
Fysiska faktorer som påverkar 

berusning

• Påverkar fysiska faktorer hur berusade restauranggästerna 

blir? 

• Vilka är dessa faktorer? 

• Kan rätta fysiska faktorer hindra att gästerna blir alldeles för 

berusade?



Gästers vilja att konsumera 

alkohol

Kan det styras?

Kan det minskas?

Kan det förebyggas?



Tillsyn av serveringsställen

Hur lätt är det egentligen?

https://www.youtube.com/watch?v=Iftqve-mBDQ&app=desktop


Riskfaktorer

• Flash points.

• För få sittplatser.

• Stolar i baren.

• Mörkt, dålig belysning.

• Stå upp och dricka.

• Hög musik.

• Övertäckta fönster.

• Hög inomhustemperatur.

https://www.youtube.com/watch?v=IRiUSzOwpfg&app=desktop


• För många människor på ett litet utrymme.

• Ingen insyn, övertäckta fönster, källarlokal.

• Dåligt underhåll i lokalen.

• Icke förväntad underhållning.

• Inga regler.

• En ”låt-gå-för-den-här-gången-attityd”.

• Rökmaskin.

https://www.youtube.com/watch?v=o-arpzvZ8bE


Vad kan man göra?

• Adekvat belysning.

• Ta bort stolar i baren.

• Walk the bar.

• Dryckesbatteri i framkant av baren.

• Speglar bakom baren.

• Servera öl i glas.

• Undvik rökmaskin, alt rök som skingras fort.

• Undvik trånga passager med högt flöde av människor.



• Pelarbord.

• Bry sig om hur stället ser ut.

• Policy som anslås på toaletten.

• Sitta ner och dricka i möjligaste mån.

• Sänk temperaturen.

• Sänk musiken.

• Personaltäthet.

• ”Lagom” många bartenders.









Ett bra exempel på festlokal

Ågesta film.









Ett mindre bra exempel







Hur påverkas gäster?

Serveringsställen utan några aktiviteter har enligt forskning 

mindre berusningsdrickande och mindre risk för ”aggression”.

Aktiviteter = dans, spel tex biljard och dart, band som spelar.

Enligt studie som gjorts i Montana (USA) så dricks det mer om 

bandet som spelar är ”dåliga”. Dessutom visade det sig att 

tempot på olika countrylåtar påverkade dryckesmönstret.



Till slut, vad är viktigast?

• Temperatur.

• Ljus.

• Hög musik.

• Trångt. 

• För få sittplatser.



Konferens i Portugal 

Forskning presenterades som handlade om just hur miljön 

påverkar dryckesmönstret på nattklubbar samt användning av 

narkotika.

1. Mörker

2. Ljus

3. Ljuseffekter



Musik i nattlivet

• Musik som ”management tool”. Vem går vart? Vilka gäster 

vill man locka till sig?

• Influera dryckesval.

• Påverka dryckestempo.



Vad kom man fram till?

• Musik höjer alltid alkoholkonsumtionen.

• Hög musik = dricker mer.

• Låtar som handlar om att dricka alkohol påverkar gäster att 

dricka mer.

• Den dryck man ”frontar” med lockar till sig en viss publik.

• Liveband kan styra dryckesmönster genom att tex ta pauser 

vid ”rätt” tillfälle så att gäster går till baren och handlar mer, 

får en känsla av att de ska ”passa på”.



Motverka brott?

• Target hardening.

• Access control.

• Natural surveillance.

• Reducing anonymity.



Stölder i restaurangmiljö

• I nattklubbsmiljö är det främst kvinnor mellan 21-25 som är 

utsatta för stölder.

• 67% av stölderna begås inom en period av 75 minuter efter 

det att gästen gjorde entré.



Vad ökar risken?

• Delad uppmärksamhet.

• Mycket folk.

• Alkohol.

• Dålig belysning.



Åtgärder

• Var i restaurangen begicks stölden?

• Finns det mer utsatta ställen i restaurangen för gästen?

• Bygg bort/åtgärda genom att undvika ”flash points”, mörker, 

rumsavdelare, överservering. 











Till sist, vad är viktigast?

• Dålig ventilation/för varmt.

• Höga ljudnivåer.

• Mörkt/dålig belysning.

• Trångt.

• För få sittplatser.

• Ingen insyn.


