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NARKOTIKA I EUROPA – FAKTA OCH SIFFROR 
Årsrapport 2006 över situationen på narkotikaområdet i Europa  
och Statistikbulletinen för 2006 
Får ej offentliggöras före: kl. 11.00 MET den 23 november 2006 

 
 
 
 

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) presenterar 
härmed ett urval av ”fakta och siffror” ur sin 
 
Årsrapport 2006 över situationen på narkotikaområdet i Europa 
http://annualreport.emcdda.europa.eu 
 
och 
 
Statistikbulletinen för 2006 
http://stats06.emcdda.europa.eu 
 
Observera att denna text endast ska vara en snabbreferensguide och användas i anslutning 
till de berörda avsnitten i årsrapporten och statistikbulletinen, som ger mer utförlig information 
om sammanhanget samt metodologiska anmärkningar och förbehåll. 

Den statistik som redovisas avser 2004 (eller det senaste år för vilket uppgifter finns 
tillgängliga). En del information är en sammanfattning från andra organs rapporter. 
Fullständiga uppgifter om källor finns i årsrapporten och statistikbulletinen. 

För mer utförliga uppgifter om livstidsprevalens samt prevalens senaste året och senaste 
månaden per drogtyp och land, se tabellerna GPS-1, GPS-3 och GPS-5 i statistikbulletinen 
för 2006. 
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Cannabis 

• Cannabis är fortfarande den drog som är mest utbredd i världen när det gäller 
produktion och handel och den drog som beslagtas mest i EU. 

• Enligt preliminära uppgifter ökade antalet beslag av hasch och marijuana i EU under 
2004, samtidigt som den totala mängden beslag av båda sorterna minskade i flertalet 
EU-länder under samma år (rapporter saknas fortfarande för några länder). 

• Genomsnittspriset i missbrukarledet på både hasch och marijuana sjönk i de flesta 
EU-länder under perioden 1999–2004. 

• År 2004 uppgavs halten av THC i hasch i missbrukarledet i genomsnitt variera mellan 
lägre än en och 17 procent, medan styrkan i marijuana var mellan 0,6 och 18 procent 
(den högre siffran avsåg huvudsakligen marijuana som framställts under artificiella 
förhållanden inom EU).    

• Av alla vuxna (15–64 år) i EU, Bulgarien, Rumänien och Norge uppskattas det att 
o 65 miljoner vuxna använt cannabis minst en gång (provat drogen) – 20 procent 

av alla vuxna,  
o 22,5 miljoner använt det under föregående år (användning under senare tid) –     

7 procent av alla vuxna, 
o 12 miljoner har använt de under den senaste månaden (nuvarande användning) 

– 4 procent av alla vuxna, 
o 3 miljoner använder det dagligen/nästan dagligen (intensivanvändning) – ungefär 

1 procent av alla vuxna. 
 
• Beroende på land som undersökts uppger mellan 2 och 31 procent av de vuxna i 

Europa att de någon gång använt cannabis och de flesta länders prevalens ligger på 
mellan 10 och 20 procent. 

• Beroende på land som undersökts uppger mellan 1 och 11 procent av de vuxna att 
de använt cannabis under det senaste året och de flesta länder har en prevalens på 
mellan 3 och 8 procent. 

• Beroende på det land som undersökts uppger mellan 0,5 och 8 procent av de vuxna 
att de använt cannabis under den senaste månaden.  

• Cannabis uppges vara den främsta problemdrogen av omkring 15 procent av dem 
som söker behandling för drogproblem i Europa och av 27 procent av dem som söker 
behandling för första gången i sitt liv, vilket innebär att det är den näst vanligast 
rapporterade drogen efter heroin.  
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Kokain 
 
• Efter cannabis är kokain den största drogen i den internationella narkotikahandeln. 

UNODC uppger att Colombia är den största producenten i världen av illegal koka,  
följt av Peru och Bolivia. Den globala kokainproduktionen år 2004 uppskattades till 
687 ton.  

• Merparten av det kokain som beslagtas i Europa kommer direkt från Sydamerika       
(i huvudsak Colombia) eller via Centralamerika och Västindien, även om delar av 
Afrika blir allt viktigare transitområden för det kokain som förs in i Europa.  

• Under 2004 beslagtogs uppskattningsvis 74 ton kokain i EU. De flesta beslagen 
rapporterades i Västeuropa. Under de senaste fem åren har Spanien stått för ungefär 
hälften av de beslag och mängder som konfiskerats i EU.  

• Enligt preliminära uppgifter minskade antalet beslagtagna mängder kokain under 
2004. Genomsnittspriserna för kokain i missbrukarledet sjönk i de flesta EU-länder 
under perioden 1999–2004. 

• I EU, Bulgarien, Rumänien och Norge uppskattas det att av alla vuxna (15–64 år) 
o 10 miljoner har använt kokain minst en gång (provat) – drygt 3 procent av alla 

vuxna,  
o 3,5 miljoner har använt det under föregående år (användning under senare tid) – 

1 procent av alla vuxna, 
o 1,5 miljoner har använt det under den senaste månaden (nuvarande användning) 

– 0,5 procent av alla vuxna.  
  

• Beroende på land som undersökts uppger mellan 0,4 och 6 procent av alla vuxna att 
de någon gång använt kokain. 

• Beroende på land som undersökts uppger mellan 0,1 och 3 procent av de vuxna att 
de använt kokain under det senaste året och de flesta länder har en prevalens på 
mellan 0,3 och 1,2 procent. 

• Beroende på land som undersökts uppger mellan noll och 1 procent av de vuxna att 
de använt kokain under den senaste månaden. 

• Kokain är den tredje vanligast rapporterade orsaken till att påbörja behandling av 
missbruk efter heroin och cannabis. Ungefär 8 procent av alla ansökningar om 
behandling avser kokain.  

• Av de nya klienter som påbörjade behandling av kokainmissbruk i EU uppger ungefär 
80 procent att de använder kokainpulver och 20 procent crack-kokain. 
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Amfetaminer: amfetamin och metamfetamin 

• När det gäller produktion och handel spelar Väst- och Centraleuropa fortfarande stor 
roll för amfetamin men inte metamfetamin, vars användning och produktion i hög grad 
är begränsad till ett fåtal länder.  

• I Europa är framställningen av metamfetamin i huvudsak begränsad till Tjeckien, där 
det framställts illegalt sedan mitten av 1980-talet under det lokala namnet ”pervitin”.  
År 2004 rapporterades framställning också i Slovakien och Bulgarien. 

• Av de 6 ton amfetamin som beslagtogs i världen 2004 beslagtogs 97 procent i 
Europa, främst i Väst-/Centraleuropa och sydöstra Europa. Av de 11 ton 
metamfetamin som beslagtogs i hela världen 2004 beslagtogs ungefär 59 procent i 
Ost- och Sydostasien och 37 procent i Nordamerika.  

• I EU har antalet beslag och mängder av amfetamin som beslagtagits ökat sedan 
1999.  

• I EU, Bulgarien, Rumänien och Norge uppskattas det att av alla vuxna (15–64 år) 
o 10 miljoner vuxna använt amfetamin minst en gång (provat drogen) – 3 procent 

av alla vuxna, 
o 2 miljoner har använt det under föregående år (användning under senare tid) – 

0,6 procent av alla vuxna, 
o 900 000 har använt det under den senaste månaden (nuvarande användning) – 

0,3 procent av alla vuxna. 
 

• Beroende på land som undersökts uppger mellan 0,1 och 6 procent av alla vuxna att 
de någon gång använt amfetamin.   

• Beroende på land som undersökts uppger mellan noll och 1,4 procent av de vuxna att 
de använt amfetamin under det senaste året och de flesta länder har en prevalens på 
mellan 0,2 och 1,1 procent. 

• Beroende på land som undersökts uppger mellan noll och 0,5 procent av de vuxna att 
de använt amfetamin under den senaste månaden. 

Ecstasy 

• Europa är fortfarande centrum för framställningen av ecstasy, även om drogen på 
senare år har börjat framställas i andra delar av världen, framför allt i Nordamerika 
och Ost- och Sydostasien. 

• Ecstasyhandeln är starkt koncentrerad till Västeuropa, även om den i likhet med 
framställningen på senare år spridit sig över världen. Av de 8,5 ton ecstasy som 2004 
beslagtogs i hela världen stod Väst- och Centraleuropa för 50 procent, Nordamerika 
för 23 procent och Oceanien för 16 procent. År 2004 beslagtogs 28,3 miljoner 
ecstasytabletter i EU. Antalet beslag och beslagtagna mängder av ecstasy förefaller 
öka.   

• Under perioden 1999–2004 sjönk genomsnittspriserna på ecstasy i missbrukarledet i 
de flesta av de rapporterande länderna. 
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• I Europa innehöll i allmänhet de flesta tabletter som såldes som ecstasy MDMA eller 
något annat ecstasyliknande ämne (MDEA, MDA) som enda psykoaktiva 
beståndsdel. 

• I EU, Bulgarien, Rumänien och Norge uppskattades det att av alla vuxna (15–64 år) 
o 8,5 miljoner vuxna någon gång använt ecstasy (provat drogen) – 2,6 procent av 

alla vuxna,  
o 3 miljoner vuxna använt det under föregående år (användning under senare tid) – 

ungefär 1 procent av alla vuxna, 
o 1 miljon använt det under den senaste månaden (nuvarande användning) –      

0,3 procent av alla vuxna. 
 

• Beroende på land som undersökts uppger mellan 0,2 och 7 procent av alla vuxna i 
Europa att de någon gång använt ecstasy.  

 
• Beroende på land som undersökts uppger mellan noll och 3,5 procent av de vuxna att 

de använt ecstasy under det senaste året och de flesta länder har en prevalens på 
mellan 0,3 och 1,5 procent. 

• Beroende på land som undersökts uppger mellan noll och en procent av de vuxna att 
de använt det under den senaste månaden. 

• I en yngre åldersgrupp (15–24 år) uppskattas användningen under det senaste året 
variera mellan 0,3 och 12 procent. 

• Användning av ecstasy uppges sällan som skäl för att påbörja behandling av 
missbruk i Europa.  

Hallucinogener 

• Livstidsprevalensen för LSD-användning bland vuxna (15–64 år) är mellan 0,2 och 
sex procent och de flesta länderna uppger siffror på mellan 0,4 och 2 procent.  

• Enkäter bland skolelever i åldern 15–16 år visar att skattningarna av livstidsprevalens 
för användning av hallucinogena svampar i EU är avsevärt lägre än för cannabis, 
men ungefär desamma som de som noterats för ecstasy. Livstidsprevalensen 
varierar mellan lägre än 1 procent och 8 procent för både ecstasy och hallucinogena 
svampar, även om prevalensen i regel ligger på mellan 1 och 3 procent. Användning 
av hallucinogena svampar sker vanligen i experimentsyfte och regelbunden eller 
kontinuerlig användning är relativt sällsynt. 

• Bland skolelever i åldern 15–16 år är livstidsprevalensen för användning av 
hallucinogena svampar högre än för ecstasy i Belgien, Tyskland och Frankrike. 
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Heroin och problemmissbruk  

• Större delen av det heroin som konsumeras i Europa framställs i Afghanistan, som 
fortfarande är världsledande när det gäller att framställa olagligt opium. Under 2005 
stod Afghanistan för 89 procent av den totala olagliga produktionen av opium i världen. 
UNODC uppger att 59,2 ton heroin beslagtogs i hela världen 2004 varav 50 procent i 
Asien och 40 procent i Europa.  

• Både antalet heroinbeslag och mängderna heroin som beslagtogs ökade under 2004. 
Europas andel av de globala heroinbeslagen ökar, främst som ett resultat av större 
beslag i länderna i sydöstra Europa, särskilt Turkiet.  

• Genomsnittspriset på heroin i missbrukarledet sjönk i de flesta EU-länder under 
perioden 1999–2004. 

• I allmänhet är opiater (främst heroin) fortfarande den primärdrog som klienterna söker 
behandling för. Av alla klienter som rapporterats söka behandling 2004 hade 60 procent 
opiater som primärdrog. (Mer information finns i tabellerna TDI-2, TDI-19 och TDI-26 i 
statistikbulletinen för 2006). 

• Andelen förstagångsklienter som missbrukar heroin minskade från över 60 procent till 
omkring 40 procent mellan 1999 och 2004, samtidigt som antalet klienter som sökte 
behandling för kokain- och cannabismissbruk ökade. 

• Av heroinmissbrukare som söker behandling är nära hälften äldre än 30 år. 
Opiatmissbrukare använder vanligen drogen regelbundet i 3 till 7 år innan de söker 
behandling. Mindre än 7 procent av de nya opiatklienterna är under 20 år. 

 
• Utifrån den senaste översikten över tillgängliga uppgifter (2003) uppskattas det att drygt 

en halv miljon opiatmissbrukare får substitutionsbehandling i Europa.  
 
• Metadon är det läkemedel i Europa som skrivs ut mest för behandling av opiatberoende 

(övervägande heroin): cirka 80 procent av dem som genomgår substitutionsbehandling 
får metadon utskrivet. Ungefär 20 procent av dem som genomgår substitutions-
behandling får nu buprenorfin, som blivit ett allt mer populärt farmakologiskt alternativ 
sedan mitten av 1990-talet. 

 
• Uppskattningar tyder på att det idag sannolikt finns ungefär 1,7 miljoner problemmis-

sbrukare (främst heroinmissbrukare) i EU och skattningar av prevalensen av 
problemmissbruk av opiater på nationell nivå under perioden 2000–2004 sträcker sig 
mellan 1 och 8 fall per 1000 invånare i åldern 15–64 (Mer information finns i tabellerna 
PDU-2 och PDU-3 i statistikbulletinen för 2006.  

• De senaste uppgifterna tyder på att nära 7 000 akuta drogrelaterade dödsfall sker varje 
år. I 70 procent av dessa förekommer opiater. (Mer information finns i tabellerna DRD-1 
och DRD-2 i statistikbulletinen för 2006). 


