
Alkoholkultur inom 
studentlivet



Om du vore en 
möbel, vad skulle 

du vara?



Varför är det viktigt att 
jobba med alkoholkulturen 

inom studentlivet?

Att många kopplar samman alkohol och studentliv på högskola och universitet kanske inte kommer som en 
nyhet.
Det är ett rätt speciellt sammanhang – och för många en period i livet där man flyttar till en ny stad, träffar nya 
människor och tar ett stort kliv ut i vuxenlivet. 
Unga vuxna är den grupp som konsumerera mest alkohol och det är även bland dem som intensivkonsumtion 
eller berusningsdrickande är störst. Något som även förstärks av studentlivet som sammanhang.
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Såg alkohol som en självklar del av 

studentlivet

IQ genomförde 2014 bland drygt 7000 studenter inom fyra studentkårer framkom det att:
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ansåg att det är svårare att passa in i studentlivet 
och man inte dricker alkohol än om man gör det.

Krasst kan man summera det med att alkoholtraditioner och -normer inom studentlivet verkar exkluderade 

mot de som inte dricker. Att jobba för en smartare alkoholkultur inom studentlivet är en inkluderingsfråga. 



Hitta 
nyckelpersoner

För att skapa förändring riktade vi in oss på att hitta nyckelpersoner. Alltså personer som har möjlighet att 
påverka förutsättningarna för slutmålgruppen att göra ”rätt” beslut.
Vi valde att samarbeta med SFS, kårer och nationer från hela landet OCH pin-pointade festfixarna som 
nyckelaktörer. 



Huvudbudskap

Festfixare, ni:

→ är svinviktiga.

→ kan möjliggöra förändring!

→ Kan skapa långsiktighet

Men hur övertygar man studenterna att de ska arbeta för en smartare alkoholkultur inom studentlivet?
Vårt huvudbudskap till studentkårerna och framför allt festfixarna var:



What’s in it for them? 

Vad motiverera dem? 
→ Kårobligatoriets avskaffande

→ Inkludering

→ Värna om studenterna

→ Minska stök, fylla och kostnader

→ Tryggare studentliv

→ Vara en kår som går i bräschen

För att få med kårerna på tåget var det viktigt att belysa vilka vinster som fanns för dem. 



Men hur skapar vi förändring?

För att konkretisera hur en smartare alkoholkultur inom studentlivet kunde skapas fick kårerna/nationerna 
spåna kring var de ville vara om 1, 2 och3 år (nästa bild).



Visionera

Nuläge Om 1 år Om 3 år

Vad görs 
idag

Vad behöver 
göras

Vad behöver 
göras

Det viktigaste var att konkretisera stegen för att nå det önskade läget. 
Det gjorde att även de långsiktigare målsättningarna kändes väldigt möjliga 
att nå och att ”arbeta för en smartare alkoholkultur” blev greppbart!



Skapa förutsättningar

Kunskap Utbud

Utbildning: 
Ansvarfull alkoholserv. 
Interna workshops

Förmedla policy & 
handlingsplan

Se över & jobba med 
utbud av:
• Dryck
• Mat
• Aktiviteter

Skapa valmöjlighet!

Kartlägg arrangemang
Vilka ytor används 
och hur? 

Optimera arbetsmiljön
Skapa bästa upplev-
elsen för gästerna

Hur förmedlas 
studentlivet i era 
sociala medier? 

Synliggör alkoholfria 
utbudet

Alkoholfria drycker 
snarare än alternativ

Miljö Kommunikation



Handlingsplan

VARFÖR HUR VEM GÖRVAD NÄR TILL VEM VAR

Ett verktyg för att konkretisera målsättning och 
implementeringen av förändring (alkitiveterna på bilden 
innan). Förtydligar även vad som förväntas av var och en.



Fördelar med en smartare 
alkoholkultur i studentlivet

Inkludering
Fler känner sig välkomna när 
fokus flyttas från alkohol.

Mindre fylla

Bättre arbetsmiljö

Tryggare arrangemang

Den kraftiga berusningen 
minskar  som även bidrar till att 
minska risken för stök, bråk och 
olyckor. 

Minskad fylla minskar även risken för att de som arbetar 
i baren/servering utsätts för otrevliga situationer, så som 
konflikter eller konfrontationer med berusade personer.

Att tydligt förmedla hur kåraktiva förväntas agera och 
förhålla ger en ökad trygghet i rollen och skapar goda 
förutsättningar för dem att kunna agera rätt. 

Allt ovan bidrar till att era arrangemang blir tryggare och 
trevligare – för alla! 



Skapa förändring
→ Definiera utmaningen & slutmålgruppen

→ Hitta nyckelpersoner

→ Skapa förutsättningar för förändring

→ Skapa förutsättningar för långsiktighet



Inspiration och material

iq.se/student
Ladda ner eller beställ på iq.se

Bästa Festen metodbok
Tips, checklistor & konkreta insatser. 



Frågor?

Kontakta mig!

sara@iq.se

076 865 25 70


