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• Rapporten

• Hur jobbar vi med krogpersonalen

• Dansa utan droger

• Krogar mot knark





Begreppsförklaring

• Krog Restaurang, bar, klubb, pub, osv

• Centralstimulantia Amfetamin, Kokain

• Cannabis Marijuana, Hasch



• Det är kursdeltagarna på RUS utbildningen (ansvarsfull 
alkoholservering) hösten 2017 och våren 2018 som anonymt har 
svarat på en enkät.

• Tidigare kartläggningar 2005-2009-2014 (drygt 300/tillfälle)

• Ingen person har medverkat i mer än en kartläggning.

• Sammanlagt är det 304 personer som har svarat.

• Åldersspann 19 – 61 år, medianålder 28 år.

• Mix av olika personalgrupper och inriktning på krog        (64% 
bartender)



Jag kommer att vara 

med på några bilder och 

delge  kommentarer från 

”enkätdeltagarna””



ALLA RESULTAT ÄR RÄKNADE I PROCENT

(OM INTE ANNAT ANGES)

https://www.google.se/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst.depositphotos.com%2F1561359%2F3865%2Fv%2F950%2Fdepositphotos_38656171-stock-illustration-3d-man-showing-okay-hand.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fse.depositphotos.com%2F38656171%2Fstock-illustration-3d-man-showing-okay-hand.html&docid=UpGuvdmYIqMGFM&tbnid=b-QfLWZLJtIxUM%3A&vet=10ahUKEwixp6u14Y7lAhVupYsKHTvCDhYQMwhWKBIwEg..i&w=1024&h=1024&itg=1&safe=strict&bih=1083&biw=1920&q=procenttecken&ved=0ahUKEwixp6u14Y7lAhVupYsKHTvCDhYQMwhWKBIwEg&iact=mrc&uact=8


Hur lätt tycker du att se om en gäst är narkotikapåverkad ?
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Mycket lätt Lätt Varken lätt eller
svårt

Svårt Mycket svårt Vet ej

Det är lättare och se om 

någon har tagit ”ladd” än om 

de har ”rökt på”



Händer det att du ser narkotikadepåverkade gäster,
när du jobbar ?
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Varje kväll En gång i veckan En gång i månaden Senaste halvåret Har ej sett

När jag jobbade på nattklubb 

såg jag narkotikapåverkade 

gäster varje kväll



Har du sett någon bli erbjuden narkotika på krogen i Göteborg ?
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Senaste veckan Senaste månaden Senaste halvåret Senaste året Nej Vet ej



Har du sett någon ta narkotika när du jobbar ?
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Varje kväll Senaste veckan Senaste
månaden

Senaste halvåret Senaste året Nej Vet ej

De flesta går ut och tar ”laddet”



Jämfört med 5 år sedan, finns det mer eller mindre narkotika på 
krogen i Göteborg idag
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Det finns mer narkotika Ingen skillnad Det finns mindre narkotika Vet ej



Vad säger de som jobbat i minst 5 år
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Det finns mer narkotika i dag Ingen skillnad Det finns mindre narkotika idag



Tycker du att narkotikapåverkade gäster skall avvisas från krogen ?
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Ja alltid Ja men bara om de stör Nej

72

89
85

98

2005 2009 2014 2018



Har du själv testat narkotika
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JA NEJ OBESVARAD
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2005 2009 2014 2018 16-84 år



• Ta bort spritborden

• Förbjud helrör

• Mer uniformerad polis inne på krogen

• Krogen måste göra ett ställningstagande (inte individen)

• Bättre koll på personalen

• Mer budskap om att vi vill jobba i en narkotikafri miljö

• Vi måste kunna be om hjälp utan att riskera tillståndet

Här kommer lite förslag och 

tankar från enkätdeltagarna



För att en samverkan skall kunna vara fruktbar och framgångsrik

måste både krogbranschen och myndigheter vara beredda att släppa

på eventuella fördomar som kan finnas om respektive yrkesgrupp 

Djävla 
fifflare

Myndigheterna ger ingen 
service- letar bara fel

50% av min arbetstid går till åt att ha 
kontakt med olika myndigheter

De skulle ju vara arbetslösa om inte 
jag bedrev krog

Vi måste ha koll 
på dem



SYMBIOS

GRUNDEN

Vi utgår från att en person som använder 

centralstimulantia vid krogbesök redan är påverkad 

av alkohol



Vad gör vi på ”narkotikapassen” ?

• Tecken på påverkan

• Skapa diskussioner runt ev. ”användande” i personalgruppen

• ”Gameplan”



Kännetecken på påverkan

 Använd många pusselbitar

 Säkerställ att ”tecknen” inte har annat ursprung 
(ex sjukdom)

 Om möjligt – prata med personen

 Följ de 5 budorden



• Alkohol

• Beteende

• Attribut/Modus

• Fysiska tecken 



Ökad risk för narkotikaanvändande

• Berusningsnivån

• Ålder på publik

• Sen öppettid

• Val av musik

• (Kontanthantering)

• ”Fel personal”

• Ointresserad ägare



• ”Flyers” om vem som säljer ”ladd” 
(på stav) har hittats på barerna i 
Linnestan 

• Gatupris kokain ca 800 kr gr

• Krogpris kokain ca 1200 kr gr

• Generellt har man hyfsat kunskap 
om ”vilka det är som håller på”

DAGSLÄGET GÖTEBORG

Avenyn

VasastanLinne-
stan

Vi är här 





En kampanj mot narkotika på krogen 



Dansa utan droger

Uppmanar till ställningstagande och skapa debatt. 

Krogarna använder sociala medier för att be kroggästerna 

att ta ställning mot narkotika.

Såväl gäster som personal utmanar vänner att lägga upp 

en film på när de dansar utan droger under hashtaggen

#dansa_utan_droger.



Tidsplan

- 2017 Otaliga samtal om ökad narkotikaanvändning

Nov 2017 Ansökan Länsstyrelsen

Dec 2017 Beviljade medel

Febr 2018 Inbjudan och rundvandring till branschen

Mars 2018 Första träff med branschen – vad vill de

Maj 2018 Andra träff med branschen

Maj 2018 Presenterar iden för reklambyrå

Juni 2018 Reklambyrå presenterar iden för branschen

Augusti 2018 Avstämningsmöte med branschen

31 aug 2018 Kampanj kör igång, delar ut T shirt och affischer

24 okt 2018 Rapport släpps, kampanjhelg



På sociala medier – och på krogen



Göteborgs Posten
- Sveriges Radio P4 väst

- SVT nyheter Väst
- TV 4 väst

- Drugnews
- Metro

- GT/Expressen
- Göteborg Direkt
- Vårt Göteborg

- Hotellrevyn
- Besöksliv

- Svenska Narkotikapolisföreningens medlemstidning

MEDIA





Medverkande krogar

• Yaki da

• Excet

• Tullen

• Valand

• SAK

• Lounges

• Irish Embassy

• Push

• Storköket

• Park lane

• Le Pain Francais

• Gretas

• 8ight

• Bellora

• Nefertiti

• Biljardpalatset

• Lipp

• Trägårn

• The Parlour

• Bryggeriet

• Casino cosmopol

• John Scott

• Folk

• Bon Bon bar







”De här är skitbra men 
kan ni påminna mig på fredag 
att personalen skall ha T shirt
på sig när de jobbar”

Nattklubbschef  Avenyn





Tack för mig

0705-267537


