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1. Bästa julklappen för en del barn är trygga och nyktra vuxna / Julen tillhör barnen – 
inte alkoholen 

Förslag på inledning: 

Många av oss längtar nu efter julen, men för en del barn är december – en av tiderna på året då 
svenskarna dricker som allra mest – en månad förknippad med oro och ont i magen, och de önskar att 
jullovet var över innan det ens börjar. För dessa barn står trygga och nyktra vuxna högst upp på 
önskelistan. 

Eller 

“Nu ha vi ljus här i vårt hus, julen är kommen, hopp tra-la-la-la. Barnen i ring dansa omkring, dansa 
omkring”... Nu börjar barnen räkna ner till årets stora fest, julafton. Vi tycker att alla barn har rätt till 
en vit jul, fri från alkohol med trygga och närvarande vuxna! Därför är vi med i Vit jul-kampanjen och 
uppmanar alla som firar jul med barn att göra det alkoholfritt. Visste du att …? (fortsätta med statistik 
nedan) 

Grund för brödtext: 

• 15 procent av alla barn i Sverige, alltså 320 000 barn, har påverkats negativt i någon 
utsträckning av att ha vuxit upp med minst en förälder med alkoholproblem enligt en översikt 
från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.1 
 

• Barn som lever i en familj med missbruk berättar att de kan känna nedstämdhet, ilska, skam 
och utanförskap, oro och osäkerhet samt rädsla då en förälder har druckit eller tagit droger.2 
 

• Det är vanligare att elever som levt med en förälder med missbruk har utsatts för fysisk och 
psykisk misshandel samt sexuella övergrepp av vuxna inom och utanför familjen jämfört med 
elever som inte växt upp så.3 
 

• Sju av tio elever som har en förälder med ett missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem 
för våld uppger att deras hemsituation har påverkat skolarbetet negativt. Fyra av tio har någon 
gång funderat på att hoppa av skolan på grund hur av de har det.4 
 

• Julen kan vara en extra svår tid för dessa barn. Under jullovet 2020-2021 hade Bris kuratorer 
40 procent fler samtal jämfört med samma period året innan, och missbruk och fylla är ett 
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föräldrar berättar om vardagsliv och behov av stöd när föräldern har missbruksproblem. Uppsala: Regionförbundet Uppsala 
län och Uppsala universitet, 2015. FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org), hämtad 2021-09-14, sida 16-19. 
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ämne som barnen tar upp.5  
 

• Samtidigt visar Systembolagets försäljningsstatistik att i december 2020 såldes allra mest 
alkohol under vecka 51, från den 14 till den 20 december. Det var veckan före julafton.6 
 

• Den svenska befolkningen dricker enligt Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, CAN, som mest alkohol under sommaren och under december - då 
julfirandet äger rum.7 
 

• För barn som far illa av vuxnas drickande är det sällan bara på julen det sker – men Bris 
skriver att sveket på julafton kan kännas hårdare.8 

Förslag på slutkläm: 

För en del barn är julen inte förknippad med glädje och värme. Den bästa julklappen för dessa barn är 
därför att vuxna runt omkring firar en vit jul. Tillsammans kan vi ge fler barn en varm och mysig jul, 
med fina minnen att se tillbaka på. 

Eller 

Alla barn har rätt till en trygg och mysig jul, utan att behöva oroa sig för vuxna som dricker. I 
genomsnitt fyra barn i varje svensk skolklass påverkas negativt av en förälders drickande och många 
av dessa känner oro, inte glädje, när jullovet närmar sig. 

Du som firar jul tillsammans med barn – skippa alkoholen. Var med och gör julen till barnens högtid. 
Tack <3 

2. Ger du bort otrygghet i julklapp? / Arbetsgivare ska inte ge otrygghet i julklapp 

Förslag på inledning: 

Julen närmar sig med stormsteg, och nu börjar företag och andra arbetsgivare ge julklappar till sina 
anställda. Det förekommer att alkohol slås in i paketen – tillsammans med en risk för en otrygg och 
dyster jul för de anställda och deras närstående. 

Eller 

Snart får många i landet julledigt, men innan dess brukar arbetsgivare ge julklappar till sina anställda 
för att visa uppskattning för de anställda och deras insatser under året. Men ibland ligger alkohol i 
paketen, detta utan tanke på hur det kan drabba mottagaren och dennes närstående. Nu är det dags för 
arbetsgivare att inte bara visa uppskattning, utan även omsorg, och ge en julklapp utan alkohol. 

Grund för brödtext: 

• Det förekommer att arbetsgivare ger bort alkohol i gåva till sina medarbetare. Skattefriheten 
gäller för julgåvor då värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Alkohol är inget 
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undantag.9 
 

• Då Accent frågade tio stora arbetsgivare om deras alkoholpolicy framkom att trenden går mot 
ökad nykterhet, men att mycket återstår för alkoholfria arbetsplatser.10 
 

• En “liberal” alkoholkultur på arbetsplatser med exempelvis after work, julfester, eller alkohol 
i gåva ökar risken för missbruk av alkohol. Därför rekommenderar IQ att man som 
organisation inte ska ge bort alkohol i gåva till anställda.11 
 

• Tips istället - alkoholfritt, marmelad, bok eller något annat som passar. 

Förslag på slutkläm: 

Arbetsgivare ansvarar för vad som ges i julklapp till de anställda, men ser inte vad som händer efter 
att alkoholen som lagts i paketen korkas upp där hemma. Det finns många slags julklappar som inte 
bär på den osäkerheten. Välj en av dem istället - så sprider du mer julglädje och riskerar mindre 
otrygghet.  

Eller 

Kanske har chef och anställda ett bra samarbete på jobbet, och kanske tror man att alla på 
arbetsplatsen känner varandra väl. Men man kan inte veta vad som händer efter att de anställda tar 
hem vinflaskan de fått i julklapp. Så den här julen borde alla arbetsgivare ge anställda och deras 
närstående en betydligt mer omsorgsfull, varm och mysig jul - genom alkoholfria paket. 

3. Ge inte alkohol i gåva till dina barns förebilder / Dina barns förebilder borde inte få 
otrygghet i julklapp 

Förslag på inledning: 

Terminsslutet för skolor, förskolor och föreningsverksamhet närmar sig, och då är det vanligt att 
vårdnadshavare ger sina barns lärare och ledare presenter som ett sätt att visa uppskattning för deras 
insatser. Vissa lägger en flaska vin eller liknande i paketen. Den gåvan kan drabba mottagaren och 
dennes närstående, särskilt barn, negativt - så välj en alkoholfri julklapp istället. 

Eller 

Nu börjar snart jullovet för skolor, förskolor och föreningsverksamhet, och då ger många presenter till 
lärare och ledare. Tyvärr ligger det ibland alkohol i paketen, vilket kan vara farligt för både 
mottagaren och närstående. Alla vi som uppskattar våra barns lärare och föreningsledare, kan vi lova 
varandra att vi i år istället ger dem julklappar som andas omsorg? 

Grund för brödtext: 
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• Enligt IQ uppgav 21 procent år 2018 att de tyckte att det är helt fel att ge bort alkohol i 
present till någon man inte känner väl. Men år 2010 var det 36 procent, alltså betydligt fler!12 
 

• Ibland får exempelvis lärare och ledare inom föreningslivet alkohol i gåva. Men då Läraren.se 
gjorde en omröstning på Facebook och Instagram om vad lärare vill ha i present av föräldrar 
och elever vid skolavslutningen fick vin och bubbel nästan inga röster. Inte särskilt 
vetenskapligt, men talande.13 
 

• Denna gåva blir dessutom ännu mer olämplig i och med att barn ofta får stå som avsändare. 
Barnens namn skrivs på julklappen till föreningsledarna, eller så får klassen räcka över en 
julgåva till deras lärare. Och inuti paketet ligger alltså alkohol. 
 

• Tips istället - alkoholfritt, marmelad, bok eller något annat som passar. 

Förslag på slutkläm: 

Alkohol ska inte ligga i paketet till läraren, pedagogen eller föreningsledaren - för du vet inte vad som 
händer eller vem som drabbas när julklappen öppnas.  

Eller 

Vi kanske tycker att vi känner läraren, men vad vet vi egentligen? Kanske är det vinflaskan som hen 
får i julklapp som triggar igång ett drickande som hen har lyckats hålla i schack? Att ge en sån present 
kan leda till oanade konsekvenser för både läraren eller ledaren och hens närstående. Så skippa 
alkoholen till dina barns förebilder - då sprider du mer julglädje. 
 

4. Du vet inte vad som händer efter att din gåva korkats upp / En omsorgsfull julklapp 
innehåller inte alkohol 

Förslag på inledning: 
Nu är det snart jul, och julklappar brukar då ges från arbetsgivare till anställda, eller från barn eller 
deras vårdnadshavare till föreningsledare eller lärare. Det förekommer att alkohol läggs i paketen - 
något som kan innebära stora risker för mottagaren och dennes närstående. Men vi kan alla bidra till 
att fler firar en mysig och fin jul - om vi lägger något alkoholfritt i paketen. 

Eller 

“Tack alla medarbetare för era insatser under året. Ni är fantastiska! Det här året får ni inte en 
vinflaska i julklapp. Många mår dåligt av alkohol och vi vill att ni och de ni har där hemma ska få må 
bra och fira en glädjerik jul." Så önskar vi att fler arbetsgivare skrev till sina medarbetare. Då skulle 
de ta ansvar, på riktigt, för sina anställdas och deras familjers hälsa och trygghet. Visste ni att … 
(fortsätta med statistik nedan) 

Grund för brödtext: 

• Det förekommer att arbetsgivare ger bort alkohol i gåva till sina medarbetare. Skattefriheten 
gäller överlag för julgåvor då värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Alkohol är 
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inget undantag - trots dess skadliga effekter på individ och samhälle.14 
 

• Då Accent frågade tio stora arbetsgivare om deras alkoholpolicy framkom att trenden går mot 
ökad nykterhet, men att mycket återstår för alkoholfria arbetsplatser.15 
 

• En “liberal” alkoholkultur på arbetsplatser med exempelvis after work, julfester, eller alkohol 
i gåva ökar risken för missbruk av alkohol. Därför rekommenderar IQ att man som 
organisation inte ska ge bort alkohol i gåva till anställda.16 
 

• Enligt IQ uppgav 21 procent år 2018 att de tyckte att det är helt fel att ge bort alkohol i 
present till någon man inte känner väl. Men år 2010 var den siffran 36 procent, alltså betydligt 
fler!17 
 

• Ibland får exempelvis lärare och ledare inom föreningslivet alkohol i gåva. Men då Läraren.se 
gjorde en omröstning på Facebook och Instagram om vad lärare vill ha i present av föräldrar 
och elever vid fick vin och bubbel nästan inga röster. Inte särskilt vetenskapligt, men 
talande.18 
 

• Tips istället - alkoholfritt, marmelad, bok eller något annat som passar. 

Förslag på slutkläm: 

Alkohol ska inte ligga i paketet till en anställd, lärare, föreningsledare eller liknande, för din gåva kan 
leda till att mottagaren och dennes närstående mår dåligt och far illa. Välj en annan julklapp istället, så 
sprider du mindre otrygghet och mer julglädje. 

Eller 

Ofta har vi en bild av hur en person som har ett risk- eller missbruk är, men egentligen kan den med 
alkoholproblem verka som vem som helst i samhället. Hur vet man då vem som kan hantera alkohol 
på ett rimligt och ansvarsfullt sätt, och få en flaska vin i julklapp? Det vet man inte, och det är aldrig 
värt att chansa. Ge något alkoholfritt i julklapp istället - då visar du riktig omsorg. 

5. Den bästa terminen någonsin börjar med ett jullov utan alkohol och droger / Hjälp ditt 
barn lyckas i skolan – börja med en vit jul 

Förslag på inledning: 

Först ska barnen ha jullov, men snart börjar en ny skoltermin. Om man frågar vad barn behöver inför 
den nya terminen kanske svaren handlar om nya gympaskor, extra fina tuschpennor eller fingervantar. 
Men för en del barn krävs något helt annat – ett jullov då vuxna i deras närhet skippar alkoholen och 
andra droger. 
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Eller 

Nya fingervantar, extra fina tuschpennor och lugnet i att slippa oroa sig för en förälder. Visst vill vi 
alla ge våra barn de allra bästa förutsättningarna inför vårterminen? Ge ditt barn lugn och möjlighet 
att få känna glädjen i att vara just ett barn. Och det börjar med en vit jul. 

Grund för brödtext: 

• I en rapport från Maskrosbarn svarade sju av tio elever som har en förälder med ett missbruk, 
psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld att deras hemsituation har påverkat skolarbetet 
negativt. Fyra av tio i målgruppen har någon gång funderat på att hoppa av skolan på grund 
hur av de har det.19 
 

• Studieresultaten påverkas också negativt hos barn vars föräldrar har ett missbruk av alkohol 
och/eller narkotika.20 
 

Skolan kan alltså vara tuff att klara för barn som växer upp i familjer med missbruk, och inte bara på 
julen. Men snart börjar en ny termin med en ny chans att må bra och lyckas i skolan, och som förälder 
har man stora möjligheter att bidra till det. 

Men: 

• CAN visar att svenskar dricker mest alkohol under sommaren – och i december, då julfirandet 
äger rum.21 

Förslag på slutkläm: 
 

Barn kan fara illa på flera sätt när en förälder dricker för mycket eller tar andra droger. Skolarbetet 
påverkar ofta. Men för en del barn kan den bästa terminen någonsin nu börja - om vuxna i deras 
närhet firar ett vitt jullov. 

Eller 

En bra skolgång är avgörande för barn, och alla kan hjälpa till. Låt detta jullov, som firas alkohol- och 
drogfritt, lägga grunden inför nästa år. Vi lovar att det alltid är värt det. Tack! 
 

6. Jul och fylla passar inte ihop / Lätta din och andras oro – skippa alkoholen i jul 

Förslag på inledning: 

För många förknippas julen med glädje och gemenskap, men det kan också finnas en annan bild, en 
som handlar om alkohol och fylla. Den är tyvärr inte ovanlig – därför uppmuntrar vi fler att fira en vit 
jul. 

Eller 
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De flesta av oss har någon gång oroat oss över att en närstående ska dricka för mycket under julen. 
Och det är inte bara vi vuxna som tänker på det, en del barn går omkring med samma klump i magen 
innan juletider. Det är dags för fler av oss att fira en vit jul, för att de ska få må bra och ha ett mysigt 
jullov. 

Grund för brödtext: 

• Enligt CAN dricker vi svenskar mest under sommaren och i december - då julfirandet äger 
rum.22 
 

• Drygt fyra av tio svenskar har en eller flera gånger varit med om ett julfirande där de tycker 
att det druckits för mycket alkohol. Glögg, snaps, mumma, juldrinkar och extra stark 
alkoholhalt på julöl - så många som en tredjedel har känt oro för att någon de firar jul med ska 
dricka för mycket enligt IQ.23  
 

• Alkoholdrickandet kan påverka särskilt barn negativt, exempelvis tydliggör Rikshandboken i 
barnhälsovård att förmågan att se till barnets behov försämras vid alkoholintag, vilket bland 
annat kan leda till olyckor.24 
 

• Men i undersökningen från IQ framträder också en alternativ bild. Där står det klart och 
tydligt att bara en femtedel av de svarande tycker att det är viktigt att alkohol serveras vid 
julbordet med släkten och vid själva julfirandet. Här finns en paradox - trots att så pass många 
har sett överdrivet drickande, tycker få att alkoholen är viktig till julfirandet.25 

Förslag på slutkläm: 

Låt denna jul bli en där du reflekterar över dina alkoholvanor och hur det påverkar personerna, 
speciellt barn, du firar jul med. Om du firar jul med barn – skippa alkoholen. 

Eller 

Det går inte ihop att julen är barnens högtid, men att vuxna också köper och dricker mer än vanligt. 
Låt det här årets julfirande bli annorlunda - fira en vit jul.  
 

7. Stå över alkoholen i jul – ge barn ett bättre liv / Vit jul nu - bättre liv för barn under 
lång tid framöver 

Förslag på inledning: 

Julen närmar sig med stormsteg, och tyvärr kan fylla och missbruk följa med. Men det drabbar barn, 
och ofta kan konsekvenserna bli långvariga. Vi har alla möjligheten att bidra till att fler barn mår 
bättre både nu och senare i livet – genom att fira en vit jul. 

Eller 

                                                           
22 Raninen, Jonas. Ingen dricker som Svensson - om svenska befolkningens dryckesvanor, CAN Rapport 153. Stockholm: 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2015. Ingen dricker som Svensson (can.se) 
23 (IQ, 2017 https://www.mynewsdesk.com/se/iq/documents/faktablad-alkohol-och-julfirande-
73785) 
24 Rikshandboken i barnhälsovård. Barn och alkohol. Barn och alkohol - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-
bhv.se), hämtad 2021-09-15. 
25 (IQ, 2017 https://www.mynewsdesk.com/se/iq/documents/faktablad-alkohol-och-julfirande-
73785) 
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Att ge barn trygga och lyckliga liv handlar om att flera pusselbitar ska falla på plats. En viktig sådan 
är att det finns närvarande, nyktra och pålitliga vuxna i barnens närhet, och nu i jul har alla chansen att 
vara detta - genom att fira en vit jul.  

Grund för brödtext: 

• Enligt CAN har 15% av alla svenska barn påverkats negativt i någon utsträckning av att ha 
vuxit upp med minst en förälder med alkoholproblem.26  
 

• En rapport utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga visar att psykisk ohälsa är 
vanligare bland unga vuxna som växt upp med föräldrar med missbruk. Risken för 
sjukhusvårdade självmordsförsök ökade fyrfaldigt jämfört med personer som inte växt upp i 
missbruksmiljö.27 
 

• Nationellt kompetenscentrum anhöriga gav år 2014 ut en rapport som visar att barn till 
föräldrar med missbruksproblem löper större risk att utveckla ett eget missbruk senare i 
livet.28 

 

• Senare i livet är försörjningsstöd fyra gånger vanligare bland barn till föräldrar med missbruk, 
enligt en studie utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga.29 
 

• CAN visar att svenskar dricker mest alkohol under sommaren – och i december, då julfirandet 
äger rum.30 

 

Förslag på slutkläm: 

Barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik kan påverkas negativt av det året om och 
under lång tid framöver. Men julen är barnens högtid, och vi kan börja göra positiv skillnad här och 
nu. För en del barn kan en vit jul skapa trygghet i nutid, och ett bättre liv framöver. 

Eller 

 
En vit jul kan lägga grunden för en tryggare och nyktrare barndom, och ett bättre liv. Så till dig som 

                                                           
26 Ramstedt, Mattias. (red). Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? Resultat från en systematisk 
litteraturöversikt, CAN Rapport 185. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2019. Hur många 
barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? - CAN, hämtad 2021-09-14, sida 22. 
27 Hjern, Anders., Arat, Arzu. & Vinnerljung, Bo. Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk 
sjukdom – hur ser livet ut i ung vuxen ålder?, Rapport Barn som anhöriga 2014:4. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga, 2014. BSA_Chess-4_webbNy.pdf (anhoriga.se), hämtad 2021-09-15, sida 18-19. 
28 Hjern, Anders., Arat, Arzu. & Vinnerljung, Bo. Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk 
sjukdom – hur ser livet ut i ung vuxen ålder?, Rapport Barn som anhöriga 2014:4. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga, 2014. BSA_Chess-4_webbNy.pdf (anhoriga.se), hämtad 2021-09-15, sida 19. 
29 Hjern, Anders., Arat, Arzu. & Vinnerljung, Bo. Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk 
sjukdom – hur ser livet ut i ung vuxen ålder?, Rapport Barn som anhöriga 2014:4. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga, 2014. BSA_Chess-4_webbNy.pdf (anhoriga.se), hämtad 2021-09-15, sida 5 & 31. 
30 Raninen, Jonas. Ingen dricker som Svensson - om svenska befolkningens dryckesvanor, CAN Rapport 153. Stockholm: 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2015. Ingen dricker som Svensson (can.se), hämtad 2021-09-14, 
sida 15.   
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firar jul med barn: skippa alkoholen och andra droger, och bidra istället med julglädje till barnen du 
firar med. Det kan betyda mycket under lång tid framöver. 

8. Vad var det bästa med din barndoms jular – inte var det väl alkoholen? / Sökes: en 
mysigare jul för barn 

Förslag på inledning: 

Tänk tillbaka på din barndoms jular. Sjöng ni sånger och tände ljus? Bakade ni pepparkakor och 
kokade kola? Var det en glädjens dag då släkten samlades kring middagsbordet? Flera av oss 
återupplever våra barndomsjular genom barn och barnbarn. Men tyvärr är det inte alla som har nyktra 
barndomsminnen att se tillbaka på och minnas.  

Eller  

För många barn är julen en glädjerik tid med pepparkakor, julsånger, snö, vänner och familj, och så 
vidare. Men så är det inte för alla – kanske har faktiskt du, en vän eller partner istället upplevt 
otrygghet och ensamhet då fyllan tagit över firandet. Men alla kan bidra till att det inte händer fler 
barn – genom att skippa alkoholen. 

Grund för brödtext: 

• Julen säger många är barnens högtid. De ritar teckningar till familjen i julklapp, och räknar 
ner dagarna till julkalendern börjar. Och barnen ska kunna lita på att julen blir som de har 
tänkt sig. 
 

• Men det går inte ihop att julen är barnens högtid, samtidigt som vuxna också köper och 
dricker mer alkohol än vanligt. 31 32  
 

• För barn som far illa av vuxnas drickande är det sällan bara på julen det sker – men sveket på 
julafton kan kännas hårdare. Under jullovet 2020–2021 hade Bris kuratorer 40 procent fler 
samtal jämfört med samma period året innan, och missbruk och fylla är ett ämne som barnen 
tar upp.33 

Förslag på slutkläm: 

Julen är barnens stora firande och bildar starka minnen som följer med in i vuxenlivet. Om du firar jul 
med barn - gå arm i arm med oss och ge dem en vit jul. 

Eller 

Julen ska vara en lycklig tid, och julminnen ska man kunna tänka tillbaka på med ett leende. För en 
del barn och vuxna är inte det möjligt, då vuxna har druckit för mycket alkohol i deras närhet. Hjälp 
oss se till att det inte händer fler barn, och fira en vit jul istället. 

9. Var som jultomten – bidra till barnens julglädje / Den mest efterlängtade julklappen är 
en trygg jul 

Förslag på inledning: 

                                                           
31 Systembolaget. Systembolagets försäljning jul och nyår 2020. Jul_-_ny-r_rapport_2020.pdf (omsystembolaget.se), hämtad 
2021-09-15, sida 1. 
32 Raninen, Jonas. Ingen dricker som Svensson - om svenska befolkningens dryckesvanor, CAN Rapport 153. Stockholm: 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2015. Ingen dricker som Svensson (can.se), hämtad 2021-09-14, 
sida 15.   
33 Bris. Fler samtal än någonsin till Bris under julen [pressmeddelande], 2021-01-14. Fler samtal än någonsin till Bris under 
julen | Bris - Barnens Rätt i Samhället, hämtad 2021-09-15. 
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Just nu tänker säkert många barn på jultomtens ankomst och eventuella paket som kan dyka upp. För 
en del barn är dock inte julen en lycklig högtid eftersom vuxna runt omkring dricker för mycket. Alla 
har nu möjligheten att anta rollen som barnens egna jultomtar och bidra med en extra viktig julgåva – 
att ta bort alkoholen från julbordet. 

Eller 

Julen – en tid för sång, pepparkakor, pynt, och inte minst jultomten. Tomten bär med sig paket och 
massor av glädje till många barn i hela världen. Många barn längtar därför till jullovet. Men alla barn 
är inte förväntansfulla inför julen, utan känner istället oro då någon i hemmet dricker för mycket. Du 
som firar jul med barn kan dock bidra till att fler barn får känna trygghet under julen – genom att 
agera deras personliga jultomte, med en alkoholfri jul i paketet. 

Grund för brödtext: 

• I december 2020 såldes allra mest alkohol under vecka 51, från den 14 till den 20 december. 
Det var veckan före julafton.34 
 

• År 2020 uppgav mer än var fjärde svensk, 28 procent, enligt IQ att de har varit på ett 
julfirande där det har druckits för mycket alkohol.35 
 

• Barn och unga i Sverige har det redan tufft. Under sommaren 2021 fick Bris in 30 procent fler 
samtal än under sommaren 2020, och de vanligaste ämnena som barn tar upp är ångest, 
familjen och nedstämdhet.36 
 

• För barn som far illa av vuxnas drickande är det sällan bara på julen det sker – men Bris 
skriver att sveket på julafton kan kännas hårdare.37 
 

• Julen kan vara en extra svår tid. Under jullovet 2020-2021 hade Bris kuratorer 40 procent fler 
samtal jämfört med samma period året innan, och missbruk och fylla är ett ämne som barnen 
tar upp.38 
 

• Rikshandboken i barnhälsovård tydliggör att förmågan att se till barnets behov försämras vid 
alkoholintag, vilket bland annat kan leda till olyckor.39 Barn i familjer med missbruksproblem 
berättar bland annat om försummelse.40 
 

                                                           
34 Systembolaget. Systembolagets försäljning jul och nyår 2020. Jul_-_ny-r_rapport_2020.pdf (omsystembolaget.se), hämtad 
2021-09-15, sida 1. 
35 IQ. Många oroar sig för ensamhet och alkohol i jul [pressmeddelande], 2020-12-17. Många oroar sig för ensamhet och 
alkohol i jul - IQ (cision.com) hämtad 2021-09-15.   
36 Bris. Fler samtal än någonsin till Bris under sommaren [pressmeddelande], 2021-08-18. Fler samtal än någonsin till Bris 
under sommaren | Bris - Barnens Rätt i Samhället, hämtad 2021-09-17. 
37 Bris. Fler samtal än någonsin till Bris under julen [pressmeddelande], 2021-01-14. Fler samtal än någonsin till Bris under 
julen | Bris - Barnens Rätt i Samhället, hämtad 2021-09-15. 
38 Bris. Fler samtal än någonsin till Bris under julen [pressmeddelande], 2021-01-14. Fler samtal än någonsin till Bris under 
julen | Bris - Barnens Rätt i Samhället, hämtad 2021-09-15. 
39 Rikshandboken i barnhälsovård. Barn och alkohol. Barn och alkohol - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-
bhv.se), hämtad 2021-09-15. 
40 Alexanderson, Karin & Näsman, Elisabet. Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga : Barn, ungdomar och 
föräldrar berättar om vardagsliv och behov av stöd när föräldern har missbruksproblem. Uppsala: Regionförbundet Uppsala 
län och Uppsala universitet, 2015. FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org), hämtad 2021-09-14, sida 19-20. 
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• Barn som lever i en familj med missbruk berättar om att förälderns förändrade sätt då de 
druckit eller tagit droger ger negativa känslor som nedstämdhet, ilska, skam och utanförskap, 
oro och osäkerhet samt rädsla.41 
 

• Barn kan beskriva den negativa påverkan som förälderns missbruk medfört på deras 
personlighet och psykiska hälsa som djupgående och långvarig.42 
 

Förslag på slutkläm: 

Vi har alla möjligheten att sprida julglädje och agera som barnens egna jultomtar – med en mysig, 
trygg och nykter högtid i paketet. 

Eller 

Jultomten ska bära med sig paket till alla barn, men vi kan hjälpa honom med en sak – att se till att 
alla som firar jul med barn skippar alkoholen. Då blir det en trevligare, mysigare och betydligt 
tryggare jul för barnen. 
 

10. Alkoholen drabbar hela samhället - vit jul kan hjälpa / Bidra med mer trygghet - genom 
alkoholfri glögg 

Förslag på inledning:  

Många svenskar dricker för mycket alkohol, vilket drabbar dem själva, men även närstående och 
särskilt barn. Nu under julen, en av tiderna på året då svenskar dricker som allra mest, kan det kännas 
extra tufft för barnen. Ta ansvar för att de nu ska få känna lugn, trygghet och minnas denna tid med 
glädje - fira en vit jul. 

Eller 

Alkoholen skadar individ och samhälle året om. Alltför många har problem med alkoholen, och alltför 
många närstående, särskilt barn, drabbas av det. Kanske märks detta som mest nu under julen, som 
ska vara barnens högtid men samtidigt är en av tiderna på året då svenskarna dricker som allra mest. 
Men jul och fylla ska inte vara synonymer. Vi uppmanar alla som firar jul med barn att bidra med 
trygghet, värme och glädje - genom att skippa alkoholen. 

Grund för brödtext:  

• “Det finns inget riskfritt drickande. Ju mer alkohol du dricker, desto större risk utsätter du dig 
för.”  Det skriver IQ, Systembolagets dotterbolag.43 
 

                                                           
41 Alexanderson, Karin & Näsman, Elisabet. Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga : Barn, ungdomar och 
föräldrar berättar om vardagsliv och behov av stöd när föräldern har missbruksproblem. Uppsala: Regionförbundet Uppsala 
län och Uppsala universitet, 2015. FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org), hämtad 2021-09-14, sida 16-19. 
42 Alexanderson, Karin & Näsman, Elisabet. Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga : Barn, ungdomar och 
föräldrar berättar om vardagsliv och behov av stöd när föräldern har missbruksproblem. Uppsala: Regionförbundet Uppsala 
län och Uppsala universitet, 2015. FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org), hämtad 2021-09-14, sida 23. 
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• I en rapport beställd av Systembolaget beräknades alkoholens konsekvenser år 2017 kosta 
samhället 103 miljarder kronor.44  
 

• Alkohol var en av riskfaktorerna som ledde till mest död och funktionsnedsättning i Sverige 
år 2019 enligt Institute for Health Metrics and Evaluation.45 
 

• Det kräver en ansvarsfull alkoholpolitik, och system samt resurser för att stötta alla som 
behöver det, året om. 
 

• CAN visar att svenskar dricker mest alkohol under sommaren – och i december, då julfirandet 
äger rum.46 
 

• Det kan drabba barn negativt - under jullovet 2020-2021 hade Bris kuratorer 40 procent fler 
samtal jämfört med samma period året innan, och missbruk och fylla är ett ämne som barnen 
tar upp.47 
 

• Enligt en undersökning från IQ framgår att bara en femtedel av de svarande tycker att det är 
viktigt att alkohol serveras vid julbordet med släkten och vid själva julfirandet.48 

Förslag på slutkläm: 

Alkoholdrickandet är ett samhälls- och folkhälsoproblem som drabbar vuxna och barn året om. Men 
för en del kan det kännas extra tufft under julen, samtidigt som det inte är alkoholen som skapar 
julstämningen. Om vi byter ut julölen mot julmust så bidrar vi till att färre vuxna mår dåligt av 
alkohol, och ger fler barn en trygg och mysig jul.  

Eller 

Det är ett samhällsproblem att många dricker för mycket alkohol, och i hem där det finns 
alkoholproblem kan julen vara extra svår. Men det är inte alkoholen som bidrar till vår julstämning, så 
om vi byter ut vinglöggen mot den alkoholfria varianten kan julen bli ännu mysigare för både vuxna 
och barn. Det borde stå högst upp på allas önskelista. 

11. Barn drabbas då samhället tar julledighet / Vit jul skapar gemenskap och trygghet 
under jullovet 

Förslag på inledning: 

Snart börjar jullovet, vilket många barn ser fram emot. För en del barn är julen dock inte förknippat 
med glädje och trygghet, utan med ensamhet då skolan och fritidsaktiviteter tar paus. Oavsett hur barn 
har det på lovet är de välkomna på våra Vit jul-aktiviteter med trygga och nyktra ledare. Tillsammans 
ger vi fler barn en härlig och mysig jul, fri från alkohol och andra droger. 

                                                           
44 Ramboll Management Consulting AB. Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser. En beskrivande samhällsekonomisk 
studie. Stockholm: Ramboll Management Consulting, 2019. ramboll---resultatrapport----alkoholens-samhallskonsekvenser--
-uppdaterad-oktober-2020.pdf (omsystembolaget.se) hämtad 2021-10-18 
45 Institute for Health Metrics and Evaluation. Sweden. Sweden | Institute for Health Metrics and Evaluation (healthdata.org), 
hämtad 2021-09-16. 
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Eller 

Nu är det jul igen! Efter julavslutningen, kanske med sång och pepparkakor, väntar några veckor av 
glädje för många barn. Men alla barn känner inte så, när skolan och fritidsaktiviteter tar paus känns 
det istället ensamt och dystert. Oavsett om barn känner så eller ej anordnar vi på xx Vit jul-aktiviteter 
med trygga och nyktra ledare. Så bidrar vi till att fler barn får ett härligt och mysigt lov och att julen 
verkligen blir barnens högtid, fri från alkohol och andra droger. 

Grund för brödtext: 

• Terminen lider mot sitt slut, och nu går barn snart på jullov från skola och många 
fritidsaktiviteter. Vissa barn ser fram emot detta, andra gör det inte. Särskilt kan det vara tufft 
för de som har det jobbigt hemma, exempelvis om det finns missbruksproblematik i familjen. 
CAN visar att svenskar dricker mest alkohol under sommaren – och i december, då julfirandet 
äger rum.49 
 

• Under jullovet 2020-2021 hade Bris kuratorer 40 procent fler samtal jämfört med samma 
period året innan, och missbruk och fylla är ett ämne som barnen tar upp.50 
 

• För barn som far illa av vuxnas drickande är det sällan bara på julen det sker – men Bris 
skriver att sveket på julafton kan kännas hårdare.51 
 

• Barn måste inte må dåligt eller fara illa i hemmet för att tycka att det är trist att dagarna inte 
fylls av undervisning, lek med andra barn eller andra aktiviteter. Det kan också handla om just 
det, att loven är tråkigare än andra tider på året. 
 

• Det är viktigt för barn och unga att ingå i ett socialt sammanhang och känna tillhörighet. 
Fritid och möjligheten till fritidsaktiviteter kan ha betydelse för barn och ungas psykiska 
hälsa, det skriver Folkhälsomyndigheten.52 
 

• Alla barn är välkomna på IOGT-NTO-rörelsens aktiviteter under kampanjen Vit jul. Vi 
brukar vanligen anordna mellan 250 till 300 aktiviteter per (coronafritt) år, och når mellan 
6500 till 10 000 barn. Junis, barnorganisationen inom IOGT-NTO-rörelsen, anordnar också 
fritidsaktiviteter och läger för barn i hela landet året om. 

Förslag på slutkläm: 

Vit jul-kampanjen handlar om att alla barn har rätt att se fram emot och få uppleva en trygg och mysig 
jul, fri från alkohol och andra droger. Det förutsätter trygga och närvarande vuxna. När samhället går 
på julledighet, då anordnar vi aktiviteter för barn och unga. Du som möter barn privat, ideellt eller 
professionellt – tipsa barnen om våra aktiviteter! Och du som firar jul med barn – skippa alkoholen 
och andra droger, och sprid mer julglädje. 
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Eller 

Vit jul-kampanjen handlar om att alla barn har rätt att se fram emot, och få uppleva, en trygg och 
mysig jul, fri från alkohol och andra droger. Vill du också att barnen ska få det? Tipsa då barnen du 
möter om våra aktiviteter och skippa alkoholen och andra droger när du firar jul med barn. 
Tillsammans gör vi julen till barnens högtid. 
 

12. Ett gott nytt år för barnen börjar utan alkohol / Välj alkoholfritt för ett tryggare nyår 

Förslag på inledning: 

Nu närmar sig år 2022, och många planerar sina nyårsfester. För vissa barn innebär nyårsafton att de 
får extra god mat, umgås med vänner eller familj, och stanna uppe senare än vanligt. För andra barn 
medför nyårsafton istället oro och ensamhet för att vuxna i deras närhet dricker för mycket. 

Eller 

Nyår förknippar många med dans, glädje och god mat, men kan även innebära ett stort intag av 
alkohol bland vuxna. Det kan drabba barn negativt. Firar du nyår med barn och unga? Skippa 
alkoholen och var en trygg vuxen som finns där för barnen denna helg.  

Grund för brödtext: 

• Under nyårshelgen brukar alkoholen flöda. CAN visar att svenskar dricker mest alkohol under 
sommaren – och i december, då nyårsfirandet äger rum.53 
 

• År 2020 uppgav mer än var fjärde svensk, 28 procent, enligt IQ att de har varit på ett 
julfirande där det har druckits för mycket alkohol.54 Sannolikt har många upplevt samma sak 
under nyår, och nyårsdagen är för många synonymt med bakfylla. 
 

• Men att vuxna dricker för mycket alkohol drabbar barn. 15 procent av alla barn i Sverige, 
alltså 320 000 barn, har påverkats negativt av att ha vuxit upp med minst en förälder med 
alkoholproblem.55 Exempelvis tydliggör Rikshandboken i barnhälsovård att förmågan att se 
till barnets behov försämras vid alkoholintag, vilket bland annat kan leda till olyckor.56 
 

• Under jullovet 2020-2021 hade Bris kuratorer 40 procent fler samtal jämfört med samma 
period året innan, och missbruk och fylla är ett ämne som barnen tar upp.57  
 

• Det är positivt att nästan var fjärde svensk planerade ett vitt nyår förra året. Särskilt unga och 
kvinnor ville avstå alkoholen.58 Men fler som firar nyår med barn måste följa detta exempel. 
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Vi tipsar om att testa Vit juls goda nyårsdrink! 
 

Förslag på slutkläm: 

Nyårsafton ska innebära förväntan och glädje, men när vuxna dricker för mycket lider istället en del 
barn av oro och nedstämdhet. Ge barnen du firar nyår med en tryggare och härligare start på 2022 - 
genom att avstå alkoholen. 

Eller 

En del barn ser varken fram emot nyårsafton eller det nya året, eftersom de oroar sig för att vuxna i 
deras närhet dricker för mycket. Det viktigaste nyårslöftet vuxna kan ge är att bidra med trygghet för 
dessa barn, och det kan vi börja med innan tolvslaget. Ett riktigt gott nyår för barnen firas utan 
alkohol. 

 

Andra förslag på julgåvor utan alkohol som kan inkluderas i insändarna: 

En delikatesskorg med gott innehåll, t:ex ostar, chark eller hederligt julgodis 

Biljetter till en rolig föreställning 

Ett mysigt doftljus eller doftpinnar, förslagsvis i ett kit. 

Ett sällskapsspel som hela familjen har glädje av 

En vacker blomma i en trevlig kruka 

En flaska fin olivolja eller balsamvinäger 

Te eller kaffe från tehandlare 

En härlig kokbok 

Hemmagjord marmelad eller kräm 

Alkoholfri glögg 

Honung från din lokala biodlare 

Hemmagjorda brända mandlar i strut eller glasburk 

En härlig pläd 

En leksak till husdjuret i familjen 

Dekorativa julkulor att hänga i granen 

Äppelmust att värma (hemmagjord eller köpt) 

Handstöpta kronljus 

Fröknäcke  

Julsenap i glasburk 

Donation till valfri välgörenhetsorganisation 

 


