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Krogpersonal knarkar 

mer än allmänheten

VF 6/14/2006

Socialtjänsten i ny rapport:

Mycket narkotika på karlstadskrogar

Sveriges Radio 24 maj 2005 - 16:21
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Bakgrund

• Förening krogar mot knark bildas av 17 krogar i Stockholm, 2000

• Mobilisering mot narkotika, Tresstadssatsing Stockholm, Göteborg 

och Malmö 2002 

• Startade 2005 i Karlstad

• Samverkan med STAD och krogkommissionen

• Permanentades 2006 i Karlstad, nämndbeslut

• Samarbete serveringstillstånd och tillsyn och samordnare ANDT
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Krogar Mot Knark (KMK) är en metod som bygger på samverkan, utbildning och effektiv 

tillsyn. Visionen är att bransch och myndigheter tillsammans skapar en trygg och säker 

krogmiljö fri från narkotika för såväl gäster som personal.

VAD ÄR KROGAR MOT KNARK?
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Hur är vi strukturerade?

• Styrgrupp ( Krögare, Polis, Kommun och 

företagshälsovård) 4 gånger per år

• Avtal skrivs vart annat år. 12 krogar 

• Stormöte 1 gång per år för alla i nätverket

• Åtagande för krögare, polis och kommun 
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Avtal
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Krogen
Utbilda nyckelpersoner

Samverkan

Möten

Drogtesta personalen

Delta i kampanjer

Policy

Inte boka drogliberala artister

Polisen
Narkotikautbildning KMK

Samverka

Möten

Funktion för nätverket

Delta i kampanjer

Riktade insatser mot narkotika på 

krogarna

Åtaganden i avtalet

Kommunen
Samordna utbildningsinsatser

Samverka

Kalla och boka lokal till möten

Genomföra enkätundersökning

Samordna lokala kampanjer

Uppföljning med Clarahälsan

Uppföljning och revidering av avtal
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Utbildning av nyckelpersoner Slumpmässiga drogtester Kampanjer
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Buss-Tv 
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Vad kostar det att vara med 

i Krogar mot knark årligen?

Kampanj/ Marknadsföring/ Sociala medier                   2000 kr/ krog per år

Glädje och trygghet v.20-22

Slumpmässiga drogtester 10% av personalen             1000-1200 kr per person

Clarahälsan

Narkotikautbildning krogar mot knark  maj                    200 kr per person
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Entrén
• Bra belysning och en noggrann kontroll för att förhindra att 

narkotikapåverkade gäster kommer in på krogen.

• Vakter och entrévärdar ska vara mer observanta på besökare 

• som springer in och ut ofta.

• Specialutbildade vakter i narkotika i entrén. 

• Uppmärksamhet på drogtecken i garderoben. 

• Kameraövervakning vid entrén.

Vad kan vi göra för att 

minska och försvåra användandet 

av narkotika i krogmiljön?
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Vad kan vi göra för att 

minska och försvåra användandet 

av narkotika i krogmiljön?

Toaletter

• Såga av nederdelen på dörrarna.                                                                                              

• Ta bort toalettlock/ eller sätta halktejp.                                                                                 

• Sätt halktejp på alla släta ytor som gör att det blir svårt att lägga upp en lina på 

(exempelvis pappershållare, sanitetsbindhållare osv.)                                

• Sätta galler på fläkthål eller liknande för att inte kunna gömma narkotika.        

• Sätta in puff fläktar som gör att det blir svårare att lägga upp en lina.                         

• Öka synligheten på toaletter genom ronderande personal
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Se över krogens utformning

• Privata bås, undanskymda bord, mörka hörn, områden, belysning.

• Limma lyftbara takplattor där det är lätt att gömma narkotika.

Om det är möjligt så sätt upp ett innertak. 

• Utöka kontroll i hela krogmiljön genom att låta vakter rondera.
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Polisen

• Tillsyn mot narkotika i krogmiljön.

• Utbildning

• Nära samverkan med nätverksanslutna krogarna och restauranger.

• Informera om lägesbilden gällande narkotika på planerat stormöte för alla KMK - krogar i 

Karlstad.

Kommun

• Utöka nätverket med flera krogar, restauranger och hotell. Desto fler vi blir som samarbetar 

mot knarket desto svårare att både bruka och sälja narkotika.

Tillsammans kan vi hjälpas åt i nätverket.

• Genomföra en kartläggning/ enkätundersökning på alla krogar/restauranger som är 

anslutna till nätverket krogar mot knark för att få en bild av narkotikasituationen i 

Karlstads krogmiljö.  
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1. Samla ihop information som kan överlämnas till polisen 

• Hur många var det i sällskapet? 

• Hur såg de ut? Fanns det något som sticker ut som är lätt att känna igen, 

t.ex. tatueringar 

• Är de ofta hos er? 

Åtgärder som krogen kan vidta om polis inte kan 

komma till platsen vid tillfället. 
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• Vad har gjort att ni misstänker att den här/ de här personerna 

använder narkotika?  

• Vet ni vad de heter eller har ni till identifierat personen/personerna? 

2. Vad kan ni göra på plats? Samla ihop information som kan 

överlämnas till polisen 

• Avvisa gästen/sällskapet enligt alkohollagen

• Neka personen/personerna att köpa i baren enligt alkohollagen

• Punktmarkera personen/personerna så det blir obekvämt för dem 

att vara kvar på krogen 
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Enkätundersökning för krögare, personal, 

ordningsvakter/entrévärdar

En del av metoden krogar mot knark är att mäta den 

lokala narkotikasituationen.

Den första mätningen genomfördes 2005 i samband 

med att Karlstad gick med i Krogar mot knark.

Undersökningen är anonym och syftet med den är att 

påvisa en översiktsbild.

Mätningen ska genomföras vart annat år

Start: 17 mars till 13 april 2020

Länk:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWiYb8S-

AI6ibqXBTv6GDXLhX2biVz2wjIham5FyXwiKdUmQ/vie

wform
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