
Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på
föräldrafria fester
I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88
procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester. 17 procent av
de tillfrågade föräldrarna tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.

I samband med höstlovet och halloween ökar risken för att ungdomar kommer i kontakt med, och konsumerar, alkohol. Inför det stundande
höstlovet är det därför viktigt att man som förälder pratar med sina barn om alkohol och diskuterar vilka regler som gäller vid eventuella
föräldrafria fester.

– Om du som förälder vet med dig att ditt barn kommer att vara själv hemma under höstlovet eller har kompisar som kommer vara det är det
viktigt att prata om hur du ser på alkohol och vilka regler som gäller. Att vara tydlig som förälder när det kommer till alkohol är något många
ungdomar uppskattar och ett sätt att visa att du bryr dig, säger Anna Kervall, tf vd på IQ.

I undersökningen framkommer även att drygt 4 av 10 (43 procent) av de tillfrågade föräldrarna är oroliga för att deras barn ska dricka alkohol i
samband med föräldrafria fester.

– Att många föräldrar är oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester är inte så konstigt. Lov och högtider är tillfällen då
det konsumeras en hel del alkohol av ungdomar men som förälder har man stora möjligheter att se till att det inte blir så, säger Anna Kervall, tf
vd på IQ.

Inför valborg i år skickade IQ hem boken Tonårsparlören till alla vårdnadshavare i Sverige vars barn under 2017 fyller 14 år. Tonårsparlören
syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar och innehåller bland annat kapitel som "Hur pratar man om alkohol?",
"Bjuda hemma?", "Köpa ut?", "Sociala medier" och "Föräldrafritt".

Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från undersökningen från föräldrar i samtliga län men även på riksnivå. Bifogat finns även 3 tips till
tonårsföräldrar som handlar om föräldrafria fester.

Årets version av Tonårsparlören finns att läsa på www.tonårsparlören.se, där finns även innehållet på engelska och som ljudbok.

*Undersökningen genomfördes av Norstat, på uppdrag av IQ, mellan 22 mars – 10 april 2017 bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13–17 år via en
webbenkät.
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____________________________________________________________________ 
IQ är en organisation som verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och
undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till
Systembolaget. Läs mer på IQ.se. 


