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Samband mellan spel om 

pengar, alkoholdrickande 

och narkotikaanvändning  

Ungas spel om pengar har 

minskat mycket sedan 2001 

enligt CAN (Central-

förbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysningen). I 

början på 2000-talet hade 

var femte flicka och 

varannan pojke i årskurs nio 

spelat om pengar. I 

mätningar från 2018 hade 

två procent av flickorna och 

åtta procent av pojkarna 

uppgett att de spelat om 

pengar. Forskare tror att den 

kraftiga minskningen berott 

på införandet av 18-

årsgräns och krav på 

betalkort från spelbolagen.  

 

De flesta ungdomarna som 

spelar om pengar uppger att 

de spelar på lotter eller tips. 

En stor del hade också 

spelat på ”övriga spel på 

internet”.  

 

Var fjärde pojke som spelar 

om pengar uppvisar tecken 

på problemspelande. Ett 

problemspelande 

kännetecknades med att ha 

känt att man måste spela om 

mer och mer pengar eller att 

ha ljugit om sitt spelande för 

närstående.  

 

16 procent av pojkarna och 

en procent av flickorna i 

årskurs 8 i Vimmerby 

(Vårterminen-18) angav att 

de spelat om pengar.  

 

Motsvarande siffror i år två 

på gymnasiet var 29 procent 

bland männen och två 

procent bland kvinnorna. 

Av männen var de två 

procent som angett att de 

känt att de måste spela för 

mer och mer pengar och åtta 

procent uppgav att de hade 

ljugit för närstående. 

 

Det finns även en koppling 

mellan spel om pengar och 

exempelvis konsumtion av 

alkohol, narkotika och ha 

varit utsatt för mobbning. 

De som har druckit alkohol, 

använt narkotika eller varit 

utsatt för mobbning har 

högre risk att börja spela om 

pengar.  

 

Ansträngda sociala relat-

ioner, dåliga skolresultat, 

kriminalitet och depression 

ökar risken för ett 

problemspelande senare i 

livet.  

 Källa: 

www.accentmagasin.se   

 

Ökad risk att drabbas av 

psykiska sjukdomar av 

cannabis 

 

Risken att få en psykisk 

sjukdom, som till exempel 

schizofreni och paranoia, är 

fem gånger så stor vid 

användning av cannabis 

som innehåller hög halt av 

THC. Även personer som 

använder cannabis dagligen 

har en ökad risk. 

 

THC är det verksamma 

ämnet i cannabis. En 

drogberedning framställd av 

cannabis innehåller 

vanligen mellan 1 och 30 

procent THC. I vissa fall går 

de upp till 60 procent.  

 

I Amsterdam skulle antalet 

psykosfall halverats och i 

London skulle antalet 

Nyhetsbrev till dig som är förälder i Vimmerby kommun 

Syftet är att informera och stötta dig i arbetet att hindra våra barn och unga från att börja använda 

tobak, alkohol eller andra droger. Du kommer få information om vad som händer i kommunen med 

omnejd, intressanta fakta och information om forskning m.m. Nyhetsbrevet kommer via e-post 

några gånger per termin och läggs också ut på kommunens hemsida: www.vimmerby.se/folkhalsa 

Gå vidare till nyhetsbrev. Där hittar du även gamla brev. 

http://www.accentmagasin.se/
http://www.vimmerby.se/folkhalsa
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minska med 30 procent om 

inte cannabis med hög 

THC-halt funnits 

tillgänglig. Källa: SNPF, 

www.accentmagasin.se   

 

Tonårsparlören 

I dagarna kommer 

tonårsparlören att 

skickas ut till alla 

vårdnadshavare med 

barn som fyller 14 år i år. 

Där har IQ samlat allt du 

som vårdnadshavare 

behöver veta kring alkohol 

och tonåringar. Boken finns 

även på 

www.tonarsparloren.se  

 

Kommunens 

drogförebyggande arbete 

Under mars har alla i år två 

på gymnasiet genomfört 

kommunens drogvane-

undersökning.  Svarsfrek-

vensen var 57 procent och 

längre ner i brevet 

presenteras några av 

siffrorna. Hela rapporten 

kommer att så småningom 

att läggas ut på kommunens 

hemsida under omsorg och 

hjälp/drogförebyggande 

arbete.  

Lisebergsresan flyttas i år 

till fredagen den 14 juni. 

Anledningen till ändringen 

är att vi har haft svårt att 

hålla Källängsfestivalen 

drogfri, vi ser många 

underåriga som dricker 

alkohol denna kväll. 

Lisebergsresan infördes på 

Valborg för några år sedan i 

syfte att minska ungdoms-

drickandet. Idag är Valborg 

ingen riskhelg alls längre 

och det är därför vi testar att 

ha Lisebergsresan istället 

för Källängsfestivalen. 

Information om biljettsläpp 

kommer på Fabrikens 

facebooksida och i 

skolorna.  

Även om vi testar nya 

åtgärder för att minska 

drickandet så kan det ändå 

vara bra att ta en tur på stan 

som vuxen på både Valborg, 

skolavslutningen och 

studentdagen.  

Högstadieelever får under 

vårterminen besök av 

folktandvården i projektet 

Tobaksfri DUO. Eleverna 

kommer att få information 

om tobakens 

skadeverkningar utifrån 

flera olika perspektiv, 

exempelvis fattigdom, 

barnarbete och 

miljöförstöring. Tobaksfri 

DUO är en kontraktsmetod 

där du som vuxen kan skriva 

kontrakt med din tonåring 

om att vara tobaksfri hela 

högstadietiden. Läs mer här: 

http://tobaksfri.se/ 

På gymnasiet ska några av 

lärarna gå Kagg-pilot-

utbildning i Kalmar. Det är 

en utbildning som handlar 

om hur en lärare kan 

undervisa elever om 

cannabis och vad skolan kan 

göra för att minska risken 

för användande bland 

eleverna.  

Det här händer i 

Vimmerby (med omnejd) 

Fabriken har följande 

öppettider under påsken: 

Skärtorsdag 13-21 

Långfredag Stängt 

Annandag påsk  Stängt 

Därefter ordinarie 

öppettider: 

Måndag: 13-21 

Tisdag: 13-21 

Onsdag: 13-21 

Torsdag: 13-21 

Fredag: 13-23 

 

Mellanstadiet får vara på 

Fabriken till klockan 16.00.  

Fabriken har som vanligt 

noll tolerans mot droger 

och har även förbud mot 

energidrycker.  

 

 

 

 

Detta nyhetsbrev skickas med ditt 

samtycke till dig. Ansvarig för utskicket 

är Kommunstyrelsen i Vimmerby 

kommun. Vill du ta tillbaka ditt 

samtycke vänligen mejla avsändare av 

detta nyhetsbrev och säg att du vill bli 

bortplockad från sändlistan. Läs mer hur 

vi hanterar personuppgifter inom 

Vimmerby kommun 

www.vimmerby.se/dataskydd  

http://www.accentmagasin.se/
http://www.tonarsparloren.se/
http://tobaksfri.se/
http://www.vimmerby.se/dataskydd
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