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Unga som inte dricker 

mår bäst  

De senaste tjugo åren har 

andelen elever i årskurs nio 

som dricker alkohol 

minskat från 81% till 42%. 

Nyligen publicerades 

resultat från en 

forskningsstudie som följer 

svenska ungdomar födda 

och uppvuxna på 00-talet.  

Studien visar att dagens 

unga är historiska. Aldrig 

har det varit så få som 

dricker och de som dricker 

har aldrig druckit så lite som 

nu.  

När jämförelser gjordes 

mellan niondeklassare som 

drack alkohol och 

niondeklassare som inte 

drack alkohol framkom två 

övergripande resultat.  

Gruppen som drack alkohol 

rapporterade i högre 

utsträckning att de skolkade 

och begick brott än de som 

inte drack alkohol. 

Gruppen som inte drack 

alkohol hade istället bättre 

självskattad hälsa, färre 

psykosomatiska besvär, 

högre betyg och fick även 

högre poäng på en skala 

som mäter prosocialt 

beteende. Exempel på 

prosociala beteenden är att 

stötta och att hjälpa andra. 

Unga som inte dricker mår 

helt enkelt bättre. 

Källa: www.can.se 

 

Alkoholindustrin satsar 

på sött för att nå unga 

 

I takt med ungas minskande 

alkoholintag utvecklar 

alkoholindustrin sina 

strategier för att nå nya 

målgrupper.  

 

Genom att satsa på ännu 

sötare smaker hoppas 

industrin kunna nå personer 

som inte vant sig vid 

smaken av alkohol. Ett 

kanadensiskt forskarlag har 

tittat närmare på 

alkoholdrycker sötade med 

fruktossirap. Från sin studie 

drar forskarna slutsatsen att 

den sötade alkoholen kan 

fungera som en inkörsport 

till vanlig, osötad, alkohol.   

 

I tonårsparlören, som ges ut 

av IQ, finns 

massor med 

tips till dig som 

vårdnadshavare 

gällande 

alkohol och 

tonåringar. Du 

hittar den på 

www.tonarsparloren.se  

 

Källa: 

www.accentmagasin.se 

 

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/omsorgochhjalp Gå vidare till drogförebyggande arbete.  

”När vi jämförde dem 
som dricker med dem 
som inte dricker i årskurs 
nio ser vi att de som inte 
drack alkohol i årskurs 
nio – de mår bättre, de 
har bättre skoltrivsel, 
bättre skolprestation och 
de är också nöjdare med 
sina sociala relationer” 

Jonas Raninen, utredare 
på CAN (Centralförbundet 

för alkohol- och 

narkotikaupplysning) 

http://www.can.se/
http://www.tonarsparloren.se/
http://www.accentmagasin.se/
http://www.vimmerby.se/omsorgochhjalp
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Nikotinprodukter 

skyddar inte mot 

coronaviruset 

 

I början på sommaren fick 

en fransk forskargrupp 

mycket utrymme i media 

med sina uttalande om att 

nikotinläkemedel skulle 

fungera som skydd mot 

coronaviruset. Världshälso-

organisationen (WHO) gick 

i samband med detta ut med 

ett skarpt uttalande om att 

det inte finns någon 

tillförlitlig forskning som 

stödjer detta. Studierna som 

den franska forskargruppen 

refererade till är bristfälliga 

och utelämnar nödvändig 

information. 

 

Det finns inget 

vetenskapligt stöd för 

påståendet att 

nikotinprodukter fungerar 

som skydd som covid-19. 

 

Tobaksfaktas tobaks-

politiska expert, Margaretha 

Haglund, understryker att 

tobak inte är någon 

hälsoprodukt utan att 

tobaksindustrin drivs av 

vinstintresse, och utnyttjar 

pandemin för att bättra på 

sitt rykte.  

 

Källa: www.tobaksfakta.se 

 

 

Kommunens 

drogförebyggande arbete 
 

Nu har skolorna startat och 

hösten börjar smyga sig på. 

Kommunens drog-

förebyggande arbete är i full 

gång även om detta 

pandemi-år gör att det ser 

lite annorlunda ut. Bland 

annat håller de årliga 

tobaksföreläsningarna 

riktade mot gymnasiet på att 

spelas in för att kunna 

erbjudas digitalt. Detta 

kommer göra materialet 

mer flexibelt och på så vis 

nå ännu fler elever än 

tidigare. 

Det här händer i 

Vimmerby (med omnejd) 

En kväll för ditt barn  

Den 5 november kommer 

Mia Börjesson hålla en 

föreläsning som handlar om 

hälsofrämjande 

föräldraskap. Kvällen är 

kostnadsfri och vänder sig 

till dig som är förälder till 

barn i mellan-, högstadiet 

och gymnasiet. Mer 

information kommer senare 

i höst, så håll utkik! 

 

LAN-Party i Frödinge 

Den 16/10-18/10 kommer 

Frödinge bygdegård 

tillsammans med Fabriken 

arrangera ett lan för 

ungdomar från årskurs 7 till 

år 3 på gymnasiet. 

Välkommen till Fabriken 

för anmälan och mer 

information. 

Fabriken  

Fabrikens verksamhet är 

igång som vanligt igen efter 

sommaren. Mellanstadie-

elever får vara på Fabriken 

till klockan 16.00. Här är 

som vanligt nolltolerans 

mot droger och det är även 

förbud mot energidrycker.  

Fabriken är öppen: 

Måndag 13-21 

Tisdag 13-17 

Onsdag 13-21 

Torsdag 13-21 

Fredag 13-23 

Under studiedagarna vecka 

38, onsdagen den 16/9 och 

torsdagen den 17/9, 

förlänger Fabriken sina 

öppettider till 10-21. 

Läs mer på 

www.vimmerby.se/ung  

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.tobaksfakta.se/
http://www.vimmerby.se/ung
http://www.vimmerby.se/dataskydd

