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Alkoholpolicy 

Inledning/Bakgrund 

Syfte & mål med en alkoholpolicy 

Studentkåren Malmö anser att alkohol kan ha både positiva och negativa effekter. Vi har 
en policy för att ha ett gemensamt förhållningssätt om hur vi inom Studentkåren Malmö 
kan minska de negativa effekterna av alkohol. 

Målet är att ideella och personal har ett förhållningssätt till alkohol som minskar de 
negativa konsekvenserna av alkoholkonsumtion, och att ideella och personal i 
organisationen kan finna stöd i policyn, och känna att ”den angår mig”. 

En alkoholpolicy innebär att organisationen sätter sina värderingar kring alkohol på pränt, 
men dessa värderingar behöver också förmedlas och förnyas med jämna mellanrum, 
särskilt som Studentkåren Malmö förnyas hela tiden, både med nya politiska fokus men 
också med nya studenter som engagerar sig. Därför är det viktigt att alkoholpolicyn 
diskuteras och förändras kontinuerligt, men i synnerhet vid varje verksamhetsårs början. 

Lite att tänka på 

 Vad säger forskningen? 

Den forskning som gjorts kring alkohol har dels konstaterat att studenter har en högre 
alkoholkonsumtion än befolkningen i övrigt, även vid jämförelser av samma åldersgrupp. 
Studenter som har en riskfylld alkoholkonsumtion utgör ungefär en tredjedel av alla 
studenter i Sverige.  

Studenter är en mer och mer heterogen grupp med både unga och äldre från många olika 
kulturer och med många olika erfarenheter. Mellan åren 18-25 så grundläggs en person 
alkoholvanor, men även äldre studenter visar på en förhöjd konsumtion. 

De negativa konsekvenserna av alkohol innebär bland annat en högre utsatthet för brott, 
men också till en högre grad av oskyddat sex. Detta är exempel på vad vi menar med de 
negativa konsekvenserna av alkoholkonsumtion. 
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Våra värderingar 

Studentkåren Malmö anser 

1. att det vid introduktion av nya studenter ska finnas aktiviteter utan alkohol 

 2. att inkomster från kåravgiften inte ska användas till inköp av alkohol 

 3. att ideella och personal inom Studentkåren Malmö ska ha kunskap och erfarenhet för 
att kunna uppmuntra vanor som minskar de negativa konsekvenserna av alkohol 

4. att alkoholpolicyn ska diskuteras och vid behov förnyas inför varje verksamhetsår 

5. att aktiviteter eller arrangemang inom SM i huvudsak inte ska marknadsföras med 
alkoholrelaterade budskap 

6. att ideella och personal involverade i arrangemang där alkoholförsäljning förekommer 
ska uppmuntras att skaffa kunskap om alkoholens effekter och dess negativa konsekvenser 

7. att arrangemang med försäljning av alkohol ska vara fria från påträngande eller 
uppsökande marknadsföring som uppmuntrar till att dricka alkohol 

 

Ansvarsfördelning 

För all verksamhet där alkohol ingår har styrelsen ett övergripande ansvar. För att följa 
upp 5:e att-satsen har Inforum och styrelsen ett gemensamt ansvar. För 6-7:e att-satsens 
genomförande ansvarar Mahnegen och styrelsen gemensamt. 

 

 

 

 

 

 

 


