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Varför Ungdomar dricker 

mindre alkohol 

Det finns, enligt forskare, 

flera anledningar till att 

ungdomar dricker allt 

mindre alkohol. En av dem 

är att de har mindre tid, 

berättar forskaren Eva 

Samuelsson på Stockholms 

universitet. Samuelsson har 

intervjuat ungdomar på ett 

gymnasium i Västerås som 

berättar att de inte har tid att 

vara bakfulla för att de 

måste plugga, spela match 

eller något liknande. 

Samuelsson berättar även 

att det parallellt sker en 

ökning av psykisk ohälsa.  

Förutom tidsbristen är andra 

anledningar till att avstå 

alkohol en större 

medvetenhet kring hälsa 

och träning samt att 

ungdomar umgås mer med 

sina föräldrar och på det 

sättet har föräldrar bättre 

koll på sina barn.  

Samuelsson berättar även 

att grupptrycket kring att 

dricka alkohol inte är lika 

starkt längre. Det är helt 

okej att välja bort alkohol 

och att ha roligt utan 

alkohol. Källa: 

www.sverigesradio.se  

  

Ungdomar anser att 

cannabisanvändning är 

mindre riskfyllt 

Allt fler ungdomar anser att 

skaderisken av att röka 

cannabis är liten, 

presenterar CAN i sin 

rapport om ungas drogvanor 

2018 i Sverige.  

Användningen av cannabis 

har dock inte ökat och ligger 

på samma nivå som tidigare. 

Martina Zetterkvist som är 

utredare och redaktör för 

undersökningen säger att 

det visar att risk-

uppfattningen inte nöd-

vändigtvis hänger samman 

med användningen.  

Samma undersökning visar 

även att fler ungdomar än 

tidigare har erbjudits att 

prova eller köpa narkotika.  

I Vimmerbys egen 

drogvaneundersökning, i 

gymnasiets år två 2017, ser 

tendenserna liknande ut 

även om frågorna är ställda 

på ett annat sätt. Det som 

avviker är tillgängligheten. 

Andelen som någon gång 

använt narkotika i tvåan i 

Vimmerby kommun har 

legat mellan fem och tolv 

procent sedan 2005. 

Andelen som vet någon som 

kan ge eller sälja narkotika 

till dem är 30 procent vilket 

har sjunkit sedan 2013 då 

det låg på 47 procent.  

Det som utmärks mest i 

gymnasiets drogvane-

undersökning i Vimmerby 

är ungdomarnas inställning 

till narkotikaanvändning. 

Där har andelen som anser 

att användning av narkotika 

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.sverigesradio.se/
http://www.vimmerby.se/folkhalsa
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inte är acceptabel sjunkit 

successivt från 78 procent 

2007 till 57 procent 2017. 

Ungdomarna har på frågan 

istället svarat att de tycker 

att det är ”upp till var och 

en”.   

Nästa drogvaneunder-

sökning i tvåan sker i mars 

2019. Se hela rapporten på 

kommunens hemsida under 

omsorg och hjälp/drogföre-

byggande arbete.  

Källa: www.can.se   

Kommunens 

drogförebyggande arbete 

Tonårsparlören 

Denna vecka, 

inför lovet, gör 

vi reklam för 

tonårsparlören 

i lokal-

tidningen i 

syfte att på-

minna vårdnadshavare om 

att prata med sina barn om 

alkohol och bibehålla en 

restriktiv inställning. Både 

hemvändarkvällar och 

nyårsafton är riskkvällar, 

det vill säga, det är en ökad 

risk att tonåringar dricker 

alkohol.  

Droginfo i nian 

På våren 2018 gjorde alla 

åttor (nuvarande nior) 

drogvaneundersökningen. 

Under höstterminen har de 

flesta fått återkoppling 

varvat med diskussioner 

kring grupptryck, tobak och 

alkohol. De har även fått 

information om skade-

verkningar och risker med 

rökning, snusning, e-

cigaretter, vattenpipa och 

alkohol. 

Kampanj mot att köpa ut 

De femtio största företagen 

i kommunen har fått 

affischer och broschyrer 

från Tänk Om för att 

påminna anställda tonårs-

föräldrar att inte köpa ut till 

sin tonåring. Broschyrerna 

delas även ut utanför 

Systembolaget på torsdag 

20/12. Läs mer på 

www.tankom.se  

Fabriken  

Öppettider under 

lovet: 

Tors 20/12: stängt 

Fre 21/12: 12-18 

Lör-ons: stängt 

 

Tors 27/12: 12-20 

Fre 28/12: 12-20 

Lör-tis: stängt 

 

Ons 2/1: 12-16 

Tors 3/1: 12-20 

Fre 4/1: 12-20 

Sedan vanliga tider  

fr.o.m. mån 7/12 

 

Fabrikens ordinarie 

öppettider: 

Mån: 13:00 – 21:00 

Tis: 13:00 – 21:00 

Ons: 13:00 – 21:00 

Tors: 13:00 – 21:00 

Fre: 13:00 – 23:00 

Mellanstadiet får vara på 

Fabriken fram till kl 16:00 

därefter är det bara 

högstadie- och gymnasie-

ungdomar som får vara i den 

öppna verksamheten.   

Mer info om Fabriken finns 

även på kommunens 

hemsida under Uppleva och 

göra/Mötesplatser. 

Självklart kan du följa oss 

på Facebook:  Allaktivitets-

huset i Vimmerby och 

Instagram: 

fabrikenvimmerby 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.can.se/
http://www.tankom.se/
http://www.vimmerby.se/dataskydd

