Alkoholpolicy
Tips på innehåll
Tipsen kommer från Bästa festen, en satsning mellan IQ och Sveriges förenade
studentkårer.
Innan ni sätter igång…
Kom ihåg att en policy inte behöver vara särskilt lång för att vara bra.
Använd ett enkelt språk, skriv kortfattat och involvera berörda personer.
För att policyn ska respekteras av alla är det viktigt att kåren/nationen
/föreningen gemensamt godkänner den.
Varför finns policyn?
Beskriv varför alkoholpolicyn finns och lyft det positiva som den ska bidra till.
Exempel ”Syftet med policyn är att studenterna ska ha roligt och känna sig
inkluderade i en säker miljö där alkohol förekommer utan att stå i fokus – och att
alla aktiva vet vad som gäller och kan förmedla det till gäster”.
För vem gäller policyn?
Beskriv tydligt vem alkoholpolicyn gäller, till exempel ”Alla aktiva och gäster
vid X nation”. Fundera också om andra kan ha intresse av att ni tagit fram en
bra och inspirerande policy, till exempel Studenthälsan eller andra
kårer/nationer vid högskolan/universitetet.
Uppträdande
Betona att aktiva i kåren/nationen/föreningen är förebilder och att de har en
viktig roll för att bidra till en sund alkoholkultur bland studenterna.
Poängtera att allas personliga integritet ska respekteras och vad som aldrig
accepteras, till exempel ”alkoholhets” eller
Lyft också fram hur engagerade/personal ska bemöta gäster som är för
berusade – det är viktigt att det sker på ett ansvarsfullt och trevligt sätt.
Utbud
Sätt ett minimikrav på utbudet av alkoholfria drycker i baren och hur de ska
marknadsföras, t.ex. ”Det ska finnas minst X antal alkoholfria drycker, som syns
lika bra i menyer och i lokalen som drycker med alkohol.
Använd gärna uttrycket ”alkoholfria drycker” istället för ”alkoholfria alternativ”
som förmedlar att alkohol är det normala. Specificera gärna också vad som
menas med alkoholfria drycker – till exempel att de ska vara likvärdiga övriga
drycker som serveras, inte bara vatten och läsk.

Utbildning
Tydliggör vilken utbildning aktiva ska få – till exempel utbildningen i
Ansvarsfull alkoholservering eller introduktionsutbildning för faddrar.
Kommunikation
Bestäm var ni ska berätta om alkoholpolicyn och på vilket sätt. Tänk kreativt!
Kan ni skapa ett nytt framgångsrikt sätt att förmedla policyn genom att till
exempel lyfta ut viktiga delar och budskap från den. Viktigt är att alla som är
aktiva har full koll på policyn och kan förmedla innehållet vidare.
En del väljer att göra egna riktlinjer eller policys för delar av verksamheten, som
exempelvis mottagningen av nya studenter.
Kom också ihåg att skapa rutiner som garanterar att nya ansvariga och aktiva
fortsätter att arbeta efter och utveckla policyn.

Lycka till!

