
  
 

STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) grundades år 1995. STAD är en del av Centrum för Psykiatriforskning (CPF), ett 
samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Läs mer på www.stad.org 

 

 
 
Mer knark i Stockholms krogmiljö – Om studien 
 
Studien genomfördes av STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) under tidsperioden 
våren 2016 fram till sommaren 2017. Kroganställda i Stockholm tillfrågades om att anonymt besvara en 
enkät om narkotikasituationen på krogen. Enkätundersökningen tog ungefär 10-15 minuter och 
genomfördes i samband med STAD:s utbildning Ansvarsfull alkoholservering. Totalt besvarades 
enkäten av 665 personer från drygt 160 krogar. De medverkande var mellan 18 och 66 år (medel 28 år) 
och 53% var kvinnor och 47% män. 
 
 
Resultat 
 
Egen narkotikaanvändning bland kroganställda 
 
Andel kroganställda som:  
Någon gång använt narkotika:   61% 
Använt narkotika under det senaste året:   35% 
Använt narkotika under den senaste månaden:  14% 
 
Andel kroganställda som använt: 
Cannabis     59% 
Kokain     31% 
Ecstasy     24% 
Narkotikaklassade läkemedel utan recept   20% 
 
Andel kroganställda i åldern 18-24 år som: 
Någon gång använt narkotika:   67%  
Använt narkotika under det senaste året:   47% 
Använt narkotika under den senaste månaden:  22%  
    
 
 
Narkotikaförekomst på krogen och inställning till narkotika 
 
Andel kroganställda som har: 
Sett narkotikapåverkade gäster på krogen senaste halvåret:  78%  
Sett narkotikapåverkade gäster på krogen senaste veckan:  22%  
Sett någon bli erbjuden narkotika på krogen under det senaste året:  48%  
Sett någon ta narkotika på krogen under det senaste året:   43% 
Själva blivit erbjudna narkotika på krogen   51%  
 
Andel kroganställda som: 
Anser att narkotikapåverkade gäster alltid ska avvisas från krogen 71% 
Ringer polisen om de ser en narkotikapåverkad gäst  38% 
Anser att det ska vara olagligt att vara narkotikapåverkad  54% 
Anser att narkotika ska vara lagligt som tobak och alkohol  11% 
 
 
 
Se även den fullständiga rapporten för ytterligare information på www.stad.org. 
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