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I media talas det ofta om att antalet ungdomar vilka provar och använder sig av 
drogen Ecstasy i samband med dans- och ravepartyn ökar drastiskt runt om i vår 
värld. Målet med denna forskningsöversikt är därför att med hjälp av 
forskningsstudier från 2003 och framåt, söka få en bild av viken grupp av 
ungdomar som befinner sig i riskzonen för att hamna i ett missbruk av Ecstasy, 
samt vilka riskfaktorer och risker som berör dessa ungdomar.  
    Metoden som använts för att besvara dessa frågor är en forskningsöversikt 
som bygger på elva forskningsartiklar i ämnet. Studien berör i huvudsak tre 
olika länder i var sina världsdelar. Den teori som används i analysen av studien 
är ett globalt, socialt och kulturellt perspektiv, som inkluderar såväl sociala som 
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att den övervägande delen är de ungdomar som deltar i dans- och ravepartyn, 
oavsett etnisk bakgrund och kön, vilka under barndomen uppvisat symptom på 
ångest och/eller depression och kommer från medel- eller övre medelklass, löper 
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ungdomar från andra samhällsklasser.  
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1. Inledning 
Ungdomars missbruk av den narkotikaklassade drogen Ecstasy i samband med dans- och 

ravepartyn är ett allvarligt och ökande samhällsproblem vilket bör uppmärksammas, 

eftersom det ofta leder till psykiska, fysiska, sociala och ekonomiska konsekvenser för 

den enskilda individen och i vissa fall även andra personer i den omgivande miljön. Med 

detta som bakgrund är ungdomar en mycket utsatt grupp av individer som ofta av ren 

nyfikenhet, eller genom grupptryck, provar på Ecstasy och därmed utsätter sig för risken 

att bli beroende och värsta fall falla in i ett djupare missbruk av drogen (Fekjaer, 2004). 

    Forskning runt om i världen pekar på att antalet dans- och ravepartyn, samt bruket av 

Ecstasy i samband med dessa partyn ökar. Som exempel kan nämnas att bruket av denna 

drog beräknats ha fördubblats under det sista decenniet i USA.  

    Ecstasy används relativt frekvent av ungdomar i samband med partyn och fester av 

olika slag. Drogen benämns ofta i samband med reportage i media som en �partydrog� 

eller �innedrog�, vilket har negativ effekt då det bidrar till att Ecstasys popularitet ökat 

bland ungdomar (ibid. 2004).  

    Missbruk av Ecstasy och drogens effekter leder ofta, som tidigare nämnts, till 

konsekvenser för individen och dessa konsekvenser kan uppstå under och/eller efter ruset. 

I spåren av ett pågående missbruk uppstår ofta olika sociala problem av mer eller mindre 

allvarlig art. På det individuella planet kan konsekvenserna av ett missbruk av Ecstasy 

även bestå i psykisk och fysisk ohälsa, kriminalitet, utslagning och i sämsta fall kan 

missbruket leda till döden på grund av överdos eller olyckshändelse under påverkan av 

drogen (Johansson & Wibring, 2005).  

    Att känna igen och behandla de akuta och långsiktiga förgiftningseffekterna av Ecstasy 

kan vara en stor utmaning för akutsjukvården, polisen, socialtjänsten och andra i det 

övriga samhället. Att ställa en korrekt diagnos vid missbruk av Ecstasy kan ibland vara 

svårt eftersom klienten/klienterna inte alltid är uppriktiga och ärliga då det gäller deras 

droghistorik, samt då det gäller det aktuella intaget av drogen. I vissa extrema fall kan de 

vara helt oförmögna att ge någon information överhuvudtaget. I en akut situation är det 

därför viktigt att man har god kunskap om Ecstasy och dess effekter på individen, då man 

ska försöka fastsälla vad som ska behandlas. Utöver detta kan ett fysiskt beroende 

utvecklas genom kroniskt användande av Ecstasy, vilket kan föranleda ytterligare 

behandlingar i de fall då individen vill sluta med sitt missbruk (Fekjaer, 2004). 



 1.1 Relevans för socialt arbete 

Förhoppningen med denna forskningsöversikt är att den skall leda till att fler personer som 

har intresse för denna form av social problematik ska få en ökad kunskap om Ecstasy, 

vilken grupp av ungdomar som befinner sig i riskzonen, risker som drogen för med sig, 

samt de riskfaktorer som kan leda till ungdomars missbruk av drogen Ecstasy. För 

människor som arbetar med sociala frågor kan studien även vara en inspirationskälla till 

att söka ytterligare information och därmed öka sina kunskaper i ämnet. 

       

 1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med forskningsöversikten är att undersöka och få en bredare kunskap om 

forskningsläget i olika länder i Europa, Nordamerika och Asien då det gäller Ecstasy och 

ungdomar, utifrån ett globalt, socialt och kulturellt perspektiv.  

 

Frågeställningarna utifrån detta syfte är: 

 

- Finns det enligt forskningen riskfaktorer, samt sociala och kulturella faktorer som gör 

att vissa ungdomar löper större risk än andra att hamna i ett missbruk av Ecstasy? 

 

- Vad säger forskningen om vilken grupp av ungdomar som befinner sig i riskzonen?  

 

- Vad säger forskningen om de psykiska och fysiska risker som ungdomar utsätter sig 

för vid bruk av Ecstasy?  

 

 1.3 Begreppsförklaringar 

Här följer en förklaring till en del av de begrepp som används i forskningsöversikten. 

Begreppet Ecstasy står för (MDMA) methylenedioxymethaamphetamine. Med anledning 

av att det sistnämnda (MDMA) är ett uttryck som inte är så vanligt förekommande här i 

Sverige, används i huvudsak benämningen Ecstasy denna studie. 

 

• Ecstasy är strukturellt besläktad med metamfetamin och det hallucigena 

meskalinet, och har en stimulerande, mild psykedelisk effekt som varar cirka 



4-6 timmar. (Ecstasy. Rapport. Centralförbundet för alkohol och 

narkotikaupplysning, CAN, 2005).  

 

• Rekreationsdrog används i översikten som samlingsuttryck för begrepp som 

�innedrog� eller �partydrog� (Johansson & Wibring, 2005). 

 

• Psykedelisk effekt kan förklaras med glädjerus eller uppiggande (Fekjaer, 

2004).  

 

•  Skadliga effekter dvs. effekter som skadar individen fysiskt eller psykiskt 

(Fekjaer, 2004). 

 

• Raveklubbar en form av dansklubbar för ungdomar (Johansson & Wibring, 

2005). 

 

• Hyperthermia dvs. kroppen blir extremt överhettad, vilket i värsta fall kan leda 

till döden (Fekjaer, 2004).  

 

• Serotonin är en viktig signalsubstans i det centrala nervsystemet, som bland 

annat styr individens humör och känslor (Fekjaer, 2004). 

 

 1.4 Disposition 

I kapitel två tas en kort historik gällande drogen Ecstasy och dess ursprung upp, samt 

tidigare forskningsstudier i ämnet. Det tredje kapitlet beskriver hur denna 

forskningsöversikt har kommit till, från att söka artiklar fram till analys. I kapitel fyra 

beskrivs de teoretiska utgångspunkterna vilka utgörs av ett globalt, socialt och kulturellt 

perspektiv. I det fjärde kapitlet berörs även samverkan mellan olika riskfaktorer i den 

omgivande miljön, samt de centrala begrepp som är av vikt för en ökad förståelse av 

studien. I kapitel fem återfinns en redovisning av resultatet från artiklarna ur ett globalt, 

socialt och kulturellt perspektiv. I kapitel sex följer en analys av resultatet och slutligen i 

det sjunde kapitlet kommer en avslutande diskussion av de aktuella slutsatserna i ämnet. 

 



2. Bakgrund 
I detta kapitel är syftet att skapa en bild av Ecstasy och dess ursprung fram till att den 

introduceras som en rekreationsdrog bland ungdomar, samt ungdomars bruk av drogen ur 

ett historiskt perspektiv och vidare fram till dagens kunskaper i ämnet. I detta kapitel 

återfinns även en tydligare beskrivning av själva drogen Ecstasy och dess effekter på 

individen. 

 

     2.1 Historik gällande ecstasy och dess effekter 

Konsumtion av narkotiska preparat som Ecstasy har sedan länge varit ett kulturskapande 

inslag bland ungdomar och en bidragande faktor i bildandet av dessa olika 

ungdomskulturer runt om i världen. Under framväxten av raveklubbar på 1980-talet 

förstärktes relationen mellan olika delar av ungdomskulturen, och även bruket av det 

narkotikaklassade preparatet Ecstasy har successivt ökat över tid (Fekjaer, 2004). 

     

     2.1.1 Ecstasy 

Ecstasy är egentligen ett gammalt preparat som patenterades redan 1912 i Tyskland, men 

vid den tidpunkten saknade den praktiska användningsområden. Däremot är Ecstasy 

relativt ny som rekreationsdrog bland ungdomar. Emellanåt kan Ecstasy förekomma i 

form av ett vitt pulver i kapslar på den illegala marknaden, men vanligast är den i form av 

färgglada tabletter (CAN, 2005).  

    Under tidigt 1970-tal dök Ecstasy åter upp som medicinskt verktyg inom psykoterapin i 

USA, för att i den senare delen av samma decennium börja användas som rekreationsdrog 

bland ungdomar. Ungdomars bruk av Ecstasy vid den här tiden ledde till att den senare 

klassades som en otillåten drog av WHO (World Health Organisation). Ecstasy förbjöds i 

USA 1985, efter att det visat sig att drogen kunde ge svåra psykiska och fysiska 

biverkningar som exempelvis hyperthermia, rubbning av hjärtrytm, andningsproblem och 

krampanfall, samt att det vid djurförsök även visade sig att den kan ge skador i hjärnans 

serotoninsystem (ibid. 2005).  

     

Ecstasy återintroduceras som illegal rekreationsdrog bland ungdomarna under tidigt 1990-

tal och detta blir på ett tidigt stadium mycket uppmärksammat i media, vilket leder till att 



Ecstasy blir betraktat som en populär drog, speciellt bland ungdomar. Denna 

uppmärksamhet i media har med största sannolikhet även bidragit till drogens ökade 

spridning och popularitet bland ungdomar runt om i världen (Fekjaer, 2005). 

   

Effekten av Ecstasy kan under de första gångerna som drogen intas i låga doser beskrivas i 

olika faser: Första fasen är en kortare förvirringsfas som sedan successivt övergår i 

stickningar i kroppen för att slutligen leda till en känsla av eufori. Ruset leder även till en 

känsla av ett ökat självförtroende och energi, samt ökad öppenhet gentemot andra 

människor. I större doser av Ecstasy kan individen drabbas av hallucinationer, 

minnesförlust och hyperthermia på grund av den ökade känslan av energi som ofta leder 

till långa och intensiva maratondanser (Johansson & Wibring, 2005).  

 

     2.2 Resultat från tidigare forskningsstudier 
I en longitudinellstudie av riskfaktorer hos ungdomar i Holland gjord av Hunizink et al. 

(2006), undersöktes huruvida beteende- och känslomässiga problem under barndomen och 

de tidiga ungdomsåren kunde föranleda ett senare missbruk av Ecstasy i den senare delen 

av ungdoms- eller tidiga vuxentiden. I studien ingick 1 580 ungdomar, vilka från 1983 

kontinuerligt följdes upp under 14 års tid. Resultatet visar, med hjälp av åtta skalor 

gällande ungdomsbeteende, att de som led av ångest och depressioner under barndomen 

tenderar att i högre grad än andra använda Ecstasy i en senare fas av ungdoms- eller tidiga 

vuxenåldern. Ecstasys euforiska och avslappnande effekter kan enligt studien vara en 

orsak till detta, eftersom den har en positiv inverkan på ungdomar som visar symptom för 

ångest- och/eller depression, samt att den även förstärker känslan av tillhörighet med 

andra människor.  

 

I en annan studie av Hunt & Evans, (2003), gällande riskgrupper bland ungdomar 

diskuteras, utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv, den globala utvecklingen samt bruk 

och spridning av Ecstasy. Studien tar även upp risker med globaliseringen och den sociala 

kontext i vilken bruket av drogen uppstår.  

    Enligt studien har antalet dans- och raveklubbar för ungdomar vuxit globalt och i spåren 

av detta har även bruket av Ecstasy ökat. Uppgången i användandet av Ecstasy globalt kan 

bero på ett antal faktorer som exempelvis: drogens popularitet och att antalet tillfällen för 

ungdomar att medverka i dans- och ravepartyn har ökat. I studien framkommer även att 



dans- och drogscenen är en del av ungdomskulturen, och att den i princip ser likadan ut i 

Europa, USA och Asien, samt att det är ett globalt fenomen. Studien visar fortsättningsvis 

att ungdomar, även om de bor i olika länder, som medverkar i dans- och ravepartyn 

upplever samma känsla av ökad energi och gemenskap genom musiken och dansen, ofta i 

kombination med Ecstasy. Det är dock, enligt studien, fortfarande oklart vad det är som 

lockar ungdomarna till dessa tillställningar. En orsak kan vara att dans- och ravekulturen 

ger ungdomar tillfälle att fly från kraven i den ansvarsfyllda verkligheten. Studien visar 

även att bruket av Ecstasy inledningsvis var en del av en bredare och mer övergripande 

demokratisk och ideologisk filosofi, vilken byggde på termer som Kärlek, Fred, Enighet 

och Respekt. På senare tid har dock dans- och rave marknaden växt och i takt med detta 

har denna filosofi mer eller mindre försvunnit. Dans- och rave marknaden har successivt 

tagits över av kommersiella intressen, vilket påverkar och underlättar den globala 

spridningen av ravekulturen. I samband med att det finns ett ekonomiskt vinstintresse i 

detta så ökar även risken för spridningen av Ecstasy, såväl globalt som lokalt.   

 

En studie av Levy et al. (2005), gällande de psykiska och fysiska risker som ungdomar 

vilka brukar Ecstasy utsätter sig för, visar att de flesta av de ungdomar som deltog i 

studien hade basala kunskaper om vad Ecstasy innehåller, samt de psykiska och fysiska 

effekter drogen har på hjärn- och kroppsfunktioner.  Deltagarna rapporterade även att 

Ecstasy hade positiva effekter jämfört med andra droger då det gäller: social press, 

nyfikenhet, humör, önskan om ett förändrat sinnestillstånd och flykt, självmedicinering 

och önskan om att ha roligt. Studien visar dock på en splittring i deltagargruppen i frågan 

om att bruk av Ecstasy skulle öka risken för skadligt beteende, vilket inkluderar det 

sexuella beteendet. Samtliga deltagare hade såväl positiva som negativa erfarenheter av 

Ecstasys effekter, även om de inte kunde precisera de negativa effekterna. Majoriteten av 

de deltagande ungdomarna var dock omedvetna om vilka specifika problem som ett bruk 

av Ecstasy kan medföra, exempelvis förändringar i det centrala nervsystemet, och de tog 

avstånd från den potentiella skada som drogen kan orsaka.             

 

3. Metod 
I detta kapitel diskuteras inledningsvis tillförlitligheten i forskningsöversikten. Därefter 

följer en genomgång och förklaring av hur själva processen i skapandet av denna 

forskningsöversikt har gått till. Vilket innefattar målet med studien, hur artikelsökning och 



datainsamling gått till, samt inklusions- och exklusionskriteria vid val av artiklar. 

Slutligen följer på detta en redovisning av vilken granskningsmetod som valts för att 

besvara frågeställningarna i detta arbete, samt tillvägagångssättet som använts för 

behandling av resultat och analys.  

 

 3.1 Forskningsöversikt 

Målsättningen med detta arbete har varit att producera en selektiv forskningsöversikt som 

baseras på Ecstasy, ungdoms- och missbruksforskning under de senaste fem åren. 

Materialet har hämtats från litteraturen och granskade artiklar som publicerats i 

vetenskapliga tidskrifter vilka bygger på fakta och vilar på vetenskaplig grund (Forsberg 

& Wengström, 2003). Med selektiv menas i detta fall att i urvalet av artiklar finns en 

begränsning (Backman, 1998). Som exempel på detta har endast studier vilka är 

framställda från 2003 och framåt använts i översikten.  

 

 3.2 Artikelsökning 

Artikelsökningarna har utförts i Academic Search Elite, CSA Social Studies, samt 

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN). De sökord som har används 

har varit Ecstasy, drogmissbruk, ungdomar, behandling, risker och samhälle i olika 

kombinationer. Detta har även skett med motsvarande engelska formuleringar.      

Artikelsökningarna har begränsats till att gälla perioden 2003-2007 och till att visa endast 

de artiklar vilka är kvalitetsgranskade (peer-reviewed). Studien omfattar tolv artiklar vilka 

har relevans till uppsatsens frågeställningar.  

    Sökningarna av artiklar i ämnet har skett i två etapper, inledningsvis var sökningarna av 

osystematisk och allmän karaktär för att få en överblick över forskningen. Därefter har 

sökningarna övergått till att vara av mer systematisk karaktär för att göra en lämplig 

avgränsning, samt att formulera forskningsfrågor inom det aktuella ämnet.  

   Efter den inledande fasen av osystematiska sökningar av artiklar, bedömdes de två första 

databaserna innehålla en tillräcklig mängd relevanta artiklar. I den andra fasen utfördes de 

systematiska sökningarna i Academic Search Elite och CSA Social Studies. Efter att ha 

gått igenom samtliga rubriker och abstrakt vilka verkat relevanta för ämnet har ett antal 

artiklar valts ut. Dessa artiklar valdes ut då de var innehållsrika, aktuella och passande för 



urvalskriterierna i uppsatsen. En del av artiklarna har dock uteslutits på grund av att de 

inte fanns tillgängliga i fulltext.       

 

 3.3 Urval och avgränsning 

Inklusionskriteria: 

Relevant forskning i ämnet från 2003 och framåt. 

Studier som berör riskgrupper, riskfaktorer och risker med koppling till rekreationsdrogen 

Ecstasy och ungdomar, samt länder i Europa, Nordamerika och Asien. Artiklar vilka är 

peer-reviewed. 

 

Exklusionskriteria: 

Studier vilka fokuserar på alkohol eller speciella diagnoser, samt begränsade studier som 

påvisar samband mellan om ungdomarna är ensamstående eller inte. 

 

Beslutet att fokusera på de senaste fem årens forskning beror på att Ecstasy som 

rekreationsdrog är relativt ny på den illegala marknaden, samt för att få en hanterlig 

mängd studier från nyare forskning att basera resultaten på.  

    Vidare har valet att studera riskgrupper, riskfaktorer samt fysiska och psykiska risker 

bland ungdomar ur ett globalt, socialt och kulturellt perspektiv ansetts ha störst relevans 

för ämnet ifråga. Eftersom syftet med uppsatsen var att få en vidgad bild av vilka 

ungdomsgrupper som befinner sig i riskzonen, samt riskfaktorer och risker som har att 

göra med de psykologiska, fysiska och sociala konsekvenser som kan uppstå vid bruk av 

ecstasy, har målet varit att få fram så omfattande artiklar som möjligt i ämnet.  

      

 3.4 Granskningsmetod 

De valda artiklarna i studien har granskats utifrån följande faktorer: 

 

• Syfte och frågeställningar 

 

• Resultat samt diskussion 

 

• Metod 



 

 3.5 Tillvägagångssätt gällande resultat och analys 

Efter att ha samlat in material i ämnet startades arbetet med att läsa igenom artiklar och 

övrig litteratur för att sedan välja ut de delar som var av intresse och hade relevans för 

forskningsöversikten.  

    Genomgången av artiklarna var tidskrävande eftersom de flesta artiklar var på engelska, 

samt en liten del av litteraturen på norska, och dessa alster bestod av en hel del begrepp 

som med hjälp av lexikon översattes till svenska. Ett flertal av artiklarna skiljer sig åt 

beroende på vad författarna vill uppnå och vilken metod de använt sig av i sina verk. Detta 

föranledde att artiklarna lästes ett flertal gånger för att få en tydligare bild av vilken 

betydelse författarna lade i artiklarnas centrala begrepp.  

    Därefter inleds själva analysen, vilken grundar sig på de teoretiska utgångspunkterna. 

Valet av ett globalt, socialt och kulturellt perspektiv föll sig naturligt då en del av 

forskningen i detta ämne utgår från socialkulturella betingelser, vilket även författaren till 

denna forskningsöversikt anser vara relevant som utgångspunkt för analysen.       

 

 3.6 Uppsatsens tillförlitlighet 

Vid risk- och utbredningsstudier framkommer vanligtvis information som gäller det 

genomsnittliga resultatet, vilket inte alltid ger en representativ bild av verkligheten. Med 

anledning av detta kan felmarginalen bli betydande, varför en kritisk granskning av 

forskningen är viktig i sammanhanget. Det är även av vikt att i detta sammanhang ha klart 

för sig att vetenskapliga data ofta fokuserar på en del fakta och bortser från andra 

(Forsberg & Wengström, 2003).  

 

3.6.1 Validitet och reliabilitet 

Arbetet har planerats noggrant då det gäller metod och tillvägagångssätt i syfte att få en 

relativt hög reliabilitet i studien. För att uppnå detta resultat krävs dock att det finns 

tillgång till valid information. Validiteten kan vara svår att verifiera i varje enskild 

undersökning som utgör grunden för denna forskningsöversikt och med anledning av detta 

kan en hög validitet inte garanteras. 



     Ytterligare en omständighet som kan ha inverkan på validiteten är hur de operationella 

begreppen, eller sökorden, som har använts vid insamlingen av data matchar de teoretiska 

definitioner som utgör grunden och syftet med denna studie. De teoretiska definitionerna 

avser i detta fall de begreppsförklaringar som redovisas i kapitel fyra. På grund av att 

artikelsökningarna inleddes med ett antal osystematiska sökningar för att få en överblick 

över forskningsläget och de sökord som använts av andra forskare bidrar detta i viss mån 

till en högre validitet för denna studie (Cooper, 1998).               

   

3.6.2 Generaliserbarhet 

En hög generaliserbarhet är svår att uppnå då de utvalda artiklarna på vissa vitala punkter 

skiljer sig åt. Det kan därför utifrån begreppet generaliserbarhet diskuteras om det går att 

dra några allmänna slutsatser från resultatet i forskningsöversikten som sådan (Forsberg & 

Wengström, 2003). Med anledning av detta bör studien betraktas som en introduktion till 

det som döljer sig bakom risker, riskfaktorer och riskgrupper bland ungdomar vid bruk av 

Ecstasy. Ett antal artiklar har inte använts i studien eftersom de inte fanns tillgängliga i 

fulltext, vilket begränsar validiteten i det resultat som denna studie återspeglar. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
Kapitlet som följer är indelat i tre underrubriker: i den första beskrivs �risker och 

riskfaktorer� och i den andra behandlas �Ett globalt, socialt och kulturellt perspektiv�. 

Under ett globalt, socialt och kulturellt perspektiv tas risker och riskfaktorer som specifikt 

berör bruk av Ecstasy upp. Under den tredje underrubriken beskrivs de �Centrala 

begrepp� som är av betydelse för att underlätta förståelsen av forskningsöversikten. 

Orsaken till att dessa avsnitt, som annars kunde ha placerats i resultatet, tas upp här är att 

de används som ett verktyg för att besvara frågeställningarna i uppsatsen. Det första 

perspektivet inkluderar de allmänna risker och riskfaktorer medan resultatet behandlar de 

specifika risker och riskfaktorer som är kopplade till Ecstasy och ungdomar.  

         

 



     4.1 Risker och riskfaktorer 

Bruket av Ecstasy kan beskrivas utifrån såväl Sociologiska, psykologiska samt 

existentiella förklaringsmodeller. Oavsett vilken modell som används bör man ha klart för 

sig att för den enskilde individen fyller bruket av Ecstasy en mer eller mindre viktig 

funktion. Drogen som sådan är ofta ett kulturskapande inslag i ett flertal ungdomskulturer 

och syftet med att bruka Ecstasy kan variera från fall till fall, det kan till exempel för den 

enskilde individen handla om smärtlindring, ångestlindring eller avslappning etc. 

(Johansson & Wibring, 2005).  

    Begreppet risker innefattar för individen de psykiska och fysiska skador och sociala 

konsekvenser som bruk av Ecstasy kan föra med sig. Till riskfaktorer hör den individuella 

predispositionen för ett missbruk av droger. Ramfaktorer för predisposition kan vara av 

biologisk art, relationer eller vänner och nätverk. Detta betyder, förutom det individuella, 

att även den yttre sociala kontexten kan ha en negativ påverkan på såväl individer som 

grupper av individer i samhället (ibid. 2005).    

    De flesta Ecstasy brukande ungdomar som personal inom sjukvården, polisen eller 

socialtjänsten möter är i riskzonen för att utveckla ett missbruk. Denna grupp av 

ungdomar skulle av den anledningen kunna betecknas som riskbrukare, även om de inte 

ännu har utvecklat ett permanent beroende (Fekjaer, 2004). 

 

     4.2 Ett globalt, socialt och kulturellt perspektiv 

Sett ur ett globalt och sociologiskt perspektiv ingår Ecstasy i ett nätverk av sociala 

betydelser, vilka i sin tur är kopplade till olika lokala kulturer. Det hör inte till 

ovanligheterna att drogen brukas för att skapa identiteter och/eller sociala tillhörigheter, så 

kallade subkulturer. Drogen används ibland även för att uttrycka känslor och underlätta 

interaktionen i olika sociala situationer, exempelvis på dans- eller raveklubbar (Johansson 

& Wibring, 2005).    

Det rekreationella bruket av Ecstasy har, som tidigare nämnts, sedan 1990-talet ökat 

markant bland ungdomar runt om i världen. Denna ökning kan förmodligen höra ihop med 

de kulturella, ekonomiska och sociala livsvillkor som ungdomarna idag lever under. 

Ungdomar av idag betraktas runt om i världen som en specifik kategori, vilka befinner sig 

i en speciell fas av livet. Som ett svar på de globala samhällsförändringarna växer nya 

ungdomskulturer fram och dessa kännetecknas generellt av bland annat:  



 

• Att de är kulturer av fritid snarare än arbete. 

 

• Att de sociala relationerna byggs upp runt den egna kamratgruppen och att de i 

hög grad är såväl kollektiva som individuella. 

 
• Att de intresserar sig för utveckling av ungdomsspecifika stilar, vilka färgas av 

olika sociala tillhörigheter som klass, kön och etnicitet. 

 

I samband med övergången från att ha varit ett produktionssamhälle till att bli ett 

konsumtionssamhälle har ungdomar i allt större utsträckning blivit symboler för, och 

förmedlare av den förändrade synen på produktion och konsumtion (ibid. 2005).   

 

     4.3 Centrala begrepp 

Det är viktigt att i detta sammanhang hålla isär vissa begrepp då det gäller bruk av Ecstasy 

i allmänhet. Nedan kommer en förenklad redovisning av de kriterier som berörs i denna 

översikt. Det bör även i sammanhanget poängteras att vissa av dessa kriterier gällande 

brukare, riskbrukare och missbrukare i vissa fall kan vara kontroversiella, beroende på i 

vilken kontext begreppen används . 

 

Brukare av droger kan betecknas som individer vilka har kontroll över sin konsumtion och 

inte får några fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser av drogbruket. Riskbrukare är 

de som är i riskzonen för att utveckla skador, missbruk eller ett beroende. Missbrukare är 

den kategori som har utvecklat ett beroende och blivit fysiskt och/eller psykiskt sjuka av 

drogen, aggressiva eller hamnat i andra sociala problem (Johansson & Wibring, 2005). 

 

Riskfaktorer innefattar, förutom dåliga uppväxtförhållanden och medfödd sårbarhet för att 

utveckla ett beroende, även det grupptryck och identitetssökande som kan påverka 

enskilda ungdomar till att prova Ecstasy i rekreationssyfte. I förlängningen kan olika 

kombinationer av dessa faktorer leda till att en individ hamnar i ett varaktigt missbruk av 

Ecstasy och därmed riskerar att få andra konsekvenser av psykisk, fysisk eller social art 

(ibid. 2005).    

 



Globalt, Socialt och kulturellt perspektiv bygger på att utvecklingen av en livsstil och 

konsumtion är en viktig del av ungdomars kultur- och livsutveckling. Detta är centralt för 

en ökad förståelse av ungdomarnas bruk av Ecstasy och dess olika betydelser. Det 

rekreationella bruket av Ecstasy bör med denna tankegång snarare uppfattas som 

kulturella uttryck, än som medicinska processer eller tillstånd. För ungdomar handlar det 

om att med hjälp av olika rekvisita utveckla den egna sociala tillhörigheten och 

identiteten. Ecstasy används emellertid inte enbart i berusningssyfte, utan ibland även som 

en symbol för utforskandet av den inre imaginära världen (Johansson & Wibring, 2005).   

   För att bättre förstå de sociala betydelserna som ligger till grund för bruket av Ecstasy 

bland ungdomar måste vi se bakåt i historien. En viktig ingrediens i detta är indelningen 

av tiden för arbete och fritid som i västvärlden möjliggjorts i och med industrialiseringen 

av samhället. Indelning av tiden är en nödvändig förutsättning för det rekreationella bruket 

av Ecstasy. En viktig aspekt i detta är även synen på fritiden, att den inte bara uppfattas 

som en flykt från underordning i arbetet eller skolan, utan att det även är en tid av 

valfrihet, att göra det man vill och inte bara det man måste. Fritiden har i dagens 

industrisamhälle blivit en arena för självförverkligande och självbestämmande, vilket i 

detta fall betyder att ungdomarnas rekreationella bruk av Ecstasy inte enbart är en del av 

deras identitetsbyggande. Drogen ingår även i deras utövning av frihet och självständighet 

där själva bruket av Ecstasy signalerar ett oberoende från det övriga samhället (ibid. 

2005).   

 

5. Resultat 
Följande kapitel är uppdelat i två underrubriker vilka baseras på de för studien aktuella 

frågeställningarna.  

    I den inledande delen tas psykiska och fysiska risker, samt riskfaktorer upp. I den andra 

delen berörs gruppens inflytande över den enskilde individens beteende, utifrån ett 

globalt, socialt och kulturellt perspektiv. Artiklarna i ämnet har anpassats efter materialet 

och har därför ingen specifik indelning. I första delen är det åtta av artiklarna som berör de 

aktuella kriterierna. En artikel av dessa har utelämnats då den inte tillför något nytt, utan 

snarare bekräftar de slutsatser man kommit fram till i de övriga artiklarna. De sju 

artiklarna som används är dock lite olika i omfattningen av de undersökta objekten, även 

tillvägagångssätten i undersökningarna skiljer sig åt i dessa artiklar. Åldern på 



ungdomarna i undersökningarna är dock 15-23 år och drogen Ecstasy, vilket gäller för 

samtliga artiklar. 

    I den andra delen används tre andra artiklar som i hög grad berör de sociala och 

kulturella skillnader som har att göra med vilka grupper av ungdomar som befinner sig i 

riskzonen för ett missbruk av Ecstasy och som är av vikt för bruket och spridningen av 

drogen globalt. Artiklarna i denna del berör främst världsdelarna Europa, Nordamerika 

samt Asien, och gäller i huvudsak länderna Israel, Tjeckien och USA. I övrigt gäller här 

samma kriterier som tidigare avseende Ecstasy och ungdomarnas ålder.  

 

5.1 Vad säger forskningen om risker och riskfaktorer bland 

ungdomar som brukar ecstasy?  

Enligt Ricaurte et al. (2005) studie kan de psykiska och fysiska riskerna i samband med 

bruk av Ecstasy vara högt blodtryck, överaktivitet i det centrala nervsystemet (CNS) och 

det övriga nervsystemet, aggressioner, förvirring, ångest, psykoser, samt i vissa fall 

allvarlig hyperthermia som kan vara dödlig.  

    Samma studie visar även på andra riskfaktorer som att vissa individer med ångest och 

depressions symptom är mer känsliga för Ecstasys effekter än andra. Samt att bruket av 

drogen och dess popularitet följer en kulturell trend. Bruket av Ecstasy ökar bland 

studenter och unga vuxna som deltar i dans- och ravepartyn runt om i västvärlden.         

 

Studier på senare tid visar, enligt Goldstein et al. (2006), att abnorma förändringar i CNS 

delvis beror på uttömning av serotonin och att skador på serotoninets nervtrådändar 

orsakas av Ecstasy. Dessa förändringar kan, enligt studien, även påverka blodflödet i 

hjärnan 10-80 dagar efter det att Ecstasy intagits, samt att begränsningar i förmågan att 

känna känslor eller förlust av långtidsminnet kan kopplas till drogen.     

 

Likande iakttagelser har tidigare gjorts i en amerikansk studie av Yacoubian et al. (2004) 

som visar att en högre procent av de ungdomar som brukar Ecstasy får psykologiska 

skador på lång sikt, jämfört med de som brukar andra droger. De psykologiska skadorna 

leder ofta till ökade sociala problem för den drabbade individen.  

    I denna studie gjordes även en kontroll av 192 personer som medverkade vid ett 

raveparty. Av dessa personer var det fyra femtedelar som fullföljde intervjun, och lite 

drygt fyra femtedelar av dessa lämnade dessutom prover för analys. Resultatet visar att 



knappt en fjärdedel av respondenterna rapporterade att de två dagar före intervjun hade 

brukat Ecstasy. Det visade sig även att en knapp tredjedel av de som lämnat prover för 

analys var påverkade av Ecstasy, trots att en knapp fjärdedel av dessa prover inte gick att 

avläsa på fältet. Vid denna studie uppvisades även att en sjättedel av respondenterna hade 

minst en av tre beroendesymptom och att de flesta av dem som brukade Ecstasy var män 

av vit härkomst .  

    Av det totala antalet deltagare i studien hade majoriteten utbildningar som motsvarar 

gymnasienivå eller högre. En riskfaktor och orsak till det relativt höga antal personer som 

brukar Ecstasy kan, enligt studien, vara inbäddat i själva ravekulturen som växer globalt. 

Samt att gruppens sammanhållning påverkar den enskilda individens beteende, då denne 

strävar efter att bli accepterad och känna tillhörighet. 

        

En annan studie gjord av Singer et al. (2004) visar att ungdomarna som brukar Ecstasy 

utsätter sig för förhöjda risker att drabbas fysiska skador av varierande slag, samt av 

sexuellt smittsamma sjukdomar som exempelvis HIV. Den förhöjda risken för att bli 

smittad av en sexuellt smittsam sjukdom beror ofta på att de ungdomar som under ruset 

deltar i sexuella aktiviteter inte använder nödvändiga skydd, och att de inte har samma 

känslomässiga spärrar som de normalt skulle ha. Detta är en risk som i förlängningen kan 

medföra vissa begränsningar i det sociala umgänget för de ungdomar som smittats av 

någon form av könssjukdom.  

    Dessutom visar resultat i samma studie att frekvensen av aggressioner och det totala 

antalet trauman är signifikant högre hos de ungdomar som använder sig av Ecstasy, än hos 

icke-brukare.  

 

Enligt Kelly et al. (2007) som gjort en studie av ungdomar i New Jersey, USA finns det 

riskfaktorer av psykosocial art, vilka kan resultera i social utslagning. Detta är risker som 

ökar över tid och de som drabbas är oftast ungdomar vilka har ett frekvent bruk av 

Ecstasy. Dessa ungdomar får successivt allt större svårigheter med att upprätthålla sina 

dagliga relationer på olika nivåer i samhället. Riskfaktorer, förutom den individuella 

predispositionen, kan enligt denna studie vara brist på kunskap, riskmedvetenhet och en 

bristande förmåga att hantera risker bland ungdomarna.  

 

Ytterligare en riskfaktor kommer i dagen genom en studie av Demant et al. (2007) som 

visar att ungdomar som deltar i så kallade dans- och/eller ravepartyn ofta har fallit offer 



för grupptrycket då de tar Ecstasy för första gången. Drogen som sådana har oftast en 

psykedelisk effekt på individen, vilket enligt denna studie kan vara en bidragande orsak 

till att Ecstasys popularitet har ökat under senare tid bland ungdomarna. En annan studie 

av Hunt et al. (2007) visar på liknande resultat som den nyss nämnda. 

 

Enligt en studie av Compton et al. (2005) har forskningen, då det gäller drogbruk, till 

största delen fokuserat på risker och riskfaktorer vilka har att göra med individen. Detta 

menar man har skett på bekostnad av förståelsen av interaktionen mellan de bredare och 

interrelaterade faktorerna. Det vill säga att i tidigare forskningsstudier har man vanligtvis 

fokuserat på faktorer som har att göra med individens predisposition och därför 

koncentrerat sig på en enskild domän som exempelvis; det biologiska, beteendet eller 

miljön.  

    För att bättre förstå det epidemiologiska drogbruket och dess konsekvenser inom och 

mellan olika populationer, måste enligt studien, forskningen fokusera lokalt och globalt på 

den inverkan de sociala och kulturella faktorerna har vid initieringen och utvecklingen av 

drogbruket inom populationsgrupper. 

   

5.2 Finns det i olika länder sociala och kulturella skillnader som 

påverkar vilken grupp av ungdomar som befinner sig i 

riskzonen?  

I Wu et al. (2006) studie av ungdomars bruk av droger i USA påvisas exempelvis att lite 

mindre än en sjättedel av ungdomarna som deltog i undersökningen någon gång provat 

Ecstasy. Användandet av drogen varierar något beroende på etnisk bakgrund. Av de 

största grupperna som använde sig av Ecstasy enligt studien hade drygt en femtedel en 

blandad etnisk bakgrund, en åttondel Asiater och en sjättedel vita. Till detta kan även 

tilläggas att man inte kunde påvisa någon könsskillnad då det gäller bruk av Ecstasy. 

Användandet av rekreationsdrogen skedde i oftast i samband med ravepartyn och liknande 

tillställningar. Undersökningen visar även att dans- och ravekulturen i större utsträckning 

styrs av marknadsintressen och att tillgången av Ecstasy ökar, samt att de ungdomar som 

brukade denna drog i de flesta fall hörde hemma i medelklass eller i den övre 

medelklassen. 

 



Enligt en studie gjord av Csemy et al. (2007) om ungdomar och deras drogvanor lämnades 

en enkät ut i skolor runt om i Tjeckien. Resultatet av den visar att lite knappt en tiondel av 

det totala antalet ungdomar i studien någon gång hade provat på Ecstasy, och att bruket av 

drogen och dess popularitet ökat i takt med dans- ravekulturen under de senaste åren. 

Även i denna studie visar sig könskillnaden för bruk av Ecstasy vara minimal, dock något 

högre bland flickor än pojkar. Samt att de ungdomar vilka deltagit i enkäten har en 

likartad social bakgrund och hör till medelklass. 

 

En annan studie gällande ungdomarnas bruk av Ecstasy i Israel har gjorts av Isralowitz et 

al. (2007). Enligt denna studie undersöktes 95 ungdomar, 67 pojkar och 28 flickor med 

olika etnisk bakgrund. Fördelningen av ungdomarna bestod i att dryg hälften av dem kom 

från tidigare Sovjetunionen och att knappt hälften var Israeler. Av dessa hade drygt en 

tredjedel av ungdomarna under de senaste 30 dagarna brukat Ecstasy, och av dessa var en 

tredjedel pojkar och två femtedelar flickor. Studien visar även att antalet dans- och 

ravepartyn ökar och att bruket av Ecstasy är ett växande problem. Samt att de ungdomar 

som återfanns som deltagare på dessa partyn oftast kommer ifrån medel- eller övre 

medelklassen.           

 

6. Analys 
I analysen bearbetas resultatet i studien utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Den första 

utgångspunkten är frågeställningarna som ska besvaras: � Finns det enligt forskningen 

riskfaktorer, samt sociala och kulturella faktorer som gör att vissa ungdomar löper större 

 risk än andra att hamna i ett missbruk av Ecstasy?� och den andra: �Vad säger 

 forskningen om de psykiska och fysiska risker som ungdomar utsätter sig för vid 

bruk av Ecstasy?�  

    Under rubriken Psykiska, fysiska risker och sociala riskfaktorer redovisas de faktorer 

som kan ha en negativ inverkan på de ungdomar som brukar Ecstasy. Därefter kopplas 

övriga faktorer vilka berör riskfaktorer ur ett socialt och kulturellt perspektiv ihop. 

Slutligen under rubriken Globala, sociala och kulturella skillnader behandlas och 

sammanfattas de genensamma riskfaktorer som har kopplingar till de sociala och 

kulturella faktorerna ihop och de ovanstående frågorna skall genom detta besvaras.  

 



 6.1 Psykiska, fysiska risker och sociala riskfaktorer 

Baserat på resultaten i studien utsätter sig de ungdomar som brukar Ecstasy för samma 

psykiska och fysiska risker oavsett var i världen de bor. Det vill säga att globalt sett är 

dessa risker de samma. Riskerna handlar exempelvis om skador i det centrala 

nervsystemet, hyperthermia, minnesförluster och koma. Delar av detta antagande styrks av 

Ricaurte et al. (2005) artikel, som visar att de ungdomar som brukar Ecstasy löper större 

risk att drabbas av hjärnskador och psykiska problem, som exempelvis depressioner, än de 

ungdomar som inte använder sig av drogen. De drogrelaterade psykiska problemen kan 

även vara sömnproblem till följd av ångest eller psykoser som i sämsta fall kan bli 

långvariga eller permanenta.  

    Gällande andra risker och riskfaktorer finns det enligt tidigare forskning, (se tidigare 

forskning, s. 8), resultat som pekar på att vissa ungdomar löper större risk än andra att 

hamna i ett missbruk av Ecstasy. Detta bekräftas av resultatet i studien som visar att till de 

individuella riskfaktorerna räknas även symptom på ångest och depressioner i barndomen, 

samt individuell predisposition för drogberoende enligt Kelly et al. (2007), samt att det på 

det individuella planet ser likadan ut oavsett vart i världen ungdomen är bosatt.  

    Då det gäller de fysiska riskerna visar resultatet i studien att ungdomars bruk av Ecstasy 

avsevärt ökar risken för fysiska problem. Detta sker i form av överaktivitet i centrala 

nervsystemet och kan bland annat leda till högt blodtryck och andningsproblem Ricaurte 

et al. (2005). Dessutom kan ungdomar som är under påverkan av Ecstasy i kombination av 

extrema och tidsmässigt långa danser även drabbas av hyperthermia, vilket i vissa fall kan 

vara dödligt.  

    Fortsättningsvis visar resultatet av Singer et al. (2004) artikel, att det bland ungdomar 

som brukar Ecstasy ofta kan förekomma aggressioner hos enskilda individer. Det handlar 

om aggressioner som utlösts under ruset, vilka i värsta fall kan leda till våldshandlingar, 

som i sin tur kan resultera i fysiska skador eller i värsta fall till en för tidig död för 

individen själv eller andra.  I studien visar resultatet även på att ungdomar som brukar 

Ecstasy totalt sett utsätter sig för fler trauman, än de ungdomar som inte använder sig av 

drogen. De drogpåverkade ungdomarna riskerar, enligt samma artikel, även att råka ut för 

andra olyckor av olika slag, då de i vissa fall under ruset blir förvirrade eller av andra 

anledningar inte är fullt medvetna om de faror som kan finnas i den omgivande miljön.     

    Den psykedeliska effekten Demant et al. (2007) av Ecstasy kan i sig själv vara 

ytterligare en riskfaktor som kan bidra till fortsatt missbruk, eftersom ungdomarna söker 



just den effekten i sina rus. Det framgår även i resultatet att ungdomar vilka är påverkade 

av Ecstasy påverkas känslomässigt. Ungdomarna tenderar att bli mer öppna gentemot 

andra, samt mer promiskuösa och oförsiktiga i sina sexuella relationer, vilket ökar risken 

för att de drabbas av sexuellt smittsamma sjukdomar som exempelvis HIV Singer et al. 

(2004). 

    Studien visar även att de psykiskt och fysiskt skadliga effekterna av Ecstasy består även 

efter det att själva drogen lämnat kroppen. Enligt resultatet i studien påverkas den 

känslomässiga delen även på längre sikt. Detta på grund av förändringar i CNS. Denna 

förändring beror, enligt Goldstein et al. (2006) artikel, på att serotoninsystemets 

nervtrådar skadas av Ecstasy, vilket kan leda till permanenta skador som yttrar sig i att 

den drabbade individen får känslomässiga problem efter missbruk av Ecstasy, med andra 

ord han/hon kan få bestående problem med att känna sina egna känslor.  

    Risken för utslagning och andra sociala svårigheter ökar för ungdomar som brukar 

Ecstasy, vilket leder till att det blir svårt för dem att upprätthålla de sociala relationerna. 

Detta är ytterligare riskfaktorer av social art som framkommit i studiens resultat och det 

grundar sig enligt Kelly et al. (2007) på att ungdomar som frekvent brukar Ecstasy ofta 

drabbas av psykiska och fysiska problem, vilket leder till att dessa ungdomar i längden 

inte klarar av att upprätthålla sina sociala relationer, vilket med tiden leder till att de får 

ökade sociala problem som i vissa fall kan resultera i social utslagning. 

 

Enligt resultatet i Compton et al. (2005) artikel fokuserar forskningen kring drogbruk för 

mycket på individuella risker och riskfaktorer, vilket gör att man söker orsaker utifrån 

olika enskilda domäner. I stället menar man att forskningen bör inrikta sig mer på de 

sociala och kulturella faktorer som påverkar populationen då det gäller drogbruk, vilket 

för oss in på nästa avsnitt.  

    

 6.2 Riskfaktorer ur ett socialt och kulturellt perspektiv 

Enligt tidigare forskning kan det vara svårt att hitta några entydiga och specifika 

riskfaktorer till varför ungdomar söker sig till dans- och ravepartyn, samt provar Ecstasy. 

De drivande faktorerna varierar bland ungdomarna från fall till fall. Kanhända har även en 

ökad individualisering ute i vårt samhälle en viss inverkan på ungdomarnas beteende och 

attityder då det gäller rekreationsdroger i största allmänhet.  



    Oavsett varför ungdomar söker sig till dans- och ravekulturen, återfinns i studiens 

resultat dock tre artiklar Wu et al. (2006), Csemy et al. (2007) & Isralowitz et al. (2007) 

som ger en bild av vilka ungdomar som söker sig till denna subkultur. Resultatet av 

artiklarna pekar tillsammans på minst två gemensamma riskfaktorer för ungdomar att 

hamna i ett varaktigt missbruk av Ecstasy.  

    Den första riskfaktorn av social art är gemensam för alla tre artiklarna. Resultatet av 

studien visar att ungdomar från medel- eller övre medelklass generellt sett löper högre risk 

än ungdomar från andra samhällsklasser att hamna i ett missbruk av Ecstasy, eftersom 

denna grupp av ungdomar är överrepresenterad på dans- och ravepartyn. Den andra 

socialkulturella riskfaktorn är att det skapas en speciell kultur bland ungdomar i samband 

med dessa partyn, vilket gör att grupptryck kan påverka enskilda individer till att prova på 

och/eller använda större doser av Ecstasy än som från början var avsett.  

    Det finns, enligt resultatet av studien, dock inga avgörande könsskillnader bland 

ungdomarna som brukar Ecstasy, men två av artiklarna Csemy et al. (2007) & Isralowitz 

et al. (2007) visar att antalet flickor som brukar Ecstasy är något högre än antalet pojkar 

som brukar denna drog. Förutom de riskfaktorer som nämnts ovan framkommer i 

resultatet inget anmärkningsvärt som tyder på att det finns andra specifika faktorer som 

har att göra med ungdomars sociala, kulturella eller etniska bakgrund skulle innebära en 

ökad risk för att hamna i ett missbruk av Ecstasy.   

 

 6.3 Globala, sociala och kulturella skillnader 

Man kan fråga sig om det finns globala, sociala och kulturella skillnader då det gäller 

denna problematik gällande ungdomar och bruk av Ecstasy på dans- och ravepartyn, men 

resultatet i studien visar att de eventuella skillnader som kan finnas är få och oftast 

individuella.  

    Dans- och ravekulturen i kombination ungdomars med bruk av Ecstasy handlar enligt 

Yacoubian et al. (2004) inte bara om ett lokalt och individuellt problem, utan att det även 

är ett växande globalt problem där faktorer som ekonomi, samhällsklimat, 

marknadsintressen, kultur och syn på droger spelar en stor roll. Det framgår tydligt av 

resultatet att tillgången av Ecstasy ökar globalt, samt att fler och fler ungdomar prövar 

drogen i samband med ravepartyn och liknande danstillställningar.  

     



Genom en sammanfattning av studiens resultat i förhållande till frågeställningarna kan 

man ändå dra några generella slutsatser gällande riskgrupper, riskfaktorer och risker bland 

ungdomar som brukar Ecstasy.  

    Det har av resultatet i studien visat sig att det finns en trend, som skulle kunna 

betecknas som epidemilogisk. Det betyder att dans- och ravekulturen successivt växer och 

att den i allt större utsträckning styrs av marknads- och vinstintressen, inom såväl den 

lokala som den globala dans och musik branschen. Ett resultat av detta blir att det leder till 

en successiv ökning av antalet tillställningar som ungdomar kan delta i, vilket i 

förlängningen bidrar till att även tillgången och efterfrågan på Ecstasy ökar. 

    Vad som framkommit av studien är att trenden på global nivå i stort sett är den samma 

som den på lokal nivå, då det gäller ungdomar och Ecstasy i kombination med dans- och 

ravepartyn. Med andra ord finns det ingen större skillnad mellan vad som händer i de 

enskilda länderna och det som händer ute i de olika världsdelarna.  

    Då det gäller riskgrupper och riskfaktorer visar dock den tidigare forskningen och 

resultatet i studien på att den grupp som löper störst risk att utveckla ett missbruk av 

Ecstasy, är de ungdomar från medel- eller övre medelklass som deltar i dans- och 

ravepartyn, vilka under barndomen eller de tidiga ungdomsåren visat symptom på 

psykiska problem, som exempelvis ångest och depression, detta gäller såväl lokalt som 

globalt.  

    Studiens resultat visar på att det i övrigt inte finns några betydande skillnader bland 

ungdomar, globalt, socialt eller kulturellt, då det gäller Ecstasys psykiska eller fysiska 

effekter på individen, samt att riskerna och skadeverkningarna av drogen är likartade. 

Studien visar att de eventuella skillnader som föreligger, då det gäller Ecstasys risker, 

avseende effekt och skadeverkningar återfinns på individnivå.  

    Sammantaget betyder detta i likhet med Compton et al. (2005) resultat att forskningen 

bör fokusera mer på sociala och kulturella faktorer inom dessa populationer. Samt att det 

internationella samarbetet bör utökas då det gäller det förebyggande arbetet mot Ecstasy, 

och utvecklandet av olika behandlingsstrategier för drabbade ungdomar. Detta är viktigt, 

inte bara i varje enskilt land utan även globalt, i syfte att begränsa de negativa effekterna 

på ungdomar som Ecstasy i kombination med dans- och ravekulturen för med sig.  

      



7. Diskussion 
Ungdomar och droger är ett svårt och ibland även känsligt ämne, men det är viktigt att 

reflektera över ungdomar och deras bruk av drogen Ecstasy av flera olika anledningar, 

vare sig vi har egna personliga erfarenheter av drogen eller inte. Bland annat växer dans- 

och ravekulturen globalt, vilket medför att fler ungdomar dras in i denna kultur. Dans- och 

ravekulturen växer sig allt starkare med hjälp av marknadskrafter och vinstintressen inom 

dans och musikbranschen, och i spåren av detta ökar även tillgången och bruket av 

Ecstasy bland ungdomar globalt. Detta för inte bara med sig psykiska, fysiska och/eller 

sociala problem av varierande slag för den enskilde individen, utan denna problematik 

drabbar även det övriga samhället. Med andra ord blir många av oss på olika sätt, direkt 

eller indirekt, drabbade av de resultat som missbruk av Ecstasy för med sig.  

    Dessutom, och trots de psykiska och fysiska risker som framkommit i studien, ser vi en 

global och lokal ökning av, inte bara antalet dans- och ravepartyn, utan även av antalet 

ungdomar som dras in i denna kultur och som för första gången provar på Ecstasy. Att 

ungdomar provar Ecstasy leder tyvärr allt för ofta till ett fortsatt missbruk av drogen och i 

förlängningen till en social utslagning av dessa ungdomar. Detta leder i sin tur till ökade 

kostnader för samhället bland annat i form av vård och behandling.  

    Trots att det finns brister i uppsatsens tillförlitlighet överensstämmer resultatet gällande 

riskgrupper bland ungdomar globalt i hög grad med den tidigare forskningen säger om 

riskgrupper bland ungdomar i de enskilda länderna (Se tidigare forskning, s. 8-9). 

    Studien har visat att orsaker till varför ungdomar söker sig till dessa tillställningar är 

individuella och kan variera från fall till fall. Det kan exempelvis vara grupptryck eller 

ungdomar vilka kanske inte har några kamrater. Eller det kan vara ensamhet och/eller en 

känsla av att inte ha någon social- eller kulturell tillhörighet. Ensamheten kan ha 

varierande orsaker, exempelvis föräldrar som av olika anledningar är frånvarande, vilket 

kan leda till att dessa ungdomar inte har tillgång till det sociala stöd och den vägledning i 

livet som de så väl behöver. 

    En annan aspekt på det hela kan vara att ungdomar genom drogen söker en ny imaginär 

dimension eller relation på dessa partyn och att drogens effekter gör det lättare för dem att 

ta de kontakter de känner sig behöva. Det kan även vara så att ren nyfikenhet föranleder 

ungdomar att ge sig ut i sökandet efter en ny social identitet och/eller kulturell tillhörighet, 

vilket kan driva dessa ungdomar till mer radikala beteenden för att få den uppmärksamhet 

de tycker sig ha behov av.  



  

 7.1 Diskussion av metod 

Det har visat sig vara svårt att göra en forskningsöversikt i detta mångfacetterade ämne. 

Svårigheterna har dels legat i att få en överblick över kunskapsläget i ämnet och att utifrån 

detta, sedan göra en avvägd avgränsning för själva uppsatsen. Det som kan ses som 

negativt är att forskningsöversikten inkluderat endast ett fåtal artiklar, eftersom det inte 

finns så mycket forskning som specifikt berör Ecstasy och riskgrupper ur ett globalt, 

socialt och kulturellt perspektiv. Detta medför att även reliabiliteten i uppsatsen kan 

diskuteras. Målet med denna uppsats har dock inte varit att få en komplett bild av 

kunskapsläget, utan snarare att få en lite fördjupande inblick och kunskap i ämnet med 

hjälp av ett antal studier.  

    Trots att resultatet i denna översikt bygger på endast elva artiklar har några tydliga 

mönster utkristalliserats på global nivå, vilket lett till att det i begränsad omfattning varit 

möjligt att dra vissa generaliserade slutsatser. En annan negativ aspekt för uppsatsen är att 

den trots allt är tämligen begränsad, inte bara då det gäller antalet artiklar, utan även då 

det gäller antalet perspektiv, varför den kan betraktas som en förenklad bild av 

verkligheten. För att få en mer mångfacetterad och tydligare bild av problematiken i 

ämnet borde fler liknande studier använts i denna uppsats.  

    Förutom de brister som nämnts ovan finns trots allt positiva aspekter att peka på. Som 

till exempel, genom att göra en forskningsöversikt har det varit möjligt att få en överblick 

över ett relativt stort antal undersökningsobjekt i ämnet, detta hade inte ha varit möjligt 

med en kvalitativ metod som inneburit att man själv måste genomföra ett antal intervjuer.     

  

 7.2 Behov av forskning i framtiden 

Det framgår med all tydlighet efter att ha gjort ett antal sökningar i databaserna att 

omfattande forskning på området är nödvändig, speciellt då det gäller riskgrupper på 

global nivå, och även då det gäller de sociala och kulturella aspekterna som leder till att 

ungdomar attraheras av Ecstasy och dans- och ravekulturen. Samt för att i framtiden få 

ökade kunskaper om Ecstasy och dess sociala inverkan på enskilda individer, men även på 

samhället i stort (se Compton et al. 2005).  

    Ytterligare forskning på såväl lokal som global nivå är nödvändigt då det gäller att höja 

den nuvarande kunskapsnivån bland ungdomar, samt för att öka förståelsen och 



beredskapen vid olika institutioner och myndigheter, som exempelvis akutsjukvården, 

läkare, behandlingshem, polis och socialtjänst etc. Genom ökade kunskaper i detta ämne 

skulle även möjligheterna till effektivare förebyggande arbete öka och förhoppningsvis, 

även leda till effektivare behandling av de ungdomar som redan är inne i ett missbruk av 

Ecstasy, på både kort och lång sikt. Detta är några anledningar till varför det är viktigt att 

genom forskning få veta; vilka grupper av ungdomar som i första hand är i riskzonen, hur 

den lokala och globala problematiken ser ut, vilka krafter och vinstintressen det är som 

driver dans- och ravekulturen framåt. Detta är några av de frågor som bör granskas 

ytterligare för att ett effektivt behandlings- och förändringsarbete ska kunna utformas och 

bedrivas, såväl lokalt som globalt. 
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