

vil sidde på en trappesten og kysse i fred. Følgende feltnote giver et øje-

bliksbillede af en festgade i København: 

 

Der er så tæt på gaden, at jeg må mase mig frem eller gå i zigzag 

rundt om andre unge. At gå på gaden er et skift fra klubbens 

(strukturerede) rum til gadens (i natten kaotiske) rum og også et 

stemningsskift. Jeg oplever her, at menneskelige energier stritter 

i mange retninger, på kryds og tværs: Der sker uoverskueligt 

mange forskellige ting. Hver gang jeg bevæger mig få skridt vi-

dere på gaden, er mennesker på vej i nye retninger ... Det er ikke 

muligt at forudsige de følgende bevægelsesmønstre: Unge går 

frem og tilbage, stopper pludseligt op eller sætter sig pludseligt 

ned. Ingen bekymrer sig om fortovets grænsesignal. Den eneste 

påmindelse om orden er biler, der i en strøm, men meget lang-

somt baner sig vej gennem menneskemængden. 

 

Stemningen i festgader kan være præget af, hvad Mikhail Bakthin (1984) 

kalder for ‘karnevalisme’: Der er vendt op og ned på hverdagslivets normer 

og værdier, det forbudte er midlertidigt tilladt, latteren runger, og folk 

kommer hinanden mere ved på tværs af venskabsgrupper og sociale skel. 

Vi har således ved flere lejligheder observeret små selvbestaltede fester i 

gaderummet med spontan sang, dans, indtag af medbragte drikkevarer og 

generøs uddeling af knus. Her er ingen dørmænd til at frasortere uønskede 

typer og dæmpe gemytterne. Den karnevalistiske stemning er en vigtig del 

af gadelivets charme, men er også, som vi i det følgende skal se nærmere 

på, kilde til misforståelser, sammenstød og trafikproblemer. 

Trafikproblemer 

Festende er generelt rigtig dårlige trafikkanter. Rusmidler og festlig op-

stemthed har det med at svække evnerne til at vurdere og håndtere risici. 

Festende har det for eksempel med at bevæge de sig ind og ud af kørebanen 

om natten. Oven i købet på et tidspunkt, hvor der kan være risiko for, at 

også nogle af trafikanterne er berusede eller blot trætte. Flere af de perso-

ner, vi har interviewet, har da også peget på, at netop kombinationen af be-

ruselse og trafik er det største faremoment i det danske natteliv:  
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Det farligste, det er sgu nok bilerne, der kører forbi, hvor man er 

lidt fuld og står og svajer på fortovet. (Festende, København)  

 

Mangen en gang under vores natlige observationer har vi bevidnet fulde 

personer, der er vaklet af sted, faldet omkuld eller har stået desorienterede 

midt på en vejbane. At udskænkningssteder ofte samler sig i historiske by-

kerner, hvor gaderne og fortovene er smalle, kan medvirke til at festende 

benytter sig af vejbanen til at gå på. Følgende scenarie er typisk i festgader 

om natten: 

 

Pludselig høres et højt dyt, og en bil kommer ræsende ned gen-

nem Vestergade, der som altid på det her tidspunkt er fuld af 

mennesker ude på vejen. (…) Lidt længere nede af gaden ser jeg 

nogle, der ser mere fulde ud, som springer for livet, da bilen pas-

serer dem og drejer om hjørnet nede ved Lars Bjørns Stræde 

uden på noget tidspunkt at sænke farten. 

 

Taxaer og privatbiler i høj fart er en del af gadebilledet om natten. 

En del festende transporterer sig rundt i nattelivet på cykel. Cykel-

hjelme kunne være oplagte at bruge, når man cykler i mere eller mindre 

beruset tilstand, men cykelhjelme er alligevel et sjældent syn i nattelivet – 

muligvis af praktiske og/eller æstetiske grunde. Flere gange har vi observe-

ret uheld med cyklister, der har været så berusede, at de har haft svært ved 

at holde balancen både på cyklen og på deres egne ben. Følgende tilfælde 

illustrerer, at der i nattelivet er andre standarder for risikovurdering end i 

hverdagslivet: 

 

Efter nogle hundrede meter hører jeg et skrald bag mig og ser, at 

en pige er væltet på cykel og ligger på cykelstien med sin cykel. 

Hendes veninde og andre kommer hen, hun rejser sig. Jeg er let-

tet over, at hun kan stå, er hel osv., så jeg går videre og når at 

blive glad for, at de ikke overhaler mig på deres cykler – dvs. at 

de fornuftigt er stået af og trækker hjem. Jeg stopper op og venter 

ved fodgængerovergangen ved Dronning Louises bro, hvor pigen 

og hendes veninde indhenter mig på deres cykler. Pigen, der væl-

tede, klager sig højlydt over smerter i sin fod, mens veninden ad-
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varer hende mod hendes kørsel. Hun slingrer en del, “ej, pas nu 

på – nu passer du altså på”. Det virker ikke til, at veninden er 

overdrevet bekymret, men snarere at hun også synes, at det er lidt 

sjovt, at det er gået galt/kan gå galt igen. 

 

Små farer, mindre uheld, kontroverser og pinlig opførsel er ambivalente 

størrelser i nattelivet. Det er noget, mange helst vil undgå, men samtidig 

kan det være med til at gøre en bytur sjov og mindeværdig (Tutenges & 

Sandberg, 2013). Det kan nævnes, at eneulykker udgør 70 % af alle cyk-

listulykker
4
. Ofte er der kun tale om mindre uheld som i ovenstående til-

fælde, men der er også cyklister, der kommer alvorligt til skade eller om-

kommer ved eneuheld. Ved en fjerdedel af ulykkerne er cyklisten påvirket 

af alkohol. 

Men at vi kan observere, hvad der ligner farlig adfærd i nattelivet, er 

ikke det samme som, at der er en reel fare. Vi har derfor udtaget tal fra 

Danmarks Statistik for alkoholrelaterede ulykker blandt fodgængere og 

cyklister, og sammenlignet tallene for weekenden med tallene for hverdage. 

Ser man nærmere på tallene, er forskellen på weekend og hverdage 

dog endnu mere udtalt for fodgængere end for cyklister. Nedenstående fi-

gurer viser andelen af ulykker, der falder på weekenddage og hverdage, 

som er henholdsvis spiritusrelaterede og ikke-spiritusrelaterede for cykli-

ster og fodgængere. Tallene er hentet fra statistikbanken på Danmarks Sta-

tistik for perioden 1997-2012. Ser vi først på cyklisterne og dem for ikke-

spiritusrelaterede ulykker, falder ulykkerne kun i meget lille grad fredag til 

søndag. 

 

  

                                           
4
 Eneulykker på cykel, kilde: http://www.sikkertrafik.dk/Raad-og-viden/Paa-

cykel/Fakta-om-cykelulykker.aspx  

http://www.sikkertrafik.dk/Raad-og-viden/Paa-cykel/Fakta-om-cykelulykker.aspx
http://www.sikkertrafik.dk/Raad-og-viden/Paa-cykel/Fakta-om-cykelulykker.aspx
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Figur 5.1 Cyklisters ulykker på forskellige ugedage 

 

Figuren ovenfor viser andelen af henholdsvis spiritusrelaterede (blå 

linje) og andre ulykker (rød linje) på en given ugedag. Ulykker uden 

spiritus lørdag og søndag er langt sjældnere end tilsvarende ulykker 

andre dage, muligvis fordi færre kører på cykel disse dage. Derimod 

stiger de spiritusrelaterede ulykker i weekenden. 

 

 
Figur 5.2 Fodgængeres ulykker på forskellige ugedage 
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Helt tilsvarende stiger fodgængeres ulykker med spiritus involveret i 

stor stil på fredage, lørdage og søndage. Disse tal underbygger, at 

færdsel til fods og på cykel i spirituspåvirket tilstand i weekenden ud-

gør en alvorlig risiko for ulykker i trafikken. I hvilket omfang dette er 

knyttet til nattelivet i modsætning til private fester, kan vi desværre 

ikke fastslå baseret på tilgængelige tal. 

Turen hjem 

I løbet af en lang nat i byen oplever mange efterhånden et stemningsskifte 

fra opstemt rus til desorienteret træthed. Man er drænet for energi, og alko-

holens virkninger er ikke længere positive. Man vil bare hjem, og det kan 

kun gå for langsomt. Turen hjem kan for nogen klares med en gåtur, mens 

andre skal have fat i en bus, taxa eller andre køretøjer for at komme til for-

staden eller til en anden by. Længere ture hjem i en tilstand af desorienteret 

rus kan være strabadserende, hvilket kan føre til gnidninger mellem de rej-

sende. Står flere og venter på en taxa, kan der for eksempel nemt opstå 

skænderier. Tålmodigheden er begrænset ud på de små timer, og kø-

kulturen har det med at sejle. 

En repræsentant fra politiet i København beskrev situationen i hoved-

staden med disse ord: 

 

Der er jo de her faste taxaholdepladser, som typisk er oppe ved 

Rådhuspladsen, hvor der er de store taxaholdepladser. Det gør 

selvfølgelig, at der er en masse, der skal igennem byen for at nå 

op til Rådhuspladsen, og det giver anledning til problemer der 

hen på morgenen, at folk de er mere eller mindre påvirkede, og 

skal op og kæmpe om en taxa, og det giver da også typisk pro-

blemer, hvor vi skal ind og skille parter ad og sådan noget. Og 

der har da også været snak, om der var mulighed at indsætte nog-

le shuttlebusser, eller hvad hulen man skal kalde det, et eller an-

det som man kan transportere nogle af gæsterne fra indre by ud 

til de her taxaholdepladser, fordi man så kan få folk hurtigere 

væk fra indre by. Der er ingen tvivl om, at det, at de går rundt på 

gaden der om morgenen og egentlig kun med det ene formål at 

komme hjem, og jo hurtigere vi kan få dem hjem i seng, jamen jo 



67 

 

hurtigere bliver der jo ro. Problemet er bare, at de skal gå relativt 

langt for at komme til nogle taxaer. 

 

I Aalborg, Sønderborg og Nykøbing Falster kender man også til problemer 

med at få fragtet de festende hurtigt og sikkert hjem. Manglen på busser og 

taxaer får nogle til at tage en pirattaxa, blaffe eller stige ind i en bil med en 

beruset chauffør. En betjent fra Sønderborg politi forklarede: 

 

Jamen spritkørsel, det oplever vi selvfølgelig ligesom alle andre 

steder, men det er ikke mere udbredt blandt de unge, end det er 

blandt de ældre. Hvis nogle tager bilen hjem fra byen, så er det 

enten fordi, at de synes, de er smarte, eller også er det fordi, at de 

er løbet tør for penge, og så mener de, at det er billigt. De vil hel-

lere bruge pengene nede i byen, end de vil bruge dem på at tage 

en taxa hjem, når de har været i byen. 

 

En betjent fra Nykøbing Falster understregede, at unge generelt er imod 

spritkørsel; men det kan alligevel være fristende at tage bilen, når der er 

langt hjem. Man vil gerne hurtigt hjem, pengene er måske sluppet op, og 

der er måske ikke nogen busser eller taxaer i syne. Som vi senere vil kom-

me nærmere ind på, er der desuden en del unge, der meget nødig vil ende 

med at færdes alene i nattetimerne. 

Fuldskab som selvstændig risikofaktor 

Alkohol er medvirkende til mange trafikuheld, voldstilfælde, faldulykker 

og overdoseringer på gadeplan. På udskænkningssteder er der personale til 

at tage sig af de stærkt berusede, men på gaden er der langt mindre opsyn. 

Man møder dog af og til politi og Natteravne, som holder øje – også med 

de berusede – og de unge selv gør også et stort arbejde for at passe på hin-

anden (Jørgensen et al., 2007). Her er et eksempel fra vores feltnoter på, 

hvordan unge hjælper hinanden i nattelivet: 

 

Lige foran min cykel er der en lille gruppe arabere i 20’erne. En 

af dem sidder på fortovet og kaster op mellem sine ben. Han ser 

helt bevidstløs ud. En af hans venner står og holder ham siddende 

oprejst ved at støtte hans skuldre. 
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Her er et andet eksempel: 

 

Det viser sig, at én af gutterne er faldet i søvn og er nærmest 

ukontaktbar, da S-toget kommer, og hans kammerater forsøger at 

vække ham. De råber til ham og hiver i ham og får hevet ham ind 

i toget; han kan knap nok gå – de kommer ind i midtergangen, 

hvor han spytter en enkelt gang og ‘går i søvne’ fremad i små 

skridt. Hans kammerater holder øje med ham, men finder det og-

så morsomt, at han er så langt væk. Jeg tror, han vælter omkuld. 

 

Får en fuld person forvildet sig hen et øde sted eller væk fra vennerne, er 

det straks værre – særligt om vinteren. Unge uden et solidt socialt netværk 

kan også have problemer med at få hjælp.  

Gadevold 

I undersøgelsen “Unge, vold og utryghed i nattelivet” identificerer Rådgi-

vende Sociologer fem forskellige nattelivstyper: ‘den store midtergruppe’, 

‘slagsbrødrene’, ‘de bekymrede’, ‘de robuste’ og ‘risikogruppen’ (Rådgi-

vende Sociologer, 2008:33). I det følgende vil vi benytte kategorien ‘slags-

brødre’ til at belyse nogle af de verbale og fysiske konflikter, der opstår i 

nattelivet. ‘Slagsbrødrene’ udgør ifølge de Rådgivende Sociologer cirka 2-

3 % af alle unge, der går i byen. Gruppen består hovedsageligt af unge 

mænd, som ikke skyr vold, og som både har udøvet og været udsat for vold 

i nattelivet (Rådgivende Sociologer, 2008:33).  

I vores observationer er der løbende observeret verbale konflikter 

uden for udskænkningssteder. Disse konflikter forbliver som oftest verbale, 

blandt andet fordi tredjeparter holder konfliktparterne adskilt og på anden 

vis søger at dæmpe gemytterne. I sjældne tilfælde udvikler skænderier sig 

imidlertid til fysisk vold. Flere af de personer, vi har interviewet, har givet 

udtryk for, at der i nattelivet færdes personer, som de mener, bevidst opsø-

ger konflikter og vold. Feltnoterne nedenfor illustrerer en konfliktsøgende 

adfærd i nattelivet: 

 

Lidt henne af fortovet står en fyr og ser ud til at vente på os. Da 

vi passerer ham, begynder han at gå med os. Han har brunt hår, 

skæg og ring i øjenbrynet. Han har blod ned af hele den ene side 
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af hovedet og virker ret påvirket. Han spørger: “Vil I slås?”, 

hvilket jeg svarer “næh” til. “Hvorfor følger I så efter mig?”, 

spørger han. Jens svarer ham roligt, at vi jo bare skulle den her 

vej, og at det faktisk er ham, der følger efter os. Den fremmede 

fyr mumler noget og bliver ved med at gå efter os. Vi sætter far-

ten op og får ham efterhånden hægtet af. Jens fortæller mig, at 

nogen ude foran udgangen fortalte ham, at det var dørmanden, 

der havde pandet ham en. 

 

Slagsbrødre med ønske om konflikt kan hurtigt få et skænderi op at køre 

med dørmænd, der i reglen giver igen på ballade uden at vige (Søgaard, 

2013). En anden strategi er at opsøge områder og udskænkningssteder i by-

en, der har ry for at tiltrække ballade. Følgende feltnote er fra et område i 

København, der netop har ry for ofte at være ramt af ballade. Feltnoten illu-

strerer en situation, hvor den tidligere nævnte karnevalistiske stemning 

spinder ud af kontrol: To unge mænd tager sig nogle friheder, der giver an-

ledning til drillerier efterfulgt af vold.   

 

Springvandet på Gammeltorv ved Strøget i København. 

Henne ved springvandet udfylder vi spørgeskemaer med en 

gruppe på cirka 10 mand. Mange af dem er stofentusiaster med 

mange års udførlige erfaringer med mange forskellige typer af 

stoffer. Jeg laver et skema med en fyr (S), og derefter hygge-

snakker vi om lidt af hvert. Han er meget lattermild og kvik og 

har drukket tæt i adskillelige timer – har ikke taget nogle stoffer 

her til aften, men vil muligvis ryge hash eller skunk lidt senere på 

natten. S er 20 år, ca. 1,85 cm høj og 70 kilo tung. Jeg vil tro, at 

han er fra Somalia. Han taler flydende dansk, studerer og lever på 

SU. Vi står ved siden af en gruppe unge fra Østeuropa: fire mænd 

(Ø1-4) og to kvinder.  Ø1-4 er forholdsvis bredskuldrede – må-

ske håndværkere – og i alderen 20-30 år. De vil gerne have et 

spørgeskema, men jeg forklarer dem, at vores fokus er på danske 

unge. En bebrillet fyr fra S’s gruppe stiller sig op på springvan-

dets kant (ca. 1,5 meter højt) og danser lidt. Ø1 (den største af 

østeuropæerne) rusker lidt i hans ben for sjov. Lidt senere kravler 

S op på springvandets kant; han lyner ned og tisser i springvan-
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det. En kvinde fra Ø-gruppen sidder et par meter væk og rynker 

på næsen ved synet. Muligvis er Ø1 og denne kvinde kærester – 

de har i hvert fald stået tæt og måske også holdt om hinanden i de 

seneste 20 minutter. Ø1 skubber lidt til S, hvilket udløser latter. 

Så skubber Ø1 hårdere, så S falder på hovedet i springvandet. S 

er fuldstændig gennemblødt, griner, men er bestemt ikke glad. S 

bliver ved med at grine nærmest mekanisk, kommer op på kanten 

af springvandet og kaster sig i retning af Ø1 for at slå ham i an-

sigtet. S glider imidlertid på kanten og falder tungt ned for mine 

fødder. Han slår sig og bløder – muligvis fra hænderne. Jeg hjæl-

per ham op på benene og spørger, om han er OK. Han griner for-

sat og ryster på hovedet med et stramt drag om munden. Jeg går 

hen til Ø1 og siger, “That was not funny. You should go now, 

immidiately. Go away”.  Ø1 og de andre ranker ryggen og stiller 

sig tættere sammen med front mod mig. S prøver at komme forbi 

mig og prøver igen at ramme Ø1 i hovedet med et knytnæveslag. 

Han fejler imidlertid og slår et stort hul i luften. Jeg tager fat om 

S og siger, “Det er ikke det værd”. Kun to af S’s venner reagerer 

på situationen: den bebrillede fyr og en fyr med hvid sportsjakke 

(H). H ser passivt til. Den bebrillede er meget vred og skælder ud 

på Ø-gruppen og siger til dem, at de skal gå. Den bebrillede er li-

ge så spinkelt bygget som S. S prøver at vriste sig fri fra mit 

greb, men uden rigtig at lægge kræfter i. “Kan du ikke lige gå vi-

dere og forske i nogle andre, for jeg skal lige slå ham der”. S si-

ger indtrængende “Jeg skal bare lige slå ham én gang”. “Bare én 

gang”, gentager han igen og igen. Jeg prøver at overbevise S om, 

at Ø-gruppen ikke er nogle behagelige typer – at slagsmål med 

dem kun kan gå galt. Jeg siger igen til Ø-gruppen, at de skal gå, 

men en af dem siger, at Ø1 ikke havde skubbet S i med vilje. Det 

er efter min vurdering ikke rigtigt, men muligvis har Ø-gruppen 

nu overbevist sig selv om, at det var sådan, det skete. Det hele 

går så hurtigt, og jeg har et hyr med at holde på S, så jeg kan ikke 

nå at ringe til politiet. S giver mig sin mobiltelefon og Ipod: det 

er dyre sager for en på SU, men de er vist ikke gået i stykker. Ø1 

og de to kvinder fra gruppen er nu forsvundet. De øvrige mænd 

fra gruppen er her fortsat – en af dem taler i mobiltelefon mulig-
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vis for at kalde på forstærkninger. Jeg tolker i hvert fald mobil-

samtalen og hans kropsholdning som truende. S-gruppen har alle 

drukket meget tæt i rigtig mange timer, og dette er måske årsagen 

til, at kun to fra gruppen er involveret i optrinnet. Måske har de 

andre ikke opdaget noget? Måske er de afventende? Måske er de 

ikke tætte venner med S og vil ikke risikere skindet for ham? 

Den bebrillede siger noget om, at han er klar til at slå på tæven, 

hvis det er. S er nu faldet lidt ned; han vil dog gerne over til de 

øvrige fra Ø-gruppen, men jeg forklarer ham, at Ø1 er gået. Jeg 

giver mobiltelefon og Ipod til H og siger, at han skal holde godt 

øje med S. Jeg tager afsked med S, H og den bebrillede. Mit jak-

keærme, min skuldertaske og mine hænder er smurt ind i blod. 

 

Det er værd at bemærke, at ovenstående feltnote er fra den første nat, hvor 

der blev indsamlet data til dette projekt. Observatøren greb aktivt ind i kon-

flikten, hvilket er i strid med de sikkerhedsprocedurer, som vi ellers har 

fulgt i projektet. Det er imidlertid vanskelligt at handle velovervejet i vol-

delige situationer (Collins, 2008). Selvom man har taget en fast beslutning 

om at vige bort fra enhver voldelig situation for at tilkalde politi eller dør-

mænd, så kan man i kampens hede let miste overblikket og handle intuitivt. 

Feltnoten belyser også det forhold, at der på gadeplan sjældent er politi el-

ler dørmænd til at intervenere, hvilket efterlader de omkringstående med 

nogle vanskellige beslutninger: Skal man forsøge at adskille parterne? Bør 

man råbe om hjælp? Ringe til politiet? Kigge den anden vej? Forskningen 

på området giver ikke entydige svar på, hvordan man bør reagere. Flere 

studier viser, at en stigning i antallet af deltagere i en voldelig konflikt fører 

til en stigning i voldens omfang og sandsynligheden for skader (Graham et 

al., 2006). På den anden side kan det også være med til at afvikle en kon-

flikt, hvis venner eller udenforstående udtrykker deres afstandstagen til 

konflikten (Graham & Homel, 2008: 26). 

Adgangspolitik og frustration på gaden 

Flere dørmænd og bestyrere har forklaret os, at det er helt afgørende at sor-

tere i kunderne ved indgangen til udskænkningssteder – ellers “inviterer 

man bare problemerne indenfor” med risiko for at få skabt en dårlig stem-

ning, jage de gode kunder væk eller blive udsat for hærværk og slagsmål. 
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Det er som nævnt primært dørmændenes rolle at sortere i gæsterne, og dette 

gøres blandt andet på baggrund af regler udstukket af udskænkningsstedets 

ledelse. Dørmænd pålægges for eksempel mange steder at afvise berusede 

individer, hvis det lader til, at de ved indtagelse af yderligere alkohol kan 

være til fare for sig selv eller andre. De, der afvises, kan også være perso-

ner, som dørmændene har dårlige erfaringer med fra tidligere, eller det kan 

være personer, der giver et dårligt indtryk.  

Nogle udskænkningssteder skilter med, at de forbeholder sig retten til 

at afvise gæster på baggrund af en forkert eller upassende ‘attitude’. Dør-

mændene kan henvise til sådanne skilte, hvis afviste personer føler sig dår-

ligt behandlet. Følgende ‘6 Bud’ bruges for eksempel på en natklub i Kø-

benhavn til at sortere i gæsterne: 

 

1. Ingen synlige tilhørsforhold til organiserede bander og hooli-

gangrupperinger 

2. Kun pænt tøj og pæne sko 

3. Kun positiv og ædruelig attitude 

4. Fremvisning af gyldigt billede-ID 

5. Dørmændene forbeholder sig ret til at afvise personer 

/grupper af intimiderende karakter 

6. Alder: tirsdag 18 år, torsdag 18 år, fredag 20 år og lørdag 21 

år. 

 

Afvisninger i døren fører ofte til frustration blandt de afviste. En ejer af en 

natklub mente således, at et af de absolut største sikkerhedsproblemer i det 

danske natteliv skabes af frustrerede unge mænd, der er forment adgang på 

udskænkningssteder. Ejeren forklarede: 

 

Alle de her mennesker, som ikke rigtig ved, hvordan verden fun-

gerer, og som bliver afvist sted efter sted efter sted, fordi de har 

det forkerte tøj på og den forkerte attitude. Og der er jo nogle ba-

rer, der simpelthen bare siger, der skal være max. 10 procent 

mørke. Så de afviser alt, ikk’. Der er lidt et problem der. Fordi de 

[afviste] render jo forvildede rundt. 
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Frustrationerne hos de afviste synes ganske rigtigt at være store. Mange af 

disse frustrationer rettes mod dørmænd, men frustrationerne kan også gå ud 

over tilfældige folk i gaden. Flere gange har vi observeret grupper af unge 

mænd, der vandrer hvileløst omkring i gaden og forulemper forbipasseren-

de. Disse grupper ville muligvis skabe problemer på udskænkningssteder, 

hvis de blev lukket ind; men på gaden kan de bestemt også lave ravage, og 

her er opsynet med dem begrænset. 

Følgende feltnote omhandler en gruppe unge mænd, der formentlig vil 

have svært ved at blive lukket ind på udskænkningssteder grundet deres 

køn og antal (fem mænd), tøjstil (uformelt sportstøj) og hudfarve (mørk): 

 

Vi samles alle sammen udenfor, ti meter fra Studenterhuset. Her 

er mange mennesker og en god stemning. Gennem mængden be-

væger sig fem fyre af mellemøstlig herkomst – de er vel en 18-22 

år og iklædt farverigt sportstøj (kondisko, løse bukser, joggingtøj, 

kasket – den slags). Jeg lægger mærke til dem, fordi to af dem 

giver sig til at råbe op og skubbe til hinanden. De to ser aggressi-

ve ud, men det viser sig hurtigt, at de bare laver fis. De griner og 

smiler, og i det hele taget er gruppen generelt grinende og legen-

de i deres attitude. Gruppen bevæger sig videre med påfaldende 

høj hast, som om de skal nå noget. De signalerer travlhed, aktivi-

tet og højt humør – de er tydeligvis pumpet op med energi. De 

når forbi os og står et par meter væk. En af dem kommer til at 

vælte en parkeret cykel, men det ænser han knap nok. Cyklen får 

lov til at ligge. En flaskeindsamler stopper op og ser dem an: Ind-

samleren har en cykel fyldt med tomme flasker. Måske han er 

urolig for, at gruppen vil vælte hans cykel eller tage flaskerne? 

Gruppen bevæger sig nu hurtigt videre tilbage i den retning, hvor 

de kom fra. De passerer to unge kvinder på en 22 år. Jeg når ikke 

at se, hvad der sker, men hører blot den pæneste af kvinderne rå-

be “HOLD NU KÆFT! HOLD NU KÆFT!”, mens hun småløber 

efter gruppen. Men de når hurtigt væk fra hende i deres hurtige 

kapgangstempo. Kvinden griner og ryster på hovedet. Hun går i 

min retning, og jeg hører hende forklare til veninden, at “Først 

var der en, der tog mig på røven! Så blev jeg taget på brystet! Og 

så var der en, der prøvede at stikke fingre op bag i! Så kan det 



74 

 

være nok!”. Kvinden griner først, men hendes ansigtsudtryk æn-

drer sig gradvist fra at være grinende og så mere forurettet. Jeg 

vil tro, at det for kvinden lige tager nogle sekunder, før det syn-

ker ind, at hændelsen var grov. De to kvinder har tydeligvis 

drukket alkohol, men de er kun lettere berusede. Jeg ved ikke, 

om gruppen af fyre har drukket. Ingen i folkemængden griber ind 

i episoden, og jeg tror, at de fleste slet ikke når at opdage, hvad 

der skete. 

Betydningen af dørmænds indgriben i konflikter 

Dørmænds ansvarsområde er i sagens natur afgrænset til selve udskænk-

ningsstedet og omfatter ikke omkringliggende gader. Hvis en problematisk 

gæst bliver sendt væk fra et udskænkningssted, så er udskænkningsstedet så 

at sige af med problemet, og politiet eller andre instanser må tage sig af det. 

Tilstedeværelsen af politi i gadebilledet er imidlertid meget sparsom. I nat-

telivet er det primært private vagter og dørmænd, der holder ro og orden. 

Disse privatansatte tjener selvsagt private interesser frem for samfundet 

som helhed. 

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

sig uden indblanding fra politiet eller andre professionelle. Dette gør det 

oplagt for ‘slagsbrødre’ at opsøge gaden, når de vil igangsætte eller afgøre 

en konflikt. På gaden patruljerer politiet af og til, men det er forholdsvis 

nemt at undgå dem, hvis man vil, som illustreret i denne feltnote: 

 

Samtidig er der en lille flok arabiske fyre i sidste halvdel af ty-

verne, der er oppe at skændes med nogle andre, der er ved at gå 

om hjørnet ved Lars Bjørns Stræde. En af de arabiske mænd vil 

tilsyneladende slås med dem, men hans venner holder ham tilba-

ge og ser nervøst i retning af politiet. De løber om hjørnet, og 

ham, der gerne ville slås, får fat i en af dem, de skændes med, og 

venner fra begge flokke holder kamphanerne fra hinanden, – de 

er ved at komme ud af det ly, bygningen gav dem. Det virker til, 

at vennerne er mindre bekymrede for selve det forestående 

slagsmål, end de er om, hvorvidt de nu er i en blind vinkel fra po-

litiet, når der falder slag. Det ser ud til, at det går i sig selv, og de 

forsvinder ned ad Lars Bjørns Stræde. 
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Mange steder i verden er antallet af offentligt politi i nattelivet begrænset, 

mens der er et voksende antal privatansatte vagter og dørmænd. Også her 

til lands bevogtes nattelivet primært af private vagtværn (Søgaard, 2013). 

Frygten for at være alene i natten 

Blandt de interviewede er der flere, som har udtrykt utryghed ved at færdes 

i visse områder af byen om natten; særligt på øde steder samt steder karak-

teriseret ved et fravær af autoriteter. Flere nævner frygten for at blive over-

faldet uden nogen til at gribe ind. I København er Rådhuspladsen også 

kendt som ‘bokseringen’ – et eksempel på et sted, som flere anser for at 

være farligt. Selvom Rådhuspladsen stort set aldrig er øde, er der en ud-

bredt følelse af, at man her er på egen hånd og er alene om at håndtere 

eventuelle konflikter. Nogle interviewede lavede længere lister over steder, 

de prøver at holde sig fra om natten: 

 

Lena: Jeg bryder mig ikke om at være f.eks. nede omkring Fole-

haven, hvor jeg kørte i dag, og altså der er nogle specielle byer, 

jeg ikke bryder mig om. Ikke inde i indre København, der føler 

jeg mig ikke usikker, det er, hvis jeg kommer ud på de der lidt 

mer' – ja, hvis jeg var i Avedøre, ville jeg ikke føle mig tryg, og i 

Ishøj ville jeg ikke føle mig tryg, og Glostrup ville jeg ikke føle 

mig tryg i, og altså det er derude, hvor der er – Brønshøj – hvor 

der er lidt sådan ghetto-områder, der bryder jeg mig ikke om at 

være om aftenen, der føler jeg mig utryg, men ikke inde i indre 

København. 

 

Vores data kan ikke sige noget om, hvorvidt de unges risikovurderinger er 

realistiske. Men vurderingerne har konsekvenser. For eksempel fortalte en 

ung mand os, at han aldrig tager offentlige transportmidler om natten, da 

disse efter hans mening er farlige. I stedet valgte han konsekvent at bruge 

taxaer. 

Synet af dørmænd og politi er generelt noget, der indgyder tryghed 

blandt de festende, vi har interviewet. Flere har udtrykt utilfredshed over 

manglen på politi i gadebilledet: 
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Interviewer: Hvad synes du er de største sikkerhedsproblemer i 

nattelivet generelt?  

Kenneth: Turen ud og turen hjem, fra lejligheden til stedet, altså 

ud og hjem, især hjem, altså, jeg synes Strøget om aftenen, jeg 

føler mig aldrig nogensinde utryg, når jeg går nogen steder, men 

jeg synes Strøget om aftenen, det kan jeg – især der ved en fem- 

sekstiden, der kan man godt være uheldig, altså, og løbe ind i den 

forkerte person, forkerte tidspunkt, og der forstår jeg ikke, at po-

litiet ikke er mere til stede, altså bare har nogle faste patruljer, 

der står … Hvis du er på det ydre Nørrebro, så ved du godt, at der 

– nu skal du hjemad. Hvis du står og hænger et eller andet sted, 

så sætter du jo bare dig selv i farezonen. Indre by, der synes jeg 

godt, man kunne skærpe op omkring – bare have noget synligt 

politi til stede, fordi det ville gøre en kæmpeforskel.  
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Kapitel 6 

Opsummering 

Denne rapport er den første og største af to, der fremlægger resultater fra 

projekt ‘Fest i trygge rammer’. Her i rapporten har vi fremhævet en række 

sikkerhedsproblemer i nattelivet, der fører til fysiske og psykiske skader 

blandt unge festende samt bartendere og dørmænd i Danmark. Den anden 

rapport handler om forebyggelse og vil beskrive forskellige typer af inter-

vention, der kan minimere sikkerhedsproblemerne i nattelivet. Projektets 

resultater er desuden at læse i videnskabelige artikler, hvoraf to på nuvæ-

rende tidspunkt er udgivet (Mikkelsen, 2013; Tutenges et al., 2013), samt i 

populærvidenskabelige artikler, hvoraf tre er udkommet (Krøll, 2012; Tu-

tenges et al., 2012; Witte, 2012). 

Nedenfor kan læses rapportens hovedpointer i form af en liste over 

nogle af de væsentligste sikkerhedsproblematikker i det danske natteliv. 

Listen er ikke udtømmende. Havde vi anvendt andre metoder, ville listen 

have set anderledes ud. For eksempel kunne vi meget vel have valgt at bru-

ge mere avanceret udstyr til at måle lydniveauet på de udvalgte udskænk-

ningssteder, hvilket kunne have be- eller afkræftet vores formodning om, at 

der på større barer og natklubber i Danmark er en tendens til at spille for 

høj musik. Vores projekt bygger dog på et bredt spektrum af både kvantita-

tive og kvalitative metoder, og derfor mener vi at have fået godt ram på de 

aktuelle sikkerhedsproblemer i nattelivet.  

Det er også vigtigt at understrege, at nattelivet er i rivende udvikling. 

Flere af de problemer, vi her oplister, vil forhåbentlig forsvinde inden for 

en overskuelig årrække; men nye problemer vil opstå. Listen angår således 

sikkerhedsproblemer, der kan registreres her og nu, og som vi i projekt-

gruppen finder det særligt presserende at adressere i en nær fremtid. 

 

 Alkohol er det mest populære rusmiddel i nattelivet i Danmark og ud-

gør en større risikofaktor end ulovlige rusmidler såsom hash, kokain, 

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

de har svært ved at tænke klart og holde balancen. Den fuldskabsori-

enterede brug af alkohol er et af de absolut største sikkerhedspro-

blemer i det danske natteliv. 
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 Alkohol promoveres intenst i nattelivet og ikke kun ved hjælp af tradi-

tionelle, iøjnefaldende salgsteknikker såsom reklameskilte, merchan-

dise, løbesedler og TV-spots. Der tages også andre mere subtile 

salgsteknikker i brug, som hidtil er blevet skænket meget lidt op-

mærksomhed både i medierne og forskningen. Her følger nogle ek-

sempler på, hvad der her menes med ‘subtile salgsteknikker’: Nogle 

udskænkningssteder oplærer deres bartendere i at bruge forførelse, 

smiger, overtalelse og pression for at få kunderne til at købe flere 

drikkevarer; tilbud på ‘shots’, ‘sæt’, ‘startpakker’ etc. er udbredt, 

hvilket er med til at accelerere salget og indtagelsen af alkohol; visse 

udskænkningssteder er indrettet med teaterscene-lignende bardiske, 

således at kunderne konstant konfronteres med muligheden for kon-

sum; selve salget af alkohol gøres flere steder til en spektakulær be-

givenhed; og visse steder er indrettet med et minimum af borde og 

andre vandrette flader, hvilket kan være med til at øge kundeantallet 

per kvadratmeter samt drikkehastigheden. 

 

 Alkohol promoveres mest intenst på udskænkningsstederne, der bejler 

til det yngste publikum under 25 år. Netop de yngste festende er gi-

vetvis de mest modtagelige over for reklamer, bartenderes opfordring 

til merforbrug og andre former for ansporing. 

 

 Alkohol og fuldskab celebreres i nattelivet. Dette sker blandt andet via 

de alkoholreklamer, dekorationer og musikken, der er fremherskende 

på udskænkningssteder. Det sker også via bartenderne, når de bifal-

der storforbrugende kunder og legende skoser kunder med et mode-

rat alkoholforbrug. På mange udskænkningssteder har bartenderne 

selv et helt åbenlyst storforbrug af alkohol, hvilket også er med til at 

slå tonen an og accelerere alkoholindtaget. 

  

 Mange bestyrere og ejere af udskænkningssteder støtter op om barten-

dernes høje alkoholforbrug for eksempel ved at: Tillade at medarbej-

derne drikker store mængder alkohol i arbejdstiden; have rabatord-

ninger for bartenderne, 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 
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socialt pres på bartenderne i retning af at have et stort alkoholfor-

brug. En spørgeskemaundersøgelse viser, at hen ved hver femte bar-

tender inden for den seneste måned har indtaget 10 genstande eller 

mere i løbet af en enkelt vagt på arbejdet. 

 

 Der er på mange udskænkningssteder en incitamentsstruktur, der un-

derstøtter og fremmer bartendernes promovering af alkohol over for 

kunderne. På nogle udskænkningssteder belønner bestyrerne og ejer-

ne for eksempel de bartendere, der sælger mest, ved at give dem gra-

tis omgange eller udråbe dem til ‘månedens medarbejder’. Der fore-

går også på nogle udskænkningssteder en oplæring af bartenderne i, 

hvordan de bedst kan overtale kunderne til at købe flere drikkevarer. 

Problemet med, at bartendere promoverer druk og stordruk, er altså i 

vid udstrækning et ledelsesproblem.  

 

 Det er udbredt i det danske natteliv at udskænke alkohol til synligt be-

rusede personer. Det forekommer også, at der udskænkes til mindre-

årige.  

 

 Der er en klar sammenhæng mellem fuldskab og aggressiv adfærd. 

Graden af fuldskab og aggression stiger gradvist i løbet af natten. 

Udover fuldskab bidrager de følgende faktorer til aggression på ud-

skænkningssteder: overfyldte lokaler med deraf følgende trængsel og 

skubben, dårlig luft og højt niveau af seksualiserende adfærd (dvs. 

mange scoreforsøg, befamling af bryster/numse, kæleri, kys etc.). 

 

 I takt med at aggressionsniveauet stiger i løbet af natten, falder perso-

nalets evner til at håndtere aggressionerne. Dørmændene bliver mere 

og mere trætte, som natten skrider frem, og mange bartendere ram-

mes efterhånden både af træthed og fuldskab.  

 

 Medarbejderne på udskænkningssteder er en udsat gruppe i nattelivet. 

Meget af deres arbejde foregår om natten. Arbejdstempoet er i perio-

der meget højt, og pauserne er ofte få, korte eller ikke-eksisterende. 

På en del udskænkningssteder er der desuden problemer med et me-
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get højt støjniveau og tobaksrøg. Herudover er der de mange pro-

blemer forbundet med at skulle håndtere berusede kunder. 

 

 En central problematik for bartendere og dørmænd er det følelsesar-

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

dekommende, smilende og i højt humør. Egne, private følelser er der 

ofte ikke plads til, hvilket i længden kan være nedslidende; særligt 

når man arbejder med et beruset klientel. 

 

 Vold og aggressioner er en del af arbejdsmiljøet på udskænkningsste-

der. Spørgeskemaundersøgelser viser, at hver tredje bartender 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 adspurgte dørmænd blevet truet med våben og omkring 

48 % er blevet angrebet. 

 

 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 såsom fysisk konflikt-

håndtering og beslaglæggelse af våben og narkotika kan placere ved-

kommende 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. 

 

 Når folk forlader et udskænkningssted, tager de deres alkoholpromille 

og opstemthed med sig, men de er ikke længere overvåget og regule-

ret af udskænkningsstedets medarbejdere. Mange skader i nattelivet 

foregår på gadeplan snarere end indenfor på udskænkningssteder. 

 

 Dørmænds ansvarsområde er afgrænset til udskænkningsstederne, de 

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

blematisk gæst bliver sendt væk fra et udskænkningssted, så er ud-
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skænkningsstedet ikke længere ansvarlig for denne gæst; politiet el-

ler andre instanser må tage sig af problemet. Tilstedeværelsen af po-

liti i gadebilledet er imidlertid meget sparsom. I nattelivet er det pri-

mært privatansatte vagter og dørmænd, 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 ger-

ne vil starte et slagsmål, kan lettere gøre dette på gadeplan end inde 

på et udskænkningssted. 

 

 Rusmidler og festlig opstemthed har generelt negativ indvirkning på 

menneskers evner til at vurdere og håndtere risici. I nattelivet er der 

et udbredt problem med berusede fodgængere og cyklister, og der fo-

rekommer 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 desoriente-

ret rus kan være strabadserende, hvilket kan føre til gnidninger mel-

lem de rejsende. Står flere og venter på en taxa, kan der for eksempel 

nemt opstå uoverensstemmelser. I iveren efter at komme hurtigt 

hjem bliver nogle fristet til at tage en pirattaxa, blaffe eller køre i spi-

rituspåvirket tilstand. 

 

 Afvisninger ved indgangen til udskænkningssteder forekommer hyp-

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

tioner rettes mod dørmænd, men frustrationerne går også ud over til-

fældige folk i gaden i form af tilråb og vold. 
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Appendiks 1 

Dette appendiks opsummerer nogle af de centrale fund fra de strukturerede 

observationer, som vi foretog på de udvalgte udskænkningssteder. Som det 

står nærmere beskrevet i metodekapitlet, indsamlede vi de strukturerede 

observationsskemaer ved at besøge hvert af de 20 udvalgte steder mindst 

fire gange i omtrent en time per besøg. Hvert besøg blev foretaget af to 

medarbejdere, der uafhængigt af hinanden udfyldte et skema. 

Af de indsamlede skemaer kan vi se, at der på udskænkningsstederne 

er visse sikkerhedsforanstaltninger, der ikke er på plads. Der er andre lande 

og byer, hvor situationen er langt værre (Tutenges, 2009): I Danmark er 

dørmænd for eksempel relativt sjældent voldelige over for gæster, og med-

arbejderne på langt de fleste udskænkningssteder er ikke involveret i salg af 

illegale rusmidler. Alligevel peger vores strukturerede observationer på, at 

der i det danske natteliv er visse helt basale sikkerhedshensyn, der tilside-

sættes eller ignoreres. Dette skyldes givetvis manglende viden, mens det i 

andre tilfælde synes at hænge sammen med en skævvreden prioritering af 

høj omsætning i baren frem for ordentlige sikkerhedsforhold både for de 

ansatte og for de festende.  

Tabellen s. 91 giver et overblik over sikkerhedsproblemerne på de 20 

udvalgte udskænkningssteder. Som det fremgår, kunne vi på lidt mere end 

halvdelen af udskænkningsstederne observere, at der ikke var sikkerheds-

personale til stede. Dette er ikke nødvendigvis et problem. Der er ingen 

grund til at hyre dørmænd på små, fredelige beværtninger. Vi kunne imid-

lertid konstatere, at der også på nogle af de mest problemramte udskænk-

ningssteder var et fravær af sikkerhedspersonale. Steder, der igen og igen 

hjemsøges af vold, narkotikasalg og anden kriminalitet, har brug for dygtigt 

sikkerhedspersonale til at håndtere problemerne.  

Fuldskab er udbredt i det danske natteliv på begge sider af baren. På 

samtlige af vores besøg kunne vi således notere tilstedeværelsen af beruse-

de personer. Vi vurderede, at der på udskænkningsstederne i gennemsnit 

var 20 procent af de tilstedeværende, der var synligt berusede; en procent-

sats, der selvfølgelig varierede kraftigt fra sted til sted og på forskellige 

tidspunkter af natten. På 14 ud af de 20 steder observerede vi mindst én 

gang, at personale åbenlyst drak alkohol. Endvidere observerede vi synlig 
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brug af eller handel med illegale stoffer på 6 af stederne. Personer, som 

formodedes at være mindreårige, blev observeret 16 steder. Det skal dog 

her understreges, at det er vanskeligt at se på folk, om de er berusede og 

mindreårige. 

Størstedelen af de 20 udvalgte udskænkningssteder promoverede al-

kohol ved hjælp af en eller anden form for tilbud: 7 steder havde for ek-

sempel perioder med Happy Hour, og 5 steder havde perioder med ‘fri bar’. 

Der blev også observeret mange andre former for tilbud som f.eks. nedslag 

i pris ved køb af et større antal drikkevarer. 

Skiltning om ordensregler var fraværende på 8 ud af de 20 steder. 

Dans på borde og stole blev observeret 12 steder mindst én gang.  På 15 af 

de 20 steder observerede vi mindre end én dørmand per anslået 100 gæster. 

En måde at forhindre kraftig fuldskab på er at afvise berusede perso-

ner i døren. Dette praktiseres dog ikke særlig ofte i Danmark. Til trods for 

at vi observerede berusede personer alle steder, var det kun tre personer, 

der under vores tilstedeværelse blev afvist i døren – dette skete på to for-

skellige barer. Vi observerede som nævnt en del personer, som på os virke-

de til at være mindreårige. Vi observerede imidlertid kun seks tilfælde, 

hvor personer blev afvist i døren, fordi de var for unge – dette skete på seks 

forskellige udskænkningssteder.   
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Sikkerhedsproblemer 

  T
o

ta
l 

(n
=

2
0

) 

Sikkerhedsproblemer  

Intet personale i døren 11 (55 %) 

Berusede personer opholdt sig på stedet  20 (100 %) 

Andel synligt berusede per aften 20 % 

Ingen synlig skiltning om ordensregler 8 (40 %) 

Dans på borde og stole observeret 12 (60 %) 

Observeret formodede mindreårige 16 (80 %) 

Ikke nok personale (observation af mindre end én dørmand 

per 100 gæster) 
15 (75 %) 

Personale drikker åbenlyst 14 (70 %) 

Servering af drikkevarer i glas og glasflasker (observeret 

mindst to gange) 
15 (75 %) 

Synlig brug af eller handel med illegale stoffer  6 (30 %) 

  

Tilbud på alkoholiske drikkevarer  

Happy hour 7 (35 %) 

Fri bar 5 (25 %) 

Andre tilbud 16 (80 %) 

  

Personalets adfærd for at kontrollere miljøet  

Afviste at udskænke på grund af beruselse 0 (0 %) 

Nægtet adgang på grund af alder 6 (30 %) 

Nægtet adgang på grund af beruselse, stofpåvirkning eller 

adfærd 
2 (10 %) 
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