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Studentlivet och studentkulturen är på många 
sätt fantastisk, man träffar nya människor, hittar 
sina intressen och gör roliga saker. Att alkohol 
är en del av studentkulturen är i sig inte ett pro-
blem. Problemet uppstår när alkoholen inte läng-
re endast är en del av kulturen - den är kulturen. 

Studenters alkoholvanor är en viktig fråga ur 
flera aspekter. Alkoholhetsen, som föds ur den 
starka alkoholnormen, blir ett problem för både 
de som inte dricker alkohol och för många av de 
studenter som gör det. Dels för att den höga al-
koholkonsumtionen som är vanlig bland studen-
ter är skadlig rent fysiskt, både i nutid och fram-
tid. Alkoholhetsen är dessutom exkluderande 
gentemot de studenter som av olika anledningar 
väljer att inte dricka alkohol. 

Därför har Bryt! skrivit rapporten ”Alkoholhet-
sen på svenska universitet och högskolor”.  I 
den undersöker vi hur alkoholkulturen ser ut och 
ger förslag på hur svenska lärosäten kan job-
ba med frågan. Efter att ha intervjuat studen-
ter runt om i Sverige kan vi konstatera att det 
finns en tydlig alkoholhets. Studenter berättar 
om nollningar som spårat ur, kompisar man oroat 
sig för och hur man fått alkohol i utbyte mot ar-

bete på studentpubar. I många fall har man roligt 
på studentfesterna, men det finns alltför många 
exempel på hur man vaknar upp med ångest da-
gen efter eller hamnar i situationer som man inte 
känner är okej.

Vi har även rankat alkoholpolicys för 25 av Sve-
riges största universitet och högskolor. Genom 
att gå igenom dessa har vi kunnat komma fram 
till vilka skolor som jobbar bäst respektive sämst 
med frågor som rör alkohol och studentliv. Över-
lag finns det stora utvecklingsmöjligheter för de 
allra flesta lärosäten, framför allt gällande imple-
menteringsplaner. 

Både intervjuerna och rankningen av alkohol-
policys visar på att det finns utrymme för för-
bättring på många universitet och högskolor. Vår 
slutsats är att lärosätena behöver ta ansvar för 
den studiesociala miljön i samarbete med stu-
dentkårerna, som idag tar det största ansvaret. 
Ett större samarbete skulle göra arbetet med al-
koholfrågor mer övergripande och göra det möj-
ligt att inkludera hela den studiesociala miljön. 
Det skulle innebära mer fest, och mindre hets, 
för alla.  

STUDENTENS LYCKLIGA 
DAGAR
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1. Om rapporten
Syftet med rapporten Alkoholhetsen på svenska 
universitet och högskolor är att ge en överblick 
av alkoholkulturen vid Sveriges universitet och 
högskolor, vilken problematik som finns och hur 
universitet och högskolor arbetar med detta. Vi 
vill genom studenters egna berättelser visa på 
hur det ser ut ute på universitet och högskolor 
och varför det är viktigt att skolorna aktivt job-
bar med frågor som gäller alkoholkultur och 
alkoholhets.

Våra 35 djupintervjuer med studenter komplet-
teras med en rankning av alkoholpolicys från 25 
av Sveriges största universitet och högskolor.

Inför rapporten har vi intervjuat 35 studenter vid 
olika universitet och högskolor runt om i Sverige 
kring alkoholkulturen vid deras respektive läro-
säte. Studenterna har valts utifrån geografisk 
spridning och variation i studieinriktning. Vi vill 
visa hur alkoholhetsen manifesteras i student-
kulturen genom att lyfta fram studenternas egna 
berättelser. 

Rapporten undersöker även alkohol- och drog-
policys från 25 av de största universiteten och 
högskolorna i Sverige. Vid bedömningen har al-
koholpolicyn från lärosätet och största student-
kåren vid skolan slagits ihop och bedömts till-
sammans. En alkoholpolicy är skolans officiella 
ställningstagande gällande synen på alkohol och 
hur man ska jobba med det, och säger därför 
mycket om dess alkoholkultur. 

Alkoholpolicyerna har i första hand samlats in 
från universitetens/högskolornas och student-
kårernas webbplatser. I fall där alkoholpolicyn 
inte har funnits tillgänglig för nedladdning på 
webbplatsen har ansvariga vid studentkårerna 
kontaktats och policyn har då skickats till redak-
tören.

Hur har vi gjort?
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DEN HÄR TIDEN 
KOMMER ALDRIG 
TILLBAKA

2. Varför är studenters alkoholvanor 
viktiga?

De allra flesta ser tillbaka på sin studenttid med 
glädje och värme. Den markerar en tydlig mil-
stolpe i livet där man får chansen att bli den 
man alltid velat vara men också en sista chans 
att leva livet sådär som bara ungdomen erbjud-
er. Förutom långa och intensiva dagar av plugg 
minns många vännerna man fick, utvecklande 
samtal och roliga fester. Många minns också 
studentpubarna, nollningarna och festivalerna. 

Du minns kanske själv drinkarna, studentölen 
och snapsvisorna. Kvällarna som inte tog slut, 

och alla nya människor du träffade. Du kanske 
också minns den där kompisen som alltid var 
värst och som alltid blev fullast. Som du skratta-
de åt, men i hemlighet var lite orolig för. 

Fast sen tänkte du att det var nog lugnt, det är 
ju studietiden, en period i livet där allt är tillåtet. 
Tiden innan det är dags att bli vuxen på riktigt 
och där du och dina vänner ska passa på att ta 
alla chanser, för den här tiden kommer aldrig till-
baka.
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Eller?

1 IQ (2014) Tonårsparlören http://www.tonarsparloren.se/public/assets/documents/Tonarsparloren.pdf
2 Andréasson & Allebeck (2005)  Alkohol och hälsa. En kunskapsöversikt om alkoholens positiva och negativa effekter 
på vår hälsa. Statens Folkhälsoinstitut.
3 IQ (2014) Studentliv och alkoholkultur. http://iq.se/public/assets/Rapport_om_studentliv_och_alkoholkultur_
webb3.pdf

Tyvärr fungerar det inte riktigt så. I verkligheten 
påverkar din relation till alkohol när du är ung 
även relationen när du blir äldre. De flesta stu-
denter är unga, under 25 år, och det är i den ål-
dern vi är som mest påverkbara av alkoholens 
effekter, fysiskt men framförallt vanemässigt.1

Den där personen som alltid var värst, men som 
du tänkte nog skulle ta tag i sig själv och bli vux-
en och därför inte oroade dig så mycket för - 
kanske löste det sig inte riktigt så bra som du 
tänkte. Riskkonsumtion av alkohol under studie-
åren ger en betydande risk för alkoholproblem 
senare i livet och även om just din vän inte föll in 
i missbruk finns det de som gör det.2

Alkoholnormen, och den höga alkoholkonsumtio-
nen, vid universitet och högskolor innebär inte 
bara en betydande risk för missbruk senare i li-
vet hos enskilda individer. Det är också en norm 
som skadar dem som konsumerar, och begrän-
sar dem som inte konsumerar alkohol, under stu-
dietiden. 

Många unga studenter har till exempel inte 
druckit alkohol i stor utsträckning tidigare, men 
upplever att de saknar möjligheten att säga nej 
till att dricka alkohol. Rapporten ”Studentliv och 
Alkoholkultur” som IQ släppte i somras3 visar 
att över hälften av studenterna tycker att det är 

svårare att passa in i studentlivet om man avstår 
från att dricka alkohol. Nästan 70 procent tycker 
också att det finns traditioner och sammanhang 
i det vardagliga studentlivet där alkohol är själv-
klart. Detta bidrar till att många känner sig pres-
sade att dricka alkohol. 

Traditionerna gör även att miljön blir exklude-
rande för de som väljer att avstå från alkohol. 
I gruppen icke-alkoholkonsumenter säger över 
60% att de inte trivs med den starka alkoholbe-
toningen i studentmiljön. 

Hälften av studenterna tycker 
att det är svårare att passa in i 
studentlivet om man inte drick-
er alkohol
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Vad händer när festen är slut? 

Vare sig man väljer att dricka alkohol eller inte, 
anser många studenter att alkoholkonsumtion 
fyller en positiv funktion i studiesociala sam-
manhang. Men vad händer när festen är slut? 
I dimman av alkoholen är det lätt att glömma 
bort de negativa delarna som alkoholen många 
gånger medför. Bland annat visar forskning att 
det finns ett starkt samband mellan alkohol och 
våld.4 Även om alkoholkonsumtion aldrig kan an-
vändas för att ursäkta våldsutövning finns det 
starka bevis för att mycket av det våld som utö-
vas inte skulle ske utan att alkohol var inblandat. 

Studier har visat att man genom att höja priset 
på alkohol, minskar drickandet och därmed ock-
så våldet. Nya studier från STAD (Stockholm fö-
rebygger Alkohol- och Drogproblem), ett initiativ 
som arbetar med alkohol och droger i krog- och 
idrottssammanhang, visar också att genom att 
jobba aktivt med till exempel ansvarsfull alkohol-
servering och uppföljning av alkohollagen kan 
våldsbrotten minskas med 29 procent.5 

I studentsammanhang syns lite av sådana åtgär-
der för att minska våld i krognära miljö. Alkohol 
är billigt och våra intervjuer visar dessutom att 
många som jobbar i barmiljö saknar utbildning i 
ansvarsfull alkoholservering. Alkoholnormen har 
därmed potential att bli skadlig rent fysiskt ge-
nom att omständigheterna öppnar upp för våld-
samma situationer. Många unga har dessutom 
sitt första jobb inom studentverksamhet, till ex-
empel på studentpubar. Att överservering sker 
kan därför dessutom leda till arbetsmiljöproblem 
för dessa unga. 

Studenters alkoholkonsumtion är också proble-
matisk ur ett studieperspektiv. IQ:s rapport Stu-
dentliv och Alkoholkultur visar att cirka en tred-
jedel av studenterna har gjort sämre ifrån sig i 
studiesammanhang på grund av att de druckit 

alkohol dagen innan. Alkoholnormen i studie-
sociala sammanhang påverkar alltså inte bara 
studenternas fritid, utan även deras studier, en 
indikation på att detta är en fråga som svenska 
lärosäten bör ta på allvar. Wille, som pluggar på 
Chalmers, berättar för oss att flera av hans vän-
ner hamnade väldigt mycket efter i sina studier 
och till slut hoppade av som en konsekvens av 
att de jobbade med Sexmästeriet (festarrangö-
rer kopplade till studentkåren). “De festade ju 
så himla mycket, det var ju typ en del av deras 
jobb, och det blev för mycket. De var antingen 
fulla eller bakfulla nästan jämt och klarade inte 
tentor och var aldrig med på grupparbeten. Flera 
av mina polare [från Sexmästeriet] hoppade av 
sina utbildningar”, berättar Wille.

4 Norström T & Pape H (2010). Alcohol, suppressed anger and violence. Addiction 105: 1580–1586.
5 STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) (2012) Ansvarsfull alkoholservering - effekter på vålds-
brottsligheten i landets kommuner. http://stad.org/sites/default/files/media/STAD-rapport_50_120913_BT.pdf 
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”MEN KOM IGEN NU! 
FAN VA TRÅKIG DU 
ÄR!”

3. Varför ska man bry sig om alko-
holnormen?

Normer är underförstådda regler eller förvänt-
ningar på hur man ska bete sig, antingen i sam-
hället i stort eller i en mindre social grupp.6 Nor-
mer är situationsbaserade, föränderliga över tid 
och beror främst på de maktförhållanden som 
finns i ett samhälle. Normer kan vara bra men 
kan också vara problematiska när de inte tillåter 
alla människor på lika premisser. Flera rådande 
normer har problematiserats och debatterats i 
det svenska samhället, några exempel är: he-
teronormen, vithetsnormen och mansnormen. 
Många normer fungerar diskriminerande och 
den som bryter mot normerna måste ofta stå till 
svars och förklara sig och sitt handlande endast 

på basis av att denne bryter en norm.7 En an-
nan stark norm som det däremot inte pratas lika 
ofta om är alkoholnormen. Att dricka alkohol är 
alltså normen i Sverige och det blir ett så “vik-
tigt” inslag i vårt umgänge att den i många sam-
manhang ses som social kompetens på flaska. 
Allra tydligast blir alkoholnormen när personer 
av olika anledningar väljer att avstå från alko-
hol. De räknas då som avvikande och blir ofta 
ifrågasatta för sitt val. Många gånger krävs att 
personen har en ursäkt för det avvikande bete-
endet. Exempel på ursäkter som godtas brukar 
vara att man är gravid, ska köra bil, äter medicin 
eller religiösa skäl. 

6 Nationalencyklopedin (2014) Norm. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/norm 
7 Rädda Barnens Ungdomsförbund (2014) Normkritik. http://rbuf.se/vara-fragor/normkritik
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Det är vanligt att personer som väljer att inte 
dricka alkohol blir kallade tråkiga, just för att de 
väljer att inte dricka. Som om hur roligt man har 
en utekväll har att göra med hur många promille 
man har i kroppen. Naturligtvis är det inte så, 
men det är en vanlig missuppfattning. Många 
tillskriver alkohol en massa egenskaper, till ex-
empel att man blir mer social, gladare och kå-
tare av att dricka alkohol. Forskning har genom 
blindtester visat att det är den förväntan du har 
på alkohol (alltså att den ska göra alla de här 
sakerna med dig) som är det som väger tyngst 
för upplevelsen, inte vilken promille du faktiskt 
har i blodet. Det räcker alltså att du tror att du 
dricker alkohol för att uppleva att du blir gladare, 
mer social och så vidare. Detta är en effekt av 
placebo, hur vi påverkas av våra förväntningar, 
och ju högre förväntningar – desto större effekt. 
Därför upplever många att man måste dricka för 
att ha roligt, fastän det inte stämmer.  

Alkoholnormen tar sig också uttryck i kulturen 
som ett naturligt inslag på den romantiska midda-
gen, fotbollsmatchen, släktträffen, midsommar, 
julafton, återträffen, sängfösaren och så vidare. 
Genom att alltid dricka nubbe vid midsommar, 
öl till fotbollsmatchen eller vin till fredagsmyset 
reproducerar svenskar alkoholnormen varje dag. 
Kulturen är sammanhangen, alltså middagen, 
släktträffen eller julafton, medan normen är den 
sociala förväntan kring att vi ska dricka alkohol 
vid dessa tillfällen. Kulturen är någonting som 
många generellt tycker är trevligt och som fyl-
ler en funktion i det sociala umgänget, medan 
alkoholnormen kan vara tvingande och exklude-
rande. 

På universitet och högskolor, med sina ofta anri-
ka traditioner, är alkoholnormen extra stark. De 

allra flesta traditioner innebär alkoholkonsum-
tion i någon form, ofta i stora mängder. Valborg, 
som är en av de största högtiderna för studenter 
har sedan länge förknippas med extremfylla. El-
ler sittningar och andra tillställningar där dryck-
esvisor ofta är en stor del av underhållningen. 

Alkoholnormen blir ännu tydligare när man lä-
ser IQ:s rapport Studentliv och alkoholkultur. 
Här framgår det att nästan 70 procent av stu-
denterna anser att det finns traditioner och sätt 
att umgås i vardagen där det anses självklart att 
dricka alkohol. Över hälften av studenterna i stu-
dien tror att det är svårt att avstå från alkohol 
i umgänget på högskola/universitet och nästan 
lika många tycker att det är svårare att passa in 
i umgänget om man inte dricker alkohol. Kajsa, 
student vid Linnéuniversitetet, berättar att när 
hon nollades var det många som kommenterade 
att hon drack väldigt lite. “Jag drack ju liksom, 
men typ bara ett par cider, och det var det gan-
ska många som störde sig på, det var uppenbart 
att det stack ut”.

Vad är promille, vad är placebo?

Normen och kulturen
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Alkoholnormen är skadlig, både för dem som 
konsumerar alkohol och för dem som inte gör 
det. Studentkulturen är ett av de sammanhang 
där normen märks som allra mest. Det är där-
för viktigt att diskutera och problematisera alko-
holnormen, och att titta särskilt på hur det ser ut 
vid universitet och högskolor. 

Hur alkoholnormen och de traditioner som är 
starkt förknippade med alkohol påverkar oss blir 
även tydligt när det sätts i perspektiv till feno-
menet majoritetsmissförståndet. Det beskriver 
hur människor i stor utsträckning överskattar 
sin omgivnings alkoholkonsumtion och på så sätt 
dricker mer än de annars skulle gjort.8 Fenome-
net identifierades av forskarna Prentice och Mil-
ler som upptäckte att studenterna vid 
Princeton University drack mer för att de felak-
tigt upplevde att alkoholkonsumtionen var högre 
än den faktiska konsumtionen. Majoritetsmiss-
förståndet har sedan dess identifierats på plat-
ser även utanför universitetsvärlden.  

Alkoholnormen är även exkluderande. IQ:s rap-
port visar att många icke-alkoholkonsumenter 
känner att det är svårt att vara en del av stu-
dentlivet om man inte dricker alkohol. För ett år 
sedan publicerades en artikel i Ergo, en tidning 
riktad mot studenter, om en student som upplev-
de att nollningen kändes tvingande och att hon 
inte kunde vara med på samma villkor i och med 
att hon inte drack alkohol.9 Är en studentkultur 
där alkoholkonsumtion är ett krav för att delta 
verkligen önskvärt? 

Men är det så farligt? Alla be-
stämmer väl själv?

8  Prentice & Miller (1993) Pluralistic Ignorance and Alcohol Use on Campus: Some Consequences of Misperceiving 
the Social Norm, Journal of Personality and Social Psychology, 64: 243-256
9 Ergo (2014) “Nollningen kändes tvingande”. http://www.ergo.nu/nyheter/20140909-”nollningen-kändes-tvingan-
de”
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”PLÖTSLIGT STÅR 
JAG DÄR NAKEN 
PÅ ALLA FYRA I EN 
MÄNNISKLIG PYRA-
MID” 4. Vad är det studenterna hetsas till?
När Bryt! har pratat med studenter runt om i 
Sverige blir en sak väldigt tydlig: alkoholhetsen 
finns där. Alkohol är ett nästan konstant inslag 
i studentrelaterade aktiviteter och nästan alla 
vi har pratat med kan berätta om när personen 
själv eller någon i dennes närhet blivit hetsad 
till att dricka mer alkohol än vad som egentligen 
har varit tanken. Skalan är lång, allt från perso-
ner som helst skulle valt att inte dricka alls men 
som ändå sitter med en öl för att det inte känns 
accepterat att inte dricka, till de som berättar 
om minnesluckor, kränkningar eller att man helt 
enkelt tuppat av på grund av för mycket alko-
hol. Många berättar om roliga tillfällen där al-
kohol varit inblandat, men vittnar samtidigt om 

tillfällen när det har gått för långt. Det är allt-
så inte festen och studentkulturen i sig som är 
problematisk, utan hetsen. Att man hetsar och 
tjatar om att folk ska dricka verkar helt enkelt 
höra till vanligheterna. “Det är klart att det är 
vanligt att folk tjatar om att man ska ta en ex-
tra öl, ingen vill ju liksom dricka själv. Så om två 
personer står vid baren och en beställer två öl 
och den andra säger att den inte ska ha nån… 
Ja, då är det klart att det liksom tjatas. Det är 
ju alltid roligare att dricka tillsammans. Man kan 
ju också känna sig lite som en alkis om man är 
den enda… Så det är klart att folk vill att man 
ska ligga liksom på samma nivå”, säger Reza vid 
Umeå universitet.  
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Maxinne vid högskolan i Kristianstad säger “Jag 
tror hetsen är störst när det gäller shots, det är 
faktiskt ganska vanligt att någon köper in shots 
till en hel grupp och om någon då säger nej till 
att ta sin så är det klart att folk tjatar, och det 
brukar ju nästan alltid sluta med att personen 
bara tar shoten. Det är ju liksom svårt att säga 
nej när någon har köpt till en”. Studenterna har 
i regel inte heller varit med om att personalen 
säger ifrån vid hets. Linnea vid Lunds universitet 
berättar: “Jag tror aldrig att jag hört någon typ 
bakom baren säga emot hetsen, typ tagit bort 
en shot eller så från beställningen. Så om det är 
någon som skulle säga något så är det väl kan-
ske nån kompis… Men det händer inte så ofta.” 

På studentpuben
Av intervjuerna framgår att det främst är på stu-
dentpubarna som hetsen sker. Vilket inte är så 
konstigt med tanke på att det är där alkoholkon-
sumtion är vanligast förekommande. 

Vad som kanske inte är helt väntat är att alkohol 
konsumeras på båda sidor av bardisken. Det är 
alltså inte bara gästerna, utan även de studenter 
som arbetar på studentpubarna, som dricker un-
der kvällen. Johanna som pluggar på Linköpings 
universitet berättar om hur hon och hennes kom-
pisar brukar dricka i smyg bakom baren när de 
jobbar på studentpuben. “Det är liksom som en 
del av grejen, det är ju gratis sprit liksom! Så 
det är klart att man tar en shot lite i smyg bak-
om baren, typ en Jäger eller nåt. Det grundar 
liksom bra för efterfesten sen och tiden går lite 
snabbare.”

Sättet som studenterna som jobbar på pubar-
na hanterar alkohol på kan möjligtvis förklaras 
av de bristande kunskaper om de alkoholpoli-
cys som finns och i ansvarsfull alkoholservering. 
John vid Linnéuniversitet säger att han, trots 
att han har arbetat vid en av studentpubarna i 

över ett år, inte har genomgått någon utbildning 
i ansvarsfull alkoholservering. ”Jag vet att några 
har gått nån utbildning, och jag tror att det typ 
är nån regel att vi måste gå den för att få jobba 
där… Jag har för mig att det var något utbild-
ningstillfälle i våras, men jag hade inte tid då så 
jag gick inte”, säger han. 

Bland de studenter som intervjuats som har job-
bat på studentpubar eller liknande events är de 
få som känner till alkohollagen, vet hur man ska 
undvika överservering eller hur man vet att en 
person druckit för mycket - saker som ingår i 
utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Långt 
ifrån alla hade hört talas om alkohollagen inför 
att de skulle jobba på pubarna och färre än hälf-
ten av dem som jobbat på studentpubarna hade 
kunskap om vad som ingår i lagen och hur det 
relaterar till deras jobb. 

Linus vid Lunds universitet lyfter problemet att 
de flesta studentpubar bemannas av tillfälliga 
arbetare, alltså studenter som jobbar på puben 
kanske en dag i månaden eller en dag per ter-
min. Med dessa studenter blir det svårt att hålla 
kontinuerliga utbildningar. Flera studenter som 
arbetat på det här sättet på studentpubar runt 
om i Sverige vittnar om att man i stort sett en-
dast får en påminnelse av ansvarig på puben om 
att man ska undvika överservering. 

Yasmine vid Uppsala universitetet anser att 
”problemet med det är ju att om man inte är van 
vid att hantera alkohol och man inte förstår den 
kemiska processen så fattar man kanske inte om 
man överserverar. Jag tror att det är ovanligt att 
någon som jobbar på en pub någon gång i mån-
aden vet hur mycket eller litet man kan servera 
någon utan att det blir för mycket”. En annan 

”Det är ju mest kul att supa 
ned sina polare”
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förklaring ger Elliot vid Örebro universitet: “Ofta 
är det ju en polare som står framför baren och 
vill ha mer shots. Då är det ju mest kul typ att 
supa ner sin polare”. Oscar vid Lunds universitet 
säger: ”Det är ju de ansvariga vid varje nation, 
eller vad det nu är, som ska se till att man sköter 
det där rätt. Men det är ju omöjligt för dem att 
hålla koll. Och det märks ju, det är ju alltid nå-
gon som blir för full, alltid någon som spyr eller 
någon som måste tas med ut av vakterna, och 
det är ju för att folk förar, går ut och sen dricker 
ännu mer. Och varför skulle man inte göra det, 
det är ju hur billigt som helst att dricka på [pu-
ben]”.

Relaterat till detta är att alkohol inte får använ-
das som betalning. Det är dock väldigt vanligt 
att oavlönad barpersonal (alltså studenter som 
arbetar enstaka pass som en del av kår- eller 

nationsverksamhet eller liknande) ”belönas” 
med efterfest efter stängning. Många studenter 
vittnar om att det konsumeras stora mängder 
gratis alkohol vid dessa tillfällen och att detta 
är en morot för många för att ställa upp och 
jobba en kväll. Kajsa, som pluggar på Linnéu-
niversitetet berättar att efterfesten är det man 
ser fram emot när man jobbar: “Man festar ju 
väldigt hårt, det brukar vara typ fri tillgång på öl 
och cider, jag tror jag kom hem vid åtta på mor-
gonen senast jag jobbade. Och ingen av oss var 
ju nykter direkt…” Nadja, som pluggar på Lunds 
universitet, berättar om hur de blev belönade för 
att de jobbar gratis: “Det var ju tänkt som en 
tackresa för det jobb vi gjort på nationen men 
det var så mycket fylla och lekar som var helt 
sjuka. Vi hetsades liksom att plocka poäng i lag 
och helt plötsligt står man där på alla fyra naken 
i en mänsklig pyramid Alltså ångesten dagen ef-
ter var ju nattsvart. Sånt hade jag ju aldrig gjort 
nykter.” 

Alkohol som betalning

”DET ÄR ALLTID NÅGON SOM SPYR ELLER 
SOM MÅSTE TAS MED UT AV VAKTERNA”
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En viktig del i att undvika hets och att inklude-
ra de som inte dricker alkohol är att det finns 
bra alkoholfria alternativ där alkohol serveras. 
Trots att de flesta är överens om att likvärdiga 
alternativ (till exempel alkoholfritt vin, alkoholfri 
öl eller cider och alkoholfria drinkar) ska finnas 
är det få studenter som verkar vara särskilt im-
ponerade över sin studentpubs alkoholfria ut-
bud. Av de studenter vi intervjuat är det bara 
fåtalet som vet med sig att deras studentpubar 
erbjuder alkoholfri öl och cider och ännu färre 
som erbjuds alkoholfritt vin. Det som verkar vara 
vanligast, enligt de intervjuade studenterna, är 
alkoholfria drinkar, vilket oftast innebär en mix 
av olika juicer.

Om studentpubarna inte marknadsför sina al-
koholfria alternativ är det inte så konstigt att 
studenterna inte känner till dem. Och även i de 
fall där man vet om att det finns kanske det inte 
känns så lockande att ta någonting som står 
längst ner, längst in på en hylla i kylen. Att det 
inte sker aktiv marknadsföring av alkoholfritt 
gör också att man inte vet vad det är eller vad 
det kostar, vilket kan göra steget ännu större för 
studenter som inte är vana vid att beställa al-
koholfritt. ”Studentölen är ju helt självklar när 
man går ut eller gör nåt, det är ju liksom en grej 
att den [ölen] kostar 20 kronor”, menar Ali vid 
Lunds universitet. Utifrån våra intervjuer verkar 
det som att många uteställen anpassade för stu-
denter lever just på ryktet att alkohol är billigt 
och tillgängligt. Det verkar också vara så att det 
är den billigaste (och bästsäljande) varan som 
frontas mest bakom baren. Detta är främst öl 
och cider av olika märken som säljs under namn 
som ”kvällens öl” eller ”studentcider”, benäm-
ningar som vittnar om att det är en prisvärd 
produkt som säljs. Att de flesta intervjuade stu-

denter har full koll på vad en öl eller cider på de-
ras studentpub kostar och vilket märke den har, 
medan få kan säga vad det finns för alkoholfritt 
utbud, tyder på att pubarna inte visar upp de oli-
ka alternativen på ett likvärdigt sätt. 

Att det inte bara är marknadsföringen, utan även 
utbudet som är bristande vittnar de studenter vi 
intervjuat som sällan eller aldrig dricker alkohol 
om. Jonathan vid Linnéuniversitet säger: “Det 
är väl typ som på alla andra ställen, folk höjer 
på ögonbrynen när man ber om alkoholfritt och 
så får man typ en cola. Alternativet är nån slis-
kig juicemix som känns sådär lagom kul.” Astrid 
vid Lunds universitet säger: “Jag är sällan sugen 
på alkohol, men jag brukar ta typ en cider i alla 
fall, för det finns inget annat som är bra. Jag 
orkar liksom inte med massa frågor om varför 
jag dricker läsk. Det hade varit så mycket skö-
nare om man bara kunde få en alkoholfri öl eller 
cider, eller typ en god drink som känns riktig, då 
hade jag lätt kunnat tänka mig att nästan aldrig 
dricka”.     

Finns det alternativ för de som 
inte vill dricka?
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Nollning, inspark, mottagning - kärt barn har 
många namn. Nollningen är kanske en av de sa-
ker som är starkast förknippat med universitets-
städer och att flytta till en ny ort för att plugga. 
Det är kanske också ett av de tillfällen som är 
allra mest förknippat med alkohol och fylla. Att 
alkoholkonsumtion är standard kan man se kring 
de regler som många lärosäten sätter upp kring 
nollningen. Här kan man hitta restriktioner kring 
att i alla fall hälften av nollningsaktiviteterna ska 
vara alkoholfria och krav på att personer ansva-
riga för nollningen ska se till att alltid en ansva-
rig är nykter. Regler och anvisningar som tydligt 
visar att alkoholkonsumtion är förväntat. 

Nollningarna är på många orter kända för att 
vara fylleslag, och även om det sällan gäller alla 
utbildningar så finns det nästan alltid något ex-
empel på alla studentorter. Maria vid Göteborgs 
universitet berättar “När jag skulle nollas tänkte 
jag att det ju inte kan vara så farligt som man 
hör att nollningen kan vara, men det är verkli-
gen kaos många gånger. Folk gör ju liksom helt 
sjuka grejer, super sig så fulla att de är helt bor-
ta, springer omkring nakna och så… Ibland var 
man ju på riktigt rädd att folk skulle dö.” Flera 
studenter berättar också om ångesten de haft 
på grund av saker de hetsats till att göra under 
nollningen. Amina berättar om ett sådant tillfäl-
le: “Jag vaknade tredje dagen på nollningen, och 
det tog typ en sekund innan det slog mig. Jag 
hade liksom hånglat med en total jävla främling 
dagen innan, i en ring av andra studenter. För 
att liksom ta poäng i någon lek! Och det värsta 
var ju att det fanns bildbevis på det, som liksom 
skulle finnas kvar för alltid. Det hade ju aldrig 
hänt om jag inte hade varit så full.”

Med endast ett undantag har de studenter Bryt! 
pratat med inför den här rapporten berättat om 
mycket hög alkoholkonsumtion under nollning-

en. Flera dagar eller veckor där alla aktiviteter 
på ett eller annat sätt fokuserar på alkohol och 
nya studenter som skadats eller gjort saker de 
sedan ångrat under nollningen. ”Det dracks ju 
på alla aktiviteter, också på dem där det kan-
ske inte hade behövt vara en naturlig del, typ 
stadsvandringen där vi skulle lära oss att hitta i 
stan”, säger Alma vid Linnéuniversitetet. Semir 
från KTH håller med: ”Det var väldigt intensivt. 
Jag tyckte ju liksom att jag var van vid alkohol, 
men sista dagen visste jag inte riktigt hur jag 
skulle orka, jag hade ju liksom varit full sex dagar 
i streck, i stort sett hela dagarna.” De här två 
redogörelserna är inte på något sätt ovanliga, 
många vi pratat med beskriver liknande situatio-
ner där alkohol är en självklar del av alla aktivite-
ter och där nya studenter dricker konstant under 
en längre tid. 

De intervjuade studenter som inte dricker alko-
hol valde i flera fall att inte vara med på nollning-
en. Emma som pluggar vid Linköpings universi-
tet säger att hon valde att avstå från nollningen 
på grund av att hon upplevde att det fanns en 
förväntan och en hets kring att man skulle dricka 
alkohol. “Jag hade ju liksom inte druckit innan 
och kände inte att jag kunde vara med då. Orka-
de liksom inte vara ‘den tråkiga som inte dricker’ 
första veckan, jag ville få skapa en riktig bild av 
mig själv. Men det blev ju inte riktigt så… Alla 
lärde ju verkligen känna varandra under nollning-
en och vi som inte var med hamnade nog lite 
utanför från början. Grupperna hade redan ska-
pats och det känns så jävla tråkigt att jag mis-
sade det bara för att jag inte vill supa mig full.”
Nollningen kan alltså både ses som ett fantas-
tiskt tillfälle att komma in i en ny grupp och lära 

”Det känns så jävla tråkigt att 
jag missade det bara för att jag 
inte ville supa mig full”

Nollning
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känna nya människor, men kan också uppfattas 
som en hetsig och pressande situation. Även här 
är det alltså så att det är alkoholhetsen som blir 
ett problem. 

Alma vid Linneuniversitetet berättar även om 
när hon själv var fadder under nollningen ”Jag 
tyckte att det var viktigt att ingen gjorde saker 
de inte ville. Men det var svårt att få med sig 
folk. De ville liksom föra traditionen vidare men 
det är så konstigt egentligen. Traditioner är inte 
svåra att bryta om man anstränger sig. Det är ju 
faddrarna som bestämmer.”

Som konstateras i bland annat IQ:s rapport ”Stu-
dentliv och alkoholkultur” faller cirka en tredje-
del av studenterna inom ramen för riskbruk. Det 
innebär att det finns en risk för att de här per-
sonerna får problem med alkohol eller hamnar i 
ett missbruk. I och med detta är det rimligt att 
alkoholproblem är en fråga som hanteras vid 
lärosätena. Få av de intervjuade personerna vet 
dock var man ska vända sig om man själv eller 
någon i ens närhet har problem med alkohol.  
Oftast är detta studenthälsans ansvar, om det 
inte gått så långt att det märks under den fak-
tiska studietiden - då tar ofta lärosätenas ansvar 
enligt deras alkoholpolicy över. Att få vet om att 
det är just studenthälsan som jobbar med frågor 
gällande alkohol är ett problem som Irma, stu-
dent vid Umeå universitet, tar upp i en intervju. 
“Studenthälsan är inte en självklar del i många 
studenters liv. Att hänvisa någon dit är så långt 
ifrån självklart.” 

Andra studenter tar upp problemet med att kun-
na skilja mellan bruk, riskbruk och missbruk. “Att 
dricka mycket är ju liksom en självklar del av stu-
dentlivet, så det ska mycket till innan man förstår 
att någon kanske gått över gränsen och hamnat 

i ett missbruk”, säger Ida vid Högskolan i Kris-
tianstad. Immanuel som pluggar på Stockholms 
universitet tar upp problemet med att våga prata 
om problem med alkohol: “Det känns ju väldigt 
tabubelagt, det känns ju som att det skulle kun-
na bli sjukt dålig stämning om man skulle börja 
säga till någon att man tycker den dricker för 
mycket”.

Många studenter verkar alltså tycka att det är 
svårt att veta hur man ska hantera risk- eller 
missbruk av alkohol hos sig själv eller andra. 
Detta är ett problem som måste diskuteras mer, 
både hur man ska undvika risk- och missbruk 
bland studenter, men också hur man ska kunna 
hantera en sådan situation. 

Hur hanterar man alkoholpro-
blem?
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”DET ÄR TYP NÅGON 
REGEL ATT VI MÅSTE 
GÅ EN UTBILDNING 
FÖR ATT FÅ JOBBA 
DÄR”

5. Vad görs åt hetsen?
De intervjuer som är underlag för denna rapport 
visar att alkoholhetsen i högsta grad är närva-
rande vid svenska universitet och högskolor. 
Studenter vittnar om att många blir hetsade att 
dricka mer alkohol än vad man egentligen vill, 
att många blir utsatta för kränkande behandling 
som en konsekvens av den höga alkoholkonsum-
tionen och att utbudet gör det svårt att välja att 
inte dricka alkohol. Många vet sedan tidigare att 
det är på det här sättet, andra studier, såsom 

IQ:s ”Studentliv och alkoholkultur” vittnar också 
om en hög alkoholkonsumtion, låg tolerans mot 
att inte konsumera alkohol och dåligt utbud av 
alkoholfritt inom studentsammanhang. Det som 
kanske inte alla vet är hur man kan jobba för en 
förbättring. Idag har de allra flesta skolor, både 
lärosäten och studentkårer, alkoholpolicys som 
beskriver ståndpunkter kring alkohol och andra 
droger samt i vissa fall handlingsplaner kring hur 
man ska arbeta med dessa frågor. 
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Vår genomgång av 25 sådana alkoholpolicys vi-
sar att själva lärosätena, alltså universiteten och 
högskolorna, generellt tar väldigt lite ansvar för 
studenterna utanför den faktiska undervisnings-
tiden. Alkohol diskuteras främst i termer som 
hur man hanterar misstänkt missbruk hos stu-
denter och anställda och i vissa fall hur lärosätet 
kan jobba med alkoholpreventivt informationsar-
bete.  

Istället är det främst studentkårerna som of-
ficiellt tar ansvar för den studiesociala miljön 
genom policys och handlingsplaner kring hur 
kårerna arbetar med alkohol och studenter. I 
studentkårernas policys finns det mängder med 
positiva exempel på hur kårerna tänker kring, 
och arbetar med, alkohol i den studiesociala mil-
jön. Flera kårer, såsom Högskolan i Kristianstad 
och Handelshögskolan i Stockholm, skriver om 
vikten av att alkoholhets eller grupptryck kring 
alkohol inte förekommer vid aktiviteter kopplade 
till kåren. Vissa kårer tar ansvar för kårrelate-
rade aktiviteter på annat sätt, till exempel Göta 
studentkår och Dalarnas studentkår, som enligt 

deras policys ser till att de studenter som väljer 
att vara en del av kårens verksamhet, som fes-
tarrangör eller på annat sätt, utbildas i alkohol-
hantering och riskerna som finns. 

Även när det gäller det alkoholfria utbudet finns 
det flera positiva exempel. Teknologkåren vid 
Lunds Tekniska Högskola och Jönköpings stu-
dentkår är två kårer som ställer krav på att de 
alkoholfria alternativen ska vara likvärdiga de 
alkoholhaltiga. Båda går ett steg längre och 
listar exempel på vad som kan räknas som lik-
värdigt, till exempel alkoholfri öl och cider samt 
alkoholfritt vin av olika sorter. Ett fåtal kårer tar 
även upp vikten av prisdifferentiering mellan al-
koholhaltiga och alkoholfria drycker, till exempel 
Södertörns Högskolas Studentkår och Tekniska 
Högskolans Studentkår, KTH:s studentkår. Det-
ta innebär att priset ska vara anpassat efter in-
köpskostnaderna för drycken, alltså att priset 
för alkoholfria drycker ska motsvara inköpspri-
set för ingredienserna och inte vara dyrare än 
nödvändigt och på så sätt subventionera alter-
nativen med alkohol i. Prisdifferentiering är po-

”TRADITIONER ÄR INTE SÅ SVÅRA ATT 
BRYTA OM MAN ANSTRÄNGER SIG”
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sitivt i och med att man både skapar fler anled-
ningar för en fattig student att välja alkoholfritt, 
samtidigt som man minskar risken att studenter 
väljer alkohol på grund av att det är billigare. 

Det finns också studentkårer som övergripande 
jobbar väldigt bra med alkoholfrågor i sina po-
licys. Ett exempel är Teknologkåren vid Lunds 
Tekniska Högskola som både är övergripande, 
och som dessutom har en bra handlingsplan, en 
noggrann genomgång av alkoholfria alternativ 
och servering samt praktiska råd gällande att 
upptäcka berusningsgrad.
 
Tyvärr finns det även exempel på när kårerna 
inte tar sitt ansvar. Generellt finns stora brister 
i kårernas alkoholpolicys, särskilt gällande im-
plementeringsplan, omfattning, hur man jobbar 
med alkoholfritt och undviker exkludering av de 
som inte dricker alkohol. Det här är brister som 
kan leda till att alkoholhetsen blir ännu mer på-
taglig och tvingande för studenterna än den an-
nars hade varit. Generellt är policydokumenten 
väldigt kortfattade och inte särskilt omfattande. 
Formuleringar kring hur arbetet med alkoholre-
laterade frågor och hur den faktiska handlings-
planen ser ut är generellt vaga. Det finns också 
brister i hur många kårer jobbar med de perso-
ner som väljer att inte dricka alkohol. Väldigt få 
nämner risken för exkludering, och policyerna 
verkar generellt syfta till att minska risken för 
alkoholproblem (vilket i sig såklart är bra) men 
missar biten med att inkludera även icke-alko-
holkonsumenter i festsammanhang. 

Det finns dessutom kårer som inte har någon 
alkoholpolicy. Ett exempel är Medicinska Fören-
ingen vid Karolinska Institutet som hänvisar till 
att eftersom de följer alkohollagen behövs ingen 
ytterligare policy. 

Ett bra exempel är Chalmers studentkår. Efter 
många incidenter där studenter tagit allvarlig 
skada har kåren och skolan jobbat mycket med 
frågor gällande alkohol, nollning och fest, både i 
policy och genom handlingsplaner. Dock har po-
licydokumentet i sig inte ändrats avsevärt. Ge-
nom det här arbetet har situationen, enligt kå-
ren10 och de studenter vi intervjuat, blivit bättre. 
Detta visar på en mycket viktig sak, nämligen att 
en policy inte är allt, utan att en bra implemen-
terings- och handlingsplan, och ett arbete med 
kulturen och normer vid universitet och högsko-
lor, är nödvändigt för att få resultat. Dock kan 
en bra alkoholpolicy ha en viktig roll att spela i 
hur man som lärosäte väljer att ta ansvar för den 
studiesociala miljön. 

Detta gäller naturligtvis inte bara Chalmers, 
utan även mer generellt. En policy är självklart 
inte hela lösningen och att man har en bra al-
koholpolicy betyder inte nödvändigtvis att arbe-
tet med alkohol och andra droger fungerar bra. 
Dock kan en policy, med en bra handlingsplan, 
blir någonting konkret för dem som är imple-
menteringsansvariga att förhålla sig till och kan 
därför fungera som ett bra verktyg när man vill 
utveckla och jobba med frågor gällande alkohol 
och andra droger. 

Vad kan vi göra då?
Vad händer i fallen när kårerna inte tar det an-
svar som behövs i den studiesociala miljön? Vem 
tar ansvar då? Kan lärosätena fortfarande skjuta 
det ifrån sig?  Det blir tydligt att skolorna, på alla 
olika nivåer och i alla olika instanser, måste bli 
bättre på att ta ansvar för studenterna och de-
ras välbefinnande. Trots att studenter är vuxna 
människor är det på många sätt en speciell situ-
ation i livet, och universiteten och högskolorna 

Så varför är policys viktiga?

10 Götebordsposten (2014) Chalmers studentkår ser skillnad i festandet http://www.gp.se/nyheter/gote-
borg/1.2410359-chalmers-studentkar-ser-skillnad-i-festandet
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måste bli bättre på att säkerställa en miljö som 
är inkluderande och ett säkert studentliv. 

Som tidigare nämnt tar kårerna ett relativt stort 
ansvar när det gäller alkohol i studenternas stu-
diesociala miljö. Många berättar om hur de job-
bar med att utveckla sina alkoholpolicys och sitt 
praktiska arbete med alkoholfrågor. Till exempel 
samarbetar många kårer med IQ och SFS 
(Sveriges Förenade Studentkårer) under 2015 
med att utveckla aktiviteter med mindre fokus 
på alkohol och mer på fest i övrigt. Där ansvars-
tagande främst saknas är istället hos lärosäte-
na, som i väldigt liten grad diskuterar eller tar 
ansvar för studenter utöver den faktiska under-
visningstiden. Detta trots att studier och socialt 
liv flyter ihop för många studenter och där ett 
övergripande arbete därför hade kunnat spela 
en viktig roll.  

Det arbete kring alkohol och andra droger som 
görs vid svenska universitet och högskolor är 
många gånger bra och ska uppmuntras. Som 
visat finns det många positiva exempel att lära 
från och skolor som visar att det går att jobba 
bra med alkoholfrågor i den här miljön. Det vi 
föreslår är mer samarbete mellan kårerna och 
lärosätena för att se till att arbetet med alkohol-
frågor gäller för hela den studiesociala tillvaron 
med målet att inga studenter, vare sig de dricker 
alkohol eller inte, ska fara illa av den alkoholhets 
som bevisligen finns.

Rent konkret måste kårerna, tillsammans med 
universiteten, säkerställa att deras alkoholpolicy 
följs för att den ska ge någon effekt. I vissa fall 
kan man gå direkt på att jobba med implemen-
tering, medan man vid vissa kårer måste börja 
med att se över sin policy.  

Det finns mycket kvar att göra vid universitet 
och högskolor för ett festklimat som inte är 
skadligt och som inkluderar alla. Idag gör fram-
förallt många studentkårer ett väldigt bra arbe-
te som andra lärosäten kan inspireras av. Tyvärr 
finns också exempel på universitet och högsko-
lor där inget eller litet ansvar tas. Att lärosäte-
na och kårerna tillsammans arbetar fram policys 
och handlingsplaner är definitivt ett första steg 
som visar att man tar frågan på allvar och är där-
för viktigt. Att våga ta ställning mot alkoholnor-
men, för fest och mot hets är nödvändigt för en 
studentkultur som alla kan känna sig välkomna i.

Vad kan utvecklas?

Ett första steg till förbättring
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VEM TAR SITT 
ANSVAR PÅ ALLVAR?

6. Så rankas landets universitet och 
högskolor

I Bryt!:s ranking ingår 25 av Sveriges största 
universitet och högskolor, sett till antal studen-
ter. För att göra rankingen så rättvis som möjligt 
har både lärosätets och studentkårens alkohol-
policy vägts samman. Vid de skolor där det finns 
flera kårer har den största, sett till antal med-
lemmar, valts ut. 

Universitetens och högskolornas egna alkohol-
policys behandlar i första hand det som sker 
under undervisningen, arbetsmiljö för personal 
samt universitetens och högskolornas officiella 
representation. Väldigt lite av policytexterna be-

rör studenterna, och i den utsträckning detta tas 
upp handlar det framförallt hur man ska arbeta 
med misstänkta alkohol- eller narkotikaproblem 
hos studenter. Studentkårerna jobbar generellt 
mer med den studiesociala miljön och beskriver 
oftare ett preventivt arbete. 

Syftet med rankingen är att ge en indikation på 
hur universiteten och högskolorna förhåller sig 
till arbetet med alkoholfrågor. Att det är just al-
koholpolicys som rankas beror på att de visar 
den officiella attityden till alkoholfrågor, och är 
de dokument som man som utstående har till-
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gång till. Policyn kan också vara ett sätt att be-
döma hur viktig skolan tycker att frågan är. Till-
sammans med dokumentation av alkoholvanor 
och alkoholkultur vid universitetens sociala sam-
manhang förväntas detta ge en bild av hur alko-
holnormen ser ut vid universitet och högskolor.

Ett flertal parametrar har valts ut i syfte att rang-
ordna policyerna. Dessa parametrar är (utan in-
bördes ordning):

• Policyn i sin helhet
• Utbildning och synen på ansvarsfull  

alkoholservering
• Synen på alkoholfria alternativ
• Ansvarsfördelning för policyn
• Handlingsplan för policyn
• Rutiner runt nollning
• Utbildning i alkoholfrågor
• Information till nya studenter
• Prisdifferentiering mellan dryck innehållan-

de alkohol och alkoholfritt
• Hantering av riskbruk och missbruk
• Syn på alkoholhets och grupptryck

 
Policyerna har främst bedömts i sin helhet, allt-
så utifrån hur många av dessa parametrar som 
täcks in av policyn.  Dock har vissa policys flyt-
tats upp eller ner i rankingen på grund av att de 
haft särskilt starka eller svaga skrivningar gäl-
lande frågor som anses vara av vikt. 

Generellt finns det stora möjligheter att utveck-
la policyn hos både lärosäten och studentkårer, 
särskilt gällande implementerings- och hand-
lingsplan. Dessutom har få policys en tydlighet 
gällande vem som är ansvarig för att policyn 
följs, vilket skapar otydlighet och riskerar en låg 
nivå av implementering. Vidare finns sällan en 
beskrivning av vad konsekvenserna blir om man 
bryter mot policyn vilket ytterligare förstärker 
risken att policyn inte implementeras i verksam-
heten. 

1.  Chalmers Tekniska Högskola
2.  Mälardalens Högskola
3.  Lunds Universitet + Teknologkåren  

 vid Lunds Tekniska Högskola 
4.  Södertörns Högskola 
5.  Högskolan i Jönköping
6.  Göteborgs universitet + Göta  

 Studentkår 
7.  Högskolan i Skövde
8.  Högskolan Dalarna  
9.  Handelshögskolan i Stockholm
10. Linnéuniversitetet
11. Högskolan Kristianstad
12. Högskolan Väst
13. Umeå universitet  
14. Högskolan i Gävle
15. Kungliga Tekniska Högskolan
16. Stockholms universitet
17.  Malmö högskola 
18. Högskolan i Halmstad  
19. Högskolan i Borås
20. Blekinge Tekniska Högskola
21. Uppsala universitet 
22. Örebro universitet
23. Karlstads universitet 
24. Linköpings universitet + LinTek
25. Karolinska Institutet + Medicinska  

 Föreningen i Stockholm 
Vid de lärosäten som har fler än en studentkår anges den kår som granskats
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MEN ÄR DET EN 
HOPPLÖS 
SITUATION? 
SÅKLART INTE!

7. Slutsats
Alkoholkulturen vid universitet och högskolor är 
skadlig. Både för dem som konsumerar alkohol 
och för dem som inte gör det. 

Det finns starka bevis för att riskkonsumtion i 
ung ålder, mellan 18 och 25 år, ökar risken för 
missbruk senare i livet. Enligt IQ har idag en av 
tre studenter en riskkonsumtion av alkohol, vil-
ket innebär att det finns stor anledning till oro 
för vad som kommer att hända med dessa 33 
procent i framtiden. De studenter vi pratat med 
bekräftar den bilden. Alkoholkonsumtionen är 

normen, hetsen är vanlig. Lika vanligt som det 
är att festsammanhangen beskrivs i positiva ter-
mer, lika vanligt är det att de intervjuade studen-
terna beskriver situationer av hets, kränkningar 
eller ångest som en konsekvens av alkoholkon-
sumtion. 

Studenter som har valt att inte dricka alkohol 
beskriver problem med att vara en del av stu-
dentkulturen, till exempel att inte veta hur man 
ska vara en del av nollningen och att inte ha någ-
ra dryckesalternativ på studentpuben. 
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Men är det en hopplös situation? Såklart inte! 
Vi ser också exempel på skolor och studentkårer 
som tar situationen på allvar och jobbar aktivt 
med en fest- och studentkultur där alla kan delta 
utan risk för skador, varken nu eller senare. De 
här exemplen bör lyftas för att skolor ska kunna  
lära sig av varandra. 

Det som saknas idag är främst ett helhetsgrepp, 
som ser till studenterna i alla faser av deras stu-
dentliv, både undervisningstid, fest och annan 
studiesocial tid. En alkoholpolicy med tydlig im-
plementeringsplan och ansvarsfördelning är ett 
första steg för att visa att Sveriges lärosäten tar 
det här på allvar. Vår ranking visar att många 
skolor har möjlighet att utveckla och förbättra 
sin policy för att få en ännu bättre studiemiljö 
för studenterna. Det här arbetet bör ske som ett 

samarbete mellan lärosäte och studentkår, för 
en enad bild av hur olika campus ser på alkohol 
och andra droger i den studiesociala miljön. 

Alla positiva delar av studenttiden ska bibehål-
las: alla nya möten med människor och alla roli-
ga fester. Det som behövs är ett festklimat som 
skippar de negativa delarna, och bara fokuserar 
på det roliga. Helt enkelt:  Mer fest. Mindre hets. 

HELT ENKELT: MER FEST. MINDRE HETS





Bryt! är en kampanj där vi vill belysa och kritisera alkoholnor-
men som den ser ut i dagens samhälle, med fokus på hur 

normen ser ut i studentsammanhang. Syftet är vidare att få 
studenter att reflektera, både över alkoholnormen i stort och 
över sin egen del i denna för att på så sätt förändra attityder, 
och i förlängningen beteende, kring alkohol. Eller för att tala 

klarspråk: vi vill bryta alkoholhetsen. Punkt.
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