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NARKOTIKAANVÄNDNING I NÖJESMILJÖER 

Undersökningar visar att nattklubbsbesökare har drygt tio gånger större sannolikhet 

för att ha prövat stimulantia  

(23.11.2006, LISSABON) Undersökningar bland unga människor i nöjesmiljöer har visat att de har tio gånger 
större sannolikhet för att ha prövat stimulantia än sina jämnåriga i befolkningen i övrigt. I några fall uppgav 
omkring två tredjedelar av nattklubbsbesökare* att de tagit sådana substanser minst en gång i livet. 
Narkotikaanvändningens utveckling i nöjesmiljöer är ett av tre teman (1) som EU:s narkotikacentrum (ECNN) 
i år behandlat mer ingående vid sidan av sin Årsrapport 2006 över situationen på narkotikaområdet i 
Europa, som offentliggörs i Bryssel idag.  

Enligt undersökningen har nattklubbs- och musikmiljöerna i EU blivit allt mer varierande, i synnerhet efter 
utvidgningen 2004. Evenemangen kan vara alltifrån stora kommersiella musikfestivaler — som lockar till sig 
tusentals människor — till mindre arrangemang och klubbar av olika slag. Dessa miljöer är dessutom i ständig 
förändring. Många av de stora technoställena som var populära på 1990-talet har nu slagit igen och i några 
delar av Europa har det istället växt fram ett antal mindre klubbar och esoteriska evenemang.  

Narkotikacentrumet presenterar en analys av droganvändningen som bygger på enkäter som genomförts i 
nöjes- och klubbmiljöer runtom i Europa. Narkotikacentrumet säger emellertid att resultaten av enkäterna 
måste tolkas med försiktighet eftersom de bara har genomförts i några länder och ofta koncentrerat sig på 
evenemang där man vet att narkotikaanvändningen är utbredd (2). Trots dessa begränsningar ger de “en 
värdefull insikt om unga människors narkotikaanvändning i dessa miljöer”.  

På några ställen i Frankrike, Italien och Storbritannien uppgav drygt 60 procent av nattklubbsbesökarna som 
deltog i undersökningen att de hade prövat kokain vid något tillfälle i livet. Samtidigt uppgav drygt hälften av 
besökarna som utfrågats i Tjeckien, Frankrike, Ungern, Nederländerna och Storbritannien att de någon 
gång hade tagit ecstasy, en drog som nu är populärare än amfetamin i de flesta miljöer.  

Ketamin och GHB är substanser som används i mindre utsträckning än ecstasy men uppges förekomma 
regelbundet i klubbmiljöer. Enligt vissa enkätundersökningar varierar andelen personer som någon gång tagit 
ketamin från 7 procent i Tjeckien till 21 procent i Ungern och andelen personer som någon gång tagit GHB 
från 6 procent i Storbritannien till 17 procent i Nederländerna. För hallucinogena droger rapporteras höga 
siffror i nattklubbsenkäterna i Tjecken, där 45 procent av de utfrågade någon gång hade prövat LSD, och i 
Frankrike där 55 procent någon gång hade prövat s.k. magiska svampar.  

Nattklubbsturism och narkotikaanvändning i samband med semesterresor 

Översikten visar att narkotikaanvändarna i nöjesmiljöer tenderar att vara unga människor som är socialt 
integrerade, har anställning eller går utbildning och har en inkomst att förfoga över. Denna köpkraft tillsammans 
med billigare resor och de öppna gränserna inom EU har bidragit till utvecklingen av både nöjesliv och turism.  

Forskningen visar att sannolikheten för att unga människor ska pröva droger, eller använda droger oftare, är 
större när de är på semester utomlands. I Spanien är det rekreationella missbruket störst på turistorterna vid 
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Medelhavet. I Sverige, där narkotikaanvändningen är låg i jämförelse med Europa i övrigt, visar en studie att 
23 procent av ungdomarna som prövat olagliga droger hade gjort detta första gången utomlands. Intervjuer 
med unga människor på väg hem från semester på Ibiza, som genomfördes som ett led i en studie i 
Storbritannien, visade att användningen av samtliga droger var högre under semestern än hemma — 
exempelvis hade drygt en tredjedel av ecstasyanvändarna (37 procent) tagit ecstasy fem eller fler dagar i 
veckan under semestern, vilket är minst fem gånger oftare än den typiska andelen (7 procent) hemma i 
Storbritannien.   

De långsiktiga riskerna med alkohol förbises ofta 

Undersökningar visar tydligt att de flesta unga människor i EU fortfarande inte betraktar narkotikaanvändning 
som ett obligatoriskt inslag i nöjeslivet. För majoriteten av de unga är det musiken, de sociala aspekterna och 
alkoholen som gör att de söker sig till dessa miljöer. Tillverkare av alkoholhaltiga drycker drar nytta av den 
lukrativa nöjesmarknaden och erbjuder nya drycker för yngre åldersgrupper, i synnerhet unga kvinnor. Detta 
skapar hälsorisker då nattklubbsbesökare ofta dricker alkohol till övermått, ibland i kombination med olagliga 
droger (exempelvis är det vanligt att ta kokain tillsammans med alkohol, vilket kan öka kokainets toxiska effekt). 
Intervjuerna visade att nattklubbsbesökarna i regel är medvetna om de hälsomässiga och juridiska riskerna i 
samband med narkotikaanvändning, men att de är mindre medvetna om, eller mindre bekymrade för, de 
problem och risker som på lång sikt är förbundna med alkoholkonsumtion.  

Prevention kontra livsstil  

Det har skett ett paradigmskifte i det narkotikaförebyggande arbetet och fokus ligger nu på hur olika livsstilar 
påverkar unga människors fritid och på att utmana de ungas föreställning om att narkotikaanvändning är 
någonting ”normalt”.  

I det förebyggande arbetet använder man sig alltmer av Internet för att nå ut till unga narkotikamissbrukare och 
potentiella missbrukare i deras egen värld och få dem att kritiskt tänka igenom sina narkotikavanor och bedöma 
riskerna. Preventionsinsatser som enbart går ut på att informera eller övertala den enskilde fungerar inte enligt 
narkotikacentrumet. Därför växer det fram bredare ”miljöstrategier”, som till exempel reklamförbud, riktlinjer 
för säker klubbverksamhet (3) och särskilda tillstånd för evenemang. Meningen är att dessa strategier ska 
motverka den aggressiva marknadsföringen av lagliga och olagliga rusmedel och att få bort föreställningen om 
att rökning, starka drycker och narkotika är ”coolt” och hänger samman med det att ”vara vuxen” eller ”göra 
uppror”. Metoderna har redan anammats i en del länder och ska göra lagliga rusmedel mindre tillgängliga och 
reglera de miljöer där rusmedel används. 

Narkotikacentrumets direktör Wolfgang Götz kommenterar: ”Att bli berusad eller ”hög” har blivit en viktig del 
av en lyckad utekväll för alltför många unga människor i Europa. Om vi inte bryter kopplingen i unga 
människors medvetande mellan att ta rusmedel och att ha kul så kommer hälsokostnaderna och de sociala 
konsekvenserna att bli avsevärda. Vi måste därför samarbeta med nöjesbranschen och se till att miljöerna som 
unga människor besöker är så trygga som möjligt. Vi måste också nå ut till ungdomarna för att se till att de inte 
blundar för de skador som användning av rusmedel kan leda till på lång sikt. Framför allt behöver vi få bukt 
med den falska föreställningen om att utsvävningar är synonymt med lycka — och ersätta den med 
inställningen att kemiska stimulantia inte är en förutsättning för att ha roligt”. 

* ”Nattklubbsbesökare” — unga människor som besöker organiserade nattklubbs- och musikevenemang. 
Anm.: 
(1) “Developments in drug use within recreational settings” finns enbart på engelska på http://issues06.emcdda.europa.eu   
(2) Beroende på att miljöerna, åldersintervallen och undersökningsmetoderna varierar är det i regel mycket svårt att göra 
jämförelser. Uppgifterna som presenteras stödjer sig på bästa tillgängliga skattningar av prevalensen i ett urval länder.     
De kan inte anses vara representativa statistiskt sett.  
(3) Riktlinjer för säker klubbverksamhet syftar till att skapa en trygg och hälsosam fysisk miljö för nattklubbsbesökare (t.ex. 
förebygga överhettning, erbjuda gratis vatten).  
Grafik: Se fig. 2, 3, 4 i detta temakapitel.   


