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Svenska ungdomar och unga vuxnas 
alkoholkonsumtion är oroande. För unga mellan 
16 och 24 år är alkoholen den största riskfaktorn 
för dödsfall och skador. I Sverige svarar unga 
mellan 18 och 24 år för 35 procent av alla 
dödsfall med alkoholpåverkade förare, trots att 
de som grupp bara utgör 7 procent av bilförarna.

Enligt omfattande internationell forskning löper 
unga som dricker alkohol också större risk att 
drabbas av oavsiktliga skador (t.ex. fall, 
drunkningar och alkoholförgiftningar), våld (t.ex. 
mord, självmord och barnmisshandel) och för att 
få försämrade skolprestationer och 
produktionsbortfall.

Vidare visar studier att berusningsdrickande i 
ung ålder ökar risken för riskbruk av alkohol i 
vuxen ålder. Utvecklandet av tidig demens är 
också kopplat till ungdomsdrickande, enligt 
resultatet från en svensk studie.

Förebyggande åtgärder har visat sig vara 
särskilt effektiva för att minska ungas 
alkoholkonsumtion och de skador som 
medföljer. Ungdomars alkoholkonsumtion 
påverkas av en rad faktorer som t.ex. vuxnas 
alkoholvanor, pris på alkohol, barers öppettider, 
reklam och åldersgränser vid köp av alkohol.

I den här artikeln har forskare sammanställt 
förslag på effektiva preventionsåtgärder som 
riktas till unga mellan 15 och 25 år. För att 
minska ungas drickande och de skador som 
följer föreslår forskarna att Sverige höjer 
alkoholpriserna, minskar ungas tillgång till 
alkohol och att regeringen utnyttjar sin 
bestämmanderätt för att kunna reglera reklam 
och marknadsföring av alkohol.

De åtgärder som forskarna föreslår har samtliga 
stöd i internationell forskning och de är bevisat 
effektiva för att minska alkoholrelaterade skador 
hos unga.
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