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1. Hvorfor en studie av bartendere i Oslo? 

KoRus Oslo fikk en henvendelse fra byråd for næring og eierskap om å bidra i arbeidet med Oslo kommunes 

alkoholpolitiske handlingsplan. I oppdragsbrevet ble vi bedt om å bidra med kunnskap om uteliv og illegal 

rus. I forlengelse av dette ønsket KoRus å gjennomføre en undersøkelse om illegal rus og arbeidsforholdene 

blant bartendere i Oslo. Da seksuell trakassering også er et tema som har fått stor oppmerksomhet de siste 

årene, valgte vi å inkludere dette i undersøkelsen.  

Arbeidet med handlingsplanen kom i gang i slutten av januar, og da utkast til handlingsplanen skulle sendes 

inn 31.03.2019, hastet det å komme i gang med datainnsamlingen. Spørreskjema ble derfor ikke testet så 

grundig som vi skulle ønske, men vi mener fremdeles informasjonen som kommer frem gir et viktig og godt 

bilde av arbeidsforholdene og utfordringene bartendere i Oslo møter.  

Det er flere studier som viser at narkotika er utbredt i utelivet (Bretteville-Jensen, Andreas, Furuhaugen og 

Gjerde 2019; Buvik, Bye og Gripenberg, 2018). Vi vet også at seksuell trakassering er et problem for de 

ansatte (Bråten og Sletvold Øistad, 2017), og flere medieoppslag i kjølvannet av #metoo har vist at mange 

gjester også utsettes for seksuell trakassering på utestedet. Både Folkehelseinstituttets bartenderstudie og 

FAFOs studie av seksuell trakassering er nasjonale, mens denne studien gir et viktig bilde av situasjonen i 

Oslo. FAFO har benyttet fagforeningen til å sende ut spørreskjema til respondentene, men vi vet fra en 

annen FAFO-studie at få bartendere er fagorganisert (Trygstad, Andersen, Hagen, Nergaard, Nicolaisen og 

Steen, 2014). Forhåpentligvis har denne studien nådd ut til en større andel av målgruppen - altså personene 

som jobber ute i Oslos uteliv. I informasjonsskrivet ble det opplyst om at KoRus Oslo gjennomfører studien 

og eier dataene.  

Vi ønsker å takke SALUTT-kursholderne for at de distribuerte og samlet inn spørreskjemaene, og alle 

informantene som tok seg tid til å svare på undersøkelsen. 
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2. Metode 

For å få mer kunnskap om arbeidsforhold for Oslos bartendere, kom vi frem til at en spørreundersøkelse var 

den mest hensiktsmessige metodikken. Bartendere er en yrkesgruppe det ofte er vanskelig å gjennomføre 

spørreundersøkelser blant, da de sjeldent er fagorganisert og har få felles møtepunkter. Vi mente derfor at 

SALUTT-kurset ville være en god arena for å rekruttere informanter. SALUTT-kurs er Oslo kommunes kurs for 

ansvarlig alkoholhåndtering og er obligatorisk for alle ansatte som jobber med alkoholservering på utesteder 

som er åpent etter klokken 0100. Kursholderne delte ut spørreskjema, som også inneholdt et 

informasjonsskriv om studiens formål og informasjon om at det var frivillig å delta. Ved kursdagens slutt, ble 

spørreskjemaene lagt i en låst postkasse som kun KoRus hadde tilgang til. Spørreskjemaene ble delt ut på 

alle SALUTT-kurs i februar og mars 2019. Spørreskjema var kun tilgjengelig på norsk.  

Spørsmålene i spørreskjemaet er primært hentet fra tre ulike studier. Bakgrunnsvariablene og spørsmålene 

om illegal rusbruk er hentet fra en studie som ble gjennomført av Folkehelseinstituttet om bartendere og 

illegal rusbruk (Buvik, Bye og Gripenberg, 2018). Spørsmålene om trygghet er inspirert av en dansk studie om 

arbeidsforhold i utelivet (Tutenges, Mikkelsen, Witte, Thyrring og Hesse, 2014), mens flere av spørsmålene 

om seksuell trakassering er hentet fra FAFOs studie om seksuell trakassering i serverings- og 

omsorgsbransjen (Bråten og Sletvold Øistad, 2017). Vi var i kontakt med Kristin Buvik på Folkehelseinstituttet 

og Mona Bråten på FAFO, og fikk tillatelse til å benytte spørsmålene. Spørsmålene og spørreskjemaets 

lengede ble diskutert med kursholderne fra SALUTT og en representant fra Næringsetaten, Oslo kommune.  

Svarene ble lagt inn manuelt av KoRus Oslo og deretter analysert i Oslos kommunes spørreskjemaløsning, 

kalt SurveyXact.  

I forkant av undersøkelsen kontaktet vi Norsk senter for Forskningsdata (NSD) for å høre om studien måtte 

godkjennes av dem. Ettersom undersøkelsen er helt anonym, og det ikke er mulig å identifisere 

respondentene, var tilbakemeldingen at det ikke var nødvendig å søke godkjenning.  

 

3. Resultater 

For å holde det oversiktlig, har vi delt inn resultatdelen i fire kapitler. Kapittel fire handler om 

bakgrunnsinformasjonen til informantene i undersøkelsen. Kapittel fem tar for seg trygghet på jobb, 
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herunder trusler og konflikthåndtering. Kapittel seks ser på narkotikabruk på utesteder, mens kapittel syv 

handler om seksuell trakassering av både bartendere og gjester på utesteder.  

Totalt 302 personer som jobber med alkoholhåndtering i Oslo besvarte undersøkelsen.  

 

4. Bakgrunn 

Vi ønsket å vite noe om bakgrunnen til informantene. Vi valgte derfor å spørre om kjønn, alder, hvor lenge 

de hadde jobbet i utelivsbransjen og på hvilken type utested de arbeidet. Dette for å se om 

bakgrunnsvariablenen påvirket svarene om narkotika og seksuell trakassering.  

 

4.1 Kjønn 

Respondentene ble spurt om kjønn. Her kunne de velge mellom mann, kvinne og annet. 

 

Ser vi ser av svarene, er det ganske likt mellom antall menn og kvinner. Det er noe flere menn. To 

respondenter oppga «annet» uten at dette ble fulgt opp med oppfølgingsspørsmål.  

 

4.2 Alder 

Respondentene ble bedt om å skrive alderen sin. 

 

Det var kun 69 prosent av respondentene som valgte å besvare spørsmålet om alder. Hvorfor dette svaret 

skilte seg ut er uklart, men det kan tenkes at det var for å holde seg mest mulig anonym. Blant de som 

svarte, var gjennomsnittsalderen 27,8 år. Det er verdt å merke seg at dette gjennomsnittet trekkes opp av 

noen få informanter på over 50 år.   
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4.3 Hvor lenge har de jobbet i utelivsbransjen 

At utelivsbransjen har et høyt gjennomtrekk, er dokumentert blant annet i FAFO studien av arbeidsforhold i 

utelivsbransjen (Trygstad m. fl. 2014). Informantene ble spurt om hvor lenge de hadde jobbet i 

utelivsbransjen. 

  

I tabellen ser vi hvor mange prosent som har jobbet ulik lengde. Som vi ser, har flertallet av informantene 

jobbet som bartender i mer enn tre år. Det er verdt å merke seg at det ikke spørres om de har jobbet på 

samme arbeidssted hele denne perioden.  

I et innledende møte med sentrale bransjeaktører, ble det spilt inn at bartenderne på SALUTT-kurs kunne 

være helt ferske i bransjen og at det derfor ville gi et dårlig bilde av situasjonen i utelivet. Våre data tyder at 

på dette ikke er tilfellet.  

 

4.4 På hvilke typer utesteder jobber informantene?  

Vi ønsket å vite på hvilke typer utesteder informantene arbeidet. Kategoriene er hentet fra 

Folkehelseinstituttets studie av bartendere. I spørsmålsteksten var det oppgitt «Hvis du jobber flere steder, 

oppgi utestedet du jobber oftest på». Tanken var her at de skulle krysse av der de jobbet oftest. Det ble 

imidlertid klart at bartenderne jobbet på mange forskjellige steder, eller steder som endret konsept ulike 

tider av uken eller døgnet. Det er et kjennetegn med det moderne utelivet at konsepter er fleksible 

(Chatterton & Hollands, 2002; Hadfield, 2006). Enkelte utesteder kan for eksempel være nattklubb i helgene 

og bar på ukedagene. Enkelte restauranter går også over til å fungere som rene barer etter at kjøkkenet har 

stengt. Svært mange krysset av på flere alternativer.  
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 Som vi ser av svarene, jobber de fleste informantene (58 prosent, n = 176) på pub eller bar. 24 prosent (n = 

73) jobbet på nattklubb, mens 37 prosent (n = 111) jobbet på restaurant. På «annet» ble det blant annet 

oppgitt konsertarenaer, event-lokaler og studentpuber.  

 

5 Trygghet på jobb 
Disse spørsmålene er i stor grad inspirert av en dansk studie av arbeidsforhold i utelivsbransjen (Tutenges, 

Mikkelsen, Witte, Thyrring og Hesse, 2014).  

 

5.1 Trusler 

Vi stilte spørsmålet «Har du i løpet av de 12 siste månedene opplevd å bli utsatt for følgende fra gjester på 

utesteder du jobber, eller selv sett at kolleger blir det?». Respondenten fikk her muligheten til å sette flere 

kryss dersom de hadde opplevd flere av forholdene. I ettertid ser vi at «ikke utsatt for dette» kunne vært 

inkludert som et svaralternativ, da det ville styrket validiteten. En betydelig andel respondenter svarte ikke 

på dette spørsmålet, og dette har blitt registrert som at de ikke er utsatt for noen av de nevnte hendelsene. 

Grafen viser prosentandelen som har blitt utsatt for, eller selv sett at kolleger har blitt utsatt for følgende 

hendelser de siste 12 månedene. 
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Det er grunn til å tro at tallet vil være langt høyere blant ordensvakter, da det ofte er de som må konfrontere 

gjestene (Graham og Homel, 2008). Det er usikkert om respondentene har tolket «kolleger» til også å 

omfatte ordensvaktene. 

 

5.2  Konflikthåndtering  

Respondentene ble bedt om å svare på om de i løpet av de siste 12 månedene har hatt behov for å gripe inn 

for å forhindre vold  

  

 

Som vi ser av tallene, er det 22 prosent (n= 65) som oppgir at de har måtte gripe inn både fysisk og verbalt. 

Tanken bak spørsmålet var å få kunnskap om i hvilken grad bartendere i Oslo må bedrive konflikthåndtering. 

Tallene viser at om lag halvparten av respondentene, 50 prosent (n= 148), har måttet gripe inn for å løse 

konflikter for å løse konflikter. Dette viser at det ikke bare er ordensvakter som håndterer konfliktsituasjoner 

på utestedene.  
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5.3  Trygghet på jobb  

Respondentene fikk spørsmål om de i løpet av de siste 12 månedene hadde følt seg utrygge på jobb.  

 

Svarene viser at i alt 23 prosent oppgir å ha følt seg utrygge på jobb de siste 12 månedene. Når vi deler dette 

på kjønn, ser vi at tallet stiger for kvinnene. 28 prosent av alle kvinnene oppgir å ha følt seg utrygge de siste 

12 månedene.  

Vi var videre interessert i å vite om lang erfaring var assosiert med trygghet. Tesen her var at personer som 

nylig har begynt å jobbe på utesteder kan være mer sårbare og kanskje lettere blir skremt.   

 

Tallene viser at dette ikke er tilfellet, og at personer som har jobbet to år eller lengre i større grad 

rapporterer å ha vært utrygge på jobb de siste 12 månedene, enn personer som har jobbet under ett år. Det 

er verdt å merke seg at det er store forskjeller i hvor mange respondenter de ulike gruppene inneholder. 
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6 Narkotika 

Flere studier viser at narkotika er svært utbredt på byen i Oslo. I en studie gjennomført av 

Folkehelseinstituttet i 2017, viste at 17,9 prosent av respondentene testet positivt på bruk av et eller flere 

narkotiske stoffer de siste 48 timene (Bretteville-Jensen, Andreas, Furuhaugen og Gjerde, 2019). Data ble 

hentet inn gjennom spyttprøver utenfor populære utesteder i Oslo sentrum.  

 

6.1 Hender det de ser gjester som er påvirket av narkotika?   

Bartendere ble spurt om det hender at de ser gjester som er påvirket av narkotika. 

 

 

Et flertall av informantene, 71 prosent (n= 211) observerte dette månedlig eller oftere. Hvorvidt denne 

spørsmålsformuleringen er godt egent til å kartlegge bartenderes observasjoner kan problematiseres. En 

utfordring er at bartendere ofte jobber i deltidsstillinger (Trygstad m. fl. 2014), og svært få jobber hver 

dag/kveld. En annen formulering som kanskje ville vært mer hensiktsmessig, ville være å finne ut hvor ofte 

de observer dette når de faktisk jobber.  

 

6.2  Hvor lett er det å se om gjester er påvirket av narkotika?  

Vi ønsket å vite hvor lett informantene syntes det er å se om en gjest er påvirket av narkotika. 
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Vi ser at 32 prosent (n= 96) synes det er veldig lett eller lett, og 24 prosent (n= 72) synes det er vanskelig 

eller veldig vanskelig. Flertallet, 40 prosent (n= 118) synes det verken eller lett eller vanskelig. 

 

Her er det verdt å merke seg at samlebetegnelsen «narkotika» nok kan være et dårlig begrep. Mens det er 

enkelte stoffer det kan være enklere å observere, kan andre være vanskelig. Data gir ingen informasjon om 

hvilke stoffer som er enkle å gjenkjenne symptomene av, og hvilke som er vanskelige. 

 

6.3  Har de kastet ut gjester på grunn av narkotikabruk? 

Vi ønsket å vite hva bartendere gjorde dersom de oppdaget at noen var narkotikapåvirket. Vi spurte derfor 

om de noen gang hadde bedt en gjest forlate utestedet de jobbet, eller bedt en vakt kaste ut gjesten fordi de 

mente han / hun var narkotikapåvirket. 

 

Vi ser av tallene at 42 prosent (n= 124) har gjort dette flere ganger, 20 prosent (n= 58) har gjort det en gang, 

mens 39 prosent (n= 115) aldri har gjort det. 

 

6.4  Hva gjør de hvis de ser noen bruke narkotika? 

Informantene ble også spurt hva de ville gjort dersom de så noen bruke narkotika på utestedet de jobbet. 

Her hadde de muligheten til å sette flere kryss om ønskelig. 
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Vi ser at flertallet ville kontaktet ordensvaktene (65 prosent, n= 196), eller leder / annen kollega (56 prosent, 

168). 39 prosent (n= 118) ville kontaktet gjesten direkte, mens 15 prosent (n= 45) ville kontaktet politiet. En 

liten gruppe på tre personer ville ikke gjort noen ting, mens syv personer ikke vet hva de ville gjort. 

Det er verdt å merke seg at vi ikke har informasjon om hvorvidt skjenkestedene der informantene arbeider 

har ordensvakt, eller om bartenderen er alene på jobb. Det kan også være store variasjoner i hvordan 

narkotikaen brukes. Hvis det for eksempel kommer to personer ut fra samme toalett kan det være 

mistenkelig, men likevel noe annet enn hvis en gjest sniffer kokain fra bardisken.  

 

En kvalitativ tilnærming problemstillingen vil nok være hensiktsmessig for å finne ut mer om hvordan ulike 

situasjoner håndteres, og hva som påvirker bartendernes handlinger.  

 

6.5  Har utestedet rutiner hvis det avdekkes narkotika?  

Avslutningsvis spurte vi om utestedet hadde rutiner for håndtering av narkotikabruk blant gjestene. Det ble 

presisert at vi med rutiner mener en arbeidsinstruks, eller faste handlinger som skal utføres. 

 

 

Av svarene ser vi at 43 prosent (n= 130) oppgir at arbeidsstedet har slike rutiner, mens flertallet 55 prosent 

(n= 165) ikke har det, eller er usikre på om de har det. Noen få har skrevet i tekstfeltet at det er rutiner på 
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noen av stedene de arbeider, men ikke alle. Data sier ingenting om hva rutinene er, eller om de faktisk 

følges.  

 

7 Seksuell trakassering 

Seksuell trakassering i utelivsbransjen har vært et stort tema, særlig etter at #metoo-debatten satte seksuell 

trakassering på dagsorden. Svært mange av historiene som kom frem i kjølvannet av dette, handlet om 

uønskede seksuelle handlinger gjennomført i alkoholrus, eller på utesteder. At bartendere er en av flere 

yrkesgrupper som utsettes for seksuell trakassering, er godt dokumentert (Bråten og Sletvold Øistad, 2017). 

Siden det kan være grunn til å anta at også mange gjester trakasseres på utesteder, ønsket vi også kunnskap 

om bartenderes erfaring med at gjester blir utsatt for trakassering.   

 

7.1 Utsatt for uønsket fysisk seksuell trakassering  

Vi spurte informantene om de hadde blitt utsatt for uønsket fysisk seksuell trakassering i jobbsammenheng i 

løpet av de siste 12 månedene. Dette ble eksemplifisert med berøring, klemming eller kyssing. De ble altså 

spurt om de selv hadde blitt utsatt for dette, ikke om de hadde observert at andre ble det. 

 

Vi ser av tallene at kvinner i langt større grad enn menn hadde opplevd dette. 29 prosent av mennene svarte 

at de hadde opplevd dette siste 12 månedene, mens hele 57 prosent av kvinnene rapporterte det samme.  

Vi ønsket å vite om det var store forskjeller mellom de ulike utestedstypene når det gjaldt uønsket fysisk 

seksuell trakassering. Vi ser av tabellen under at det for mennene var en ganske lik fordeling. Særlig mellom 

nattklubb, restaurant og hotell var det meget små forskjeller.  
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For kvinnene var derimot situasjonen en annen. Her ser vi at nattklubbene skiller seg ut som en utestedstype 

hvor hele 75 prosent av kvinnene har opplevd uønsket fysisk seksuell trakassering de siste 12 månedene. På 

bar / pub har 63 prosent opplevd dette, mens restaurant og hotell ligger på 56 og 58 prosent.  

 

Igjen er det grunn til å merke seg at det er forskjeller i hvor store de ulike gruppene er. 

 

7.2 Hvem sto bak trakasseringen? 

Vi ønsket å vite hvem som sto bak trakasseringen og spurte der om informantene ble utsatt for uønsket 

fysisk seksuell trakassering fra noen av de følgende. Her var det mulig å sette flere kryss. 
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Vi ser av tabellen at gjestene er det klart største gruppen som står bak den seksuelle trakasseringen. 21 

personer oppga å ha blitt utsatt av dette fra kolleger og seks hadde blitt utsatt for det fra ledere.   

 

7.3 Har gjester blitt utsatt for trakassering? 

Da flere nyhetssaker har avdekket at gjester har blitt utsatt for seksuell trakassering på utesteder, var vi 

interessert i å vite om bartendere opplevde dette. Vi spurte derfor om de hadde opplevd at en gjest ble 

utsatt for fysisk seksuell trakassering på arbeidsplassen i løpet av de siste 12 månedene. Dette ble 

eksemplifisert med berøring, klemming, kyssing. 

 

Vi ser her at et knapt flertall hadde opplevd dette. 44 prosent av mannlige bartendere hadde opplevd at 

gjester ble utsatt for fysisk seksuell trakassering, mens 50 prosent av de kvinnelige svarte det samme. En 

mulig tese var at kvinnelige bartendere er mer oppmerksomme på dette, men vi fant ingen store forskjeller 

mellom kjønnene. 

 

7.4 Utsatt for uønsket verbal seksuell trakassering 

Det er ikke bare uønsket fysisk seksuell oppmerksomhet bartendere kan utsettes for. Vi spurte derfor om de 

hadde blitt utsatt for uønsket verbal seksuell oppmerksomhet i jobbsammenheng i løpet av de siste 12 

månedene. Dette ble eksemplifisert med nærgående kommentarer om kropp, klær, utseende, privatliv eller 

seksuelle forslag og hentydninger. 
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Vi ser her at halvparten av respondentene har blitt utsatt for dette de siste 12 månedene. Hvis vi deler på 

kjønn ser vi at kvinner i langt større grad utsettes for dette. 74 prosent av de kvinnelige bartenderne har 

opplevd å bli utsatt for dette.  

 

7.5 Hvem står bak den uønskede verbale seksuelle oppmerksomheten?  

Vi ønsket å vite hvem som sto bak denne uønskede verbale seksuelle oppmerksomheten. Her var det mulig å 

sette flere kryss dersom man var utsatt for dette fra flere grupper. 

 

 

 

Igjen ser vi at gjestene i stor grad er de som utsetter bartenderne for dette. 

 

7.6 Gjester utsatt for uønsket verbal seksuell oppmerksomhet 

Vi spurte også om bartenderne hadde opplevd at en gjest ble utsatt for uønsket verbal seksuell 

oppmerksomhet på arbeidsplassen i løpet av de siste 12 månedene? Dette ble eksemplifisert med 

nærgående kommentarer om kropp, klær, utseende, privatliv eller seksuelle forslag og hentydninger. 

 

Vi ser av tallene at det er en noe høyere andel som har opplevd at gjester blir utsatt for dette enn for fysisk 

seksuell trakassering.  
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7.7 Er seksuell trakassering et tema på arbeidsplassen? 

Informantene ble spurt om i hvilken grad de vil si at seksuell trakassering i jobbsammenheng er et 

samtaleemne på dere arbeidsplass. 

 

Her var det en jevn fordeling mellom kvinner og menn. 19 prosent oppga at dette i svært stor grad, eller stor 

grad var tema på arbeidsplassen.  

Vi ønsket videre å se hvordan dette fordelte seg på de ulike utestedstypene.  

 

Vi ser her at ansatte som oppgir å jobbe på nattklubber i større grad enn andre utestedstyper svarer at dette 

enten i svært stor, eller stor grad er et samtaleemne på arbeidsplassen. Samtidig er det verdt å merke seg at 

bare 28 prosent oppgir dette. 

 

7.8 Kastet ut gjest på grunn av trakassering av ansatte 

Respondentene ble spurt om de noen gang har bedt en gjest forlate utestedet der de jobber, eller bedt en 

vakt kaste ut gjesten fordi de mente han/ hun trakasserte dem eller andre kolleger seksuelt. Her er det verdt 

å merke seg at spørsmålet gjelder noen gang, ikke de siste 12 månedene.  
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Vi ser at omtrent halvparten av respondentene oppgir å ha gjort dette. Da en stor andel av bartenderne 

oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering, fremstår det som at mange gjester har gjort dette uten å bli 

kastet ut.  

 

7.9 Kastet ut gjest på grunn av trakassering av andre gjester 

Vi ønsket også å vite om de hadde kastet ut gjester på grunn av trakassering av andre gjester, og spurte 

derfor om de noen gang bedt en gjest forlate utestedet de jobbet, eller bedt en vakt kaste ut gjesten fordi de 

mente han/ hun trakasserte andre gjester seksuelt. 

 

Vi ser her at tallene er ganske like for å kaste ut gjester som trakasserer ansatte.  

 

7.10 Har utestedet rutiner for håndtering av seksuell trakassering blant gjestene? 

Bartenderne ble spurt om utestedet de jobber ved har rutiner for håndtering av seksuell trakassering blant 

gjestene? Rutiner ble eksemplifisert med en arbeidsinstruks, eller faste handlinger som skal utføres. 

Spørsmålsformuleringen nevner blant gjester og vi ser at dette kan være åpent for tolkning. Tanken bak 

spørsmålet var å vite om det var rutiner for å håndtere situasjoner hvor gjester blir utsatt for trakassering fra 
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andre gjester. 

 

Vi ser at bare 40 prosent av respondentene oppgir at har slike rutiner. En stor andel (34 prosent) oppgir at de 

ikke vet om de har det. Hvis vi ser på fordelingen på type utested, ser vi at ansatte på nattklubber i størst 

grad oppgir å ha slike rutiner. 

En utfordring med dette spørsmålet er igjen at da mange informanter jobber på flere forskjellige utesteder, 

kan det være at enkelte av stedene har rutiner, mens andre ikke har det.  

 

8 Videre oppfølging 

Å jobbe på utested gjør at man havner i mange komplekse situasjoner. Mange av spørsmålene i et 

spørreskjema er lite egnet til å fange opp dette. Hvordan de håndterer narkotikabruk og seksuell 

trakassering kan påvirkes av mange forhold. Har utestedet ordensvakter? Har bartenderen fått med seg hva 

som skjedde? Er det egentlig bartenderes ansvar? Hva legger de i rutiner? Alt dette er vanskelig å fange opp 

gjennom et spørreskjema.  

Det vil for eksempel være stor forskjell på om to personer kommer ut fra samme toalettbås og om noen 

sniffer kokain direkte fra bardisken. Det samme gjelder seksuell trakassering, som kan variere fra relativt 

uskyldige, men ubehagelige handlinger, til alvorlige kriminelle handlinger. Hva skal til for at de skal kastes ut? 

Denne undersøkelsen har dokumentert at bartendere i Oslo i stor grad observerer at gjester er påvirket av 

narkotika. Den dokumenterer også at mange bartendere utsettes for seksuell trakassering og at mange 

utesteder mangler rutiner for å følge opp begge forholdene.  

For å kunne iverksette evidensbaserte tiltak som adresserer problematikken, trengs det i større grad 

dybdekunnskap om problemstillingen. Det forslås derfor å gjennomføre dybdeintervjuer med bartendere for 
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å følge opp funnene i denne studien. Dette vil gi en dypere og mer inngående kunnskap om hvordan 

bartendere i Oslo håndterer situasjonene denne studien har kartlagt.  
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