
Forebyggelse af vold i nattelivet



➢ Alkohol/fuldskab

➢ Koncentrationen af mange forskellige mennesker/segmenter

➢ Ofte to mænd, der ikke kender hinanden

➢ Motivet er ofte oplevet provokationer eller manglende respekt

➢ Nogle individer finder spænding ved volden, men synes at udgøre en lille 
gruppe
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Vold i nattelivet
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Sikkerhedsproblemer i nattelivet

• Graden af beruselse blandt gæsterne
• Trængsel og trafik på gulvet
• Antal gæster på stedet
• Høj ’seksuel aktivitet’ defineret som mange 

scoreforsøg, befamling, kæleri, kys mv.
• Dårlig luft

Kilde: Tutenges, Sebatian et. al. (2014)



Strategier til forebyggelse af vold i 
nattelivet
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Reducere åbningstiderne (+)
➢ Norsk erfaring: Politiregisteret vold steg 16% for hver ekstra time (tidsrummet kl. 1-3)

Reducere koncentrationen/tæthed af udskænkningssteder (?)

Mulige mekanismer: 

➢ Generelle beruselsesniveau stiger med udskænkningsstedernes åbningstider

➢ Sene åbningstider skaber mulighed for private forfester med indtag af billig alkohol

➢ Stærk konkurrence der reducerer priser på alkohol, fx happy hour mv.

➢ Tiltrække gæster der kan lide at drikke sig fuld

➢ Skaber særlig dynamik med berusede mennesker på gaden, der bevæger sig mellem 
udskænkningsstederne
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Begrænse nattelivet



➢ Anbefales stærke samarbejder med en pakke af koordinerede tiltag, der er målrettet de 
lokale problemer

Partnerskaber om ansvarlig udskænkning:

➢ STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) (+)
➢ Formaliseret partnerskab, uddannelse af personale, effektiv tilsyn og håndhævelse (politi og 

bevillingsmyndighed)

Adresserer situationelle faktorer ved udskænkningsstederne:

➢ Safer Bars programmet (+)
➢ Risikovurdering af udskænkningssted og uddannelse af personale (spotte aggressive tegn og kommunikation)

➢ Udskifte glas med plastikglas ift. skade (?)
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Regulere, styre og kontrollere



”Når de festende 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”  

Kilde: Tutenges, Sebatian et. al. (2014)

➢ Synligt politi (+)

➢ Natteravnene og gæster i nattelivet, der intervenerer (?)

➢ Forebyggende videoovervågning (-)
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Regulere, styre og kontrollere



➢ Påvirke unges alkoholnormer og kultur – særligt forebygge drukkultur
➢ Flere forskellige strategier med parter som SSP, Sundhedsmyndighederne, 

Uddannelsesinstitutionerne, foreninger, NGO’er mv.

➢ Sundhedsstyrelsens ‘Ansvarlig udskænkning’ , fx festmiljø på uddannelsesinstitutionerne

➢ Både de unges normer, men også udskænkningsstedernes alkoholpraksis og hermed 
tilgængeligheden af alkohol, fx happy hours, fri bar mv. 
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Forandre gå-i-byen-kulturen



Strategi Begrænse nattelivet Regulere, styre og kontrollere Gå-i-byen kulturen

Tiltag • Reducere åbningstiderne (+)

• Begrænse koncentrationen/ 

antallet af 

udskænkningssteder (?)

• Stærke partnerskaber med 

koordinerede tiltag (+)

• Uddannelse af personale (+/-)

• Udskifte glas med plastik (?)

• Synligt politi (+)

• Natteravne og gæster, der 

intervenerer (?)

• Forebyggende videoovervågning (-)

• Adresserer normer og kultur  -

særligt i forhold til drukkultur

Fordele • Strukturel ramme for alle

• Antagelig økonomisk billigt for 

det offentlige

• Interessenter involveres og inddrages • Element i en bæredygtig 

forandring

Udfordring • Forskellige interesser og 

balanceret hensyn i forhold til 

ønsket med lokalt natteliv

• Efterlevelse, implementeringsgrad og 

institutionalisering af samarbejde og 

tiltag (bæredygtigt og vedvarende)

• Ressourcer til kontrol og koordinering

• Langvarig indsats
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Perspektivering
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Nyt udspil 14. november 2021

‘Tryghedsskabende initiativer rettet mod nattelivet’

➢ Forbud mod paradekørsel i nattelivszoner

➢ Krav om autoriserede dørmænd eller autoriserede vagter i nattelivszoner

➢ Bortvisning af uromagere i nattelivszoner

➢ Forbud mod detailsalg af alkohol i nattelivszoner    


