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Inledning 

 
En relativt vanlig uppfattning om studenter är att de dricker kopiöst mycket 
alkohol. Att de dessutom är relativt enkla att lokalisera, de läser på högsko-
lor och universitet, underlättar ett förebyggande arbete bland dem. Svensk 
alkoholpolitik idag fokuserar i hög grad på förebyggande åtgärder, målet är 
att minska alkoholkonsumtionen och begränsa alkoholskadorna  
(http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1466). Att studenterna blivit en priori-
terad grupp i denna process vittnar inte minst det faktum att Alkoholkommit-
tén1 har en särskild grupp som arbetar med högskolestuderande (prop. 
2005/06:30) . Även i tidningarna uppmärksammas gruppen med jämna mel-
lanrum. I en artikel i Dagens Industri uppmanar Gudrun Schyman till reflek-
tion kring alkoholens höga närvaro i samhället:  
 

På universitet och högskolor dricks det som aldrig förr. Ofta sanktionerat 
av lärosätenas ledningar som hänvisar till stolta traditioner…Studenthälsan 
ser en annan bild. Studenter i riskzonen, missade studieresultat och raserad 
ekonomi ( , hämtat 31 maj 2007). www.di.se

 
Den här studien handlar om Stockholms universitet och på vilket sätt alkohol 
hanteras på pubarna där. Är det en myt eller ligger det något i påståendet att 
alkoholen flödar på universitetskrogarna? Utifrån tidigare studier, som visat 
på hög konsumtion bland studenterna samt indikationer om att en ökning av 
antalet personer som sökt hjälp inom Östermalms stadsdelsförvaltning har 
skett, har intresset för frågan väckts. Flera instanser har utryckt ett behov av 
en kartläggning av alkoholhanteringen på Stockholms universitet, liksom ett 
utökat samarbete i denna fråga, i vilket Studenthälsan är en viktig part. För 
denna kartläggning söktes medel från Länsstyrelsen, två projektmedarbetare 
engagerades: Leena Hämäläinen, socialsekreterare Socialtjänsten Öster-
malms stadsdelsförvaltning och Antonina Eriksson, forskningsassistent So-
RAD Stockholms universitet, och en referensgrupp bildades: Anna-Lena 
Christensson, programchef Socialtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning, 

 
1 Alkoholkommittén är tillsatt av regeringen för att samordna insatser på nationell nivå och 
har huvudansvaret för genomförandet av den nationella alkoholhandlingsplanen. Därtill är en 
huvudsaklig uppgift att uppmuntra insatser på regional och lokal nivå i samverkan med kom-
muner och landsting liksom att förankra den nationella handlingsplanen på lokal nivå 
(www.alkoholkommitten.se/default.asp?id=1307).  
 

http://www.di.se/
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Jan Rönnberg, enhetschef vuxenenheten Östermalms stadsdelsförvaltning, 
Eliza Cedervall, företagssköterska Studenthälsan, Malin Eklund, verksam-
hetschef Studenthälsan, leg. psykolog och Sverker Hybbinette, företagsläka-
re Studenthälsan. 
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Bakgrund 

Aktuell forskning  
Aktuell forskning visar att 33 procent av studenterna uppgivit så kallad 
”binge drinking” dvs. att de druckit minst motsvarande en flaska vin vid ett 
och samma tillfälle, två gånger i månaden eller mer. En relativt hög andel 
(43 %) av de aktuella konsumenterna uppgav att de upplevt skador eller pro-
blem relaterade till alkoholkonsumtion senaste året (Bullock, 2004). I en 
studie från 1990-talet uppgavs högskolestuderande ha en högre genomsnitt-
lig årskonsumtion än övriga i åldrarna 20-24 år. Dessa resultat kunde dock 
inte säkerställas pga. skilda mätmetoder grupperna emellan (Sundbom, 
2003.) I en senare studie, som använt identiska mätmetoder för både stude-
rande och övriga i åldrarna 19-29 år, visade sig alkoholkonsumtionen likvär-
dig mellan grupperna. Samma undersökning åskådliggjorde därtill att stude-
rande kvinnor drack något mer än övriga i samma åldersgrupp (Eriksson & 
Olsson, 2004).  
 
Det är sedan tidigare känt att studenter i bland annat Lund och Uppsala 
dricker mycket. I en nyligen publicerad studie fokuserade man på studenter i 
Lund som bor i korridor. Studien var jämförande mellan olika alkoholpre-
ventiva metoder. Enligt det internationella AUDIT2 testet drack både manli-
ga och kvinnliga studenter frekvent relativt stora mängder alkohol 
(www.sydsvenskan.se/lund.article237942). 
 
I rapporten Alkoholprevention på högskolan – erfarenheter från högskolorna 
har det alkoholpreventiva arbetet på fyra högskolor undersökts. Syftet var att 
studera erfarenheterna av det stöd som erhållits av alkoholkommittén för att 
utveckla alkoholpreventivt arbete bland studenterna. Generellt var de nyck-
elgrupper som involverats i utvärderingen mycket nöjda med stödet. Arbetet 
gav möjlighet att utveckla nya metoder både för Studenthälsan och för stu-
dentgrupperna inom det alkoholpreventiva område, som beskrivs som kom-
plext och svårt. Resultaten pekar på ett behov av utökat samarbete, utökad 
kunskap, större hänsyn till lokala behov. Dessutom ställdes frågan om inte 
det alkoholpreventiva arbetet bör bedrivas i ett vidare perspektiv, där hela 

 
2 Alcohol Use Disorder Identification Test. 
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högskolan betraktas som en arena för utveckling. Rapporten framhöll även 
ökad och fördjupad förståelse om alkoholkulturen, både bland studenterna 
och i samhället liksom inom forskningen, och att samhällsvetenskaperna och 
humaniora är de forskningsfält som kan bistå denna kunskap. Därtill fram-
hölls några viktiga råd till andra som vill arbeta förebyggande: starta upp 
verksamheten först efter att ha tagit lärdom av andras erfarenheter, bilda en 
grupp med en sammanhållande person inklusive t.ex. forskare på den aktuel-
la högskolan, sök stöd hos ledningen, utgå ifrån studenternas perspektiv, 
använd lokalt anpassade tillvägagångssätt, var professionell, utveckla kon-
kreta strukturer och rutiner så att den hälsofrämjande verksamheten ges kon-
tinuitet (Swift-Johannison, 2006). 
 
I ett projekt (STAD)3 som påbörjades i Stockholm i mitten av 1990-talet har 
förebyggande metoder utarbetats för att minska alkohol- och drogrelaterade 
skador. Ett av projektets huvudområden är restauranger, där man arbetar 
med utbildning, samverkan och tillsynsfrågor. En tvådagars utbildning i 
ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal, krögare och dörrvakter 
har varit central i projektet. En utvärdering av det s.k. restaurangprojektet 
visade positiva resultat i fråga om bl.a. minskat våld. Andra resultat var 
minskad alkoholservering till berusade personer samt till underåriga. Ett 
förbättrat samarbete mellan restauranger och tillsynsmyndigeter liksom en 
effektivare kontroll hade därtill uppnåtts. Utvärderingen visade dessutom att 
restaurangpersonalen kände sig tryggare i sin yrkesutövning liksom det blivit 
vanligare att använda någon form av alkohol- och drogpolicy på krogarna. 
Ett annat resultat var att projektets utbildning i ansvarsfull alkoholservering 
blivit obligatorisk för restauranger som har öppet senare än 01.00 
(http://www.stad.org/ ). 

Alkoholkommittén 
Alkoholkommittén framhärdar att ett preventivt arbete bland högskolestude-
rande ger goda resultat och har således arbetat intensivt med alkoholfrågor 
på högskolor under de senaste åren. Tanken har varit att förankra det alko-
holpreventiva arbetet hos ledningen på universiteten och högskolorna. Alko-
holkommitténs särskilda högskolegrupp har riktat sin verksamhet mot stu-
dentkårer, studenthälsan m.fl. Detta arbete koncentreras år 2007 till fyra 
högskolor, med fokus på evidensbaserade förebyggande metoder. Åtgärder-
na inriktas på kartläggning, ökad samverkan, framställande av policy, mer 
kunskap i alkoholrelaterade frågor liksom utvecklandet av långsiktigt hållba-
ra strukturer (Alkoholkommitténs verksamhetsplan 2007). Alkoholkommit-

 
3 STOCKHOLM FÖREBYGGER ALKOHOL- & DROGPROBLEM.  
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téns insatser har sammanställts i rapporten Att förebygga alkoholskador i 
universitets- och högskolemiljö (Alkoholkommittén, 2006).4

Östermalms stadsdel 
Inom Östermalms stadsdelsområde är andelen unga i åldern 19-24 år som 
bor i stadsdelen något högre jämfört med hela staden. I universitetsområdet 
är andelen unga 25 procent högre jämfört med övriga staden. I stadsdelen 
finns flera högskolor och många studentbostäder. Festivaler genomförs och 
det finns en omfattande pubverksamhet med utskänkningstillstånd inom 
kårerna. I stadsdelen finns även ett stort antal restauranger.  

Studenthälsan 
Studenthälsovård har bedrivits i Stockholm sedan 1934. Inriktningen har 
varierat över tiden, i takt med att behoven skiftat. Ansvaret för studenthälso-
vården överfördes 1992 från studenternas organisationer till respektive hög-
skoleenhet. Sedan 2004 drivs Studenthälsan med Stockholms universitet som 
huvudman. Andra högskolor i Stockholm kan teckna avtal om vårdservice, 
detta gäller även skolor som inte har högskolestatus. Till Studenthälsan är 50 
0000 studenter knutna. Flest studenter har Stockholms universitet, 35 000. 
De skolor som slutit avtal med Stockholms universitet om studenthälsovård 
är Beckmans Designhögskola, Carl Malmsten (CTD)5, Danshögskolan, 
Dramatiska institutet, Handelshögskolan, Idrottshögskolan, Konstfack, 
Kungliga Musikhögskolan, Lärarhögskolan, och Teaterhögskolan. Övriga 
skolor som slutit avtal med Studenthälsan är Balettakademien, HV-skola 
(f.d. Handarbetets vänner) och Naprapathögskolan. I detta projekt kommer 
emellertid endast Stockholms universitet att ingå.  

Samverkan 
Genom att starta detta projekt i form av en kartläggning skulle missbruks-
vården genom Vuxenenheten vid Östermalms stadsdelsförvaltning få möj-
lighet att utveckla ett samarbete med Studenthälsan och Stockholms univer-
sitet. Universitet har arbetsmiljöansvaret för studenterna, medan stadsdels-
förvaltningen ansvarar för de boende. Inom förvaltningens missbruksvård 
har en ökning noterats av yngre vuxna som har en utvecklad beroendepro-
blematik när de väl kommer i kontakt med verksamheten. Ett utvecklat sam-
arbetet kan göra att berörda förvaltningar på ett tidigare stadium kommer i 

 
4 Alkoholkommittén och därmed högskolegruppen läggs ned senast 1 januari 2008. Hand-
lingsplanerna kommer att implementeras av myndigheter  
(http://www.alkoholkommitten.se/default.asp?id=1519). 
5 Centrum för Träteknik & Design. 
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kontakt med dessa studenter. Det finns ett stort behov av kartläggning av 
pubverksamheten, varken universitetet, Studenthälsan eller stadsdelsförvalt-
ningen har tillräcklig kännedom om hur det förhåller sig. Studentbyrån samt 
prefekterna ansvarar för studenternas hälsa. Studenthälsan stöttar serverings-
personalen. Bl.a. erbjuds alkoholutbildning höst och vår, denna är frivillig 
men Studenthälsan trycker på i frågan.  

Utbildning 
I STAD projektet (STOCKHOLM FÖREBYGGER ALKOHOL- & DROG-
PROBLEM) ingår som tidigare nämnts ett restaurangprojekt som utvecklat 
en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.  Denna pågår i två dagar och 
riktar sig till personer som arbetar med att servera alkohol samt till dörrvak-
ter. Deltagarna får lära sig att hantera problem som kan uppstå på krogen. 
Utbildningen erbjuder kunskaper i bl.a. konflikthantering, alkohol- och nar-
kotikapolicy, alkohollagstiftning, alkoholens medicinska effekter samt nar-
kotikaförebyggande arbete  
(www.stad.org/projektet/utbildning/utbildning.html). Även studenthälsan har 
en utbildning, denna beskrivs närmare på s.44. 

Stockholms universitets alkohol- och drogpolicy 
Stockholms universitets alkohol- och drogpolicy beskriver hur man ska för-
hålla sig till alkohol i studentlivet.6 Beträffande narkotika påpekas att dessa 
preparat är förbjudna i alla sammanhang. Studentkåren ska tillhandahålla 
information om skadeverkningar liksom om var personer med problem kan 
vända sig. Arbetsmiljön på universitetet ska vara helt fri från alkohol och 
påverkade personer. Studentkåren ska främja alkoholfria miljöer, tillställ-
ningar och arrangemang. All personal som arbetar på universitets pubar ska 
vara nykter och utbildad angående rådande riktlinjer, det ska alltid finnas 
tillgång till lämpliga alkoholfria alternativ. Om missbruk noteras ska det 
klargöras av någon från kåren, eller någon lärare/handledare att detta inte 
accepteras och att disciplinära åtgärder kan komma att vidtas, liksom att 
studenthälsovården finns till hands  
(www.regelboken.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=961&a=2945). 
 
Intresset för det alkoholpreventiva arbetet har tidigare varit svalt från univer-
sitetets ledning. Numera finns en arbetsgrupp med representanter från till-
ståndsmyndigheten, länsstyrelsen, alkoholhandläggare i olika Stockholms-
kommuner, SSCO,7 biträdande byråchefen vid Studentbyrån på SU och Stu-

                               
6 Riktlinjerna finns på universitetets hemsida,  
www.regelboken.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=961&a=2945  
7 Stockholmstudenternas Centralorganisation. 

http://www.regelboken.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=961&a=2945
http://www.regelboken.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=961&a=2945
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denthälsan vid KI som ska titta på frågan igen. Alkoholfrågan finns också 
med på dagordningen i en samverkansgrupp i arbetsmiljö för studenter (Eli-
za Cederwall, Studenthälsan Stockholm). 
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Mål & metod 

Målsättningar med undersökningen 
Syftet med den här undersökningen är att kartlägga verksamheten kring al-
koholhantering i studentmiljö på Stockholms universitet. Hur ser organisa-
tionen kring alkoholservering och pubverksamheten ut bland studenterna? 
Studien avser att besvara frågor som: Vilka serverar alkohol och hur många 
serveringstillstånd finns det? Hur ser riktlinjerna ut för de aktuella tillstån-
den? Vidare studeras kunskapen om alkoholhanteringen och behovet av ev. 
utbildning till dem som ansvarar för serveringstillstånden. Därtill undersöks 
policyfrågan, finns någon policy kring alkoholserveringen och efterlevs den i 
så fall, finns policydokument, handlingsplaner? Ambitionen är därtill att 
försöka få grepp hur studenterna dricker alkohol på dessa serveringsställen, 
(från de pubansvarigas perspektiv). I utforskningen ingår också att beskriva 
hur Studenthälsan arbetar med dessa frågor och i vilken omfattning de möter 
studenter med alkoholproblem.  
 
Därtill kommer omfattningen av aktuella personer som är studerande klienter 
vid olika enheter inom Östermalms stadsdelförvaltning, bland annat på Vux-
enenheten, Ungdomsmottagningen och inom Presens,8 att uppskattas. Även 
omfattningen av polisingripanden i samband med fester inom dessa verk-
samheter ska beläggas. 
 
Mer övergripande målsättningar med kartläggningen är att ge underlag för 
eventuell ansökan om medel till nytt projekt, ge ökad kunskap och förbättrad 
samverkan mellan Stockholms universitet, Studenthälsan och Östermalms 
stadsdelsförvaltning liksom att utreda behovet av ytterligare stöd och riktlin-
jer gällande ansvarsfull alkoholservering i studentmiljöerna. 
 
Genomförande 
Genomförandet har skett i form av research på aktuella hemsidor på Internet, 
telefonintervjuer, möten och personliga intervjuer med aktuella aktörer, 
sammanställning av skrivet material såsom verksamhetsrapporter, annan 
dokumentation samt litteratur. Centralt för kartläggningen har varit personli-

 
8 Preventionscentrum Stockholm är en enhet inom Socialtjänstförvaltningen som fokuserar på 
det förebyggande arbetet angående bl.a. alkohol- och drogfrågor  
(www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=80630). 
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ga intervjuer med nyckelpersoner inom pubverksamheten på universitetet. 
Dessa valdes i första hand från en lista som Studenthälsan tillhandahöll. 
Andra aktuella personer har tillkommit. Personerna kontaktades av projek-
tets medarbetare och bokades in för en intervju. Beträffande pubansvariga 
och andra inom pubverksamheten användes ett strukturerat frågeformulär 
med utrymme för uttömmande svar (appendix 1), i andra fall utformades 
specifika frågor till respektive nyckelperson. Personliga intervjuer genom-
fördes med ca 20 personer, en inbokad intervju kunde inte genomföras då 
intervjupersonen uteblev. Till några personer ställdes frågor på telefon alter-
nativt e-post. Sammanställningar av intervjuerna redovisas i sin helhet i ap-
pendix. Även policyhandlingar redovisas i appendix, oredigerade. 
 
Därtill genomfördes observationer i samband med festtillfällen på skolorna. 
Projektets medarbetare besökte universitets pubar, i några fall anonymt och 
vid något tillfälle uppgavs syftet med besöket. Noteringar och iakttagelser av 
diverse kriterier utfördes. Exempel på det var: antalet besökare, vilka som 
besökte pubarna (utifrån uppskattad ålder, kontrollerades legitima-
tion/studentlegitimation på besökarna), fanns vakter på puben, hur var ord-
ningen, stämningen, hur många arbetade på puben, hur uppträdde de, fanns 
serveringsmenyer och hur såg dessa ut, typ av alkohol som serverades, pri-
ser, fanns matmenyer, hur såg de ut, osv.. Totalt fyra observationstillfällen 
kunde genomföras, två tillfällen fick ställas in då den aktuella puben var 
stängd. Resultaten från kartläggningen presenteras i denna rapport.  
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Resultat 

Servering av alkoholdrycker 
Alla former av servering av alkoholdrycker mot betalning är tillåtna enbart 
med giltigt tillstånd. Sedan 1995 ansvarar kommunerna för serveringstill-
stånden liksom övrig kontroll av restaurangerna. Kommunens tillståndsenhet 
behandlar ansökningar från restauranger samt utför tillsyn av krogarna 
(www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=80639). Nedan följer 
de krav som gäller för att få ett serveringstillstånd. 
 

Serveringstillstånd får endast ges till den som visar att han/hon med hänsyn 
till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verk-
samheten (7 kap. 7 § AL). Detta innebär bland annat att sökanden skall ha 
kunskaper i svensk alkohollagstiftning från utbildning eller genom ett par års 
erfarenhet av alkoholservering i Sverige samt fullfölja sina åligganden till det 
allmänna. Den som ansöker om serveringstillstånd skall också visa att ser-
veringsstället uppfyller alkohollagens krav. För servering till allmänheten 
året runt gäller att lokalen har ett kök som av miljöförvaltningen är godkänt 
för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad mat (7 kap. 8 § AL). 
(www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=43512) 

 
 
Typer av serveringstillstånd  
Två kategorier av serveringstillstånd är enligt alkohollagen grundläggande: 
Stadigvarande tillstånd och tillfälliga tillstånd. Stadigvarande tillstånd gäller 
till allmänheten eller till slutna sällskap. Kraven för alkoholservering till 
allmänheten är högre än för servering till slutna sällskap. Tillståndsenheten 
har inget stöd i lagen för denna åtskillnad men detta har utvecklats till prax-
is.9 Tillståndinnehavaren bör ha god kännedom om lagstiftningen på områ-
det, serveringsstället ska kunna erbjuda ett allsidigt matutbud och höga krav 
ställs på lokalen. På Stockholms universitet är det vanligast med stadigva-
rande tillstånd avseende slutna sällskap. I detta fall åsyftas medlemmarna i 
de olika fakultetsföreningarna. Villkoren för ett slutet sällskap är att ”med-

 
9 Vad gäller Mats Frigrens (tillståndsenheten) syn på praxis (gästlistor etc.) så säger han att 
han inte har kännedom om hur tillstånden efterlevs i praktiken men att föreningar ibland söker 
tillstånd för utökad krets eller så står det i tillståndsbeviset att man har till... Annars säger han 
att så som det står i lagen så skall man efterleva det men alla människor är inte laglydiga. 
 

http://www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=80639
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lemskretsen är känd för det aktuella arrangemanget. Det är alltså inte fråga 
om ett slutet sällskap om till exempel medlemskap kan lösas i entrén till den 
aktuella tillställningen. Vidare krävs att det finns ett gemensamt intresse 
eller annat innehållsmässigt samband mellan medlemmarna” (kap 7:5 (1-2) 
www.fhi.se). Campusområdet på Stockholms universitet har därtill en egen 
restaurangverksamhet som innehar ett stadigvarande tillstånd för allmänhe-
ten (se nedan).  
 
 
Fördelning och utformning av serveringstillstånd 
Inom Stockholms Universitets Studentkår (SUS) är det fakultetsföreningarna 
humaniora, juridik, naturvetenskap, data- och systemvetenskap, ekonomi och 
samhällsvetenskap som har varsitt serveringstillstånd och på Socialhögsko-
lan är det Socialhögskolans studentkår i Stockholm (SHSS) som har ett till-
stånd. Därtill tillkommer två tillstånd som aktiebolaget Högskolerestaurang-
er i Stockholm Aktiebolag har, således totalt nio serveringstillstånd. I tabel-
len nedan listas tillstånden, pubens plats, typ av tillstånd, om gäst får medföl-
ja, om tillståndsenheten kräver utbildning samt vilka öppettider som gäller 
för respektive pub. Om man tittar närmare på tillståndenhetens beviljade 
bevis så framkommer både likheter och skillnader mellan de aktuella ser-
veringstillstånden. Samtliga tillstånd gäller tillsvidare, året runt samt medger 
försäljning av spritdrycker, vin och starköl (Socialhögskolan får servera en-
bart vin och starköl). 

Tabell 1. Villkor enligt serveringstillstånden för föreningarna (inkl. HÖRS). 
 plats typ gäst krav på utbildning öppettid
         

Förening/arrangör         

HÖRS Lantis Lantis allmänh.  samtliga 11-01 (helg 0

HÖRS Fakultetskl.1 Fakul. slutet ja nej 11-23

Socialhögskolan Sveapl2 slutet ja programutskottet 11-01 (onsd, 

DISK Kista slutet ja klubbmästare serv.ansv.7 11-03

Ekonomerna Kräftr3 slutet nej nej 11-03

Samhällsvetensk. Bojan slutet nej nej 16-01

Humanistiska GulaV4 slutet nej firmateckn.8 serv.ansv. 11-03

Juridiska J. Hus5 slutet nej firmat klubbm9 v.k10 serv 11-03

Naturvetensk. Gre.V6 slutet ja firmat klubbm v.k serv 11-03
1.Fakultetsklubben (Frescati),  2.Sveaplan, 3.Kräftriket, 4.Gula Villan, 5.Juristernas Hus, 6.Greens Villa, 7.serveringsansvarig, 8.fimatecknare, 

9.klubbmästare, 10.vice klubbmästare (källa: Tillståndhandlingar, Tillståndsenheten Stockholms stad). 
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Nära nog alla tillstånd gäller för slutna sällskap (HÖRS tillstånd på Lantis 
gäller dock för allmänheten). Vidare tillstår samtliga tillståndsbevis att ”ser-
veringslokalerna ska vara utrymda senast 30 min efter serveringstidens ut-
gång”.10 I avsnitten om respektive förening beskrivs serveringstillstånden 
mer utförligt. 

Festarrangörernas profil och verksamhet 
De för studien aktuella skolorna har alla festarrangörer och pubar som orga-
niseras på skilda sätt. På Socialhögskolan är det Socialhögskolans studentkår 
(SHSS) som ansvarar för festligheterna. På Frescati är det Stockholms Uni-
versitets Studentkår (SUS) eller högskolerestaurangen (se nedan). Följande 
avsnitt är en sammanställning av intervjuer med personer som på ett eller 
annat sätt är knutna universitetets pubverksamhet, samt av uppgifter från 
hemsidor, serveringstillståndsbevis m.m. från de olika föreningarna och pu-
barna. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning. Hela intervjuer finns 
sammanställda i respektive appendix. Figur 1 nedan är en översikt över or-
ganisationen. Varje förening/restaurang beskrivs närmare i respektive avsnitt 
om den egna verksamheten. Övermarskalkens ansvarsområden varierar be-
roende på föreningen han/hon hör till. Övermarskalken tillika programansva-
rige på Stockholms Universitets Studentkår har som uppgift att samordna de 
olika klubbmästerierna och deras arbetsinsatser på puben i Allhuset. Över-
marskalken på Naturvetenskapliga föreningen ansvarar för ca 30 stycken 
marskalkar och bokning av pubtider. Övermarskalkens i Humanistiska före-
ningen huvuduppgift är att föra traditioner vidare och att ordna sex sittningar 
om året. Varje förening har sitt eget klubbmästeri i vilket övermarskalken 
ingår. Klubbmästare och vice klubbmästare har ansvaret för pubverksamhe-
ten i var sin förening. Klubbmästerierna kan ansöka medlemskap i KMR 
som är ett nationellt klubbmästeriråd.  
 
 

 
10 Kopior av Tillståndenhetens beviljade serveringsbevis för de aktuella fakultetsföreningarna, 
efter kontakt med Mats Frigren, Tillståndsenheten Stockholms stad. 



 
Figur 1.  Arrangörer med serveringstillstånd vid Stockholms universitet 
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Källa: respektive fakultets hemsida samt intervjuer 
 

Socialhögskolans studentkår 
Socialhögskolans studentkårs huvudsakliga mål är att främja studenternas 
intressen. Studentkåren har möjlighet att påverka beslut på Institutionen för 
Socialt arbete.  

Pubverksamhet 
Socialhögskolan verksamhet innefattar förutom möten, temadagar och an-
ordnande av föreläsningar och dylikt också pubverksamhet. Kårstyrelsen är 
det högsta beslutande organet. Under styrelsen finns ett antal grupper och 
utskott varav det s.k. programutskottet ansvarar för pubar och fester 
(www.sveaplanet.se). I följande avsnitt återges delar av resultaten från inter-
vjuer med några av kårens representanter, frågesamtalen handlade om pub-
verksamheten på Socialhögskolan. Representanterna var Sabine Aspholm 
(S.A.), Socialhögskolans kårstyrelse, samt Aurun Halén (A.H.), f.d. ansvarig 
för programutskottet Socialhögskolan (Hela intervjuerna finns sammanställ-
da i appendix 2). 
 

http://www.sveaplanet.se
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Policyfrågor 
Studentkåren på socialhögskolan har en dokumenterad alkohol- och drogpo-
licy. I planen betonas vikten av en alkohol- och drogfri arbetsmiljö, kåren 
avser arbeta för ett klokt förhållningssätt till alkohol bland studenterna. 
Uppmaningen råder att agera ifall missbruk förkommer. Vidare meddelas att 
planen ska finnas tillgänglig för både personal, studenter och gäster på sko-
lan. Till sist innehåller policydokumentet också information om var man kan 
få stöd och information om dessa frågor (appendix 2). De ansvariga anser att 
alkoholpolicyn efterlevs bra och att de generellt inte har några problem med 
verksamheten. Förutom pubar anordnas interna fester såsom insparksfest, 
vårfest och julfest liksom kårfester. 
 
Serveringstillstånd 
Socialhögskolans studentkår har som tidigare nämnts det yttersta ansvaret 
för serveringstillståndet på skolan. Vid varje pubtillfälle ska en ser-
veringsansvarig finnas på plats i verksamheten. Tillståndet har aldrig lånats 
ut. Socialhögskolans serveringstillstånd gäller i Socialhögskolans restaurang 
vid Sveaplan. Ingen notering om hur många sittplatser det finns eller högsta 
antalet personer som får vistas i lokalen finns angivet i beviset. Alkoholser-
vering får påbörjas tidigast kl.11.00 och avslutas senast kl. 01.00. Tillståndet 
medger servering på onsdagar och fredagar. Föreningens medlemmar kan ta 
med sig en gäst som har personlig anknytning till dem eller till verksamhe-
ten. Tillståndet gäller för vin och starköl men ej sprit. Enligt serveringstill-
ståndet krävs att programutskottet deltagit i STAD-utbildningen (Socialhög-
skolans serveringstillstånd, 2006). 
 
Utbildning 
Kårens representanter har i olika utsträckning medverkat i diverse utbild-
ningar, t.ex. STAD-utbildningen, Studenthälsans utbildning samt ytterligare 
en utbildning som handlade om policy. Det kan uppfattas något oklart från 
tillståndsenhetens sida om hur många personer som ska deltaga i utbildning, 
anser en representant. För övrigt tillämpas en intern alkoholutbildning som 
några av de ansvariga själva står för. 
 
Riktlinjer 
I verksamheten ingår bara slutna fester, inträde sker mot uppvisande av soci-
alhögskolans kårlegitimation. Det är tillåtet att ta med sig en gäst per stu-
dent, denne ska vara över 18 år och skrivas upp på en gästlista. För att kon-
trollera vilka som besöker puben tittar man på gästernas studentlegitimation 
liksom personlegitimation. Alkohol får ej förtäras utanför lokalen. Ytterliga-
re ett krav är att droger inte får förekomma på Socialhögskolans pub. Märk-
bart berusade personer är ej välkomna samt ska icke serveras alkohol, i så-
dana fall kan denne avvisas. Inga särskilda ”fraser” används om man behö-
ver neka en person att bli serverad. Ett knep för att hålla konsumtionen nere 
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är att inte ha för mycket alkohol framme, utan istället hämta ny vartefter. En 
annan förebyggande åtgärd är att inte ha bordsservering, detta medför ökad 
kontroll och att gästerna får anstränga sig lite mer för att få sitt glas när de 
reser sig och går till baren. Alla som serverar alkohol i socialhögskolans pub 
arbetar ideellt. Vidare måste puben kunna erbjuda tre olika maträtter och de 
som arbetar i baren får inte dricka alkohol. 
 
Lokal och säkerhet 
Pubkvällarna ingår i övrig lokalhyra som kåren betalar för kafélokalen. Lo-
kalen ägs av Akademiska Hus11 och SISAB12 står för underhållet. Gällande 
säkerheten finns ett maxantal för hur många personer som får släppas in. De 
som arbetar ansvarar för säkerheten under kvällen. Enligt kårstyrelsens re-
presentant har de inga vakter på plats, men universitetets väktare kan tillkal-
las dygnet runt. Vid brand ska lokalen utrymmas, det finns gott om utrym-
ningsvägar liksom klara anvisningar för dessa, enligt A. Samling ska sedan 
ske på gräsmattan, fortsätter hon. Barpersonalen ansvarar för att våld inte 
uppstår, väktare kan tillkallas vid behov, A. är osäker på om dessa finns till-
gängliga. Kanske polis måste tillkallas istället, funderar hon eller så finns ett 
avtal med väktarna. 
 
Alkoholkonsumtion & problem 
Kårstyrelsens representanter anser att alkoholkonsumtionen på studentpuben 
i allmänhet är ansvarsfull, dvs. lugn och städad. Kårrepresentanterna har ej 
uppmärksammat några alkoholproblem bland studenterna. Om problem skul-
le uppstå ska personen i fråga hänvisas till Studenthälsan, socialtjänsten, 
sjukvården eller Anonyma alkoholister resp. Anonyma Narkomaner. Kåren 
samarbetar på valfri basis med Studenthälsan i denna fråga, obligatoriskt är 
därtill att samarbeta med tillståndsenheten, med vilka kåren haft mycket 
kontakter angående policy och etik. 
 
Övrigt 
A känner inte till att några andra droger ska ha förekommit på pubar eller 
fester. Några alkoholfria tillställningar brukar inte anordnas. För övrigt anser 
programutskottet att det vore bra om riktlinjerna (villkoren) från tillstånds-
enheten kunde vara tydligare. Till sist meddelar A.H. att hon är nöjd med 
externa utbildningar och stöd men att den interna utbildningen kunde utveck-
las (Sabine Aspoholm och Aurun Halen, appendix 2).   

 
11 Akademiska Hus är ett fastighetsbolag som främst äger och förvaltar universitet och hög-
skolor. 
12 SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) äger och förvaltar skolor i Stockholm, SISAB är 
ett kommunalt bolag (www.sisab.se/om/om.asp) .  
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Sammanfattning 
Studentkåren har yttersta ansvaret för serveringstillståndet som gäller för i 
Socialhögskolans restaurang vid Sveaplan. Servering av alkohol får påbörjas 
tidigast kl.11.00 och avslutas senast kl. 01.00. Tillståndet medger servering 
på onsdagar och fredagar. Föreningsmedlemmar får ta med sig en gäst. Stu-
dentkåren har en dokumenterad alkohol- och drogpolicy som skall finnas 
tillgänglig för både personal, studenter och gäster på skolan. 
 
Representanter från kårstyrelsen ansåg att alkoholkonsumtionen på student-
puben är i allmänhet ansvarsfull och de har inte uppmärksammat några alko-
holproblem bland studenterna. De känner inte heller till att några andra dro-
ger skall ha förekommit på festerna. Kårens representanter har i olika ut-
sträckning medverkat i diverse utbildningar som STAD-utbildningen, Stu-
denthälsans utbildning och en utbildning som handlade om policy. För övrigt 
tillämpas en intern alkoholutbildning som några av de ansvariga står för. När 
representanterna frågades om riktlinjer vad gäller servering av alkohol på 
puben skiftade uppgifterna om starttiden för servering. Angående säkerhets-
frågorna fanns det en viss tveksamhet om vakterna vad tillgängliga eller inte. 
Under pubaftnar svarar barpersonalen för att allting skall gå lugnt och städat 
till.  
 

Stockholms universitets studentkår, föreningar och 
restaurangverksamhet 
Stockholms universitets studentkår har till uppgift att representera studenter-
nas intressen och trygga deras inflytande under studietiden. Bland annat 
handlar det om att göra sig hörd i olika beslutsorgan, påverka studiemiljöer, 
kvalité på utbildningar, bostäder och dylikt. Studentkåren har därtill ambi-
tionen att bemöta studenternas behov av ett socialt liv under studietiden. 
Detta sker bland annat med anordnande av fester och pubar tillsammans med 
olika ideella grupper, s.k. mästerier och en arrangörsgrupp. På universitetets 
hemsida kan man läsa att det s.k. Säxmästeriet erbjuder låga priser på den 
pub som anordnas varje vecka. Därutöver anordnas interna fester tillsam-
mans med andra mästerier i Stockholm flera gånger i månaden. Vidare finns 
det s.k. Klubbmästeriet, vilka anordnar fester och konserter ett par ggr i må-
naden liksom fester ihop med andra mästerier. De medverkar även till stu-
dentkårens egen musikfestival Popaganda13. Den som engagerar sig i 

 
13 Stor gratismusikfestival både inomhus men mestadels utomhus på universitetsområdet på 
våren (www.popaganda.se/index.php?gt=if). Festivalen är 2007 ersatt med en annan stor 
musikfestival som varar i två dagar och heter Accelerator, den nya festivalen är inte gratis 
(www.luger.se/accelerator/). 
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Klubbmästeriet får kuponger som bland annat kan utnyttjas på pubkvällar 
som ölbiljett. I den s.k. arrangörsgruppen ingår att ordna konserter liksom att 
servera alkohol i baren (http://www.sus.su.se/student/verksamhet_pub.php). 

Högskolerestauranger AB 
Högskolerestauranger AB (HÖRS) ägs huvudsakligen av studentkårerna på 
Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan och Karolinska insti-
tutet. Förutom i Stockholm bedrivs restaurangverksamhet i Gävle, Kristian-
stad, Linköping, Uppsala, Växjö och Örebro. Utöver att leverera kvalitativa 
måltider så framhävs HÖRS förmåga att arrangera Fest & Catering på uni-
versiteten. Vidare bygger konceptet på en decentraliserad organisation med 
lokalt förankrade restaurangchefer. Målet är moderna lösningar för den ser-
vice man utför, inklusive drycker. Visionen lyder: ”HÖRS är den kreativa 
samarbetspartnern, vi skapar möten, liv och aktiviteter på campus” 
(http://www.hors.se/) . 

HÖRS pubar 
HÖRS har ett tillstånd som medger alkoholservering i Lantis (Allhuset, förf. 
egen anm.). Ingen notering om hur många sittplatser det finns eller högsta 
antalet personer som får vistas i lokalen finns angivet i beviset. Alkoholser-
vering får påbörjas tidigast kl.11.00 och avslutas senast kl. 01.00, fredagar 
och lördagar medges servering till kl.03.00. Det krävs att två vakter finns på 
plats på helgerna, fr.kl.22.00 tills att gästerna lämnat lokalen. De som arbetar 
med att servera alkohol ska ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkohol-
servering, motsvarande STAD. HÖRS andra serveringstillstånd är giltigt vid 
universitetets Fakultetsklubb. Inte heller här anges hur många som får vistas 
i lokalen, antalet sittplatser uppges till 46 st. Alkoholservering får påbörjas 
tidigast kl.11.00 och avslutas senast kl. 23.00. Tillståndbeviset medger ser-
vering till lärare, professorer samt av dem inbjudna gäster (Tillståndshand-
lingar HÖRS). 
 
I följande avsnitt redovisas delar av utförda intervjuer med Eva Hultgren 
(E.H.), restaurangchef HÖRS och Peter Örström (P.Ö.), driftschef HÖRS. 
Intervjuerna handlade om policy, serveringstillstånd, utbildning i ansvarsfull 
alkoholservering, serveringslokaler, säkerhet, riktlinjer och alkoholkonsum-
tion bland studenterna. (Hela intervjuerna finns sammanställda i appendix 3) 

Policyfrågor och serveringstillstånd 
HÖRS har en dokumenterad alkohol- och drogpolicy liksom handlingsplan 
angående våld och hot (appendix 3). Policyn utgår från förestående lagar och 
regler och är för närvarande under omarbetning. Driftschefen erfar att alko-
hol- och drogpolicyn efterlevs i verksamheten. Alkoholservering för studen-
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ter (allmänheten) sker i samarbete med den programansvarige på studentkå-
ren (se sidan 20). Dessutom serveras alkohol på fakultetsklubben, där enbart 
klubbmedlemmar är välkomna, medlemmarna består av lärare och andra 
anställda på universitetet. Därutöver anordnas andra typer av fester, t.ex. för 
företag. Ibland serveras alkohol även i typiska mingelsituationer då en eller 
ett par drinkar serveras, för dessa tillfällen söker HÖRS ett tillfälligt ser-
veringstillstånd. HÖRS restaurangchef (ny på sin post) var oklar över hur 
många serveringstillstånd som finns, men tydlig med att dessa inte kan lånas 
ut.   

Utbildning  
Enligt driftschefen är all serveringspersonal anställda av HÖRS och de flesta 
har deltagit i STAD-utbildningen, några har gått en kortare variant. Detta ses 
nu över för att avgöra om alla bör gå STAD-utbildningen.  
 
Alkoholservering, lokaler, säkerhet och riktlinjer  
Driftschefen återgav att lokalerna ägs av Akademiska Hus, vilka hyr ut till 
Stockholms universitet, HÖRS hyr i sin tur av Stockholms universitet. Re-
staurangchefen menade dock att lokalerna ägs av Stockholms universitet. 
Vid de slutna festerna anlitas uteslutande bemanningsföretag till att sköta 
alkoholserveringen. Dock ska alltid någon av de ansvariga finnas på plats 
även vid dessa tillställningar. Samma personer ansvarar för att informera 
personerna från bemanningsföretagen om befintliga riktlinjer kring alkohol-
serveringen.  

 
Gällande de slutna festerna på Lantis så finns riktlinjer för säkerheten upp-
satta på anslagstavlor, bland annat riktlinjer för hur man kontaktar Securitas, 
E.H. var emellertid osäker på om så var fallet beträffande puben. Vakter 
finns alltid minst två st. på puben men ej i samband med de slutna festerna 
eller på fakultetsklubben. Vakterna kontrollerar åldern på dem som besöker 
puben. Ålderskontroll sker även på de slutna tillställningarna. Restaurang-
chefen var osäker på vilka serveringstider som gäller i samband med pubar 
och fester. Hon hade däremot gedigna kunskaper om rådande riktlinjer för 
alkoholservering, bland annat att minst tre varmrätter ska erbjudas gästerna 
samt att alkoholen ska säljas till ett skäligt pris (lägst inköpspris x 3). Beträf-
fande pengahantering används bl.a. godkända kassaskåp. För brandsäkerhe-
ten finns, enligt driftschefen, utrymningsvägar. På studentpubarna används 
vakter från vaktbolag. För säkerheten på de slutna festerna efterföljs Sveri-
ges Hotell & Restaurangföretagares (SHR) villkor. 14

 
Alkoholkonsumtion 

 
14 För villkor och riktlinjer, se SHR:s hemsida (www.shr.se/templates/Page.aspx?id=1292) 
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De som intervjuades hade så gott som aldrig deltagit direkt i pubverksamhe-
ten och hade således ingen större erfarenhet av studenternas alkoholkonsum-
tion. Informanterna hade emellertid uppfattningar i frågan. Studenterna be-
skrivs som festglada med något högre konsumtion än övriga, liksom att al-
koholproblem förekommer. HÖRS pubar bidrar dock inte till högre totalkon-
sumtion, trots sina låga priser. Den höga alkoholkonsumtionen sker snarare 
på slutna fester inom studentföreningarna samt privata fester, vilka båda 
inbjuder till festande. För eventuella alkoholproblem bland HÖRS gäster 
finns ingen särskild handlingsplan eller policy för att hantera detta. Restau-
rangchefens förslag till förebyggande åtgärder var att se till att personalen i 
så hög grad som möjligt var utbildad och informerad om rådande regler.  
  
Övrigt 
Alkoholfria tillställningar anordnas inte specifikt, i det avseendet hänvisar 
driftschefen till de caféer på Frescati som har öppet till kl. 20.00. Angående 
eventuellt samarbete med andra, rådde delade meningar angående Student-
hälsan, driftschefen menade att något direkt samarbete dem emellan ej före-
kommer, medan restaurangchefen framhöll att Studenthälsan deltagit i möten 
med HÖRS restaurangråd. Däremot var de överens om att inget samarbete 
sker med polisen eller andra myndigheter. HÖRS har bra kontakter med 
tillståndsmyndigheten samt är öppna för samarbete med andra om det skulle 
bli aktuellt. HÖRS verksamhet är alkoholrelaterad till högst 5 procent varav 
kanske 2-3 procent berör studenter. 
 
Till sist anser P.Ö. att man kan fundera över de former under vilka alkohol-
servering till studenterna sker idag. Strukturen studenter – utskänkning – 
HÖRS är rätt annorlunda i förhållande till normal alkoholservering. I jämfö-
relse med andra restauranger är studenterna en specifik målgrupp som inte 
kan hanteras på sammas sätt, t. ex så måste prissättningen vara lägre för att 
folk ska komma till puben. Målet är väl att på något sätt behålla en levande 
miljö på universitetsområdet även kvällstid. Vidare anser driftschefen att 
något ytterligare stöd i denna fråga inte är nödvändig (Eva Hultgren och 
Peter Örström, se appendix 3).  
 

Sammanfattning 
Högskolerestauranger AB (HÖRS) ägs huvudsakligen av studentkårerna på 
Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan och Karolinska insti-
tutet. Visionen lyder: ”HÖRS är den kreativa samarbetspartnern, vi skapar 
möten, liv och aktiviteter på campus”. HÖRS har ett allmänt serveringstill-
stånd och servering sker i Allhuset på Frescati. HÖRS andra serveringstill-
stånd är giltigt vid universitetets Fakultetsklubb. De som arbetar med att 
servera alkohol ska ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering, 
motsvarande STAD. HÖRS har en dokumenterad alkohol- och drogpolicy 
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liksom handlingsplan angående våld och hot (appendix 3). Driftschefen erfar 
att alkohol- och drogpolicyn efterlevs i verksamheten. Alkoholservering för 
studenter (allmänheten) sker i samarbete med den programansvarige på stu-
dentkåren (se nedan).  
 
Studenterna beskrivs som festglada med något högre konsumtion än övriga, 
liksom att alkoholproblem förekommer. HÖRS pubar bidrar dock inte till 
högre totalkonsumtion, trots sina låga priser. Den höga alkoholkonsumtionen 
sker snarare på slutna fester inom studentföreningarna samt privata fester, 
vilka båda inbjuder till festande. För eventuella alkoholproblem bland HÖRS 
gäster finns ingen särskild handlingsplan eller policy för att hantera detta. 
Restaurangchefens förslag till förebyggande åtgärder var att se till att perso-
nalen i så hög grad som möjligt var utbildad och informerad om rådande 
regler. HÖRS har bra kontakter med tillståndsmyndigheten samt är öppna för 
samarbete med andra om det skulle bli aktuellt. HÖRS verksamhet är alko-
holrelaterad till högst 5 procent varav kanske 2-3 procent berör studenter. 
Till sist anser P.Ö. att man kan fundera över de former under vilka alkohol-
servering till studenterna sker idag. Strukturen studenter – utskänkning – 
HÖRS är rätt annorlunda i förhållande till normal alkoholservering. 
 

Stockholms Universitets Studentkår (SUS)  
Kårordföranden har det yttersta ansvaret beträffande alkoholhanteringen i 
kårens verksamhet, men besitter ingen detaljkännedom. Styrelsen tar upp de 
ärenden som kommer in men vad gäller alkoholhanteringen och säkerheten 
hänvisas till den programansvarige som arbetar praktiskt med dessa frågor 
(Mia Sand, kårordförande SUS). 15 I följande avsnitt framförs delar av resul-
taten från intervjuer med den programansvarige på SUS, Bebben Teglear 
(B.T.) samt med Säxmästeriets Mästare Marcus Hedin (M.H.) liksom med 
Britt-Marie Crivier (B-M.C.) som ansvarar för driften på Allhuset (hela in-
tervjuerna återges i appendix 4).  
 
Policy & Serveringstillstånd 
Stockholms universitets studentkår har en dokumenterad alkoholpolicy (ap-
pendix 4) som är tänkt att förnyas. Serveringstillståndet innehas av Högsko-
lerestauranger AB, studentkåren har således inget eget tillstånd och därmed 
inget tillstånd att låna ut. Däremot kan lokalen lånas ut till underföreningar 
men serveringen sköts då av kåren (även representanter från föreningarna 
kan sköta serveringen). I Allhusets verksamhet arbetar en kvinna som ansva-

 
15 Jenny Almenäs som är förvaltningsansvarig inom studentkåren kontaktades därtill. Hon 
hade ingen kännedom om varken alkoholhantering eller säkerhetsfrågor vad gäller studentpu-
bar på Frescatiområdet. Jenny hänvisar till Bebben Teglear och kårordförande Mia Sand i 
dessa frågor (telefonsamtal m. Jenny Almenäs, 1 feb 2007). 
 



21 

                              

rat för pubens verksamhet sedan 1988, Britt-Marie Crivier (B-M C), är an-
ställd av HÖRS restauranger och ansvarar för driften av pubar och fester. B-
M.C. har under flera års tid arbetat för att kåren ska ta över pubens ser-
veringstillstånd och den nuvarande övermarskalken är positiv till detta. 
Säxmästeriet har genom restaurang HÖRS ett allmänt tillstånd. Kårens alko-
holpolicy efterlevs, särskilt genom en gemensam dialog mellan dem som 
arbetar i pubarna.  
 
Utbildning och anställning 
Sedan i juni 2006 är alla som serverar alkohol i Allhusets verksamhet an-
ställda av HÖRS, förutom på de slutna festerna. Vidare berättar mästaren att 
serveringspersonalen egentligen vill arbeta ideellt, bland annat på grund av 
att kåren inte har råd att betala ut arbetsgivaravgifter. Just nu pågår en dis-
kussion om vem av kåren och restaurangen (HÖRS) som ska ha tillståndet. 
M.H. gör gällande att målet är att serveringstillståndet ska flyttas till kåren. 
Samtliga personer som serverar alkohol (ca 15-20 pers.) har deltagit i Stu-
denthälsans utbildning, två personer har deltagit i STAD-utbildningen. 
Dessutom sker alltid internutbildning till dem som arbetar, då går de ansva-
riga igenom praktiska saker liksom verksamhetens gemensamma värde-
grund. Personalen arbetar i baren i snitt 1,5 år och nya lärs upp av de äldre 
och mer erfarna.  
 
Arrangemang och lokaler 
Arrangemang som anordnas av kåren är pubar, dans, teater, poesi, debatter 
och liknande. På onsdagar och helger anordnar HÖRS pubkvällar med upp 
till 400-500 gäster, vid dessa tillfällen måste alltid någon tillståndsansvarig 
från HÖRS finnas på plats. Vid andra tillfällen, då det är 20-100 besökare, 
ska en serveringsansvarig finnas på plats. Studentkåren äger delvis de lokaler 
som alkoholen serveras i.16 Säxmästeriet ordnar en sittning per termin på 
Lantis. Då serveras gästerna alkohol till maten och därefter erbjuds barför-
säljning i mästeriets regi. Ibland arbetar Säxmästeriets personal även på stu-
dentfester och liknande. De lokaler som används för de olika arrangemangen 
är Allhuset, Restaurang Lantis, vilka ägs av Akademiska hus. Säxmästeriet 
anordnar därtill fester för andra studenter som arbetar med pubar, antalet 
gäster kan då vara mellan 50-180 personer. M.H. tycker att ett mer profes-
sionellt synsätt framträder vid arrangemang av pubarna än vad som sker vid 
mästerifesterna. Den årliga musikfestivalen Re: Publik är gratis och öppen 
för alla som har fyllt 18 år. Vissa områden kring Lantis stängs av med kra-
vallstaket för att undvika att underåriga kommer in. Under dessa dagar ser-

 
16 Studentkårerna på Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska 
Institutet äger tillsammans 85 procent av lokalerna. 
 



22 

verar man öl och cider på burk för att undvika glaskross och underlätta ser-
veringen.  
 
Kontroll, riktlinjer och säkerhet 
Pubens besökare är i hög grad studenter, men även andra gäster förekommer, 
alla måste vara över 18 år. Kontrollen av vilka som besöker lokalen sköts av 
vakter och efter kl.22.00 även av ”värdar”, vid samma tidpunkt tas även en 
entréavgift. Det som kontrolleras är ålder och berusningsgrad. Antalet vakter 
som anlitas beror på antalet besökare. Som mest får 800 personer plats och 
då har man sex vakter. Vid varje pubkväll finns det en matsedel som inne-
håller två vanliga rätter och en vegetarisk. Maten finns i Bistros kök och B-
M C gör i ordning den. Det händer inte så ofta att någon frågar efter mat.  
 
Den programansvarige hade relativt god koll på vilka krav som gäller för att 
få servera alkohol. När det gäller säkerheten står Akademiska Hus för brand-
skydd. Brandgenomgångar görs alltid med nya personalgrupper. Brandsläck-
are och automatlarm finns. Beträffande våld så är vakterna utbildade att han-
tera sådana situationer. I övrigt arbetar puben förebyggande och försöker 
undvika fylla samt att det samlas för många människor i lokalen (ej fler än 
650 pers). Andra knep kan vara att möblera på ett sätt så att människor inte 
samlar sig på ett och samma ställe, att sänka ljudvolymen eller att öppna 
dörren. Bebben Teglear (B.T.) framhöll vikten av det praktiska arbetet, mot-
tot att hellre neka en för mycket än en för litet gäller bland dem som serverar 
alkohol, det räcker att en person noterat en berusad gäst så gäller det. Perso-
ner som blir aggressiva eller våldsamma utesluts ur festverksamheten.  
 
Enligt säxmästeriets mästare kräver deltagande i mästeriets fester en av-
slappnad attityd, festerna ska kännas trevliga. När det gäller kontrollen av 
vilka som får komma till festerna så ska alla deltagare anmäla sig med lö-
senord via hemsidan. Endast mästarna har tillgång till denna sida via lö-
senord, så alla gäster blir anmälda via en mästare som sedan ansvarar för de 
gäster denna anmält. Det går inte att anmäla folk utifrån. Alla mästare möts 
en gång per månad för att diskutera denna typ av frågor. Allmänna alkohol-
serveringskrav gäller på dessa fester även om det kan var något mer tillåtan-
de. M.H. menar att de flesta gäster kan ta ett nekande svar att bli serverad av 
barpersonalen. I de flesta fall är mästerierna knutna till en utbildning, men så 
är det inte beträffande Säxmästeriet. Några verksamma är icke studerande 
och även på vissa fester deltar en del gamla studenter. 
 
Alkoholkonsumtion 
B-M.C. berättar att när hon började som pubansvarig fick alla som arbetade 
på baren dricka två starköl under arbetstid. I dag gäller noll tolerans. Överlag 
drack studenterna mera på 1980- och 1990-talet än vad de gör i dag. Pub-
kvällarna kunde vara ganska stökiga och personalen fick tillkalla polishjälp. 
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Tiderna har förändrats sedan dess, hon tror inte att det finns någon överkon-
sumtion bland gästerna idag. Tillställningarna är mycket städade och studen-
terna sköter sig. 
 
Den programansvarige anser att alkoholkonsumtionen bland pubbesökarna 
på universitet är lägre än inne i city, särskilt gällande de små pubarna där det 
ofta finns en hög igenkänningsgrad bland besökarna. Vidare tror han att kon-
sumtionen bland studenterna är lägre än vad ryktet medger, medan det kan 
vara högre bland de studenter som jobbar på kårerna och pubarna och på 
deras slutna fester. B.T. och M.H. är överens om att överkonsumtion av al-
kohol finns bland barpersonalen och på de efterfester som tar vid när puben 
stängt. Därtill tror M.H. att studenter/unga har något högre alkoholkonsum-
tion än andra. Han tror dock inte att det är något problem för berörda utan att 
detta festande är en övergående fas i livet, man festar på det här sättet i ett 
par år. Avseende förebyggande åtgärder svarar mästaren att detta inte är 
aktuellt eftersom kulturen i sig går ut på att alkohol ska förtäras i rätt stora 
mängder och på ett speciellt sätt. M.H. pratar om en alkoholglorifierande 
kultur som är övergående för de flesta studenter, vilka i detta fall har valt 
denna miljö själva. Någon utarbetad plan för att hantera problem finns inte, 
samtliga hänvisar till sociala nätverk att arbeta med attityder kring alkohol. 
Vidare nämner de uteslutning för dem som inte kan sköta sig, våld är helt 
oacceptabelt.  
 
Övrigt 
M.H. har inte sett mycket av andra droger i verksamheten, han vet att tre-
fyra personer röker cannabis då och då. Alkoholfria tillställningar förekom-
mer, det kan vara debatter eller teater, ett par större alkoholfria tillställningar 
per år genomförs. Huruvida kåren samarbetar med polisen eller inte rådde 
delade meningar om. Inget samarbete sker dock med tillståndsmyndigheten, 
däremot i viss grad med Studenthälsan, mycket samarbete sköts mästerierna 
emellan, menar mästaren. B-M.C. och M.H. tror inte att något ytterligare 
stöd behövs beträffande alkoholhanteringen. B.T. uttrycker ett behov av att 
se över befintlig utbildning kring alkoholservering. Till sist tycker M.H. att 
festerna i studentkorridorerna är rimligare att titta på beträffande problem 
(Bebben Teglear, Marcus Hedin och Britt-Marie Crivier, appendix 4)  
 
Besök i Allhuset 
Projektets medarbetare besökte, vid tre tillfällen pubarna i Allhuset. Ser-
veringsstället består av en bar, bord och stolar, samt dansgolv, inklusive DJ. 
Lokalen är lång och utdragen med klar matsalskänsla, gråvita väggar med 
gröna bårder. Vid den aktuella tidpunkten för det första besöket, kl.20.15 en 
onsdag kväll, befinner sig ca 10 gäster i lokalen. Det finns inga vakter på 
plats och inte heller någon kontroll av legitimationer kan noteras. Garderob 
finns, men tveksamt om den var aktiv. Matmeny saknas men smörgås kan 
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serveras. Efter en stund uppger bartendern att de skulle kunna fixa mat för 
100 kr!  
 
Ungefär 8 personer arbetar i baren denna kväll. Puben på Allhuset har full-
ständiga Rättigheter. Det var inga svårigheter att finna dryckesmenyn. I glas 
rödvin kostade 30 kr, spritdrinkar inhandlades för mellan 36 till 65 kr. Vid 
21-tiden dök 3-4 vakter upp. Från kl.22.00 togs entréavgift ut. Nödutgång 
och att brandsläckare noteras i lokalen. Stämningen var något kylig men inte 
alls otrevlig (projektmedarbetarnas observationer 29 nov. 2006, appendix 4). 
Nästa besök företogs en fredag kväll vid midnatt. Då befann sig ca 100 gäs-
ter i lokalen, antalet utökades något framåt 01 tiden. Fyra ordningsvakter 
finns på plats varav två möter oss i dörren, där även en entrévärd sitter och 
tar emot entréavgiften på 50 kr. I lokalen pågår en konsert med hög ljudnivå. 
Två till fyra personer arbetar i baren. Matmeny saknas återigen men det går 
bra att köpa en smörgås. Dryckesmenyn består av öl, vin och cider för mel-
lan 25-30 kr glaset/flaskan, en alkoläsk kostar 19 kr och drinkarna mellan 46 
och 65 kr. Legitimationskontroll förekommer i princip inte. Överlag vistas 
väldigt unga personer i lokalen, tveksamt om de yngsta (flera iklädda stu-
dentmössor) fyllt 18 år. Vid 00.30 avslutas konserten och en DJ tar vid. Ge-
nerellt städad tillställning, någon enstaka överförfriskad gäst noteras (pro-
jektmedarbetarnas observationer 27 apr. 2007, appendix 4). 
 
Ett av besöken företogs i Allhusets lilla sal, en torsdag från kl.18.30 till 
20.00. För kvällen ordnandes Poetry Slam, vilket för den oinvigde innebär 
att man tävlar i poesiuppläsning. Tillställningen var öppen även för icke 
studenter, dock 30 kr i entréavgift för ickestuderande. Lilla salen är ett litet 
rum i Allhuset med ca fem-sex små bord med ungefär 25 sittplatser. För 
kvällen hade arrangörerna tänt ljus på alla borden. Längst in på bardisken 
serveras pepparkakor i en burk, den minimala dryckesmenyn består av ci-
der/öl/glas vin för 25-30 kr samt Coca Cola för 10 kr. Den ordinarie barten-
dern var sjuk och den vikarierande bartendern nybörjare. Alkoholmenyn var 
därför begränsad i förhållande till det normala utbudet. Matmeny saknades. 
Vid 19-tiden hade det anlänt 8-10 gäster. Vi kunde inte notera någon legiti-
mationskontroll och inte några vakter. Tillställningen var lugn och ordning-
sam (projektmedarbetarnas observationer 14 dec. 2006, appendix 4). 

Sammanfattning 
Kårordföranden har det yttersta ansvaret beträffande alkoholhanteringen i 
SUS verksamhet men vad gäller alkoholhanteringen och säkerheten hänvisas 
till den programansvarige som arbetar praktiskt med dessa frågor. Stock-
holms universitets studentkår har en dokumenterad alkoholpolicy (appendix 
4). De som intervjuades anser att policyn efterlevs, särskilt genom en gemen-
sam dialog mellan dem som arbetar i pubarna. Serveringstillståndet innehas 
av Högskolerestauranger AB, studentkåren har således inget eget tillstånd. 
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tillstånd. Sedan i juni 2006 är alla som serverar alkohol i Allhusets verksam-
het anställda av HÖRS, förutom på de slutna festerna. Flera av dem som 
intervjuades verkade dock vara överens om att serveringstillståndet borde 
tillhöra Kåren istället för HÖRS, eftersom den nuvarande organisationsfor-
men är relativt krånglig, frågan är uppe för diskussion. Samtliga personer 
som serverar alkohol (ca 15-20 pers.) genomgår internutbildning samt Stu-
denthälsans utbildning, två personer har därtill deltagit i STAD-utbildningen.  
 
Arrangemang som anordnas av kåren är pubar, dans, teater, poesi, debatter 
och liknande, Säxmästeriet anordnar sittningar. På onsdagar och helger an-
ordnar HÖRS pubkvällar med upp till 400-500 gäster, vid dessa tillfällen 
måste alltid någon tillståndsansvarig finnas på plats, alla som fyllt 18 är väl-
komna. Puben arbetar förebyggande och försöker undvika fylla genom att 
t.ex. inte tillåta för mycket folk i lokalen, för hög ljudvolym osv. På mästeri-
ets fester är kontrollen inte lika hård men samtliga gäster ska vara anmälda i 
förväg. Mästaren tycker att ett mer professionellt synsätt framträder vid ar-
rangemang av pubarna än vad som sker vid mästerifesterna.  
 
Beträffande studenternas alkoholkonsumtion rådde något delade meningar. 
Pubens driftsansvarig och den programansvarige ansåg att konsumtionen är 
skötsam och kanske lite lägre än inne i city och framförallt lägre än vad ryk-
tet medger, medan Mästaren trodde att studenter/unga generellt dricker lite 
mer än andra. Den programansvarige och mästaren var överens om att en 
viss överkonsumtion sker bland dem som arbetar på pubarna/festerna. Kultu-
ren i sig går ut på att alkohol ska förtäras i rätt stora mängder och på ett spe-
ciellt sätt. Han beskriver en alkoholglorifierande kultur som är övergående 
för de flesta studenter, vilka i detta fall har valt denna miljö själva. Någon 
utarbetad plan för att hantera problem finns inte, samtliga hänvisar till socia-
la nätverk att arbeta med attityder kring alkohol. ”Lättare” droger har påträf-
fats vid ett fåtal tillfällen i festverksamheten men inte i pubarna. Vi de besök 
i pubarna som utfördes av projektets medarbetare föreföll några gäster vara 
väl unga och spriten billig, men ytterst få verkade överförfriskade och stäm-
ningen var ordningsam. 

 

Naturvetenskapliga föreningen (NF) 
Naturvetenskapliga föreningens klubbmästeri (KM) är enligt dem själva en 
av föreningens största sektioner. På föreningens hemsida meddelas att de 
ordnar torsdagspubar och fester i Greens Villa. Pubarna framställs som de 
mest trivsamma med det största ölutbudet. Klubbmästeriet består av en sty-
relse (6 pers) och marskalkar (ca 30 pers), de senare är medhjälpare som 
arbetar på festerna och pubarna. I KM ingår även s.k. vraque, dessa har varit 
med i verksamheten i minst två år. Flera gånger per termin ordnas interna 
middagar för dem som arbetat i pubarna. Klubbmästeriet deltar även i fester 
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med andra föreningar. Naturvetenskapliga klubbmästeriets motto lyder som 
följer:  
 
Vi gillar att festa. Vi gillar. t.o.m. att ordna fester. Vi gillar det så 
mycket att vi ordnar fester för Er!  
 
Klubbmästaren har totalansvaret för verksamheten medan vice klubbmästa-
ren t.ex. tar hand om de nya marskalkarna, övermarskalken ansvarar annars 
för marskalkarna. Skattmästaren ansvarar för mästeriets ekonomi. I övrigt 
ingår en barmästare samt en hovmästare i klubbmästeriets styrelse. 
(www.nf.su.se/km/index.html) 
 
Policy och serveringstillstånd 
För Naturvetenskapliga föreningen tillåts alkoholförsäljning i aktuell ser-
veringslokal i Greens Villa. Högst 150 gäster får vistas i lokalen som har 60 
sittplatser. Serveringen får påbörjas tidigast kl. 11.00 och avslutas senast kl. 
03.00. ”Serveringstillståndet gäller för medlemmar i Naturvetenskapliga 
föreningen samt en särskilt inbjuden gäst per medlem. Eventuella gäster ska 
ha anknytning till Naturvetenskapliga föreningen eller till någon av före-
ningens medlemmar personligen”.17 Villkoren för det beviljade tillståndet är 
”Att föreningens firmatecknare, klubbmästare och vice klubbmästare samt 
de personer som utses som serveringsansvariga genomgår STAD-utbildning 
i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till 
tillståndsmyndigheten senast 2005-10-18”.18 I övrigt ska föreningen regel-
bundet rapportera om förändringar i styrelsen (Naturvetenskapliga förening-
ens tillståndsbevis).  
 
Anna Kjellman (A.K.) är klubbmästare i Naturvetenskapliga föreningen 
(hela intervjun sammanställd i appendix 5), hon ansvarar för arrangemang av 
pubar och fester. Föreningens policy (”måtto”, förf. egen anmärkn.) är “att 
man ska dricka lagom”. A.K. anser att detta efterlevs väl inom föreningen. 
Föreningens serveringstillstånd gäller föreningens medlemmar vilka också 
kan ta med en gäst. Samtliga som serverar alkohol i pubarna arbetar ideellt 
och är studenter. Det fungerar så att föreningen förutom att anordna regel-
bundna pubar för medlemmarna även organiserar några större fester vid in-
spark samt interna fester för dem som arbetar med klubbmästeriet. Vid de 
interna tillställningarna är det styrelsen som anordnar och också står i baren. 
Tillståndet är bundet till lokalen (Greens Villa) som föreningen, med viss 
hjälp av Naturvetenskapliga fakulteten, hyr av Akademiska Hus. Det händer 
att t.ex. doktorander lånar lokalen till disputationsfester där alkohol säljs. 

 
17 Tillståndsbevis för Naturvetenskapliga Föreningen. 
18 ibid 



27 

Vid dessa tillfällen finns alltid en serveringsansvarig från föreningen på 
plats. 
 
Utbildning  
Klubbmästaren samt övriga serveringsansvariga har deltagit i STAD-
utbildningen, vanligtvis rör det sig om ca 7 pers per år. Några har även del-
tagit i Studenthälsans utbildning, vilken inte är godkänd för dem som ska 
vara serveringsansvariga men kan funka för övriga som serverar samt att de 
får bättre kunskap om alkoholhanteringen.  
 
Säkerhet och regler 
Beträffande säkerheten har det inte uppkommit några problem i föreningen. 
A.K. känner inte till om det finns några särskilda riktlinjer för säkerheten, 
beträffande t.ex. brand, våld eller stöld. Ytterligare nämner klubbmästaren 
att de inte har några vakter men att vakter kan tillkallas vid behov. Det finns 
inget behov av särskild kontroll av gästerna då de flesta är bekanta sedan 
tidigare. Pubarnas öppettider är 17.00-00.00 på torsdagar och 18.00-03.00 på 
helgerna, alkoholserveringen upphör emellertid 30 min innan stängnings-
dags. De krav som gäller för att få servera alkohol är enligt klubbmästaren: 
att kunna servera minst tre rätters mat, att en serveringsansvarig alltid är på 
plats. I övrigt kan hon inte komma på några särskilda krav. Om någon blivit 
nekat att köpa alkohol ser man till att alla som serverar vet om detta, A.K. 
menar att det aldrig uppstått några problem i det avseendet. 
 
Alkoholkonsumtion 
Vidare anser A.K. att alkoholkonsumtionen kan vara hög bland några av 
studenterna, men att de flesta inom föreningen månar om sin fysiska hälsa. 
Hon tycker inte att alkoholproblem existerar i någon högre omfattning, men 
kan känna sig lite orolig för ett fåtal studenter. Klubbmästaren menar att de 
försöker hålla koll men att det inte finns någon handlingsplan för att hantera 
personer med alkoholproblem. Hon har heller inga konkreta idéer om före-
byggande åtgärder. Det har förekommit att de som serverat delat ut alkohol-
fria alternativ. Om någon är överförfriskad serverar man vatten till personen 
i fråga istället för alkohol.  
 
Övrigt 
A.K. säger att man också anordnar alkoholfria tillställningar, t.ex. kvällar 
med sällskapsspel eller fotboll. Hon har inte hört att andra droger använts på 
föreningens fester. Till sist återger klubbmästaren att föreningen inte har 
något direkt samarbete med några myndigheter eller liknande. Hon tror inte 
heller att det behövs något utökat stöd i de här frågorna, även om det inte 
skulle vara fel. A.K. anser att verksamheten fungerar bra och att de inte har 
några problem (Anna Kjellman, appendix 5)  
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Sammanfattning 
Naturvetenskapliga föreningens klubbmästeris (enligt dem själva en av före-
ningens största sektioner) motto lyder: Vi gillar att festa. Vi gillar t.o.m. att 
ordna fester. Vi gillar det så mycket att vi ordnar fester för er! Föreningens 
klubbmästeri ordnar regelbundet pubar för medlemmarna och organiserar 
större fester vid inspark samt interna fester för dem som arbetar med klubb-
mästeriet. Alkoholservering sker i Greens Villa, till medlemmar i Naturve-
tenskapliga föreningen samt en särskild inbjuden gäst per medlem. 
 
Enligt klubbmästaren är föreningens motto ”att man skall dricka lagom” och 
detta efterlevs väl inom föreningen. Vidare anser klubbmästaren att alkohol-
konsumtionen kan vara hög bland studenterna men ytterst få har några alko-
holproblem. Klubbmästaren har inte några konkreta idéer om förebyggande 
åtgärder. Det förekommer inte några andra droger på föreningens fester en-
ligt vad klubbmästare har hört. Klubbmästaren samt övriga serveringsansva-
riga har deltagit i STAD-utbildningen. Några har även deltagit i Studenthäl-
sans utbildning. Beträffande säkerheten har föreningen inte några särskilda 
riktlinjer. Vakterna kan kallas vid behov. Gästerna kontrolleras inte, efter-
som de flesta är bekanta med varandra sedan tidigare. Sammanfattningsvis 
anser klubbmästaren att verksamheten fungerar bra och att de inte har några 
problem och att det inte behövs något utökat stöd.    
 

Samhällsvetenskapliga föreningen (SF) 
Programutskottet (PGU) organiserar olika typer av evenemang, inklusive 
pubar. Samhällsvetenskapliga föreningens (SF) pubar och fester anordnas 
föresträdesvis i Café Bojan under ansvar av klubbmästeriet. På dess hemsida 
annonseras för torsdagspubar och andra festligheter, oftast med fotografier 
på festande studenter. Klubbmästeristerna deltar därutöver i marskalkmidda-
gar. Andra interna och externa fester inom SF ordnas av Festmästeriet 
(http://www.sf.su.se/home/index.asp?sid=1201&mid=1) 
 
Policy och serveringstillstånd 
Samhällsvetenskapliga föreningens serveringstillstånd beviljar servering på 
restaurang Bojan med tillhörande uteservering. Alkoholservering får påbör-
jas tidigast kl.16.00 och avslutas senast kl. 01.00. Även på uteserveringen 
ska serveringen avslutas senast kl. 01.00. Ingen notering om hur många sitt-
platser det finns eller högsta antalet personer som får vistas i lokalen finns 
angivet i beviset.19 Serveringstillståndet medges under villkor att föreningen 

                               
19 Information om hur många personer som får vistas i en lokal ska framgå vid ingången som 
en information till brandmyndigheten (Anna-Lena Christensson, Programchef Socialtjänsten 
Östermalm sdf, 30 jan 2007) 

http://www.sf.su.se/home/index.asp?sid=1201&mid=1
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kontinuerligt meddelar förändringar i styrelsen. Tillståndet medger inte med-
lemmarna att ta med någon gäst till puben (SF:s tillståndsbevis). 
 
Klubbmästaren i föreningen, Henrik Warfvinge (H.W), intervjuades angåen-
de föreningens pubverksamhet (appendix 5). Han meddelade att de ungefär 
tio gånger per år söker förlängt tillstånd till kl. 03.00, oftast i anslutning till 
privata fester. Enligt klubbmästaren förekommer det inte någon utlåning av 
tillståndet, han anser att det är olämpligt att låna ut tillståndet. Att arbeta som 
klubbmästare/vice klubbmästare är ett förtroendeuppdrag som man väljs till 
för ett år i taget. Klubbmästeriet har ansvar för pubar och uthyrning av före-
ningslokaler, att föra vidare det man har blivit upplärd genom tidigare 
klubbmästare, sätta upp riktlinjer och se efter att de följs. SF`s klubbmästeri 
har ingen skriven policy, den förs vidare muntligt. Enligt H.W. efterlevs 
policyn och man har inte stött på några svårigheter. 
 
Utbildning 
Klubbmästaren har gått en bartenderutbildning i Grekland samt STAD-
utbildningen. Ytterligare tre medlemmar i klubbmästeriet har deltagit i 
STAD-utbildningen. H.W. har själv lärt upp flera av dem som serverar och 
anser att han har ganska bra koll hur serveringen sköts. Det krävs inte någon 
utbildning för att jobba med serveringen, men STAD-utbildning tillämpas. 
Allt arbete inom klubbmästeriet sker ideellt. Om man inte är utbildad får 
man STAD-utbildning. Klubbmästare och vice klubbmästare väljer ut och 
anlitar serveringpersonalen. 
 
Lokaler och säkerhet 
Vidare meddelar H.W. att SF hyr föreningslokalen av Akademiska Hus. 
Underföreningar till SF (personalvetare, kriminologer) använder också loka-
len till sina aktiviteter. Deras personal har fått utbildning vid tre olika tillfäl-
len (kassa, servering). Dessutom hyrs lokalen ut till andra föreningar och 
privatpersoner. Vid privata tillställningar sköter klubbmästeriet baren. Ut-
över detta har föreningen olika alkoholfria föreningsaktiviteter t.ex. talarca-
féer för tankeutbyte, infoträffar, poesi samt en teater. 
 
Gällande säkerheten så hävdar H.W. att alla känner alla, således anser man 
sig inte ha behov av en vakt utom när man ordnar mycket stora fester (in-
sparksfest 260 pers.). Vid insläpp finns det personal vid ingången som kon-
trollerar legitimation samt studentlegitimation så att inga obehöriga eller 
underåriga kommer in när det serveras alkohol. Säkerhetspolicyn finns ned-
skriven i föreningsstadgarna. Klubbmästaren medger att det ibland uppstår 
oenigheter, t.ex. vid stängningsdags eller när personer nekas att bli servera-
de, dessa hanteras internt. Vid vissa tillställningar (t.ex. Popaganda) är det 
stressigt att kontrollera besökarnas ålder. Mat serveras under hela kvällen när 
det serveras alkohol. Klubbmästaren erfar därtill att det inte har förekommit 
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något bråk så att polisen tillkallats till platsen, stölder har heller inte inträffat. 
Brandlarmet har kommit i gång vid ett tillfälle och fungerade då utmärkt. 
 
Alkoholkonsumtion: 
Enligt klubbmästaren är det stor skillnad mellan större och mindre städer när 
det gäller studenternas alkoholkonsumtion. I mindre städer samlas studenter-
na i kåren men t.ex. i Stockholm finns det gott om utbytesstudenter som 
dricker mer än ”vanliga” studenter, de stannar ett år och vill ha kul. Student-
kulturen är rätt fokuserad på drickande, menar han. Klubbmästaren själv 
anser sig ha druckit mer än han brukar under sitt klubbmästerskap. Alla da-
gar har samma värde men han dricker inte under arbete. Klubbmästaren an-
ser inte att konsumtionen bland studenterna är bekymmersam. De finns någ-
ra stamkunder på föreningen men dessa dricker 1-2 öl per tillfälle. Enligt 
klubbmästaren kan man inte tala om överkonsumtion. Som H.W. ser det så 
finns inga alkoholproblem bland studenterna. Föreningen samarbetar med 
tillståndmyndigheten (STAD-utbildning), angående alkoholserveringsfrå-
gorna. 
 
Övrigt 
Klubbmästaren har inte noterat några andra droger än alkohol, han tror inte 
att det förekommer. Alkoholfria tillställningar arrangeras rätt ofta. H.W. 
anser att utbildningskrav och tillsyn borde skärpas. På SF arrangerar man 
även fester för varandra, där kan man köpa billig alkohol. Klubbmästaren 
meddelar att de försöker att inte gå till överdrift med alkoholen på festerna, 
men att det ändå händer ibland. Till sist tycker han att föreningen har rätt bra 
koll i denna fråga (Henrik Warfvinge, appendix 5 ) 

Sammanfattning 
Inom Samhällsvetenskapliga föreningen organiserar Programutskottet olika 
typer av evenemang, inklusive pubar. Andra interna och externa fester ord-
nas av Festmästeriet. Föreningens serveringtillstånd beviljar servering på 
restaurang Bojan med tillhörande uteservering. Tillståndet medger inte med-
lemmarna att ta med någon gäst. Klubbmästeriet har ansvar för pubar och 
uthyrning av föreningslokaler. Föreningen har ingen skriven policy utan 
policyn förs vidare muntligt. Klubbmästaren anser att policyn efterlevs och 
har inte stött på några svårigheter. Enligt tillståndet krävs det inte någon 
utbildning för att arbeta med serveringen men STAD-utbildningen tillämpas. 
Allt arbete inom klubbmästeriet sker ideellt.  Klubbmästaren anser att ut-
bildningskrav och tillsyn borde skärpas. 
 
Angående säkerheten finns säkerhetspolicyn skriven i föreningsstadgarna. 
Klubbmästaren anser vidare att det inte behövs några vakter utom när det 
anordnas mycket stora fester, text insparksfest. Vid insläpp finns det perso-
nal som kontrollerar legitimation och studentlegitimation. Det kan uppstå 
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oenigheter t.ex. vid stängningsdags. Oenigheter hanteras internt. Man har 
inte behövt anlita polisen. Klubbmästaren anser att ”utbytesstudenter” drick-
er mer än ”vanliga” studenter och att studentkulturen är rätt fokuserad på 
”drickandet”. Trots detta kan man inte tala om överkonsumtion men i de 
fester som Samhällsvetenskapliga föreningen arrangerar för varandra kan det 
hända ibland att konsumtionen av alkohol går till överdrift. Enligt klubbmäs-
taren har föreningen rätt bra koll i denna fråga och att det inte förekommer 
några andra droger på föreningen.    
 

Föreningen Ekonomerna (F.E.S.T.) 
I Föreningen Ekonomerna (F.E.S.T.) är det programutskott som arrangerar 
tillställningar som inkluderar alkohol.  Utskottets representanter ansvarar för 
entrén, baren, maten och musiken. I övrigt deltar programutskottets företrä-
dare i andra festligheter tillsammans med olika klubbmästerier liksom arran-
gerar interna partyn. Traditioner upprätthålls genom goda relationer med 
gamla utskottsmedlemmar. Intresset för att dricka öl i föreningens lokal upp-
rätthåller kontakterna (www.fest.se/index.asp). 
 
Policy och serveringstillstånd 
Ekonomiska föreningens serveringstillstånd beviljar servering i Smedjan, 
Hus 8 i Kräftriket. Alkoholservering får påbörjas tidigast kl.11.00 och avslu-
tas senast kl. 03.00. Ingen notering om hur många sittplatser det finns eller 
högsta antalet personer som får vistas i lokalen finns angivet i beviset. Till-
ståndet medger inte medlemmarna att ta med någon gäst till puben.20

 
Ordföranden i föreningen, Josefine Lantz (J.L.), intervjuades angående före-
ningens festverksamhet (tidigare klubbmästare) (appendix 5). Föreningens 
sluttid för alkoholservering är enligt serveringstillståndet kl.03.00, men pub-
kvällarna och festerna slutar vanligtvis kl. 01.00, dels för att personalen då 
kan åka hem tidigare och dels på grund av alkoholpolitiska skäl (för att und-
vika överkonsumtion). Tillståndet lånas inte ut. I fall någon medlem i före-
ningen vill hyra ut lokalen mot en viss kostnad för en privat tillställning är 
det föreningens personal som står i baren och vid dörren. Interna fester med 
andra föreningar förekommer. Barpersonalen består av äldre studenter samt 
medlemmar i föreningen, samtliga arbetar ideellt. Policyfrågor förs vidare 
muntligt, någon skriven policy finns inte. De har ett faddersystem för nyin-
skrivna studenter. En fadder har 30 studenter under tre veckor. Studenterna 
blir ofta kompisar med varandra och hjälper varandra. 
 
Utbildning 

 
20 Tillståndbevis för Ekonomiska föreningen. 
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Ordföranden meddelar att fyra av dem som serverar alkohol, årligen deltar i 
utbildning i alkoholhantering i studenthälsans regi. J.L. anser att det är svårt 
med utbildning i dagsläget. STAD-utbildningen kostar över 1000 kr per per-
son, vilket är mycket för en så liten förening som ekonomerna är (4200 med-
lemmar). 
 
Lokaler och säkerhet 
Föreningen har fyra pubar och tre sittningar per år för sina medlemmar i 
föreningens lokaler. Dörrvakter ser till att folket inte gå ut med ölflaskor. 
Rökning är inte tillåtet i lokalen och man använder sällan levande ljus. Enligt 
J.L. så har det inte förekommit några stölder eller bråk. Kräftriket har ge-
mensamma brandövningar en gång per termin. Det finns inga speciella rikt-
linjer om hur man hanterar våld. Ordföranden gör gällande att föreningen 
hyr sin lokal av Akademiska hus 
 
Riktlinjer 
Kontroll av både ålderslegitimation och kårlegitimation sker vid dörren. 
Gäster som är anmälda i förväg till programutskottet och har betalt gästmed-
lemskapet (räcker i tre veckor) är välkomna. Vidare står alltid 2-3 personer i 
baren och mat serveras under hela kvällen. Barpersonal och gäster känner 
varandra väl och det är oftast inga problem kring alkoholserveringen. Vid 
varje tillfälle bjuds både prorektorer och prefekter in samt personer som 
representerar olika företag. 
 
Alkoholkonsumtion 
Inom föreningen är det ett fåtal personer som dricker för mycket alkohol och 
frågan kan vara känslig att prata om. Eventuella situationer kring alkoholen 
hanteras internt, vatten serveras eller så följer någon med personen hem. 
Föreningen samarbetar inte med några myndigheter, föreningen har därtill 
aldrig behövt hjälp av polisen. 
 
Övrigt: 
Ordföranden anser att föreningen är noga med att föra traditioner vidare. I 
klubbmästeriet sitter personerna länge på sina poster. Ett s.k. kvastsystem 
tillämpas, kvast är man under upplärningstiden som tar ett år. Föreningens 
uppgift är att samarbeta med näringslivet, skaffa nya sponsorer, knyta nät-
verk, gå på mingeltillfällen som näringslivet ordnar. Sponsorerna är nödvän-
diga för ekonomin och samarbete med näringslivet är ett måste, enligt J.L. 
Ekonomerna har också nära samarbete med juristerna. Vid marskalksittning-
ar är styrelsen inte närvarande men denna grupp brukar mera alkohol än 
vanliga studenter. Vidare önskar ordföranden ett mera aktivt studentliv med 
flera pubkvällar, dessvärre är konkurrensen hård, puben har ca 30 gäster per 
tillfälle. I mindre städer är studentlivet mera aktivt än i Stockholm. Utbytes-
studenterna festar på Bojan, SF´s föreningslokal. J.L. gör gällande att det 
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inte förekommer några andra droger på festerna/pubarna. Föreningen har 
många alkoholfria tillställningar, t.ex. företagsevents, interna kvällar med 
olika aktiviteter, gästföreläsare, arbetsmarknadsdagar, olika projekt, SM i 
ekonomi etc. 
 
Önskemål: 
Till sist önskar sig J.L. att Studenthälsan skulle marknadsföra sig i Kräftri-
ket. Vidare att det skulle vara lättare att gå olika utbildningar om alkoholhan-
tering, hellre för mycket utbildning än för lite. Josefin anser att utbildningen 
borde vara obligatorisk och kostnadsfri (Josefin Lantz, appendix 5). 

Sammanfattning 
Programutskottet i Föreningen ekonomerna arrangerar tillställningar som 
inkluderar alkohol. Ekonomiska föreningens serveringstillstånd beviljar ser-
vering av alkohol i Smedjan (Kräftriket). Medlemmar får inte ta med någon 
gäst till puben. I intervjun med kårordförande framkommer det att förening-
en I praktiken tillämpar regeln att gäster som är anmälda i förväg till pro-
gramutskottet och har betalt gästmedlemskapet (räcker i tre veckor) är väl-
komna. Barpersonalen består av äldre studenter och föreningsmedlemmar, 
samtliga arbetar ideellt. Föreningens alkoholpolicy förs vidare muntligt. 
Vidare enligt ordförande deltar årligen fyra av dem som serverar alkohol i 
utbildning i alkoholhantering i Studenthälsan regi. STAD-utbildningen anses 
vara för dyr för en så liten förening som Ekonomerna. Vad gäller utbildning-
en i ansvarsfull alkoholservering, borde den vara obligatorisk och gratis, allt 
enligt ordförande i Föreningen Ekonomerna.   
 
Barpersonalen och gästerna känner varandra väl och eventuella situationer 
kring alkoholen hanteras internt. Föreningen har inte några speciella riktlin-
jer om hur man hanterar våld. Man har inte behövt anlita polis. Enligt ordfö-
rande är man mycket noga med att föra traditioner vidare. Studenterna sköter 
sig väl. Det brukas mera alkohol vid marskalksittningar än övrigt. Det före-
kommer inga andra droger. Ordförande önskar att studentlivet vore mera 
aktivt och att det skulle komma flera personer till puben men konkurrensen 
är hård.  
 

DISK (Data och systemvetenskap i Kista) 
Föreningen DISK arrangerar pub Foo Bar varje onsdag.  På hemsidan mark-
nadsförs baren som en samlingsplats för föreningens studenter, med billig 
mat och alkohol. Puben drivs av Klubbmästeriet och är öppen för alla, dem 
som bara vill ha lite trevligt mellan pluggandet liksom dem som vill dansa 
och dricka öl sent. Arrangörerna presenteras som pigga på att festa i olika 
sammanhang. Nya representanter, marskalkar, rekryteras varje höst. Deras 
arbete går ut på att anordna pubkvällar och andra fester (www.disk.su.se/) 
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Policy och serverings tillstånd 
Kårföreningen DISK:s tillstånd gäller i föreningens publokal i Kista. Alko-
holservering får påbörjas tidigast kl. 11.00 och avslutas senast kl. 03.00. 
Ingen notering om hur många sittplatser det finns eller högsta antalet perso-
ner som får vistas i lokalen finns angivet i beviset. Serveringstillståndet tillå-
ter servering till föreningens medlemmar samt till personalen vid ITU21, 
dessutom kan var och en bjuda in en gäst. Det krävs att gästen har en person-
lig anknytning till föreningens verksamhet eller till någon student/anställd. 
Föreningen måste därtill följa universitetets interna regler för fester vid ITU i 
Kista, vilket t.ex. innebär att två väktare ska tjänstgöra på området. Dessut-
om krävs att klubbmästaren och den serveringsansvarige deltar i STAD-
utbildningen. Beviset återger därtill att föreningen måste anmäla förändring-
ar i kåren eller verksamheten till tillståndsenheten.22  
 
Informationsansvarig i föreningen och ordförande i Klubbmästeriet intervju-
ades om verksamheten. Föreningen har ett policydokument som är utarbetat i 
flera steg. De ansvariga ser till att alkohollagen följs och att det inte före-
kommer överservering. Policydokumentet uppdateras vid överlåtandet till en 
ny klubbmästare. Eventuelle gäster skrivs upp på en lista. Föreningen har en 
onsdagspub som stänger ca kl.24.00. Även de anställda på universitetet be-
söker puben, informanterna menar att alla känner alla. Föreningen lånar inte 
ut tillståndet men hyr ut lokalen med personal.  

 
Utbildning 
De som serverar alkohol har STAD-utbildning. Samtliga i klubbmästeriets 
styrelse på åtta personer har deltagit, vilket är ett krav för att kunna servera 
alkohol. Utbildningen anses dyr och inte direkt anpassad till studenterna, 
Studenthälsans utbildning var mer anpassad och dessutom gratis. klubbmäs-
taren önskar fortsätta med Studenthälsans utbildning och att den skulle anses 
motsvara STAD-utbildningen. Klubbmästeriet skickar folk till Studenthäl-
sans informationsdag om alkohol och man har internutbildning löpande i 
klubbmästeriet under hela året. Klubbmästaren har även gått en hygienut-
bildning eftersom man serverar mat.  

 
Säkerheten och lokalen 
Institutionen hyr sina lokaler av Akademiska hus och DISK hyr av institu-
tionen, lokalen delas med KTH. Vad gäller säkerheten så har man en plan för 
utrymning av lokalen nedskriven, brandsläckare finns. Vakt eller polis har 
dock inte behövt tillkallas. Det förekommer inga andra droger på puben. 

 
21 IT-Universitetet. 
22 Tillståndbevis för DISK. 
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Insläppet kontrolleras via pasérkort och Campus-kort. Många gäster dricker 
inte alkohol alls och vakten tittar in regelbundet och pratar bort en stund. 
Föreningen strävar efter att ha en god kontakt med vaktbolaget och närpoli-
sen. 
 
Alkoholkonsumtion 
Studenternas alkoholkonsumtion är generellt större under höst- än under 
vårterminen. Konsumtionen går vanligtvis lugnt till, om någon fått i sig för 
mycket, serveras vatten till personen i fråga. Puben är en naturlig träffpunkt 
där man kan träffa kompisar och umgås. Utrymmet används också för olika 
alkoholfria tillställningar.  
 
Övrigt 
Föreningen har tankar om att söka ett permanent tillstånd. Klubbmästaren 
önskar sig också fler utbildningar som gott kunde vara gratis så att fler kunde 
deltaga. Bland annat en gratis utbildning som är anpassad för studenternas 
behov, då skulle alla har chansen att gå, helst med samma status som STAD-
utbildningen har. KTH har en sådan variant. Ytterligare önskas inom klubb-
mästerirådet en ledarskapsutbildning för klubbmästare och en hygienutbild-
ning. Beträffande klubbmästarens egen alkoholkonsumtion så har den sjunkit 
under året, dels för att det varit mycket att göra och dels för att man känner 
sig ansvarig för puben även om man är ledig (appendix 5).  
 

Sammanfattning 
Klubbmästeriet i Data och systemvetenskapliga föreningen (DISK) i Kista 
driver Foo Bar varje onsdag. Nya representanter, marskalker rekryteras varje 
höst. Deras arbete går ut på att anordna pubkvällar och andra fester. Ser-
veringstillståndet tillåter servering till föreningens medlemmar samt persona-
len vid ITU. Dessutom kan var och en bjuda in en gäst. De som serverar 
alkohol har STAD-utbildning och föreningen har ett policydokument som är 
utarbetat i flera steg. Policydokumentet följs och det förekommer ingen 
överservering. Insläppet kontrolleras via pasérkort och campus kort. Studen-
ternas alkoholkonsumtion är generellt större under höstterminen än under 
vårterminen. Vatten serveras till personer som har druckit litet för mycket 
alkohol. Det finns inga droger på puben. Föreningen strävar efter att ha god 
kontakt med vaktbolaget och närpolisen. Föreningen har tankar om att söka 
ett permanent tillstånd. På önskelistan finns en gratis utbildning som är an-
passad för studenternas behov (med samma status som STAD-utbildningen 
har). Ytterligare önskas inom klubbmästerirådet en ledarskapsutbildning för 
klubbmästare.  
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Humanistiska föreningen 
Humanistiska föreningen företräder de studenter som är intresserade av hu-
maniora, de beskriver sig som det overallfria alternativet. På onsdagar an-
ordnas pubkvällar i Gula Villan. I Bar HumF serveras billig öl, gratis 
soppa och musiktillställningar anordnas  
(www.humf.su.se/index.html).  
 
Policy och serveringstillstånd  
Humanistiska föreningen godkänns att servera alkoholhaltiga drycker i un-
der- och övervåningen i Gula Villan. Tillståndsprotokollet innehåller ingen 
anvisning om hur många som får vistas i lokalen, däremot att lokalen har 
100 sittplatser. Servering får ske till medlemmar i föreningen från tidigast kl. 
11.00 och avslutas senast kl. 03.00. Tillståndet är beviljat med villkor om 
”att Humanistiska föreningens firmatecknare och de personer som utses som 
serveringsansvariga genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholser-
vering. Att förändringar i styrelsen kontinuerligt ska anmälas till tillstånds-
myndigheten”.23 Tillståndsbeviset beviljar inte medlemmarna att ta med 
någon gäst till puben.  
 
Klubbmästaren Emilia Ekblad (E.E.) och vice klubbmästare Lisa Svärd Nor-
bäck (L.S.) samt övermarskalken Jippo Sturesson (J.S.) intervjuades om 
föreningens fest- och pubverksamhet. Policyregler följer med serveringstill-
ståndet och klubbmästaren anser att de efterföljs. Den interna policyn är att 
ha ett trevligt bemötande och att behålla pubens inriktning som ”ett vardags-
rum” för gästerna. Vid överlämningen av klubbmästeriet informerar den 
gamla klubbmästaren den nya klubbmästaren både muntligt och skriftligt om 
policyn. Besökarna skall kunna umgås, spela spel, ha det lugnt, ta ett par öl 
och äta en bit mat. Det serveras alltid gratis soppa på pubkvällarna. De som 
jobbar med alkoholservering på puben väljs noga ut, det har hänt att folk fått 
sluta för att de inte har skött sig. Olika ämnesföreningar använder ser-
veringstillståndet för sina fester, en från föreningen närvarar alltid som ser-
veringsansvarig. Medlemmarna kan ta med sig gäster om de är anmälda i 
förväg. Övermarskalken anordnar de formella middagarna och delar repre-
sentationsansvaret med ordföranden men först och främst skall han se till att 
föreningen följer traditionerna. 
 
Utbildning 
Övermarskalken, klubbmästaren och vice klubbmästaren har gått STAD-
utbildningen och föreningen betalar en utbildning per ämnesförening inom 
fakulteten. Föreningen anser att utbildningen är för dyr för att kunna utbilda 
flera. Övermarskalken har därtill deltagit i Studenthälsans alkoholutbildning. 
Avsnittet om konflikthantering i STAD-utbildningen ansågs bra liksom Stu-

 
23 Tillståndbevis för Humanistiska föreningen. 
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denthälsans avsnitt om droger, medan den senares avsnitt om alkohol inte är 
verklighetsanpassat. 
 
Lokal och säkerhet 
Gula Villan ägs av Akademiska hus som hyr ut huset till föreningen. Stu-
dentlegitimation och personlegitimation kontrolleras alltid vid ingången. 
Barpersonalen håller koll över gästerna när och om någon är för berusad så 
bjuds han eller hon på vatten. Brandsäkerheten gås igenom en gång per år 
och i lokalen finns strategiskt utställda brandsläckare. Securitas väktare pat-
rullerar på Campus området 24 timmar per dygn och kan tillkallas vid behov. 
Gäster har blivit bestulna några enstaka gånger. Föreningen hyr även ut Gula 
Villan till privatpersoner, vid dessa tillfällen närvarar alltid en ser-
veringsansvarig med STAD-utbildning från föreningen. 
 
Alkoholkonsumtion  
Det har inte förekommit andra droger på puben och det finns ingen heller 
någon person som regelbundet dricker sig berusad, de flesta dricker måttligt. 
Vad gäller hanteringen av alkohol räcker STAD-utbildningen långt men 
anses vara för dyr. Vid föreningens middagar är det till synes en högre alko-
holkonsumtion, för att hålla den nere finns inplanerade pauser och man ser-
verar mindre mängd alkohol per person än tidigare. Ibland förekommer 
överkonsumtion bland yngre studenter, vid svårigheter tillkallas vakter, poli-
sen har inte varit inblandad. Droger (cannabis) har förekommit vid ett fåtal 
tillfällen.  
 
Övrigt 
Föreningen önskar utbildning i första hjälpen samt en brandutbildning. Tan-
kar om något slags paraplytillstånd som tillåter studenter från olika fakultets-
föreningar att gå till varandras pubaftnar finns. Föreningen samarbetar inte 
med andra myndigheter (Emilia Ekblad, Lisa Svärd Norbäck och Jippo Stu-
resson, appendix 5). 
 
Besök i Gula Villan 
Vid ett personligt besök i Gula Villans pub arbetade sex personer i baren 
varav tre av dem var serveringsansvariga. Atmosfären var soft med soffor 
och tända ljus. Vid ca 18.30 fanns ca 12 gäster på puben och några timmar 
senare hade antalet utökats till ca 20 personer. På dryckesmenyn fanns vin, 
öl, cider och alkoläsk att köpa för 20-30 kr glaset, hel flaska vin för 100 kr, 
drinkar för 50 eller 70 kr liksom glögg för en billig penning. Gratis soppa 
och nachos var de maträtter som erbjöds. Vi noterade att brandsläckare fanns 
liksom nödutgång. Stämningen var under besöket högst familjär och mysig, 
nästan samtliga gäster (och personal) satt och spelade olika sällskapsspel i 
små grupper. Ingen servering till underåriga eller överförfriskade noterades 
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under kvällen, inte heller något bråk. (projektmedarbetarnas observationer, 
29 nov 2006, se även appendix 5).  
 
JMK (Journalistik Medier och Kommunikation)
JMK är en egen ideell förening med 500 medlemmar. Enligt kårordföranden, 
Philip Leruf (P.L.), har festverksamheten varit mycket begränsad. Fester har 
anordnats på en lokal (pub) i Stockholm. Alkoholserveringen har då skötts 
av pubens ordinarie personal. Under hösten 2006 ordnades en Luciafest på 
skolan, då söktes ett tillfälligt tillstånd. Alla gäster fick legitimera sig med 
studentlegitimation och id-kort vid ingången så att inga obehöriga kunde 
komma in. Ansvarig för festen var kårmästaren. Både mat och dryck serve-
rades till reducerat pris. Det fanns, enligt P.L. inga inhyrda vakter men ett 
väl synligt telefonnummer till ett vaktbolag. Kårordföranden gör gällande att 
föreningen inte har någon skriven alkoholpolicy eftersom man inte har nå-
gon större festverksamhet. Ingen i styrelsen har STAD-utbildning och det 
finns inga tankar på att söka ett permanent tillstånd till föreningen. 
 
Vad gäller säkerheten i den lokal som festen arrangerades så har skolan sina 
egna säkerhetsrutiner. Föreningen har inget samarbete med polisen men vid 
detta tillfälle med tillståndmyndigheten. Enligt Philip förekommer det inte 
några andra droger på skolan och han anser att ungdomar generellt dricker 
ganska mycket men att studentlivet i Stockholm är speciellt jämfört med 
Lund eller Uppsala. Stockholms studenter går ofta ut på olika tillställningar 
på staden och väljer bort studentpubar. P.L. anser att det inte finns någon 
överkonsumtion bland studenterna som grupp (Philip Leruf, appendix 5).  

Sammanfattning 
Humanistiska föreningen anordnar pubkvällar med gratis soppa och billig öl 
i Gula Villan på onsdagar. Tillståndsbeviset beviljar inte medlemmarna att ta 
med någon gäst till puben. Den interna policyn är att ha ett trevligt bemötan-
de och att behålla pubens inriktning som ”ett vardagsrum”. Enligt klubbmäs-
taren kan medlemmar ta med sig gäster om de är anmälda i förväg. Student-
legitimation och personlegitimation kontrolleras vid ingången. Vakter kan 
kallas vid behov.  Vid överlämningen av klubbmästeriet informerar den 
gamla klubbmästaren den nya klubbmästaren både muntligt och skriftligt om 
policyn. 
 
Övermarskalken, klubbmästaren och vice klubbmästaren har STAD-
utbildning och föreningen betalar en utbildning per ämnesförening inom 
fakulteten. Föreningen anser att STAD-utbildningen är för dyr för att kunna 
utbilda flera. Det har inte förekommit några andra droger på puben och de 
flesta dricker måttligt. Vid föreningens middagar är alkoholkonsumtionen till 
synes högre och för att hålla den nere finns det inplanerade pauser under 
middagarna. Droger (cannabis) har förekommit vid ett fåtal tillfällen. Polisen 
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har inte varit inblandad. Vid projektmedarbetarnas besök i Gula Villan var 
stämningen högst familjär. Gäster (och personal) spelade olika sällskapsspel 
i små grupper. Ingen servering till underåriga eller överförfriskade noterades 
under kvällen. JMK är en egen förening och enligt kårordföranden har fest-
verksamheten varit mycket begränsad. Några fester har anordnats på en lokal 
(pub) i Stockholm samt en Luciafest på skolan (ett tillfälligt tillstånd). Före-
ningen har inte någon skriven policy eftersom man inte har någon större 
festverksamhet. Ingen i styrelsen har STAD-utbildning och det finns inga 
tankar på att söka ett permanent serveringstillstånd. Det förekommer inga 
droger på skolan och kårordföranden anser att det inte finns någon överkon-
sumtion bland studenterna som grupp.   
 

Juridiska föreningen 
Klubbmästeriet inom Juridiska Föreningen har funnits lika länge som före-
ningen (sedan 1907) och framställs som föreningens själ och hjärta, den är 
idag dessutom den mest aktiva sektionen. På torsdagar lockas de studerande 
till Haralds Bar och ytterligare ett antal partaj anordnas under terminen. 
Klubbmästeriet deltar därtill på andra föreningars pubar och fester. Klubb-
mästaren och vice klubbmästaren sitter i Juridiska föreningens styrelse samt 
har det organisatoriska och administrativa ansvaret för verksamheten. De 
aktiva medlemmarna i klubben är indelade i fyra grupper som ansvarar för 
en pub vardera i månaden samt en fest, varje grupp leds av en barchef. 
(www.jurstud.com/index.php/view/svenska/klubbmasteriet) 
 
Policy, serveringstillstånd och utbildning 
Juridiska föreningen har tillstånd att servera alkohol i restaurangen och ute-
serveringen i Juristernas Hus. Det finns ingen anvisning om antalet sittplat-
ser eller högsta antalet personer som får vistas i lokalen. Alkoholserveringen 
i restaurang och uteservering får påbörjas tidigast kl. 11.00 och avslutas se-
nast kl. 03.00. Villkoren för det beviljade tillståndet är ”Att föreningens fir-
matecknare, klubbmästare och vice klubbmästare samt de personer som 
utses som serveringsansvariga genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull 
alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyn-
digheten senast 2005-09-30”.24 I övrigt ska föreningen regelbundet rapporte-
ra om förändringar i styrelsen. Liksom samhällsvetarna kan juridiska före-
ningens medlemmar, enligt tillståndsbeviset, inte ta med någon gäst till sin 
pub. 
 
Jens Jansson Sjölund (J) är klubbmästare för Juristerna, han har således det 
övergripande ansvaret för föreningens pubverksamhet, dvs. ansvar för ca 30 
frivilliga arbetare samt att anordna fester och pubar för studerande jurister 

 
24 Tillståndbevis för Juridiska föreningen. 
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(ca 2900 pers.). Föreningens policy för personalen vid pubarna är att alltid 
ha en i styrelsen som ansvarar för kassan liksom en STAD-utbildad ser-
veringsansvarig, båda närvarande och nyktra. Sedan finns en publagschef 
som ansvarar för de 4-5 personer som arbetar i baren, mottot är att ”persona-
len ej får dricka, med undantag av en öl om den serveringsansvarige tillåter 
det”. Närmare 15 i personalstyrkan har deltagit i STAD-utbildningen, vilket 
har lett till en mer tänkvärd alkoholservering. Föreningen har ingen alkohol-
policy nedskriven men J tycker att rådande ”muntliga” policy efterlevs. J. 
meddelar att han faktisk inte känner till vad tillståndet medger i avseendet att 
ta med gäst eller inte. Vidare återger han att kraven för att få servera alkohol 
är att puben erbjuder mat med variation, ibland förekommer dock snabbmat 
eftersom det är dyrt med den lagade maten. Föreningen har inte möjlighet att 
laga egen mat eftersom de enbart har ett uppvärmningsutrymme för mathåll-
ning. Det är också anledningen till att de inte beviljats ett allmänt tillstånd.  

  
Lokal, säkerhet och riktlinjer 
Föreningens tillstånd och lokal kan nyttjas av externa hyresgäster, det är då 
samma personal som serverar alkohol, vid dessa tillfällen får de som annars 
arbetar ideellt betalt. Lokalen som föreningen serverar alkohol i ägs av Stif-
telsen Juristernas Hus, stiftelsen bildades i slutet av 1980-talet för att före-
ningen ville ha en egen lokal. Vidare berättar J att pubens gäster mestadels 
känns igen och kommer dit regelbundet, varför de ansvariga inte utövar nå-
gon särskild kontroll av vilka som besöker lokalen. Vid större fester kontrol-
leras emellertid legitimation samt föreningskort liksom att gäster måste an-
mälas innan. Vid vetskap om att det kommer ca 150 personer eller fler till en 
fest så hyrs vakter in. Beträffande brandsäkerheten så finns det nödutgångar i 
varje rum (utom köket) med exitskyltar liksom tre brandsläckare. J gör gäl-
lande att de inte har någon nödutrymningsplan samt att han inte vet hur 
brandlarmet fungerar.  
 
Om någon av dem som arbetar i baren behöver neka en person att köpa al-
kohol så brukar de fråga om inte denne ska ta ett glas vatten istället. J menar 
att det alltid finns bråkstakar men att det blivit lättare sedan STAD-
utbildningen introducerades, personalen har lärt sig säga nej på ett effektivt 
sätt. Om någon gäst blir för full får denne åka hem med en kompis. Som 
nämndes innan så hyr föreningen nu lokalen av Stiftelsen Juristerna. Ett tag 
köpte dock två utomstående män restaurangrättigheterna och bedrev lunch-
verksamhet i lokalen. Det visade sig dock, enligt J, att dessa egentligen var 
ute efter att bedriva festverksamhet. Restauratörerna erhöll likväl inget ser-
veringstillstånd och konflikter uppstod, vilket föranlett bråk med fastighets-
ägaren och därav10 polisanmälningar. Konflikten innebär bland annat att 
Stiftelsen Juristerna idag har en tillförordnad advokat som styrelseordföran-
de, meddelar J. 
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Alkoholkonsumtion 
J. anser att alkoholkonsumtionen är mycket högre i klubbmästerivärlden än 
bland andra studenter. Han tror dock att konsumtionen inte är något problem 
i klubbmästerigruppen och anser att han inte kan uttala sig om studenterna 
generellt. Inom Juridiska föreningen är konsumtionen ungefär som inne i 
city, enligt J.  

 
Övrigt 
J har aldrig sett några andra droger i samband med pubverksamheten. Han 
meddelar vidare att de inte arrangerar alkoholfria tillställningar förutom i 
andra kommittéer inom Juridiska föreningen. Något direkt samarbete med 
myndigheter eller liknande förekommer inte annat än då de behöver svar på 
olika frågor, t.ex. avseende den konflikt som nämndes tidigare. Till sist ser 
klubbmästaren att Studenthälsan gärna frågar lite oftare om deltagande i 
deras utbildning. J. anser därtill att matkravet borde ändras, i det avseendet 
borde alternativa regler gälla för slutna sällskap (Jens Jansson Sjölund, ap-
pendix 5). 

Sammanfattning 
Klubbmästeriet inom Juridiska Föreningen har funnits lika länge som före-
ningen (sedan 1907) och framställs som föreningens själ och hjärta. På tors-
dagar lockas de studerande till Haralds Bar och ytterligare ett antal partaj 
anordnas under terminen. Klubbmästaren och vice klubbmästaren sitter i 
Juridiska föreningens styrelse samt har det organisatoriska och administrati-
va ansvaret för verksamheten. Juridiska föreningen har tillstånd att servera 
alkohol i restaurangen och uteserveringen i Juristernas Hus. På pubarna arbe-
tar en ansvarig samt 4-5 personer i baren, mottot är att ”personalen ej får 
dricka, med undantag av en öl om den serveringsansvarige tillåter det”. 
Närmare 15 personer i personalstyrkan har deltagit i STAD-utbildningen, 
vilket har lett till en mer tänkvärd alkoholservering. Föreningen har ingen 
alkoholpolicy nedskriven men klubbmästaren tycker att rådande ”muntliga” 
policy efterlevs. Juristerna äger sin lokal själva, vilket är lite speciellt, kon-
flikter har uppstått angående fastigheten. Konflikten innebär bland annat att 
Stiftelsen Juristerna idag har en tillförordnad advokat som styrelseordföran-
de. Klubbmästaren anser att alkoholkonsumtionen är mycket högre i klubb-
mästerivärlden än bland andra studenter. Droger har inte påträffats i verk-
samheten. Något direkt samarbete med myndigheter eller liknande före-
kommer inte, men klubbmästaren efterlyser utökade påtryckningar från Stu-
denthälsan angående utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Han anser 
därtill att matkravet i alkohollagen är förlegat, i det avseendet borde alterna-
tiva regler gälla för slutna sällskap.  
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Samverkande instanser 

 
Tillståndsenheten ansvarar för tillsynen och kontrollen av restaurangerna i 
Stockholm. De behandlar ansökningar om serveringstillstånd för spritdryck-
er, vin och starköl  
(www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=80639). Tillståndsen-
heten utför vanligtvis tillsyn ca två gånger per år och förening. En anmärk-
ning finns noterad på Gula Villan från år 2005, då saknades en ser-
veringsansvarig på platsen (Mats Frigren, Tillståndsenheten). 
 
I fråga om studentpubar är det viktigt att ledningen står bakom när man arbe-
tar med dessa frågor, framhåller Ann Hilmersson (A.H.), f.d. chef för till-
ståndenheten i Stockholms stad. Ett samarbete kring dessa frågor har utveck-
lats med KTH., där det fanns ett engagemang för ansvarsfull alkoholser-
vering hos den säkerhetsansvarige på skolan. A.H. har upplevt att det varit 
trögare att få igång ett närmare samarbete på SU. Hon lägger dock till att ett 
sådant samarbete nu är på gång, bland annat ska pengar sökas på Länsstyrel-
sen för detta ändamål (se även s.6). Överlag har fler och fler studenter delta-
git i STAD-utbildningen. Efter önskemål har denna utbildning anpassats mer 
för studentpubarnas lite annorlunda villkor.  
 
Beträffande policy så har enheten velat inspirera kårerna att upprätta sådana 
planer. Detta har emellertid inte krävts eller utvecklats på SU innan, nu har 
fler och fler föreningar egna policyplaner. A.H. hänvisar också till att Stu-
denthälsan arbetat med utbildning ang. alkohol, men är osäker på om denna 
inkluderat policydokumentation. Beträffande serveringstillstånden på uni-
versitetet så är det överlag mest tillstånd till slutna sällskap, med undantag 
för HÖRS, vars tillstånd gäller för allmänheten och med villkor som är de-
samma som vilken krog som helst. A.H. menar att kraven är lägre för ser-
veringstillstånd som gäller slutna sällskap. När jag påpekar att dessa bör vara 
lika enligt lag berättar hon att det är praxis som gäller efter att ärenden prö-
vats i domstol, vilket inträffat ang. vad som bör gälla för tillstånden. Vidare 
meddelar A.H. att slutna sällskap innefattade enbart medlemmar av den ak-
tuella sektionen, tills att ett sådant fall prövades i domstol, som framhöll att 
även en gäst kunde ingå. I gengälld krävde då tillståndenheten att vederbö-
rande ansvariga inom varje förening skulle deltaga i STAD-utbildningen. På 
frågan om varför det ser så olika ut mellan föreningarna, i detta spörsmål, 
hänvisar hon till de föreningar vars tillståndsbevis inte medger att gäst med-
följer helt enkelt inte ansökt om detta. Tillstånden fungerar, enligt A.H. så att 
de gäller tillsvidare om inget särskilt inträffat, därför kan gamla formulering-
ar och uttryck finnas kvar. Vidare berättar f.d. chefen för tillståndenheten att 

http://www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=80639
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varje ärende föranletts av en utredning och att man i varje enskild fråga får 
gå tillbaka i historien för att se vad som hänt tidigare inom den aktuella före-
ningen. En sådan fråga kan t.ex. vara angående om lärare och professorer ska 
vara välkomna till studentpuben. När det gäller den yttre tillsynen ombesör-
jer tillståndenheten minst ett sådant besök per år och tillståndsinnehavare, 
meddelar A.H. Vidare menar hon att det är de sena verksamheterna som 
prioriteras. Även polisen gör tillsynsbesök, ibland tillsammans med tillsyns-
enheten. 
 
A.H. har ingen egen erfarenhet av hur studenternas alkoholvanor ser ut. Det 
hon hört på föreläsningar är att de utgör en högriskgrupp. Hon menar att de 
är en värdefull målgrupp att arbeta med då de kan fungera som bra ambassa-
dörer kring alkoholfrågor även i andra sammanhang. Vidare tycker hon att 
det viktiga är att skapa en sund och fungerande dryckeskultur bland studen-
terna. På frågan om hon tror att Stockholm skiljer sig från mer traditionella 
studentorter så tror A.H. att ”suparkulturen” är något mer begränsad i Stock-
holm, där det ser lite annorlunda ut ang. t.ex. boende och att fler har barn och 
familj. Rörande andra droger känner A.H. personligen inte till att något så-
dant förekommer på SU. Däremot säger hon att det, enligt polisen, finns på 
SU. Till sist meddelar f.d. chefen för tillståndsenheten att unga är en viktig 
målgrupp liksom att kontakterna mellan tillståndenheten och SU varit be-
gränsad, dvs. att hon inte känner till så mycket om just SU (Ann Hilmers-
son). 

 
Östermalms stadsdelsförvaltning 
Socialtjänsten inom Östermalms stadsdelsförvaltning leds av en programchef 
och sex enhetschefer. Enheterna är: Enheten för arbete och försörjningsstöd, 
Familjeenheten, Socialpsykiatriska enheten, Enheten för personer med funk-
tionsnedsättning och Vuxenenheten som arbetar med beroendeproblematik. 
En utav socialsekreterarna på Vuxenenheten har inriktat sig på unga vuxna 
missbrukare, personer från 18 till 25 år. Socialsekreteraren erbjuder både 
gruppverksamhet och individuell behandling. I december 2006 framkom att 
hon under året hade haft stödkontakt med fyra unga kvinnor och tre unga 
män som studerade på universitet samt med två unga kvinnor och två unga 
män som studerade på Komvux under 2006. Dessutom hade socialsekretera-
ren tagit kontakt med tio personer som hade blivit omhändertagna av polisen 
på grund av berusning (LOB). Om dessa tio personer har varit eller är stude-
rande på högskolenivå är okänt. Ungdomsmottagningen som är en del av 
familjeenheten hade hösten 2006 fyra studenter med alkoholrelaterad pro-
blematik (e-post kontakt med Kerstin Johnsson, Ungdomsmottagningen). 
 
Både inom Stockholms stad och inom Presens diskuteras det om unga vuxna 
(16+) och deras alkohol- och drogvanor. Flera stadsdelar efterlyser insatser 
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för denna grupp. Inom Östermalms stadsdelsförvaltning har sex personer 
utbildat sig i Örebro Preventions Program (ÖPP). Det är en forskningsbase-
rad föräldramötesmetod som syftar till att förebygga tidig alkoholdebut och 
berusningsdrickande. Metoden har även visat sig vara effektiv när det gäller 
att förebygga annat normbrytande beteende som skolk, snatteri och skadegö-
relse. Örebro Preventions Programs handlingsplan25 riktar sig till föräldrar. 
Inom Presens diskuteras gymnasisternas alkoholvanor och prevention, fram-
över planeras även prevention för studenterna. Enligt Åsa Persson, preven-
tionssamordnare för det drogförebyggande arbetet inom Östermalms stads-
delsförvaltning, riktas idag de preventiva åtgärderna mest mot skolungdomar 
och gymnasister. Diskussioner om högskolestudenternas alkoholvanor är 
ännu bara i linda (Åsa Persson, preventionssamordnare Östermalms sdf., 22 
nov 2006). 

 

Östermalms sdf. Tobaks-, alkohol och narkotikapolitiska program 
Östermalms stadsdel har ett dokumenterat handlingsprogram för det drogfö-
rebyggande26 arbetet inom stadsdelen. Denna utgår ifrån en helhetssyn och 
ska ligga till grund för det förebyggande arbetet inom de olika verksamhe-
terna. Syftet med programmet är att minska droganvändandet bland unga 
liksom att skjuta upp drogdebuten. Familjen och skolan uppges vara vikti-
gast i det förebyggande arbetet. Socialtjänsten nämns som hjälpinstans såväl 
som att ansvara för metodutveckling. Till sist framhålls samverkan och nät-
verksbildande mellan olika aktörer.  
 
Studenterna nämns inte i handlingsprogrammet. Kommunen beskrivs ha ett 
ansvar för tillståndsgivning och servering av alkoholdrycker liksom att aktivt 
begränsa tillgängligheten på alla typer av droger. Beträffande serveringstill-
stånd ska Östermalms sdf. ta stor hänsyn till sociala och alkoholpolitiska 
olägenheter i sina remissvar. Ansvaret för det förebyggande arbetet ligger på 
tillsynsansvariga, polisen, preventionssamordnaren och socialtjänstens pro-
gramchef. Det blir emellanåt rätt luddigt angående vem som åsyftas, staden 
(kommunen) eller stadsdelen. ”Staden ska satsa på ett allsidigt förebyggande 
arbete” och ”Östermalm ska arbeta för tidig upptäckt av barn/ungdomar, 
unga vuxna och vuxna i riskzon”, angående den senare erbjuds gruppverk-
samheter för unga vuxna, vilket således även kan gälla studenter (även om 
de som sagt inte nämns).  
 

 
25 Ytterligare information i Allmqvist, J. och Bergman, L. Sjutton frågor och svar om Örebro 
Preventionsprogram, broschyr utgiven 1999-2000. 
26 Ordet drog används oftast för olika typer av medel med sinnesförändrande och/eller bero-
endeskapande egenskaper. Med droger avses här tobak (cigaretter, snus och andra tobakspro-
dukter), alkohol, narkotika, övriga lättflyktiga lösningsmedel som används för berusning och 
andra prestationshöjande preparat. 
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Enligt kommunens alkoholpolitiska program är det angeläget att sociala 
aspekter lyfts fram när ansökningar om serveringtillstånd ska avgöras 
(Kommunstyrelsens riktlinjer, 1999). Tillståndsenheten remitterar ärenden 
till stadsdelsnämnden som begär ett tjänstemanna yttrande i vilket de lokala 
intressena skall vägas in. ”Stadsdelsnämndernas inflytande över tillstånds-
givningen koncentreras på det som är ett lokalt intresse. Detta brukar i regel 
benämnas den sociala bedömningen, där olika faktorer i restaurangens ome-
delbara närhet vägs in. Detta kan gälla t.ex. restaurangtätheten i vissa speci-
ella områden med känd missbruksproblematik, ordningsproblem, störningar 
för närboende etc.” På Östermalm är det f.n. Janna Söderman Flodén som 
ansvarar för yttranden angående serveringstillstånden. Arbetet går ut på att 
kontakta restaurangägare, fältassistenter, närpolisen etc. för att kunna skaffa 
sig en bild av situationen. Nämnden har friheten att antingen godta förvalt-
ningens förslag eller fatta ett annat beslut. Det framkommer ytterst sällan 
sådana sociala omständigheter som föranleder att tillståndet inte bör ges. 
Ärenden som kommer per remiss till stadsdelsnämnden är nyetableringar, 
ägarbyten eller när man söker utökat serveringstillstånd eller separata uteser-
veringar (Janna Söderman Flodén). 

Studenthälsan 
Studenthälsan skall verka för en god studiemiljö samt att genom psykologis-
ka och medicinska insatser stödja de studenter som har svårigheter att klara 
sina studier. Basen i Studenthälsans verksamhet är dels den medicinska och 
den psykologiska mottagningen för studenter, dels ett grundutbud av före-
byggande och utåtriktade insatser. Dessutom finns möjlighet till konsultation 
och samverkan för myndighetsföreträdare och studentkårer både på universi-
tet och på de anslutna högskolorna. Studenthälsan finns t.ex. representerad i 
arbetsmiljökommittésammanhang på universitetet och på flera andra högsko-
lor, som ett sätt att bistå med kunskap när det gäller hälsa och studentmiljö. 
Alkohol och pubverksamhet är två exempel på sådana frågor. 
 
Företagssköterskorna vid Studenthälsan har tagit fram en alkoholutbildning 
för klubbmästerier, utbildningen erbjuds sedan flera år en gång per termin. 
Kursen erbjuds serveringspersonal och ansvariga på klubbmästerierna och 
syftet är att understödja en ansvarsfull alkoholhantering. Tillståndsmyndig-
heten och/eller Länsstyrelsen utbildar i alkohollagen, polisen informerar om 
droger och information om alkoholens medicinska konsekvenser ingår som 
en del i kursen. Mellan 25 och 50 studenter går kursen varje gång. Student-
hälsan har kontakt med Alkoholkommittén vid Socialdepartementet som 
under senare år fokuserat på frågan om studenter och alkohol. Större delen 
av personalen vid landets studenthälsor har gått utbildning i Motiverande 
samtal och hur man använder s.k. AUDIT-formulär för att på ett enhetligt 
sätt kunna bedöma individers alkoholkonsumtion och konsumtionsmönster. 
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Samverkan med Alkoholkommittén har också inneburit att Studenthälsan vid 
ett tillfälle kunnat prova att ersätta den sedvanliga alkoholutbildningen för 
klubbmästerier med en tvådagarsutbildning i Alkoholkommitténs regi. Ut-
bildningen var mer studentanpassad än den s.k. STAD-utbildningen och föll 
mycket väl ut bl.a. därför att man arbetade med policydokumentens utform-
ning. 
 
Under 2006 har en s.k. väntrumsenkät som motsvarar AUDIT genomförts 
för att alkoholkonsumtionen hos de studenter som söker Studenthälsans mot-
tagning skulle kunna uppskattas och jämföras med de uppgifter som kommer 
fram i behandlingskontakterna. Frågeställningen var om anamnes27 och val 
av samtalsmetodik belyste alkohol- och droganvändning i tillräcklig grad, en 
fråga som vi nu bedömer att vi kan svara ja på. Studenthälsans hemsida tar 
upp alkoholkonsumtionen på startsidan och länkar till ett AUDIT-formulär 
och till Alkoholkommitténs individanpassade datorbaserade test ”Alkohol-
profilen”, ett test som bör vara tilltalande för unga vuxna (sammanställt av 
Malin Eklund, Studenthälsan Stockholm, 6 februari 2007).  

Polisen 
I samband med de informationsdagar om alkoholhantering som Studenthäl-
san anordnar, anlitas en polis som talar om droger (se intervju nedan). Enligt 
Jarle Polarjevus (Citypolisen) sköter studenterna sina fester mycket bra. Till-
ställningarna är mycket välorganiserade och det förekommer ingen överser-
vering. Han har inte heller upptäckt att det skulle finnas narkotika bland 
studenterna på deras fester. J.P. har ingen kännedom om det har varit några 
utryckningar till studentfester och hänvisar i det avseendet vidare till Krog-
kommissionen (Jarle Polarjevus, Citypolisen 11 jan 2007). 
 
Sammanfattning av händelserapporter från polismyndigheten  
Bojan, Samhällsvetenskapliga Föreningen har tillkallat polis två gånger un-
der 2006. Den ena utryckningen gällde en brand och den andra var ett be-
vakningsuppdrag. Det framkommer inte i rapporten vad som hade hänt. Till 
Smedjan, Föreningen ekonomernas lokal har polisen blivit tillkallad två 
gånger under 2006. Det ena ärendet gällde ett inbrottslarm och det andra 
kontroll av en person. Greens villa har haft besök av polisen en gång under 
2006 på grund av en misshandel. 
 
Polisen har blivit tillkallad till adressen Universitetsvägen nr. 10 sex gånger 
under år 2006. Då har det gällt två stölder/inbrott, två larm/inbrott, en 
stöld/annan , ett fylleri/LOB och ett sedlighetsbrott. Det går inte närmare 

 
27 Medicinsk term som innefattar patientens egen redogörelse för sin sjukdom 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Anamnes). 
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avläsa i rapporten var någonstans dessa brott har skett på universitetsområ-
det. Adressen gäller både för Allhuset och för Stockholms universitet. Soci-
alhögskolan har behövt tillkalla polisen en gång under 2006. Då gällde det 
en stöld på dagtid. 
 

Sammanfattning 
Tillståndsenheten ansvarar för tillsynen och kontrollen av restaurangerna i 
Stockholm. Vanligtvis utförs tillsyn ca två gånger per år och kårförening på 
universitetet. En anmärkning finns noterad på Gula Villan från år 2005, då 
saknades en serveringsansvarig på platsen. Tillståndsenheten fokuserar sitt 
arbete till de pubar som har öppet sent. Något närmare samarbete med kårer-
na har inte vidtagits och den f.d. chefen för tillståndsenheten menar att det 
varit lite trögt från SU:s ledning angående frågor kring alkoholhantering. 
 
Vuxenenheten på Östermalms sdf. arbetar med unga vuxna missbrukare från 
18 till 25 år. Både gruppverksamhet och individuell behandling erbjuds. I 
december 2006 framkom att fyra unga kvinnor och tre unga män som stude-
rade på universitet samt två unga kvinnor och två unga män som studerade 
på Komvux haft stödkontakt. Ungdomsmottagningen som är en del av famil-
jeenheten hade hösten 2006 fyra studenter med alkoholrelaterad problematik. 
Östermalms sdf. har ett dokumenterat handlingsprogram för det alkohol- och 
drogförebyggande arbetet inom stadsdelen. Denna utgår ifrån en helhetssyn 
och ska ligga till grund för det förebyggande arbetet inom de olika verksam-
heterna. Studenterna nämns inte i programmet. Östermalms sdf. riktar idag 
de preventiva åtgärderna mest mot skolungdomar och gymnasister. Diskus-
sioner om högskolestudenternas alkoholvanor är ännu bara i linda, enligt 
preventionssamordnaren i stadsdelen. 
 
Studenthälsan skall verka för en god studiemiljö samt att genom psykologis-
ka och medicinska insatser stödja de studenter som har svårigheter att klara 
sina studier. Studenthälsan finns t.ex. representerad i arbetsmiljökommittén 
på universitetet. Företagssköterskorna vid Studenthälsan har tagit fram en 
alkoholutbildning för klubbmästerier, utbildningen erbjuds sedan flera år en 
gång per termin, mellan 25 och 50 studenter går kursen varje gång. Samver-
kan med Alkoholkommittén har också inneburit att Studenthälsan kunnat 
prova en mer studentanpassad utbildning (än STAD), utbildningen föll 
mycket väl ut, bl.a. därför att man arbetade med policydokumentens utform-
ning. Studenthälsan använder AUDIT-formulär för att på ett enhetligt sätt 
kunna bedöma individers alkoholkonsumtion och konsumtionsmönster.  
 
I samband med de informationsdagar om alkoholhantering som Studenthäl-
san anordnar, anlitas en polis som talar om droger. Enligt Jarle Polarjevus på 
Citypolisen sköter studenterna sina fester mycket bra. Polisen har inte note-
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rat vare sig överservering eller narkotika. Polisen har tillkallats till universi-
tetet elva gånger under 2006. Orsakerna har varit brand, bevakningsuppdrag, 
inbrottslarm, misshandel, stöld, fylleri och sedlighetsbrott . 
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Sammanfattande diskussion  

Alkohol och studenter är ett återkommande tema på olika nivåer i samhället: 
i alkoholpolitiken, inom olika vårdinstanser, i forskning och i debatten. Ofta 
handlar det om att studenter dricker för mycket och att detta kan åtgärdas 
med förebyggande metoder. Den här studien behandlar Stockholms universi-
tet och på vilket sätt alkohol hanteras på pubarna där. Är det en myt eller 
ligger det något i påståendet att alkoholen flödar på universitetskrogarna? 
Resultaten från den här kartläggningen kan i viss mån bekräfta att det är en 
myt, i alla fall på Stockholms universitet. En klar majoritet av de nyckelper-
soner som intervjuats anser att det går lugnt till med alkoholen på pubarna 
där. Drygt hälften av nyckelpersonerna ansåg dock att en viss överkonsum-
tion sker, men då snarare på efterfester och bland dem som arrangerar pu-
barna/festerna. Syftet med studien har emellertid inte varit att mäta studen-
ternas alkoholkonsumtion utan snarare att översiktligt kartlägga universitets-
pubarnas verksamhet med fokus på de serveringstillstånd som finns där. 
Enbart utifrån klubbmästares och andra nyckelpersoners perspektiv har 
eventuella effekter av alkoholkonsumtionen undersökts (överkonsum-
tion/alkoholproblem/polisingripanden/vård). Nedan presenteras resultaten av 
den aktuella kartläggningen.  
 
Inom Östermalms stadsdelsområde bor en något högre andel unga (19-24 år) 
jämfört med hela Stockholms stad. Inom socialtjänsten Östermalms sdf har 
en ökning av unga personer med en utvecklad beroendeproblematik noterats. 
Den här undersökningen återger att det var fråga om runt 10 studenter under 
år 2006, då inkluderas även personer som vårdades på familjenheten. Stu-
denter nämns inte i Östermalms sdf:s handlingsprogram för det alkohol- och 
drogförebyggande arbetet, trots att de är relativt många i stadsdelen.  

 
Stockholms universitets alkohol- och drogpolicy beskriver hur man ska för-
hålla sig till alkohol i studentlivet. Arbetsmiljön ska vara helt fri från alkohol 
och påverkade miljöer. Samtidigt har studenterna behov av ett socialt liv 
under studietiden. I detta avseende utgör studentkåren, med sin långa tradi-
tion av festligheter inom studentvärlden, en central aktör. Den här kartlägg-
ningen visar att policyfrågor och särskilt dokumenterade planer inom SUS 
kårverksamheter ännu är i sin linda. Några föreningar hade dokumenterade 
policy- och handlingsplaner som i princip alla var under omarbetning, annars 
var den muntliga traditionen rådande, en majoritet av dem som intervjuades 
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hänvisade till olika motton som exempelvis ”man ska dricka lagom”. Nära 
nog samtliga tyckte att deras policy efterlevs väl. 
 
För att få servera alkohol mot betalning krävs ett giltigt serveringstillstånd. 
På universitetet finns nio tillstånd, nära nog alla gäller för slutna sällskap 
(HÖRS tillstånd på Lantis gäller dock för allmänheten). Serveringstillstån-
den innehåller villkor för att få servera alkohol. Exempel på det kan vara 
ifall medlemmarna i kåren får ta med sig en gäst till puben eller inte, pubens 
tillåtna öppettider, i vilken lokal alkoholen får serveras, krav på utbildning 
för dem som ansvarar för verksamheten/serverar alkohol, osv. Studenthälsan 
bistår med en alkoholutbildning per termin för kårens representanter och har 
tillsammans med Alkoholkommittén vid något tillfälle utbildat studenterna i 
att utforma policydokument. Utbildningen föll mycket väl ut och var delvis 
bättre anpassad än STAD-utbildningen (vilken varit den dominerande ut-
bildningen för krögare i flera år).  
 
Vidare syntes behovet av ytterligare stöd eller utbildning vara begränsat 
bland klubbmästarna och andra ansvariga för verksamheten. Åsikterna om 
befintliga utbildningar skilde sig åt. Några ansåg att STAD-utbildningen var 
bra men alldeles för dyr och ytterligare några menade att utbildningen borde 
förändras så att den bättre passar för studenter. Någon tyckte att statusen på 
Studenthälsans utbildning borde jämställas med STAD-utbildningen. En 
person uppmanade Studenthälsan att ligga på lite mer beträffande utbildning. 
Det fanns även önskemål om hygien-, ledarskaps-, brandskydds-, samt första 
hjälpen utbildningar. En reflektion angående STAD-utbildningen är att dess 
dokumenterat goda resultat delvis handlat om våld. Våld förefaller enligt 
denna kartläggning inte vara ett nämnvärt problem på Stockholms universi-
tets pubar. Detta kan delvis förklara att några upplever att utbildningen inte 
riktigt passar in.  
 
På tillståndsenheten i Stockholms stad har man ingen större erfarenhet av SU 
och de villkor som gäller där. Generellt menar de att kraven är lägre för ser-
veringstillstånd som gäller slutna sällskap. Så har det blivit efter att ärenden 
prövats i domstol. Då vissa krav försvagats har andra tillkommit, t.ex. krav 
på utbildning inom vissa föreningar. Att villkoren och kraven ser olika ut i 
de olika föreningarna förklaras med att gamla formuleringar och uttryck kan 
finnas kvar i föreningar där inget särskilt inträffat.  
 
Pubverksamheten på Stockholms universitet är svåröverskådlig. Under pro-
jektets gång har t.ex. uppgifter om antalet serveringstillstånd skiftat. Rent 
organisatoriskt är verksamheten rörig, vilket förmodligen har många olika 
förklaringar, delvis kan detta klargöras av skilda traditioner mellan olika 
fakulteter. Det finns till synes också en konflikt mellan att behålla sin särart 
och att uppnå mer enhetliga strukturer, till viss del krockar traditioner med 
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rådande regler för att få servera alkohol. Därtill sker ett kontinuerligt utbyte 
av folk på nyckelposter, vilket gör verksamheten lite sårbar och utgör ytter-
ligare ett skäl till att utveckla fungerande strukturer och handlingsplaner för 
verksamheten och hanteringen av alkohol. 
 
En hög andel av de nyckelpersoner som intervjuades ansåg att studenternas 
alkoholkonsumtion var normal och att pubkvällarna generellt är lugna. Någ-
ra av klubbmästarna nämnde att ett fåtal studenter ev. drack för mycket och 
att detta oroade dem. Två klubbmästare trodde att studenter överlag hade en 
något högre alkoholkonsumtion än andra. Representanterna från HÖRS hade 
för liten direkt erfarenhet av detta för att kunna uttala sig i frågan. Drygt 
hälften av dem som intervjuades påpekade därtill att överkonsumtion före-
kommer, men att detta sker inom den krets som engagerar sig och arbetar 
med pubarna. Festandet sker då på interna fester, efterfester osv., någon 
nämnde studentkorridorerna som en arena. En nyckelperson som intervjua-
des beskrev de interna studentfesterna som tillhörande en ”alkoholglorifie-
rande kultur” som studenterna själva valt och som de tillhör under en kort fas 
i livet (och att denna därmed inte vanligtvis medför några problem att hante-
ra).  
 
Under pubkvällar och liknande upplevs annars en stark tradition av kontroll. 
Alkoholproblem har endast uppkommit i enstaka fall. I övrigt kan konstate-
ras att eventuella problem ofta hanteras internt och med en slags ”sunt för-
nuft” mentalitet. Bilden av att studenternas alkoholkonsumtion generellt är 
under kontroll bekräftas även utifrån, av bland andra den polis som intervju-
ades i studien. Trots det har polisen tillkallats till universitetet elva gånger 
under 2006. Orsakerna har varit brand, bevakningsuppdrag, inbrottslarm, 
misshandel, stöld, fylleri och sedlighetsbrott. En annan bild framträder delvis 
och kan vara värd diskutera närmare. 
 
Syftet med undersökningen var därtill att ge ökad kunskap och förbättrad 
samverkan mellan Studenthälsan i Stockholm, Stockholms universitet och 
Östermalms stadsdelsförvaltning, som var de inblandade instanserna angå-
ende kartläggningen. Det senare kan bli än mer aktuellt inom ramen för ev. 
nya medel till utökad studie/verksamhet (studien ämnade också ge underlag 
till en ny ansökan om projektmedel). Under projektets gång har därtill kon-
takten mellan berörda instanser utvecklats, främst mellan Vuxenenheten på 
Östermalms stadsdelsförvaltning och Studenthälsan i Stockholm. Detta har 
bland annat skett genom några möten där berörda parter presenterat sin verk-
samhet för varandra liksom en utökad kontakt mellan personer på ledande 
poster. En kartläggning ligger helt i linje med den nationella politiken på 
området, då alkoholkommittén under 2007 startat upp sådana vid fyra andra 
högskolor i landet.  
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Den aktuella kartläggningen har inte närmare undersökt den speciella alko-
holkultur som finns inom studentlivet, dvs. overallfester och liknande (inte 
heller alla underföreningar som t.ex. Gaystudenterna och liknande), fokus 
har legat på pubar och serveringstillstånd. Denna kultur kanske är mer frukt-
bar att undersöka om målet är att minska alkoholkonsumtion/problem/skador 
bland studenterna. Att t.ex. problematisera kring olika frågor om alkoholens 
betydelse i studentmiljö liksom att beakta alkoholens positiva aspekter kan 
vara spännande inriktningar. Ett sådant perspektiv kan, som Swift-
Johannison säger i sin rapport Alkoholprevention på högskolan – erfarenhe-
ter från utvecklingshögskolorna, ge en ökad förståelse och fördjupad kun-
skap i denna fråga. Ett närmande till målgruppens motiv och intressen är 
förmodligen en förutsättning för att lyckas med det alkoholpreventiva arbetet 
bland studenterna, menar hon. Swift-Johannisons studie ger för övrigt myck-
et goda hänvisningar till dem som ämnar starta upp ett alkoholpreventivt 
arbete inom högskolor/universitet. Hennes resultat pekar på ett behov av 
utökat samarbete, utökad kunskap, större hänsyn till lokala behov. Dessutom 
ställdes frågan om inte det alkoholpreventiva arbetet bör bedrivas i ett vidare 
perspektiv, där hela högskolan betraktas som en arena för utveckling. 
 
Intresset för det alkoholpreventiva arbetet har tidigare varit svalt från univer-
sitetets ledning. Numera finns en arbetsgrupp med representanter från till-
ståndsmyndigheten, länsstyrelsen, alkoholhandläggare i olika Stockholms-
kommuner, SSCO,28 biträdande byråchefen på Studentbyrån, SU och 
Studenthälsan vid KI som ska titta på frågan igen. Alkoholfrågan finns också 
med på dagordningen i en samverkansgrupp om arbetsmiljö för studenter. 

 
28 Stockholmstudenternas Centralorganisation. 



53 

Referenser 

 
Litteratur 
 
Bullock, S. (2004).Alcohol, Drugs and Student Lifestyle: A Study of the Attitudes, 

Beliefs and Use of Alcohol and Drugs among Swedish University Students 
(SoRAD Rapportserie, nr 21). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD. 

Eriksson, A. & Olsson, B. (2004). Alkoholvanor bland studerande: Konsumtion, 
konsekvenser och attityder bland högskolestuderande och övriga i åldrarna 19-
29 år (SoRAD Rapportserie, nr 19). Stockholm: Stockholms universitet, So-
RAD. 

Sundbom, L. (2003), Studenternas alkoholbruk: En undersökning vid nio svenska 
högskolor och universitet. Forskningsrapport nr 7, SAMU, Uppsala. 

Swift-Johannison, A. (2006) Alkoholprevention på högskolan – erfarenheter från 
utvecklingshögskolorna. Stockholm, Alkoholkommittén.  

 
 
Rapporter och dylikt 
 
Allmqvist, J. och Bergman, L. Sjutton frågor och svar om Örebro Preventionspro-

gram, broschyr utgiven 1999-2000. 
Alkoholkommittén (2006) Att förebygga alkoholskador i universitets- och högsko-

lemiljö. Alkoholkommitténs insatser 2001-2005. Edita Västra Aros. 
Alkoholkommitténs verksamhetsplan 2007. 
Handbok Alkohollagen (2003), Statens Folkhälsoinstitut (www.fhi.se).  
Kommunstyrelsens riktlinjer för serveringstillstånd (1999) Tillståndsenheten, Soci-

altjänstförvaltningen Stockholm. 
Prop. 2005/06:30 Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. 
Tillståndshandlingar - Tillståndenhetens beviljade serveringsbevis för de aktuella 

fakultetsföreningarna, Tillståndsenheten Stockholms stad dec 2006. 
 
 
Hemsidor på Internet 
 
www.alkoholkommitten.se/default.asp?id=1307
www.alkoholkommitten.se/default.asp?id=1519 
www.di.se
www.disk.su.se/ 
www.fest.se/index.asp 

http://www.fhi.se/
http://www.alkoholkommitten.se/default.asp?id=1307
http://www.di.se/


54 

www.fhi.se 
www.hors.se
www.humf.su.se/index.html 
www.jurstud.com/index.php/view/svenska/klubbmasteriet
www.luger.se/accelerator 
www.nf.su.se/km/index.html  
www.popaganda.se/index.php?gt=if 
www.regelboken.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=961&a=2945 
www.regeringen.se/sb/d/108/a/1466 
www.sf.su.se/home/index.asp?sid=1201&mid=1 
www.shr.se/templates/Page.aspx?id=1292 
www.sisab.se/om/omasp
www.stad.org/ 
www.stad.org/projektet/utbildning/utbildning.html 
www.stockholmse/Extern/Templates/Page.aspx?id=80630
www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=80639
www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=43512
www.sus.su.se/student
www.sveaplanet.se 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anamnes 
www.sydsvenskan.se/lund.article237942 
 
 
Personlig kommunikation etc. 
  
Informationsansvarig DISK, 11 december 2006. 
Ordförande Klubbmästeriet DISK, 11 december 2006. 
Ann Hilmersson, fd. chef Tillståndsenheten Stockholms stad, 16 april 2007. 
Anna Kjellman, klubbmästare Naturvetenskapliga föreningen, 10 januari 2007. 
Anna-Lena Christensson, Programchef Socialtj. Östermalms sdf., 30 januari 2007. 
Aurun Halén, f.d. ansvarig för programutskottet Socialhögskolan, 11 april 2007. 
Bebben Teglear, programansvarig SUS, 28 november 2006. 
Britt-Marie Crivier, pubansvarig Allhuset i Frescati, 25 maj 2007. 
Eliza Cederwall, Studenthälsan Stockholm, april 2007. 
Emilia Ekblad, klubbmästare Humanistiska föreningen SU, 6 december 2006.  
Eva Hultgren, restaurangchef HÖRS restauranger Stockholm, 3 januari 2007. 
Henrik Warfvinge, klubbmästare Samhällsv. föreningen SU, 23 november 2006. 
Janna Söderman Flodén, utredningssekr. Socialtj. Östermalms sdf., 27 april 2007. 
Jarle Polarjevus, Citypolisen Stockholm, 11 januari 2007 
Jenny Almenäs, förvaltningsansvarig SUS, 1 februari 2007. 
Jens Jansson Sjölund, klubbmästare Juristerna Stockholms universitet, 16 jan. 2007 
Jippo Sturesson, övermarskalk Humanistiska föreningen SU, 7 december 2006. 
Josefin Lantz, ordförande i Föreningen Ekonomerna, 17 december 2006. 
Kerstin Johnsson, Ungdomsmottagningen, Östermalms sdf., nov-dec. 2006. 
Lisa Svärd Norbäck, v. klubbm. Humanistiska föreningen SU, 6 december 2006. 

http://www.hors.se/
http://www.jurstud.com/index.php/view/svenska/klubbmasteriet
http://www.sisab.se/om/omasp
http://www.stockholmse/Extern/Templates/Page.aspx?id=80630
http://www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=80639
http://www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=43512
http://www.sus.su.se/student


55 

Malin Eklund, Studenthälsan Stockholms universitet, 26 oktober 2006. 
Marcus Hedin, mästare Säxmästeriet, SUS, 12 januari 2007. 
Mats Frigren, Tillståndsenh. Stockholms stad, nov.-dec. 2006, januari. 2007. 
Mia Sand, ordförande Stockholms universitets studentkår, 1 februari. 2007. 
Peter Örström, driftschef HÖRS restauranger, 8 januari 2007. 
Philip Leruf, kårordförande JMK, SU, 15 januari 2007 
Sabine Aspholm, representant från Socialhögskolans kårstyrelse, 27 november 2006. 
Åsa Persson, preventionssamordnare Östermalms sdf., 22 november 2006 
 
Observationer 
 
Antonina Eriksson och Leena Hämäläinen, Allhuset den 29 nov 2006. 
Antonina Eriksson och Leena Hämäläinen, Gula Villan onsdag 29 nov 2006 (kom-

binerat m. frågor t. dem i baren) 
Antonina Eriksson och Leena Hämäläinen, Allhuset (Lilla Salen) 14 dec. 2006. 
Antonina Eriksson och Leena Hämäläinen, Allhuset fredag 27 april 2007. 
 
 
 



56 

Appendix 

Appendix 1. Frågeformulär till aktuella aktörer ang. ansvarsfull 
alkoholservering 
 
2 januari 2007 
 
Policyfrågor 
Vilken policy har ni när det gäller serveringen av alkohol? 
Efterlevs den, anser du? 
 
Tillstånden 
Vem har serveringstillståndet? 
Känner du till hur processen går till när man söker tillstånd? 
Vilket typ av tillstånd att servera alkohol har ni? (Tid) 
Lånas tillståndet ut? Tankar kring det? 
Har du/de som serverar genomgått en utbildning i ansvarsfull alkoholservering? 
Studenthälsans utb.? STAD utbildning? Andra utbildningar? 
Anställningsformer bland dem som serverar? 
Har ni slutna fester? Hur fungerar det? 
 
Lokaler 
I vems lokaler serverar ni alkohol? 
Till vilka och under vilka former? 
Säkerhetsaspekten, brand/stöld/Våld? Finns det riktlinjer för sådant? 
 
Riktlinjer 
Hur kontrollerar ni vilka som besöker puben/festen? 
Hur länge får alkohol serveras? (under en kväll), Öppettider? 
Finns det några särskilda krav runt serveringen? 
Finns det vakter? 
Hur säger man nej? 
Är tillställningarna bara för studenter? 
 
Alkoholkonsumtion 
Vilken uppfattning om studenternas alkoholkonsumtion har du? 
Vilken uppfattning har du om överkonsumtion av alkohol bland studenterna? 
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Problem 
I vilken omfattning anser du att det finns alkoholproblem bland studenterna? 
Hur hanteras problem? Finns det en handlingsplan? Några konkreta ideér om före-
byggande åtgärder? 
Samarbetar ni med någon t.ex. polisen/tillståndsmyndigheten, andra myndigheter? 
På vilket sätt? 
 
Övrigt 
Hur ser du på förekomsten av andra droger? 
Har ni alkoholfria tillställningar? 
Övriga synpunkter? 
 
Behövs det stöd, ytterligare utbildning när det gäller alkoholhantering? 
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Appendix 2. Socialhögskolan (alkohol- och drogpolicy samt intervjuer med 
nyckelpersoner) 
 

Alkohol och drogpolicy 
• Alla studenter har rätt till en god och trivsam fysisk och psykosocial stu-

diemiljö. En förutsättning för detta är en alkohol- och drogfri arbets- och 
studieplats. Därför verkar vi på Socialhögskolans studentkår för att alla 
studenter ska ha ett sunt förhållningssätt till alkohol. Därigenom kan ris-
kerna för skador och olyckor som kan relateras till alkohol minimeras. 

 
• Socialhögskolans studentkårsverksamhet ska vara drogfri, därför får inte 

droger förekomma inom vår verksamhet. Med droger menas narkotikaklas-
sade preparat, dopingpreparat och läkemedel som används i berusningssyf-
te. 

 
• Det finns arrangemang på Socialhögskolan som Studentkåren arrangerar 

där det förekommer förtäring av alkohol. Syftet med alkoholpolicyn är inte 
att förbjuda sådana aktiviteter. Dessa arrangemang ordnas i syfte att främja 
den sociala samvaron bland studenterna. Det som är viktigt är att alla är 
välkomna och att ingen tvingas, övertalas eller pressas till att dricka alkohol 
för att få ta del av dessa arrangemang.  

 
• Ett missbruk påverkar inte bara missbrukaren själv utan även studiekamra-

terna. Det kan tyckas att du inte har något att göra med någon annans alko-
hol- eller drogkonsumtion, men att lägga sig i är det bästa sättet att hjälpa 
en studiekamrat. 

 
• Socialhögskolans Studentkår ska inte bekosta kåraktivas inköp av alkohol-

aktiga drycker. 
 

• Alkohol- och drogpolicyn skall finnas tillgänglig för studenter, personal 
och gäster. 

 
• På dessa ställen kan du få stöd och information: 

 
Studenthälsan – Studentpalatset Norrtullsgatan 2. Tfn 08/674 77 00 
Anonyma Alkoholister – Tfn 08/720 38 42   
Riksförbundet Länkarna – Tfn 08/189 688 
Närmaste Socialförvaltning 

 
Se även Stockholms universitets dokument för riktlinjer och handlingspro-
gram om alkohol och andra droger på www.su.se under anställd >> arbets-
miljö >> alkohol och droger. 
 
 

http://www.su.se/
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Intervjuer 
 
Sammanställning av intervju med Sabine Aspholm, representant från socialhögsko-
lans kårstyrelse, 27 nov 2006. 
 
Policy och utbildning 
Socialhögskolans studentkår har som tidigare nämnts det yttersta ansvaret gällande 
serveringstillståndet på skolan. En representant från kårstyrelsen blev intervjuad 
angående förestående kartläggning. Styrelsemedlemmen kände inte till hur ansök-
ningsförfarandet för serveringstillstånd går till, annat än att det sker genom ”alko-
holenheten” och att tillståndet uppdateras med jämna mellanrum. Fem personer har, 
enligt Sabine Aspholm (S.A.), utsetts av kårstyrelsen för att ansvara för serverings-
verksamheten, varav en har huvudansvaret. Vidare meddelar hon att en övergripande 
policy för pubverksamheten är under arbete, i den ingår en generell policy samt en 
handlingsplan. Ett krav för att få ha tillståndet är att de ansvariga deltar i någon 
utbildning om ansvarsfull alkoholutbildning. S.A. erfar att tre personer har gått 
STAD utbildningen och två av dem har även deltagit i Studenthälsans utbildning. En 
av de tre har därtill deltagit i ytterligare en utbildning som handlade om policy.  
 
Regler 
Vidare återger styrelserepresentanten att det aktuella tillståndet enbart gäller på 
onsdagar och fredagar i skolans kafélokal. Tillståndet har aldrig lånats ut. Någon av 
de fem ansvariga som utsetts av kårstyrelsen måste finnas på plats vid varje ser-
veringstillfälle. S.A. gör gällande att alla som serverar alkohol i socialhögskolans 
pub arbetar ideellt. I verksamheten ingår bara slutna fester, inträde sker mot uppvi-
sande av socialhögskolans kårlegitimation. Det är tillåtet att ta med sig en gäst per 
student, denne ska vara över 18 år och skrivas upp på en gästlista. Alkohol får serve-
ras kl. 16.00-01.00 på onsdagar och kl.19.00-01.00 på fredagar. Den sista gästen 
måste lämna lokalen senast kl. 01.30. S.A. hävdar att alkoholservering ej får ske till 
överförfriskade samt att personalen själva inte får dricka när de står i baren. Ett knep 
för att hålla konsumtionen nere är att inte ha för mycket alkohol framme, utan istäl-
let hämta ny vartefter. Pubkvällarna ingår i övrig lokalhyra som kåren betalar för 
kafélokalen. Lokalen ägs av Akademiska Hus29 och SISAB30 står för underhållet. 
Gällande säkerheten finns ett maxantal för hur många personer som får släppas in. 
De som arbetar ansvarar för säkerheten på plats. I övrigt känner styrelsemedlemmen 
inte till några säkerhetsregler. Enligt kårstyrelsens representant har de inga vakter på 
plats, men universitetets väktare kan tillkallas dygnet runt 
 
 

 
29 Akademiska Hus är ett fastighetsbolag som främst äger och förvaltar universitet och hög-
skolor. 
30 SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) äger och förvaltar skolor i Stockholm, SISAB är 
ett kommunalt bolag (www.sisab.se/om/om.asp) .  
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Alkoholkonsumtion 
Kårstyrelsens representant anser att alkoholkonsumtionen på studentpuben i allmän-
het är ansvarsfull, dvs. lugn och städad. Hon känner inte till att någon har alkohol-
problem, i alla fall inte som kåren har uppmärksammat. Om problem skulle uppstå 
kommer det att finnas information i handlingsplanen. Personen i fråga kommer att 
hänvisas till Studenthälsan, socialtjänsten, sjukvården eller Anonyma alkoholister 
resp. Anonyma Narkomaner. Kåren samarbetar på valfri basis med Studenthälsan i 
denna fråga, obligatoriskt är därtill att samarbeta med tillståndsenheten, med vilka 
kåren haft mycket kontakter ang. policy och etik (Intervju med Sabine Aspholm, 27 
nov 2006, representant från socialhögskolans kårstyrelse). 
 
Sammanställning av intervju med Aurun Halén (A.H), f.d. ansvarig för programut-
skottet (håller i pubar och fester), Socialhögskolan. 
 
Policy och utbildning 
Enligt det f.d. programutskottet i Socialhögskolans studentkår är deras policy, när 
det gäller serveringen av alkohol, för det första att följa villkoren på tillståndsbevi-
set. Där står bland annat att STAD-utbildning krävs för programutskottet (ansvarig), 
menar Aurun Halén (A.H.). Det kan uppfattas något oklart från tillståndsenheten om 
detta gäller ytterligare en person, fortsätter hon. För övrigt tillämpas en intern alko-
holutbildning som några av de ansvariga själva står för (STAD-utbildade). A.H. 
deltog därtill i en alkoholpolicyutbildning som anordnades av alkoholkommittén (i 
höstas). Därutöver har alkoholutbildning även skett i Studenthälsans regi.  
 
Vidare finns två alkoholpolicy utvecklade, en för hela skolan samt ett internt doku-
ment för all (pubens?) organisation. Vidare redogör A.H: för de riktlinjer som krävs 
för att alkohol ska få serveras på skolan: bland annat får ingen vara yngre än 18 år, 
slutet sällskap innebär att varje student även kan ta med sig en gäst. Märkbart beru-
sade personer är ej välkomna samt ska icke serveras alkohol, i sådana fall kan denne 
avvisas, A.H. menar att det inte är någon rättighet att bli serverad alkohol. Vidare 
måste puben kunna erbjuda tre olika maträtter och de som arbetar i baren får inte 
dricka alkohol. Ytterligare ett krav är, enligt henne, att droger inte får förekomma på 
Socialhögskolans pub. Hon meddelar också att de tillämpar en förebyggande åtgärd 
genom att inte ha bordsservering, detta medför ökad kontroll och att gästerna får 
anstränga sig lite mer för att få sitt glas när de reser sig och går till baren. A.H. tyck-
er att det delvis finns ett motstånd mot regler bland (studenterna)? Hon anser att 
alkoholpolicyn efterlevs bra och att de generellt inte har några problem med denna 
verksamhet.  

 
Tillstånd, lokal och säkerhet 
Hela styrelsen står på serveringstillståndet samt utser serveringsansvarig som ska 
vara på plats varje kväll och har det yttersta ansvaret, meddelar A.H. Tillståndet 
gäller på onsdagar och fredagar för vin och starköl men ej sprit. På frågan om hon 
känner till hur det går till när man ansöker om ett tillstånd svarar hon: Nej, styrelsen 
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informerar varje år att nya ansvariga (ny styrelse) tillträtt. IP tror att man sänder en 
ansökan till tillståndsenheten som gör en prövning av ärendet. Tillståndet lånas, 
enligt A.H., inte ut till andra. 
 
Förutom pubarna anordnas interna fester såsom insparksfest, vårfest och julfest 
liksom kårfester. A.H. berättar att de interna festerna inte kan ske på onsdagar eller 
fredagar utan att kåren står bakom detta, programutskottet står i baren på de interna 
festerna också. Andra veckodagar kan egen alkohol användas. Alkohol serveras, 
enligt A.H., i Stockholms universitets byggnadsenhets lokaler. Programutskottet har 
nekat till att låna ut lokalen onsdagar och fredagar, då får inga privata fester med 
egen medhavd alkohol förekomma. Vid brand ska lokalen utrymmas, det finns gott 
om utrymningsvägar liksom klara anvisningar för dessa, enligt A. Samling ska sedan 
ske på gräsmattan, fortsätter hon. Barpersonalen ansvarar för att våld inte uppstår, 
väktare kan tillkallas vid behov, IP osäker på om dessa finns tillgängliga. Kanske 
polis måste tillkallas istället, funderar hon eller så finns ett avtal med väktarna. 
 
Riktlinjer 
För att kontrollera vilka som besöker puben tittar man på gästernas studentlegitima-
tion liksom personlegitimation, meddelar A.H. Dessutom används en gästlista, men 
gäster kan också medfölja spontant, berättar hon. Puben serverar alkohol från 
kl.17.00 till 01.00, 30 minuter därefter ska lokalen vara utrymd. Alkohol får ej förtä-
ras utanför lokalen. Inga särskilda ”fraser” används om man behöver neka en person 
att bli serverad, säger A.H. 
 
Alkoholkonsumtion & problem 
Programutskottet tycker inte att några vansinnigt stora mängder alkohol konsumeras 
på varken pubar eller interna fester. På frågan om hon tror att det finns alkoholpro-
blem bland studenterna så menar hon att det är svårt att avgöra eftersom festerna 
sker förhållandevis sällan. A.H. tror ändå att problem existerar där som på andra 
ställen men hon har ej stött på problem i praktiken. IP tror att den stora ålderssprid-
ningen bland studenterna spelar roll, många har också barn. Samarbete sker med 
tillståndsmyndigheten liksom med Stockholms stad ang. STAD utbildningen. Vidare 
finns ett visst samarbete med vaktbolagen för avlarmning och pålarmning. 
 
Övrigt 
A.H. känner inte till att några andra droger ska ha förekommit på pubar eller fester. 
Några alkoholfria tillställningar brukar inte anordnas. För övrigt anser programut-
skottet att det vore bra om riktlinjerna (villkoren) från tillståndsenheten kunde vara 
tydligare. Till sist meddelar A.H. att hon är nöjd med externa utbildningar och stöd 
men att den interna utbildningen kunde bli utvecklas (Intervju med Aurun Halén, f.d. 
ansvarig för programutskottet, Socialhögskolan, 11 april 2007). 
 
.  
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Appendix 3. Högskolerestauranger AB (HÖRS), (alkohol- och drogpolicy 
samt intervjuer med nyckelpersoner). 
 

Alkohol- och drogpolicy 
En god och säker arbetsmiljö förutsätter drogfrihet. 
Missbruk av alkohol eller dopingpreparat får inte heller förekomma. 
 
Alla inom HÖRS skall verka för en öppen och konstruktiv attityd till alkohol- och 
drogfrågor enl. regler i särskilt dokument. 
 
Policyn skall främja de anställdas hälsa och rehabilitering samt bidra till en 
psykosocialt positiv arbetsmiljö. 
 
Avvikelse från denna policy skall utredas av HÖRS ledningsgrupp snarast möjligt. 
 
Normer inom HÖRS framgår av särskilt dokument. 
 
Ett beroende av alkohol eller droger är en sjukdom med i värsta fall dödlig utgång. 
Därför är det viktigt att hjälpinsatser sätts in i ett så tidigt skede som möjligt. Vi 
skall därvidlag använda oss av den resurs som våra olika företagshälsovårdcentraler 
utgör. 
 
Ett övergripande koncept bör vara: 
Vid misstanke om missbruk är det RÄTT att handla och  
FEL att förbli passiv. 
 
Eventuell omplacering, rehabilitering samt skiljande från befattningen eller anställ-
ningen, skall bedömas mot bakgrund av denna policy och i enlighet med gällande 
regler i lag och kollektivavtal. 
 
HÖRS personal skall såväl på centralt som lokalt plan gemensamt verka för att den-
na policy efterlevs. 
 
HÖRS personal informeras om denna policy samt om mer specificerade regler, nor-
mer och tester. 
 
Reviderad i augusti 1998/ Fastställd oförändrad augusti 2004 
 
Magnus Olson 
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Förebyggande rutiner vid våld eller hot samt åtgärder när någon blir utsatt för 
våld eller hot. 
 
Högskolerestauranger AB ska enligt rådande arbetsmiljöpolicy vara en säker och 
trygg arbetsplats. En förutsättning för detta är att enhetschefen utreder risker för hot 
och våld och vidtar de åtgärder som kan behövas. Det innebär att risker för hot och 
våld så långt som möjligt förebyggs. Det är viktigt att detta arbete bedrivs i nära 
samverkan med medarbetarna som en löpande process vid arbetsplatsträffarna. 
Medarbetare som i sitt yrkesutövande varit utsatt för våld eller hot om våld skall få 
ett professionellt omhändertagande oberoende av var, när eller hur våldet sker. Alla 
drabbade skall ges möjligheter att få stöd och hjälp att bearbeta det inträffade och 
känna trygghet i arbetet. Vid allvarligt tillbud eller när någon blivit allvarligt skadad 
på arbetsplatsen, ska den som drabbats, snabbt tas om hand och få stöd och vård. 
 
Riskbedömning  
Vilka risker finns inom vår verksamhet? Alla enheter ska göra en kartläggning och 
skriva ner de risker som finns avseende hot och våld. Gå igenom de risksituationer 
som finns på enheten och gå igenom vilka åtgärder som krävs för att förebygga att 
de uppkommer. Skriv ner allt detta i en handlingsplan för enheten. Det är viktigt att 
det framgår vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs samt en tidsplan när de 
ska vara genomförda. Denna kartläggning ska göras tillsammans med medarbetarna, 
t ex på personalmöten eller tillsammans med skyddsombud. 
 
Exempel på risksituationer är: kontanthantering – kassa, förvaring, räknande av 
kassa m.m. Larmmöjlighet – vilken utrustning finns, hur kontrolleras den? Lokaler – 
hur ser ingångar ut, är de bevakade, låsta/öppna, säkerhetsrutiner mm 
 
Förebyggande åtgärder inom hela HÖRS 
Undvika ensamarbete om det är möjligt, framför allt tidiga morgnar samt sena kväl-
lar samt organisera ensamarbetet för att eliminera risker.  
Om det är möjligt undvika att räkna kassa ensam på enheten/vid udda tider. Kassor 
ska inte räknas så att gäster kan se detta och bakom låst dörr. 
Kassaskåp ska vara osynliga utifrån. 
Aldrig släppa in okända människor bakom ”frontline”/ via lastvägar utan att först 
fråga om ärende. 
Om någon obekant befinner sig innanför ”frontline”, hälsa och fråga om Du kan 
hjälpa till för att visa att Du uppmärksammat personen. Om personen visar sig vara 
obehörig ska personen genast avvisas. 
Meddela varandra när besökare som utgör ett hot anländer och vistas våra i lokaler. 
Håll dörren till kontoret stängd om det är obemannat för att inte skylta med var vär-
desaker/kassaskåp kan finnas 
Installera vid behov överfallslarm på enheten 
Se till att rutiner vid kris finns uppsatta med nödvändiga telefonnummer med mera 
enligt nedan:  
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Rutiner när någon har blivit utsatt för hot eller våld 
Gör så här: 
 
Omedelbart
Larma vid behov polis eller ambulans, telefonnummer: 112. 
Kontakta Eva Hultgren 070-522 77 59. Om hon inte finns på plats kontakta i första 
hand ansvarig driftchef Peter Öhrström 070-5908814 eller Richard Böhme 070-
8797756, därefter antingen Per Åkesson 070-7747789 eller Maria Larsson 070-
2002657. 
Om kroppslig skada uppstår, ska någon om möjligt följa med till akuten. 
Avlasta arbetsuppgifter, lämna aldrig drabbad person ensaM 
Kontakta vid behov anhörig. 
Arbetsmiljöverket informeras omedelbart via personalchef!  
 
Inom 3 dygn
Den som drabbats ska få stöd och hjälp att bearbeta det som inträffat. Restaurang-
chefen med stöd av driftchef ska så fort som möjligt efter händelsen, ge stöd och 
hjälp att bearbeta det inträffade. 
Kontakta Företagshälsovården om behov finns 
 
Stockholm: Curera  08/441 14 00 
Uppsala: Uppsalahälsan 018/56 07 00 
Linköping: Östgötahälsan 013/22 22 44 
 
Växjö: Previa 0470/72 67 00 
Gävle: Previa 026/17 63 60 
Örebro: Previa 019/15 87 00 

 
Eventuell arbetsskadeanmälan skrivs tillsammans med restaurangchef och skydds-
ombud. Skickas till personalchef för vidarebefordran till Försäkringskassan. 
Glöm ej kamratstöd. 
 
Uppföljning 
Intervju sker på arbetsplatsen, ex. arbetsplatsträffen, där all personal ges möjlighet 
att bearbeta händelsen. Företagshälsovården kan stödja dessa. 
Utredning av tillbud – vad hände, hur kunde det ske, hur förebygger vi att det händer 
på nytt? Ansvarig: enhetschef tillsammans med personalchef 
Kontinuerlig kontakt vid eventuell sjukskrivning. Ansvarig: Enhetschef 
Följ upp händelsen med den drabbade/de drabbade efter 3 månader. Ansvarig: En-
hetschef 
Kontinuerligt följa upp riskbedömningar och uppdatera om behov finns. Anvarig: 
Enhetschef 
Årlig sammanställning av tillbud Ansvarig: Personalchef 
Se till att alla på enheten känner till risksituationer och vilka rutiner som finns vid 
dessa. Lämpligt är att ta upp dessa på personalmöten på enheten. Ansvarig: Enhets-
chef 
 
2007-01-03/ML 
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Intervjuer 
 
Sammanställning av intervju med Eva Hultgren 3, restaurangchef HÖRS, 3 januari 
2007. 

Policyfrågor och serveringstillstånd 
Vid intervju med restaurangchefen på HÖRS framkom att företaget ämnar följa 
förestående lagar och regler angående alkoholpolicy. Just nu ser man över befintlig 
policy och arbetar för att skärpa kraven. Eva Hultgren (E.H.) var något osäker gäl-
lande HÖRS befintliga serveringstillstånd. Alkohol serveras i Rotundan, Lilla Salen 
och på Lantis. Rotundan och Lilla Salen serverar för allmänheten medan Lantis 
ordnar fester för slutna sällskap. Dessutom serveras alkohol på fakultetsklubben, där 
enbart klubbmedlemmar är välkomna, medlemmarna består av lärare på universite-
tet. HÖRS restaurangchef var oklar över hur många tillstånd som finns.  Puben (Ro-
tundan) har ett ”vanligt serveringstillstånd”, men om det finns tillstånd till övriga 
verksamheter och hur dessa i så fall ser ut, var E.H. oklar kring. Tillstånden kan, 
enligt restaurangchefen, inte lånas ut.  

Utbildning och lokaler 
När det gäller utbildning i ansvarsfull alkoholservering har restaurangchefen själv 
deltagit i STAD - utbildningen och hon känner till att även ”Brittis” som ansvarar 
för de stora pubarna samt den person som är programansvarig också deltagit i sam-
ma utbildning. Samtliga personer som serverar alkohol på puben är anställda av 
HÖRS. Vidare tror E.H. att det inte finns några krav på utbildning i ansvarsfull al-
koholservering när det gäller de slutna festerna. Vid dessa fester anlitas uteslutande 
bemanningsföretag till att sköta alkoholserveringen. Dock ska alltid någon av de 
ansvariga finnas på plats även vid dessa tillställningar. Samma personer ansvarar 
även för att informera personerna från bemanningsföretagen om befintliga riktlinjer 
kring alkoholserveringen. Restaurangchefen gör gällande att de aktuella lokalerna 
ägs av Stockholms universitet. Studentkåren hyr Rotundan, Lilla salen och Stora 
puben av Stockholms universitet medan HÖRS hyr Lantis av samma ägare.  
 

Alkoholservering, riktlinjer och säkerhet 
På puben (Rotundan, Lilla Salen och Stora Puben) serveras alkohol till allmänheten 
(företrädesvis studenter) medan festerna på Lantis inte hålls för studenter utan för 
olika företag. På fakultetsklubben sker servering uteslutande till klubbmedlemmar 
(lärare). Även under dessa aftnar sker alkoholservering med hjälp av bemannings-
personal liksom att en ansvarig från HÖRS alltid finns på plats. E.H. var dock osä-
ker på om denna person deltagit i någon utbildning i ansvarsfull alkoholservering. 

 
Gällande de slutna festerna på Lantis så finns riktlinjer för säkerheten uppsatta på 
anslagstavlor, bland annat riktlinjer för hur man kontaktar Securitas, E.H. var emel-
lertid osäker på om så var fallet beträffande puben. Vakter finns alltid minst två st. 
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på puben men ej i samband med de slutna festerna eller på fakultetsklubben. Vakter-
na kontrollerar åldern på dem som besöker puben. Ålderskontroll sker även på de 
slutna tillställningarna. Restaurangchefen var osäker på vilka serveringstider som 
gäller i samband med pubar och fester, hon gissade att puben fick servera alkohol till 
kl. 01 och att Lantis kunde göra det till kl. 01.30.  

 
Vidare räknade E.H. upp de krav som hon ansåg föreligger för att få servera alkohol. 
Det rörde sig om att kunna servera minst tre varmrätter, att gästernas ålder ska vara 
minst 18, att ingen alkohol får serveras till överförfriskade, att bara servera öppnade 
flaskor, att inte servera någon som är märkbart drogpåverkad, att god ordning i loka-
len föreligger, att alkoholen ska säljas till ett skäligt pris (lägst inköpspris x 3) samt 
att serveringen måste upphöra senast en halvtimme innan stängning. På frågan om 
hur man nekar en person att bli serverad kunde E.H. inte svara för hur all personal 
agerar. Hennes förslag var att t.ex. erbjuda personen kaffe istället och att alltid hälsa 
gästen välkommen tillbaka.  
 
Alkoholkonsumtion 
Restaurangchefen hade därtill ingen uppfattning om studenternas alkoholkonsum-
tion, under den (enda) pubkväll hon deltagit var stämningen lättsam. Enligt en kolle-
ga som arbetat länge är studenternas alkoholkonsumtion under kontroll. E.H: s för-
slag till förebyggande åtgärder var att se till att personalen i så hög grad som möjligt 
var utbildad och informerad om rådande regler. Vidare framkom att HÖRS inte har 
något närmare samarbete med myndigheter eller polis, men att kontakter fanns dem 
emellan. Ett litet samarbete sker dock med Studenthälsan som deltagit i möten med 
HÖRS restaurangråd.  
 
I övrigt har E.H. inte kommit i kontakt med andra droger i samband med några pu-
bar eller fester. Alkoholfria tillställningar sker vanligtvis inte på puben eller på Lan-
tis kvällstid, men Lilla Salen samt Fakultetsklubben anordnar poesikvällar och lik-
nande då och då (Intervju med Eva Hultgren, restaurangchef HÖRS, 3 januari 2007). 
 
 
Sammanställning av intervju med Peter Örström, driftschef HÖRS restauranger, 8 
januari 2007 
 
Policy 
HÖRS policy är den rådande lagstiftningen på området. Peter Örström (P.Ö.) erfar 
att denna efterlevs i verksamheten 
 
Servering och tillstånd 
HÖRS driftchef gör gällande att alkoholservering för studenter (allmänheten) sker i 
Allhuset och i samarbete med den programansvarige på studentkåren. Därutöver 
anordnas andra typer av fester på Lantis, t.ex. för företag. Ibland serveras alkohol 
även i Aula Magna, oftast i typiska mingelsituationer då en eller ett par drinkar ser-
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veras, för dessa tillfällen söker HÖRS ett tillfälligt serveringstillstånd. Vidare återger 
P.Ö. att HÖRS innehar ett permanent tillstånd för Lantis och Bistrot (Allhuset). 
Pubkvällar för studenter ordnas på onsdagar tillsammans med kåren. Det permanenta 
tillståndet gäller också Fakultetsklubben, vilken är öppen för medlemmar, huvudsak-
ligen personer som är anställda på Stockholms universitet. 
 
Enligt driftschefen är all serveringspersonal anställda av HÖRS och de flesta har 
deltagit i STAD utbildningen, några har gått en kortare variant. Detta ses nu över för 
att avgöra om alla bör gå STAD utbildningen. P.Ö. känner till hur ansökningsförfa-
randet för att få ett tillstånd går till och berättar att det är en kollega som håller i 
detta liksom i kontakterna med tillståndsenheten. Lokalerna ägs av Akademiska 
Hus, vilka hyr ut till Stockholms universitet, HÖRS hyr av Stockholms universitet. 
 
Säkerhet 
Beträffande pengahantering används bl.a. godkända kassaskåp. För brandsäkerheten 
finns, enligt driftschefen, utrymningsvägar. På studentpubarna används vakter från 
vaktbolag. I övrigt har man samma principer för säkerheten som gäller för lunchre-
staurangerna. Vidare framför P.Ö. att studentpubarna har samma kontroll av besö-
karna som andra restauranger, verksamheten är öppen för alla och man kollar ålder 
och berusningsgrad. Gällande de slutna festerna efterföljs SHR:s villkor, vilka inträ-
der i samband med själva bokningen av festen. 
 
Alkoholkonsumtion 
Driftschefens har ingen direkt uppfattning om studenternas alkoholkonsumtion ef-
tersom han sällan är på plats på pubarna. P.Ö. uttrycker att studenterna är festglada 
och att han tror att konsumtionen bland studenterna är något högre än bland andra. 
Han tror emellertid inte att HÖRS pubar bidrar till en högre totalkonsumtion, trots 
pubarnas låga priser. Denna beror snarare på de slutna fester som sker inom student-
föreningarna samt privata fester, vilka båda inbjuder till festande. 
 
P.Ö. har vidare ingen uppfattning om i vilken omfattning det finns alkoholproblem 
bland studenterna, han förmodar dock att det förekommer. För eventuella alkohol-
problem bland HÖRS gäster finns ingen särskild handlingsplan eller policy för att 
hantera detta. När det gäller personalen har man ett alkohol- & drogpolicy dokument 
(ovan), vilket för närvarande är under omarbetning och ska vara klart under första 
halvan av 2007 (utarbetas av Maria Larsson på HÖRS). 
 
Övrigt 
Vidare meddelar driftschefen att de inte anordnar några alkoholfria tillställningar 
specifikt, i det avseendet hänvisar han till de caféer på Frescati som har öppet till kl. 
20.00. HÖRS bedriver, enligt P.Ö., inget särskilt samarbete med vare sig polis, Stu-
denthälsan eller andra myndigheter. Han tror inte heller att något ytterligare stöd 
behövs. Däremot menar han att HÖRS har bra kontakter med tillståndsmyndigheten 
samt att de är öppna för samarbete med andra om det skulle bli aktuellt. Han påpekar 
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samtidigt att HÖRS verksamhet är alkoholrelaterad till högst 5 procent varav kanske 
2-3 procent berör studenter. 
 
Till sist anser P.Ö. att man kan fundera över de former under vilka alkoholservering 
till studenterna sker idag. Strukturen studenter – utskänkning – HÖRS är rätt annor-
lunda i förhållande till normal alkoholservering. I jämförelse med andra restauranger 
är studenterna en specifik målgrupp som inte kan hanteras på sammas sätt, t. ex så 
måste prissättningen vara lägre för att folk ska komma till puben. Målet är väl att på 
något sätt behålla en levande miljö på universitetsområdet även kvällstid (Intervju 
med Peter Örström, driftschef  HÖRS restauranger, 8 januari 2007). 
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Appendix 4. Stockholms Universitets Studentkår (SUS) (alkohol- och 
drogpolicy, intervjuer med nyckelpersoner samt observationer).  
 

Alkoholpolicy (antagen 2005-12-15). 
 
Entrén och innemiljön 
 
Vakt/entrévärd, minst 4 personer. (Undantag kan göras vid mindre tillfällen) 
Det finns alltid någon som har översikt över gästerna, t.ex. plockpersonal, vakter och 
de som är överst ansvariga. 
Vakterna kontrollerar flödet på gästerna för att undvika folkstockning vid entré och 
garderob. 
Vakterna håller räkning på antalet gäster. 
Det finns tydliga nödutgångar. 
Plocka bort tom glas/flaskor så att gäster får plats så fort som möjligt. 
Försöka se till att det finns sittplatser för gäster som vill äta. 
Avvisa påverkade personer redan i dörren. 
Kolla legitimation i dörren och, vid minsta tvekan, även i baren. 
Försök hålla koll på gästerna genom kommunikation när man plockar i baren. 
Var lyhörd för sexuella trakasserier. 
Var lyhörd för diskriminering. 
Samtliga nyktra och städade personer sålls in enligt köstysteM 
Skylta tydligt att vi kollar legitimation vid dörren. 
 
 
Omhändertagande av gäster 
När de är berusade: 
Erbjud vatten/alkoholfritt alternativ 
Barpersonalens uppgift (meddela de andra i personalen om köpstopp) 
Personalen avvisar gästen 
Om gästen uppträder hotfullt avvisas denne med hjälp av vakt. 
 
Förebyggande åtgärder 
Mat och alkoholfritt alternativ finns till förmånliga priser. 
Ofäntliggöra alkoholpolicyn för gäster och personal. 
Låt vatten vara lättillgängligt och gratis. 
 
Marknadsföring och prissättning 
 
Alkoholfritt är alltid billigare än alkohol haltig alternativ. 
Alkoholfria alternativ upptar lika mycket plats i marknadsföringen. 
Mängden av alkohol påverkar priset, t.ex. fast centiliter pris på sprit. 
Personalen rekommenderar och talar om för gästen att det finns svagare drinkar. 
Fasta intervaller vad gäller alkoholmängd i drinkar. 
 
Utbildning av personalen för en mer ansvarsfull alkoholhantering 
De lär sig att stå på sig. 
Poängterar att vi inte har skyldigheter att servera. 
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Teamkänsla! 
Ge tillfälle att diskutera verksamheten. 
Kort genomgång innan varje serveringstillfälle. 
Snabb kurs för alla nya pubjobare, där man går igenom alkoholpolicyn. 
Kvällens arbete är schema lagt och tydligt. 
”Praoperiod” där nya successivt utbildas och de som är mer erfarna guidar. 
 
 
 
 
 
    ____________________  ____________________ 
     Mästare 6M:     Mästare 6M: 
 
 
   _____________________  ____________________ 
    Mästare Klubb:     Vice Mästare Klubb: 
 
 
 
   ____________________  ____________________ 
    Kårordförande:   Programansvarig: 
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Intervjuer 
 
Sammanställning av intervju med Britt-Marie Crivier, ansvarig för driften av Allhu-
sets pub, 25 maj 2007. 
 
I Allhusets verksamhet finns en kvinna som ansvarat för pubens verksamhet sedan 
1988. Britt-Marie Crivier (B-M C), är anställd av HÖRS restauranger och ansvarar 
för driften av pubar och fester. Personalen som arbetar på puben är formellt anställd 
av Hörs men deras löner som är en viss procent (fick inte veta hur stor) av försälj-
ningen, går direkt till Stockholms Universitets Studentkår. 
 
B-M C berättar att Hörs har tillståndet för alkoholservering men att hon själv har ett 
personligt utskänkningstillsstånd som ligger i Länsstyrelsen. Hon har inte sett till-
ståndet och kan inte berätta vad som står i det. B-M C berättar vidare att när hon 
började som pubansvarig fick alla som arbetade på baren dricka två starköl under 
arbetstid. I dag gäller noll tolerans. Överlag drack studenterna mera på 1980- och 
1990-talet än vad de gör i dag. Pubkvällarna kunde vara ganska stökiga och persona-
len fick tillkalla polishjälp. Tiderna har förändrats sedan dess. Den mest populära 
puben är onsdagspuben som besöks av i snitt 600 personer per kväll. Enligt B-M C 
är stämningen på pubarna bättre då det är mycket folk. Alla tycks ha roligt och det är 
ytterst sällan vakterna måste ingripa. Under våren 2007 har vakterna anlitat polisen 
en gång, det gällde en narkotikapåverkad person som vägrade att visa sin legitima-
tion. Personen var sedan tidigare känd av polisen och blev så småningom dömt för 
narkotikabrott och motstånd mot tjänsteman (Han slog till en av vakterna.) 
 
B-M C har ingen formell utbildning för sitt uppdrag (förutom en halv STAD utbild-
ning) men har lång yrkeserfarenhet. Övrig barpersonal har STAD utbildning eller en 
alternativ utbildning som kåren bekostar. Personalen arbetar i baren i snitt 1,5 år och 
nya lärs upp av de äldre och mer erfarna. Kårens policydokument gäller och efter-
levs. Enligt B-M C har det förekommit att utbytesstudenter och studenter från Sö-
dertörn har försökt smuggla in egna flaskor. Med vakternas hjälp har hon dock be-
slagtagit flaskorna. Den som har blivit ertappad har inte försökt igen. Antalet vakter 
som anlitas beroende på hur antalet besökare. Som mest får 800 personer plats och 
då har man sex vakter. Vid varje pubkväll finns det en matsedel som innehåller två 
vanliga rätter och en vegetarisk. Maten finns i Bistros kök och B-M C gör i ordning 
den. Det händer inte så ofta att någon frågar efter mat. Den årliga musikfestivalen 
som är gratis och öppen för alla som har fyllt 18 år heter i år Re:Publik och sker den 
1-2 juni. Vissa områden kring Lantis stängs av med kravallstaket för att undvika att 
underåriga kommer in. Under dessa dagar serverar man öl och cider på burk för att 
undvika glaskross och underlätta serveringen. B-M C tycker att festivalen var roliga-
re förr med mera aktiviteter (inte bara musik) och olika mattält. B-M C har under 
flera års tid arbetat för att kåren skulle ta över pubens serveringstillstånd och den 
nuvarande övermarskalken är positiv till detta. 
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Enligt B-M C behövs det inte något ytterligare stöd för hanteringen av alkohol på 
puben. Det finns inte heller någon överkonsumtion. Tillställningarna är mycket 
städade och studenterna sköter sig. Barpersonalen har inte svårt att neka någon att 
bli serverad alkohol utan ber vederbörande att vila litet och dricka några glas vatten. 
I fall någon har druckit för mycket brukar kompisar ta hand om honom/henne och 
följa personen hem. Det finns inget ytterligare samarbete med myndigheter utom  
med polisen. B-M C trivs mycket bra med sitt arbete och är hedersmedlem vid seni-
orkollegiet på kåren (Britt-Marie Crivier, 25 maj 2007).        
 
Sammanställning av intervju med Bebben Teglear, programansvarig för 
pubverksamheten inom Stockholms studentkår, 28 nov 2006. 
 
Policy 
Stockholms universitets studentkår har en dokumenterad alkoholpolicy (ovan) som 
håller på att förnyas, den nya policyn ska vara klar i januari 2007. Den som har hu-
vudansvaret för Stockholms universitets studentkårs pub verksamhet (programan-
svarig) blev intervjuad ang. den aktuella kartläggningen. Bebben Teglear (B.T.) 
framhöll vikten av det praktiska arbetet, mottot att hellre neka en för mycket än en 
för litet gäller bland dem som serverar alkohol, det räcker att en person noterat en 
berusad gäst så gäller det. Vakter finns närvarande alla onsdagar och fredagar samt 
vid alla större tillställningar. B.T. tyckte att alkohol policyn efterlevs, särskilt genom 
en gemensam dialog mellan dem som arbetar i pubarna. En ålderskontroll sker för 
samtliga gäster.  
 
Serveringstillstånd 
Enligt den programansvarige innehas serveringstillståndet av Högskolerestauranger 
AB. Studentkåren har således inget eget tillstånd. Ansökan om serveringstillstånd 
görs till tillståndsmyndigheten och med utlåtande av polisen. Fakulteterna, naturve-
tenskapliga, humanistiska, data- och systemvetenskap, ekonomiska, samhällsveten-
skapliga, juridiska har varsin lokal och tillstånd för sina kårmedlemmar. Högskole-
restaurangen (HÖRS) har däremot ett permanent allmäntillstånd utan restriktioner, 
erfar B.T. Studentkåren äger delvis de lokaler som alkoholen serveras i.31 Kåren har 
således inga tillstånd att låna ut, däremot kan lokalen lånas ut till underföreningar 
men serveringen sköts då av kåren (även representanter från föreningarna kan sköta 
serveringen). På onsdagar och helger anordnar HÖRS pubkvällar med upp till 400-
500 gäster, vid dessa tillfällen måste alltid någon tillståndsansvarig från HÖRS fin-
nas på plats. Vid andra tillfällen, då det är 20-100 besökare, ska en serveringsansva-
rig finnas på plats. Vidare meddelar B.T. att kåren nominerar serveringsansvariga, 
men HÖRS fattar besluten i frågan.  
 

 
31 Studentkårerna på Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska 
Institutet äger tillsammans 85 % av lokalerna. 
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Utbildning och anställning 
Sedan i juni 2006 är alla som serverar alkohol anställda HÖRS, förutom på de slutna 
festerna. HÖRS har emellertid inga slutna fester, enligt B.T. Samtliga personer som 
serverar alkohol (ca 15-20 pers.) har deltagit i Studenthälsans utbildning, två perso-
ner. (varav en B.T.) har gått STAD utbildningen. Dessutom sker alltid internutbild-
ning till dem som arbetar, då går de ansvariga igenom praktiska saker liksom verk-
samhetens gemensamma värdegrund. Den programansvarige gör gällande att pubens 
besökare i hög grad är studenter, men även andra gäster förekommer, alla måste vara 
över 18 år. Arrangemang som anordnas av kåren är pubar, dans, teater, poesi, debat-
ter och liknande. 
 
Kontroll, regler och säkerhet 
Vidare menar B.T. att kontrollen av vilka som besöker lokalen sköts av vakter och 
efter kl.22.00 även av ”värdar”, vid samma tidpunkt tas även en entréavgift. Det som 
kontrolleras är ålder och berusningsgrad. På vardagarna serveras alkohol fr.19.00-
00.30 och lokalen stänger kl. 01.00. På helgerna serveras alkohol fr. 21.00–02.30 
och lokalen stänger kl. 03.00. De krav som, enligt B.T., ställs för att få servera alko-
hol är att HÖRS har matservering, god hygien i lokalerna, att det inte serveras alko-
hol till minderåriga eller överförfriskade liksom att det inte förekommer droger. 
Ytterligare meddelar B.T. att om man nekar en person att bli serverad alkohol ska 
det ske vänligt men bestämt, om man inte vågar säga till eller misslyckas så tar bar-
chefen vid och om inte det fungerar så blandas till sist mästarna in. När det gäller 
säkerheten står Akademiska Hus för brandskydd, meddelar B.T. Brandgenomgångar 
görs alltid med nya personalgrupper. Brandsläckare och automatlarm finns. Beträf-
fande våld så är vakterna utbildade för sådana situationer. I övrigt arbetar man, en-
ligt B.T., förebyggande och försöker undvika fylla samt att det samlas för många 
människor i lokalen (ej fler än 650 pers). Andra knep kan vara att möblera på ett sätt 
så att människor inte samlar sig på ett och samma ställe, att sänka ljudvolymen eller 
att öppna dörren.  
 
Alkoholkonsumtion 
Den programansvarige ansåg att alkoholkonsumtionen bland pubbesökarna på uni-
versitet är lägre än inne i city, särskilt gällande de små pubarna där det ofta finns en 
hög igenkänningsgrad bland besökarna. Vidare tror han att konsumtionen bland 
studenterna är lägre än vad ryktet medger, medan det kan vara högre bland de stu-
denter som jobbar på kårerna och pubarna och på deras slutna fester. Överkonsum-
tion av alkohol finns bland barpersonalen och på de efterfester som tar vid när puben 
stängt. Någon utarbetad plan för att hantera detta finns inte men man har vissa regler 
när det gäller de egna medlemmarna. Man har som policy att ingen ska behöva åka 
hem ensam om man inte bor väldigt långt bort, i så fall ser man till att personen i 
fråga åker hem i taxi. Om man ser att någon har problem försöker man tala med 
personen i fråga och man arbetar med attityder. Enligt B.T. accepteras inte våld. 
Sista utväg för den som har alkoholproblem är uteslutning ur kårens pubverksamhet. 
På frågan om idéer kring förebyggande så framhöll B.T. arbetet med attityder kring 
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drickande och andra mjuka frågor som grupptryck inom en viss dryckeskultur. Våld 
är inget större problem inom verksamheten, meddelar han. 
 
Övrigt 
Tillsist återger B.T. att kåren inte samarbetar med polis eller tillståndsmyndigheten, 
däremot i viss grad med Studenthälsan. Alkoholfria tillställningar förekommer, det 
kan vara debatter eller teater, ett par större alkoholfria tillställningar per år genom-
förs. B.T. uttrycker ett behov av att se över befintlig utbildning kring alkoholser-
vering (Intervju med Bebben Teglear 28 nov 2006, programansvarig för pubverk-
samheten inom Stockholms studentkår). 

 
 
Sammanställning av intervju med Marcus Hedin (M.H.), mästare i Säxmästeriet och 
driver onsdagspubarna i Allhuset, 12 januari 2007. 
 
Policy och tillstånd 
Policyn är, enligt Marcus (M.), att inte överservera och han menar att detta också 
efterlevs inom verksamheten. M känner inte riktigt till hur det fungerar när man 
söker ett serveringstillstånd. Säxmästeriet har genom restaurang HÖRS ett allmänt 
tillstånd.  
 
Utbildning och anställningsformer 
M.H. har tillsammans med flera av de andra som jobbar på pubarna deltagit i Stu-
denthälsans utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Han menar att han också bor-
de ha deltagit i STAD utbildningen, vilket han kanske kommer att göra denna ter-
min. De som inte deltagit i någon utbildning ska inte servera alkohol. Vidare berättar 
mästaren att de som serverar är timanställda hos Lantis. Egentligen vill samtliga 
arbeta ideellt, bland annat på grund av att kåren inte har råd att betala ut arbetsgivar-
avgifter. Just nu pågår en diskussion om vem av kåren och restaurangen (HÖRS) 
som ska ha tillståndet. M.H. gör gällande att målet är att serveringstillståndet ska 
flyttas till kåren. 
 
Arrangemang och lokaler 
Säxmästeriet ordnar en sittning per termin på Lantis. Då serveras gästerna alkohol 
till maten och därefter erbjuds barförsäljning i mästeriets regi. Ibland arbetar Säx-
mästeriets personal även på studentfester och liknande. De lokaler som används för 
de olika arrangemangen är Allhuset, Restaurang Lantis, vilka ägs av Akademiska 
hus M.H. menar emellertid att han inte behöver hålla koll på lokalfrågan då detta 
ansvar ligger på den programansvarige (Bebben Teglear). Säxmästeriet anordnar 
därtill fester för andra studenter som arbetar med pubar, antalet gäster kan då vara 
mellan 50-180 personer. 
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Säkerhet och riktlinjer 
Beträffande säkerheten på festerna/pubarna nämnde M.H. att de brukar ha brandöv-
ningar och att det finns vakter. Personer som blir aggressiva eller våldsamma ute-
sluts ur festverksamheten. Enligt säxmästeriets mästare kräver deltagande i mästeri-
ets fester en avslappnad attityd, festerna ska kännas trevliga. När det gäller kontrol-
len av vilka som får komma till festerna så ska alla deltagare anmäla sig med lö-
senord via hemsidan. Endast mästarna har tillgång till denna sida via lösenord, så 
alla gäster blir anmälda via en mästare som sedan ansvarar för de gäster denna an-
mält. Det går inte att anmäla folk utifrån, enligt M.H. Alla mästare möts en gång per 
månad för att diskutera denna typ av frågor. Tiderna för servering på sittningarna är 
kl.18.00 – 01.00 på vardagar och 18.00 – 03.00 på helger. Allmänna alkoholser-
veringskrav gäller på dessa fester även om det kan var något mer tillåtande. M.H. 
menar att de flesta gäster kan ta ett nekande svar att bli serverad av barpersonalen. I 
de flesta fall är mästerierna knutna till en utbildning, men så är det inte beträffande 
Säxmästeriet. Några verksamma är icke studerande och även på vissa fester deltar en 
del gamla studenter. 
 
Alkoholkonsumtion 
Angående alkoholkonsumtionen så anser M.H. att mästeristerna inte är representati-
va i förhållande till övriga studenter. Han tycker att alkoholkonsumtionen är rätt hög 
bland dem som engagerar sig i mästerierna. Därtill tror M.H. att studenter/unga har 
något högre alkoholkonsumtion än andra. På frågan om överkonsumtion menar 
mästaren att denna sker på mästeristernas efterfester. Han tror dock inte att det är 
något problem för berörda utan att detta festande är en övergående fas i livet, man 
festar på det här sättet i ett par år. M.H., återger vidare, att det inte finns någon hand-
lingsplan ifall problem skulle uppstå, istället sker en hög social kontroll med bra 
nätverk. Avseende förebyggande åtgärder svarar mästaren att detta inte är aktuellt 
eftersom kulturen i sig går ut på att alkohol ska förtäras i rätt stora mängder och på 
ett speciellt sätt. M.H. pratar om en alkoholglorifierande kultur som är övergående 
för de flesta studenter, vilka i detta fall har valt denna miljö själva. Säxmästeriet har 
inget samarbete med myndigheter eller liknande, mycket sköts mästerierna emellan, 
menar han. 
 
Övrigt 
M.H. har inte sett mycket av andra droger i verksamheten, han vet att tre-fyra perso-
ner röker på då och då. Några alkoholfria tillställningar förekommer inte, men där-
emot finns alkoholfria drycker liksom en och annan helnykter mästare. M.H. tror 
inte att något ytterligare stöd behövs beträffande alkoholhanteringen i verksamheten. 
Han tycker att ett mer professionellt synsätt framträder vid arrangemang av pubarna 
än vad som sker vid mästerifesterna. Till sist tycker M.H att festerna i studentkorri-
dorerna är rimligare att titta på beträffande problem (Intervju med Marcus Hedin, 
mästare i Säxmästeriet och driver onsdagspubarna i Allhuset, 12 januari 2007). 
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Telefonsamtal med Mia Sand, kårordförande, 1 febr. 2007. 
Kårordföranden har det yttersta ansvaret beträffande alkoholhanteringen i kårens 
verksamhet, men besitter ingen detaljkännedom Styrelsen tar upp de ärenden som 
kommer in men vad gäller alkoholhanteringen och säkerheten hänvisar hon till Beb-
ben Teglear som arbetar praktiskt med dessa frågor. Hon lovar dock mejla över 
policydokumentet som kåren har angående dessa frågor.32

 
Observationer 

 
Allhuset den 29 nov 2006. 
 
Allhusets tillställning är ett serveringsställe med pub och dans, inklusive DJ. I baren 
arbetar ca 8 personer denna kväll. Lokalen är lång och utdragen med klar matsals-
känsla, gråvita väggar med gröna bårder. Vid den aktuella tidpunkten för besöket, 
kl.20.15, befinner sig ca 10 gäster i lokalen. Det finns inga vakter på plats och inte 
heller någon kontroll av legitimationer kan noteras. Garderob finns, men tveksamt 
om den var aktiv. Matmenyn saknas men smörgås kan serveras. Efter en stund upp-
ger bartendern att de skulle kunna fixa mat för 100 kr!! (hur kan de inte ha matme-
ny?? ) 
 
Puben på Allhuset har fullständiga Rättigheter. Det var i alla fall inga svårigheter att 
finna dryckesmenyn. 
Priser drycker: 
1 glas rödvin → 30 kr 
4cl → 45 kr 
6cl → 65 kr 
Shot → 36 
White russian  
Rosa Pantern 
P2 
Tequila Sunrise 
Gin & Tonic 
 
Vid 21-tiden dök 3-4 vakter upp. Från kl.22.00 tog de entréavgift. Nödutgång och att 
brandsläckare noteras i lokalen. Överlag vara avsaknaden av trevlighetsfaktor påfal-
lande, en något kylig men inte otrevlig stämning. 
 
 
Allhuset (Lilla Salen) 14 dec. 2006 Tid: ca kl. 18.30-20.00. 

 
32 Jenny Almenäs som är förvaltningsansvarig inom studentkåren kontaktades därtill. Hon 
hade ingen kännedom om varken alkoholhantering eller säkerhetsfrågor vad gäller studentpu-
bar på Frescatiområdet. Jenny hänvisar till Bebben Tegelaar och kårordförande Mia Sand i 
dessa frågor (telefonsamtal m. Jenny Almenäs, 1 feb 2007). 
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För kvällen ordnandes Poetry Slam, vilket för den oinvigde innebär att man tävlar i 
poesiuppläsning. Tillställningen var öppen även för icke studenter, dock 30 kr i 
entréavgift för ickestuderande. Lilla salen är ett litet rum i Allhuset med ca fem-sex 
små bord med ungefär 25 sittplatser. För kvällen hade arrangörerna tänt ljus på alla 
borden. Längst in på bardisken serveras pepparkakor i en burk, bredvid återfinns den 
minimala dryckesmenyn (se nedan) Den ordinarie bartendern var sjuk och den vika-
rierande bartendern nybörjare. Alkoholmenyn var därför begränsad i förhållande till 
det normala utbudet. Matmeny saknades. Vid 19-tiden hade det anlänt 8-10 gäster. 
Vi kunde inte notera någon legitimationskontroll och inte några vakter.  
 
dryckesmeny 
Alkohol: Cider 30 kr, Glas vin 25 kr, Öl 30 kr  
Övrigt: Coca Cola 10 kr 
 
Allhuset 27 april 2007. 
 
Ca 100 gäster vid 24 tiden, gästantalet utökas något framåt 01 tiden. Fyra ordnings-
vakter finns på plats varav två möter oss i dörren, där även en entrévärd sitter och tar 
emot entréavgiften på 50 kr. I lokalen pågår en konsert med extremt hög ljudnivå. 
Två till fyra personer arbetar i baren.  
 
Matmeny saknas men det går bra att köpa en smörgås.  
 
Dryckesmeny 
Grolch 19 kr 
Stor stark 25 kr 
Mariestad 29 kr 
Cider 29 kr 
Glas vin 25 kr 
Vodka Hustler 4:a 45 kr, 6:a 65 kr. 
 
Någon legitimationskontroll förekommer i princip inte. Överlag väldigt unga perso-
ner i lokalen, tveksamt om de yngsta (flera iklädda studentmössor) fyllt 18 år. Vid 
00.30 avslutas konserten och en DJ tar vid. Generellt städad tillställning, någon 
enstaka överförfriskad noteras. 
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Appendix 5. Övriga kårföreningar (intervjuer m. nyckelpersoner samt 
observationer). 
 
Sammanställning av intervju med Anna Kjellman, klubbmästare Naturvetenskapliga 
föreningen, 10 januari 2007 
 
Policy och tillstånd 
Anna Kjellman (A.K) är klubbmästare i Naturvetenskapliga föreningen, hon ansva-
rar för arrangemang av pubar och fester i föreningen. Föreningens policy (”måtto”, 
förf. egenanmärkn.) är “att man ska dricka lagom”. A.K. anser att detta efterlevs väl 
inom föreningen. Serveringstillståndet tillhör föreningen, klubbmästaren känner inte 
till hur processen går till för att ansöka om serveringstillstånd. Hon har varit med 
och ansökt om tillfälligt tillstånd vid några tillfällen, då fyllde hon i några blanketter 
och betalade en avgift. Föreningens tillstånd gäller föreningens medlemmar vilka 
också kan ta med en gäst. Tillståndet är bundet till lokalen (Greens Villa) som före-
ningen, med viss hjälp av Naturvetenskapliga fakulteten, hyr av Akademiska Hus. 
Det händer att t.ex. doktorander lånar lokalen till disputationsfester där alkohol säljs. 
Vid dessa tillfällen finns alltid en serveringsansvarig från föreningen på plats. 
 
Utbildning  
Klubbmästaren samt övriga serveringsansvariga har deltagit i STAD-utbildningen, 
vanligtvis rör det sig om ca 7 pers per år. Några har även deltagit i Studenthälsans 
utbildning, vilken inte är godkänd för dem som ska vara serveringsansvariga men 
kan funka för övriga som serverar samt att de får bättre kunskap om alkoholhanter-
ingen. Samtliga som serverar alkohol i pubarna arbetar ideellt och är studenter. Det 
fungerar så att föreningen förutom att anordna regelbundna pubar för medlemmarna 
även organiserar några större fester vid inspark samt interna fester för dem som 
arbetar med klubbmästeriet. Vid de interna tillställningarna är det styrelsen som 
anordnar och också står i baren. 
 
Säkerhet och regler 
Beträffande säkerheten har det inte uppkommit några problem i föreningen. Det 
finns telefonnummer som serveringsansvariga kan ringa ifall något skulle uppstå. 
A.K känner inte till om det finns några särskilda riktlinjer för säkerheten, beträffan-
de t.ex. brand, våld eller stöld. Ytterligare nämner klubbmästaren att de inte har 
några vakter men att vakter kan tillkallas vid behov. Det finns inget behov av sär-
skild kontroll av gästerna då de flesta är bekanta sedan tidigare. Pubarnas öppettider 
är 17.00-00.00 på torsdagar och 18.00-03.00 på helgerna, alkoholserveringen upphör 
emellertid 30 min innan stängningsdags. De krav som gäller för att få servera alko-
hol är enligt klubbmästaren: att kunna servera minst tre rätters mat, att en ser-
veringsansvarig alltid är på plats. I övrigt kan hon inte komma på några särskilda 
krav. Om någon blivit nekat att köpa alkohol ser man till att alla som serverar vet om 
detta, A.K menar att det aldrig uppstått några problem i det avseendet. 
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Alkoholkonsumtion 
Vidare anser A.K. att alkoholkonsumtionen kan vara hög bland några av studenter-
na, men att de flesta inom föreningen månar om sin fysiska hälsa. Hon tycker inte att 
alkoholproblem existerar i någon högre omfattning, men kan känna sig lite orolig för 
ett fåtal studenter. Klubbmästaren menar att de försöker hålla koll men att det inte 
finns någon handlingsplan för att hantera personer med alkoholproblem. Hon har 
heller inga konkreta idéer om förebyggande åtgärder. Det har förekommit att de som 
serverat delat ut alkoholfria alternativ. Om någon är överförfriskad serverar man 
vatten till personen i fråga istället för alkohol.  
 
Övrigt 
A.K säger att man också anordnar alkoholfria tillställningar, t.ex. kvällar med säll-
skapsspel eller fotboll. Hon har inte hört att andra droger använts på föreningens 
fester. Till sist återger klubbmästaren att föreningen inte har något direkt samarbete 
med några myndigheter eller liknande. Hon tror inte heller att det behövs något 
utökat stöd i de här frågorna, även om det inte skulle vara fel. A.K anser att verk-
samheten fungerar bra och att de inte har några problem. 
 
 
Intervju med Henrik Warfvinge, klubbmästare, Samhällsvetenskapliga föreningen 
(SF), 23 nov 2006.  
 
Policy 
Att arbeta som klubbmästare/vice klubbmästare är, enligt Henrik Warfvinge (H.W.), 
ett förtroendeuppdrag som man väljs till för ett år i taget. Klubbmästeriet har ansvar 
för pubar och uthyrning av föreningslokaler, att föra vidare det man har blivit upp-
lärd genom tidigare klubbmästare, sätta upp riktlinjer och se efter att de följs. SF`s 
klubbmästeri har ingen skriven policy, den förs vidare muntligt. Enligt H.W. efter-
levs policyn och man har inte stött på några svårigheter. 
 
Serveringstillstånd 
SF har ett permanent tillstånd som gäller servering av alkohol mellan 16.00-01.00 
varje dag. Ungefär tio gånger per år söker föreningen ett förlängt tillstånd till kl. 
03.00, detta sker oftast i anslutning till privata fester. Klubbmästaren har gått en 
bartenderutbildning i Grekland samt STAD-utbildningen. Ytterligare tre medlemmar 
i klubbmästeriet har deltagit i STAD-utb. H.W. har själv lärt upp flera av dem som 
serverar och anser att han har ganska bra koll hur serveringen sköts. Underförening-
ar till SF (personalvetare, kriminologer) använder också lokalen till sina aktiviteter. 
Deras personal har fått utbildning vid tre olika tillfällen (kassa, servering) Dessutom 
hyrs lokalen ut till andra föreningar och privatpersoner. Vid privata tillställningar 
sköter klubbmästeriet baren. H.W. kommer inte ihåg hur processen går till när man 
söker tillstånd. Enligt klubbmästaren förekommer det inte någon utlåning av till-
ståndet, han anser att det är olämpligt att låna ut tillståndet. 
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Det krävs inte någon utbildning för att jobba med serveringen, men STAD utbild-
ning tillämpas. Allt arbete inom klubbmästeriet sker ideellt. Om man inte är utbildad 
får man STAD utbildning. Klubbmästare och vice klubbmästare väljer ut och anlitar 
serveringpersonalen. 
 
Lokaler 
Vidare meddelar H.W. att SF hyr föreningslokalen av Akademiska Hus. Varje tors-
dag anordnas pub med alkoholservering. Varannan tisdag hyr psykologerna lokalen, 
de har en psykologklubb. På onsdagar arrangeras ett utrikespolitiskt talarcafé. Ut-
över detta har föreningen olika alkoholfria föreningsaktiviteter t.ex. talarcaféer för 
tankeutbyte, infoträffar, poesi samt en teater. 
 
Säkerhet 
Gällande säkerheten så hävdar H.W. att alla känner alla, således anser man sig inte 
ha behov av en vakt utom när man ordnar mycket stora fester (insparksfest 260 
pers.). Om det uppstår oenigheter stävs det snabbt av övriga gäster och serverings-
personal, erfar H.W. Brandlarmet har kommit i gång vid ett tillfälle och fungerade 
då utmärkt. H.W. meddelar vidare att säkerhetspolicyn finns nedskriven i förenings-
stadgarna. Vid insläpp finns det personal vid ingången som kontrollerar legitimation 
samt studentlegitmation så att inga obehöriga eller underåriga kommer in när det 
serveras alkohol. Det är tillåtet att ta mig sig gäster. Klubbmästaren anser att det har 
varit ”jobbigt” att kolla insläppet vid Popaganda, eftersom så många under 18 år 
besökte festen och försökte komma in. Arrangörerna var tvungen att stänga bakdör-
ren. Mat serveras under hela kvällen när det serveras alkohol. Att säga nej till en gäst 
att bli serverad alkohol, är enligt H.W., en utmaning. Det kan ta tid att förklara men 
han menar att detta hitintills har gått bra med hjälp av lite rundsnack. Vidare menar 
H.W att det kan vara svårt att få folk att gå när serveringen är stängd.. klubbmästa-
ren erfar därtill att det inte har förkommit något bråk så att polisen tillkallats till 
platsen, stölder har heller inte inträffat. 
 
Alkoholkonsumtion: 
Enligt klubbmästaren är det stor skillnad mellan större och mindre städer när det 
gäller studenternas alkoholkonsumtion. I mindre städer samlas studenterna i kåren 
men t.ex. i Stockholm finns det gott om utbytesstudenter som dricker mer än ”vanli-
ga” studenter. De stannar ett år och vill ha kul. Studentkulturen är rätt fokuserad på 
drickande, menar han. Klubbmästaren själv anser sig ha druckit mer än han brukar 
under sitt klubbmästerskap. Alla dagar har samma värde men han dricker inte under 
arbete. Klubbmästaren anser inte att konsumtionen bland studenterna är bekym-
mersamt. Förra terminen blev en person nekad att köpa. De finns några stamkunder 
på föreningen men dessa dricker 1-2 öl per tillfälle. Enligt klubbmästaren kan man 
inte tala om överkonsumtion. Han kan inte uppskatta om och i vilken utsträckning 
det finns överkonsumtion av alkohol. Som H.W. ser det så finns inga alkoholpro-
blem bland studenterna. Man samarbetar med tillståndmyndigheten (STAD-
utbildning), ang alkoholserveringsfrågorna. 
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Övrigt 
Klubbmästaren har inte noterat några andra droger än alkohol, han tror inte att det 
förekommer. Alkoholfria tillställningar arrangeras rätt ofta. H.W. anser att det är 
viktigt att alla som serverar alkohol skall gå STAD utbildningen, detta borde vara ett 
krav. Man borde eftersträva bättre tillsyn enligt lagen, meddelar han vidare. Defini-
tionen av en sluten fest är enligt H.W: ”Ett bestämt antal människor som man har 
uppgifter om (namn och pers.nr)”. På middagarna förekommer efterinsläpp. 
 
På SF arrangerar man även fester för varandra, där kan man köpa billig alkohol. 
Klubbmästaren meddelar att de försöker att inte gå till överdrift med alkoholen på 
festerna, men att det ändå händer ibland. Till sist tycker han att föreningen har rätt 
bra koll i denna fråga (Intervju med Henrik Warfvinge, klubbmästare, Samhällsve-
tenskapliga föreningen, 23 nov 2006). 
 
 
Intervju med Josefin Lantz, ordförande i Föreningen Ekonomerna på 
”Kräftriket”, 17 dec. 2006. 
 
Ordföranden är halvtidsarvoderad och har varit klubbmästare förut. Klubbmästeriet 
ingår som ett av flera ansvarsområden. Föreningen har ett permanent tillstånd för 
slutna sällskap. Tillståndet gäller till kl.03.00 men pubkvällarna och festerna slutar 
vanligtvis kl. 01.00, dels för att personalen då kan åka hem tidigare och dels på 
grund av alkoholpolitiska skäl (för att undvika överkonsumtion). Insparksfesten 
slutar däremot 00.03. Josefin Lantz (J.L.) var inte riktigt säker på hur tillståndet ser 
ut, föreningen har haft det länge. Hon känner heller inte till hur processen går till när 
man söker tillstånd. Vidare, meddelar J.L. att tillståndet inte lånas ut. I fall någon 
medlem i föreningen vill hyra ut lokalen mot en viss kostnad för en privat tillställ-
ning är det föreningens personal som står i baren och vid dörren. Lokalen hyrs, en-
ligt J.L., inte ut till andra föreningar. En styrelseassistent (vald för flera år) håller 
reda på tillståndet som uppdateras årligen. Föreningen samarbetar inte med andra 
föreningar men klubbmästeriet har gemensamma sittningar. Styrelsen umgås med 
andra styrelser i slutna tillställningar. Vidare gör J.L. gällande att barpersonalen 
består av äldre studenter samt medlemmar i föreningen, samtliga arbetar ideellt. 
Policyfrågor förs vidare muntligt. Ordföranden meddelar att fyra av dem som serve-
rar alkohol, årligen deltar i utbildning i alkoholhantering i studenthälsans regi. J.L. 
anser att det är svårt med utbildning i dagsläget, då. STAD utbildningen kostar över 
1000 kr per person, vilket är mycket för en så liten förening som ekonomerna är 
(4200 medlemmar). 
 
Lokaler och säkerhet 
Föreningen har fyra pubar och tre sittningar per år för sina medlemmar i föreningens 
lokaler. Dörrvakter ser till att folket inte gå ut med ölflaskor. Rökning är inte tillåtet 
i lokalen och man använder sällan levande ljus. Enligt J.L. så har det inte förekom-
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mit några stölder eller bråk. Kräftriket har gemensamma brandövningar en gång per 
termin. Det finns inga speciella riktlinjer om hur man hanterar våld. Ordföranden 
gör gällande att föreningen hyr sin lokal av Akademiska hus 
 
Riktlinjer 
Som tidigare nämnts, gör J.L. gällande att tillställningarna bara är till för medlem-
mar och kontroll av både åldersleg. och kårleg. sker vid dörren. Gäster som är an-
mälda i förväg till programutsskottet och har betalt gästmedlemskapet (räcker i tre 
veckor) är välkomna. Vidare står alltid 2-3 personer i baren och mat serveras under 
hela kvällen. Serveringen stänger kl. 01.00, meddelar ordföranden. Hon anser vidare 
att det inte är svårt att neka en gäst att få köpa alkohol. Alla känner alla. De äldre 
studenterna som står i baren ses som auktoriteter. Vid varje tillfälle bjuds både pro-
rektorer och prefekter in samt personer som representerar olika företag. 
 
Alkoholkonsumtion 
Enligt J.L. så är det ett fåtal personer som ibland dricker för mycket. Vid sådana 
händelser ser kompisar till att personen ifråga får vatten och att denne följs hem. 
Föreningen har ingen skriven policy. De har ett fadder-system för nyinskrivna stu-
denter. En fadder har 30 studenter under tre veckor. Studenterna blir ofta kompisar 
med varandra och hjälper varandra. Det är, enligt J.L, känsligt att ta upp alkoholkon-
sumtion med en persone som ofta dricker för mycket. Klubbmästeriet litar på att 
kompisarna sköter det. Styrelsen har ett nära samarbete med klubbmästeriet. J.L 
meddelar att de kan tänka sig att skriva en handlingsplan ang. hur man ska hante-
ra”överförfriskning”. Den skulle kunna fungera som ett tillägg till den övriga hand-
lingsplanen som håller på att skrivas (ang. redovisning etc.). Alternativt ett doku-
ment om hur man handskas med säkerhet, utrymning, överenskommelser, bråk, att 
säga nej osv.. J.L. gör gällande att föreningen inte samarbetar med några myndighe-
ter, föreningen har därtill aldrig behövt hjälp av polisen. 
 
Övrigt 
Ordföranden anser att föreningen är noga med att föra traditioner vidare. I klubb-
mästeriet sitter personerna länge på sina poster. Ett s.k. kvastsystem tillämpas, kvast 
är man under upplärningstiden som tar ett år. Föreningens uppgift är att samarbeta 
med näringslivet, skaffa nya sponsorer, knyta nätverk, gå på mingeltillfällen som 
näringslivet ordnar. Sponsorerna är nödvändiga för ekonomin och samarbete med 
näringslivet är ett måste, enligt J.L. Ekonomerna har också nära samarbete med 
juristerna. Vid marskalksittningar är styrelsen inte närvarande men denna grupp 
brukar mera alkohol än vanliga studenter. Vidare önskar ordföranden ett mera aktivt 
studentliv med flera pubkvällar, dessvärre är konkurrensen hård, puben har ca 30 
gäster per tillfälle. I mindre städer är studentlivet mera aktivt än i Stockholm. Utby-
tesstudenterna festar på Bojan, SF´s föreningslokal. J.L gör gällande att det inte 
förekommer några andra droger på festerna/pubarna. Föreningen har många alkohol-
fria tillställningar, t.ex. företagsevents, interna kvällar med olika aktiviteter, gästfö-
reläsare, arbetsmarknadsdagar, olika projekt, SM i ekonomi etc. 
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Önskemål 
Till sist önskar sig J.L att Studenthälsan skulle marknadsföra sig i Kräftriket. Vidare 
att det skulle vara lättare att gå olika utbildningar om alkoholhantering, hellre för 
mycket utbildning än för lite. Josefin anser att utbildningen borde vara obligatorisk 
och kostnadsfri (Intervju med Josefin Lantz, ordförande i Föreningen Ekonomerna 
på ”Kräftriket”, 17 dec. 2006). 
 
 
Intervju med informationsansvarig DISK och ordförande i Klubbmästeriet DISK, 11 
dec 2006. 
 
Policy och tillstånd 
Föreningen har ett policydokument som är utarbetat i flera steg. De ansvariga ser till 
att alkohollagen följs och att det inte förekommer överservering. Informationsansva-
rig och ordföranden i Klubbmästeriet meddelar att kåren är rädda om sitt tillstånd. 
Serveringstillståndet är allmänt och utökad så att man kan ha hälften gäster och 
hälften medlemmar. Gästerna skrivs upp på en gästlista. Tillståndet gäller varje dag 
mellan kl.11.00-03.00. Föreningen har en onsdagspub som stänger ca kl.24.00 (Sista 
T-banan går kl. 00.30.), lokalen delas med KTH. Även de anställda på universitetet 
besöker puben, informanterna menar att alla känner alla. Insläppet kontrolleras, 
enligt via pasérkort och Campus-kort. Man känner inte till hur man söker ett perma-
nent tillstånd, däremot vet de hur man söker utökat tillstånd när det är större fester 
eller sittningar med utökad krets. Föreningen lånar inte ut tillståndet men hyr ut 
lokalen med personal.  

 
Utbildning 
Informationsansvarig och ordförande i Klubbmästeriet i DISK anser att DISK´s pub 
har en trevligare atmosfär än andra pubar. Många gäster dricker inte alkohol alls och 
vakten tittar in regelbundet och pratar bort en stund. Föreningen strävar efter att ha 
en god kontakt med vaktbolaget och närpolisen. Vidare framförs att serveringsper-
sonalen har STAD-utbildning. Klubbmästeriet har en egen styrelse på åtta personer 
och alla har deltagit i STAD-utbildningen, vilket är ett krav för att kunna servera 
alkohol. Ordföranden anser att utbildningen är alldeles för dyr och inte direkt anpas-
sad till studenterna. Studenthälsans utbildning var mer anpassad och dessutom gra-
tis. Dock tycker hon att avsnittet om droger var alltför omfattande i Studenthälsans 
utbildning. Ordföranden skulle önska att Studenthälsan fortsatte med sin utbildning 
och att det skulle anses motsvara STAD utbildningen. 
Klubbmästeriet skickar folk till Studenthälsans informationsdag om alkohol och 
man har internutbildning löpande i klubbmästeriet under hela året. Klubbmästaren 
har även gått en hygienutbildning eftersom man serverar mat. I regel serveras tre 
rätter, två frysta och en som tillagats för kvällen. 
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Säkerheten och lokalen 
Institutionen hyr sina lokaler av Akademiska hus och DISK hyr av institutionen. 
Vad gäller säkerheten så har man en plan för utrymning av lokalen nedskriven. Det 
finns tre ingångar till lokalen, varav en är en nödutgång. Brandsläckare finns utpla-
cerade. Det förekommer inga stölder och telefonnumret till vakten finns på flera 
olika ställen väl synligt. Vakt eller polis har dock inte behövt tillkallas. Det före-
kommer enligt ordföranden inga andra droger på puben.  
 
Alkoholkonsumtion  
Informationsansvarig gör gällande att studenternas alkoholkonsumtion generellt är 
större under höst- än under vårterminen. Puben har färre gäster under vårterminen 
och studenterna sköter sig bra. Om någon har druckit mer en gång så dricker 
han/hon mindre eller inget gången därpå. När det händer att någon är berusad så 
bjudes denne enbart vatten ett par timmar. De flesta tar det lugnt. Puben är en natur-
lig träffpunkt där man kan träffa kompisar och umgås. Utrymmet används också för 
olika alkoholfria tillställningar. Pubverksamheten går inte med vinst men kåren hade 
en liten vinst förra året. 
 
För övrigt önskar informationsansvarig att så många som möjligt skulle kunna del-
taga i STAD utbildningen eller motsvarande. Det finns också tankar om att söka ett 
permanent tillstånd som gäller för alla de tre utbildningar som finns i Kista. På öns-
kelistan finns en gratis utbildning med STAD status som är anpassad för studenter-
nas behov, då skulle alla har chansen att gå. KTH har en sådan variant. Ytterligare 
önskas inom klubbmästerirådet en ledarskapsutbildning för klubbmästare och en 
hygienutbildning. Beträffande klubbmästarens egen alkoholkonsumtion så har den 
sjunkit under året, dels för att det har varit så mycket att göra och dels för att man-
känner sig ansvarig för puben även om man är ledig. Policydokumentet uppdateras 
vid överlåtandet till en ny klubbmästare. 
 
 
Intervju med Emilia Ekblad, Klubbmästare i Humanistiska föreningen samt med 
vice klubbmästare Lisa Svärd Norbäck, 6 dec 2006. 
 
Serveringstillstånd och utbildning 
Humanistiska föreningen har ett permanent tillstånd för slutet sällskap till kl. 03.00. 
Ämnesföreningar använder tillståndet för sina fester där en från föreningen närvarar 
som serveringsansvarig. Klubbmästaren och vice klubbmästaren har gått STAD-
utbildningen och föreningen betalar en utbildning per ämnesförening i fakulteten. 
Föreningen anser att utbildningen är för dyr för att kunna utbilda flera. Studentleg. 
och personleg. kontrolleras alltid vid ingången. Medlemmarna kan ta med sig gäster 
om de är anmälda i förväg. Även studenter från KTH och Juristerna besöker ibland 
pubkvällarna i Gula Villan.  
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Policy 
Policyregler följer med serveringstillståndet och E.E. anser att de efterföljs. Den 
interna policyn är att ha ett trevligt bemötande och att behålla pubens inriktning som 
”ett vardagsrum” för gästerna. Vid överlämningen av klubbmästeriet informerar den 
gamla klubbmästaren den nya klubbmästaren både muntligt och skriftligt om poli-
cyn. Besökarna skall kunna umgås, spela spel, ha det lugnt, ta ett par öl och äta en 
bit mat. Det serveras alltid gratis soppa på pubkvällarna. De som jobbar med alko-
holservering på puben väljs noga ut. Det har hänt att folk fått sluta för att de inte har 
skött sig. Som lön för mödan har man gemensamma fester, ”mysan” (två gånger per 
år) med mat och underhållning. Föreningen hyr ut Gula Villan till privatpersoner, 
vid dessa tillfällen närvarar alltid en med STAD-utbildning från föreningen som 
ansvarar för baren.  
 
Lokal och säkerhet 
Gula Villan ägs av Akademiska hus som hyr ut huset till föreningen. Brandsäkerhe-
ten gås genom en gång per år och i lokalen finns strategiskt utställda brandsläckare. 
Securitas väktare patrullerar på Campus området 24 timmar per dygn och kan tillkal-
las vid behov. Gäster har blivit bestulna några enstaka gånger. Barpersonalen håller 
koll över gästerna när och om någon är för berusad så bjuds han eller hon på vatten. 
 
Alkoholkonsumtion och övrigt 
Det har inte förekommit andra droger på puben och det finns ingen heller någon 
person som regelbundet dricker sig berusad. Enligt E.E. har Gulla Villan två typer 
av gäster: de som ta en tenta öl och övriga. De flesta dricker måttligt. Villan används 
av föreningen också för kurser i kroki, vårsalong etc. Vad gäller hanteringen av 
alkohol räcker STAD-utbildningen långt men anses vara för dyr. Föreningen har ett 
ökat samarbete med klubbmästerirådet. Både klubbmästaren och vice klubbmästaren 
tycker att stämningen i Villan är mera vuxen än i Allhuset som också är den hårdaste 
konkurrenten till Villan. Ingen av de intervjuade känner till hur ansökan av tillstån-
det går till, det sköts centralt i förvaltningen. Föreningen samarbetar inte med andra 
myndigheter. På önskelistan finns utbildning i första hjälpen samt en brandutbild-
ning.  
 
 
Intervju med Jippo Sturesson, övermarskalk i Humanistiska föreningen, 7 dec 2006. 
 
Övermarskalken anordnar de formella middagarna och delar representationsansvaret 
med ordföranden men först och främst skall han se till att föreningen följer traditio-
nerna. 
 
Tillstånd, fester och utbildning 
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Föreningens tillstånd är permanent och gäller för slutet sällskap. Jippo Sturesson 
(J.S.) har deltagit i STAD utbildningen liksom i Studenthälsans alkoholutbildning. 
Han ansvarar för sex middagar per år. För två av dessa, Födelsedagsbarnet och Val-
borg hyr föreningen in sig i en större lokal med serveringspersonal. Årsfesten firas 
ihop med andra klubbmästerier. Vidare återger han att middagarna är för slutna 
sällskap. För att kunna delta i en sittning krävs det, enligt J.S., en i förhand köpt 
biljett, därutöver tillämpas bordsplacering. Han gör även gällande att eftersläpp inte 
förekommer. Inkomster och utgifterna går jämt upp. Enligt Jippo Sturesson vore det 
önskvärt att flera studenter deltog i sittningarna. 
 
Vad gäller tillståndet för övrigt skulle han vilja att det finns någon slags paraplytill-
stånd som tillåter att studenterna från olika fakultetsföreningar att gå till varandras 
pubaftnar. Han vill dock inte att föreningarna slås ihop, eftersom var och en skiljer 
sig åt. Kanske skulle fakultetsrådet utvecklas till en mer konkret organisation och 
kunna ha tillståndet, menar J.S. Han känner inte till hur man ansöker om ett tillstånd. 
Beträffande STAD utbildningen, tycker J.S, att avsnittet om konflikthantering är 
mycket bra. Vidare anser övermarskalken att Studenthälsans avsnitt om droger är 
bra, men att deras avsnitt om alkohol inte är verklighetsanpassat. 
  
Alkoholkonsumtion 
Vid middagar finns det inplanerade pauser vilket har fört med sig att folk dricker 
mindre, meddelar övermarskalken. För några år sedan beställdes det två flaskor vin 
per person, i dag är konsumtionen under en flaska vin per person. När det sker över-
konsumtion vid festerna är det oftast de yngre som inte kan sin gräns, de äldre sköter 
sig, menar J.S. Vid svårigheter tillkallas vakterna men polisen har, enligt övermar-
skalken, inte varit inblandad. J.S. har, vid två tillfällen, stött på övriga droger i verk-
samheten (cannabis). Vad gäller hans egen alkoholkonsumtion så drack han mera 
under tiden som klubbmästare på grund av att han var ute tre till sex ggr per vecka. I 
dag anser han sig vara en normalkonsument.  
 
 
Observation Gula Villan onsdag 29 nov 2006 (kombinerat m.frågor t. dem i baren) 
 
Typ av serveringsställe 
Gula Villan är en pub med bar, atmosfären är soft med soffor och tända ljus. Sam-
manlagt arbater sex denna kväll, varav tre av dem är serveringsansvariga. Lokalen 
har ca 25 sittplatser. Vid vårt besök som börjar ca 18.30 har ungefär 12 gäster anlänt 
och några timmar senare har gästerna utökats till ca 20 personer. Pubens alkoholrät-
tigheter innefattar öl, vin och sprit. Alkohol får serveras kl. 11-03 enligt tillståndet. 
Festen är, enligt dem som arbetar i baren, tillåten för slutet sällskap, dvs. kårmed-
lemmar med respektive gäst. 
 
Dryckesmeny 
Stor stark 25 kr 
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Flasköl 20 kr 
Staropramen 25 kr 
Kilkenny 25 kr 
Cider 20 kr 
Cube (alkoläsk) 25 kr 
Flaska vin 100 kr 
Drinkar 4:a, 50 kr, 6:a 70 kr 
Glögg, liten 10 kr, stor 20 kr. 
 
Matmeny 
Gratis soppa 
Natchos 
 
Pubens öppettider är 18-01 på vardagar och 18-03 på fredagar, de har inga vakter. Vi 
noterade att brandsläckare fanns liksom nödutgång. Stämningen var under besöket 
högst familjär och mysig, nästan samtliga gäster (och personal) sitter och spelar 
olika sällskapsspel i små grupper. Ingen servering till underåriga eller överförfriska-
de noterades under kvällen, inte heller något bråk. 
 
 
Intervju med Philip Leruf, Kårordförande JMK, 15 jan 2007. 
 
JMK är en egen ideell förening med 500 medlemmar. Enligt Philip Leruf (P.L.) har 
festverksamheten varit mycket begränsad. De fester som har förekommit under 
tidigare ordföranden har anordnats på en lokal (pub) i Stockholm. Alkoholservering-
en har då skötts av pubens ordinarie personal. Under hösten 2006 ordnades en Lu-
ciafest på skolan, då söktes ett tillfälligt tillstånd. Alla gäster fick legitimera sig med 
studentlegitimation och id-kort vid ingången så att inga obehöriga kunde komma in. 
Ansvarig för festen var kårmästaren. Både mat och dryck serverades till reducerat 
pris. Det fanns, enligt P.L. inga inhyrda vakter men ett väl synligt telefonnummer till 
ett vaktbolag. Kårordföranden gör gällande att föreningen inte har någon skriven 
alkoholpolicy eftersom man inte har någon större festverksamhet. Ingen i styrelsen 
har STAD-utbildning och det finns inga tankar på att söka ett permanent tillstånd till 
föreningen. 
 
Vad gäller säkerheten i den lokal som festen arrangerades så har skolan sina egna 
säkerhetsrutiner. Föreningen har inget samarbete med polisen men vid detta tillfälle 
med tillståndmyndigheten. Eventuellt kommer ytterligare en fest anordnas under 
våren 2007. Enligt Philip förekommer det inte några andra droger på skolan och han 
anser att ungdomar generellt dricker ganska mycket men att studentlivet i Stockholm 
är speciellt jämfört med Lund eller Uppsala. Stockholms studenter går ofta ut på 
olika tillställningar på staden och väljer bort studentpubar. P.L. anser att det inte 
finns någon överkonsumtion bland studenterna som grupp. P.L. känner väl till vad 
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som krävs för att söka ett tillfälligt tillstånd och kommer att skriva ner detta för att 
kunna lämna över informationen till nästa ordförande. 
 
 
Intervju med Jens Jansson Sjölund, klubbmästare Juristerna, 16 jan 2007 
 
Jens Jansson Sjölund (J) är klubbmästare för Juristerna, han har således det över-
gripande ansvaret för föreningens pubverksamhet, dvs. ansvar för ca 30 frivilliga 
arbetare samt att anordna fester och pubar för studerande jurister (ca 2900 pers.). Till 
pubarna kommer emellertid bara 50-60 personer per tillfälle. J. gör gällande att det i 
början av terminen arrangeras större fester och att det då kan komma upp till 100 
gäster även till puben. 
 
Policy och utbildning 
Föreningens policy för personalen vid pubarna är att alltid ha en i styrelsen som 
ansvarar för kassan liksom en STAD-utbildad serveringsansvarig, båda närvarande 
och nyktra. Sedan finns en publagschef som ansvarar för de 4-5 personer som arbe-
tar i baren, meddelar klubbmästaren. Mottot är att ”personalen får ej dricka, med 
undantag av en öl om den serveringsansvarige tillåter det”. Närmare 15 st i personal-
styrkan har deltagit i STAD utbildningen, och J menar att alla har börjat tänka efter 
mer hur de hanterar alkoholserveringen efter utbildningen. Under hösten hade J även 
kontakt med Studenthälsan ang. deras utbildning, det var dock ingen som anmälde 
sitt intresse för att deltaga. Föreningen har ingen alkoholpolicy nedskriven men J 
tycker att rådande policy efterlevs. 
 
Serveringstillstånd 
Serveringstillståndet innehas enligt J av föreningen. Han känner inte till hur proces-
sen för att söka tillstånd går till, men vet att man söker hos tillståndsenheten och att 
föreningen haft sitt tillstånd i 17 år. Serveringstillståndet gäller typ slutet sällskap, 
dvs. för medlemmarna i Juridiska föreningen inklusive vänner som ska anmälas i 
förväg. J. meddelar att han faktisk inte känner till vad tillståndet medger i avseendet 
att ta med gäst eller inte. Föreningens tillstånd och lokal kan nyttjas av externa hy-
resgäster, det är då samma personal som serverar alkohol, vid dessa tillfällen får de 
som annars arbetar ideellt betalt. Juristerna vill, enligt J., inte förlora sitt tillstånd. 
 
Lokal och kontroll 
Serveringstiden är vanligtvis fr. kl. 11.00-03.00, ibland söker föreningen extra öp-
pettid till kl.05.00, t.ex. vid årsbalen. Lokalen som föreningen serverar alkohol i ägs 
av Stiftelsen Juristernas Hus, stiftelsen bildades i slutet av 1980-talet för att före-
ningen ville ha en egen lokal. Vidare berättar J att pubens gäster mestadels känns 
igen och kommer dit regelbundet, varför de ansvariga inte utövar någon särskild 
kontroll av vilka som besöker lokalen. Vid större fester kontrolleras emellertid legi-
timation samt föreningskort liksom att gäster måste anmälas innan. Festerna börjar 



89 

kl.19.00 och slutar kl.03.00, ofta arrangeras då middagar med eftersläpp. Pubarna 
pågår kl.18.30-23.30, sista beställningen kan ske senast 30 min innan stängning, 
meddelar klubbmästaren. Vidare återger han att kraven för att få servera alkohol är 
att puben erbjuder mat med variation, ibland förekommer dock snabbmat eftersom 
det är dyrt med den lagade maten. Föreningen har inte möjlighet att laga egen mat 
eftersom de enbart har ett uppvärmningsutrymme för mathållning. Det är, enligt J, 
också anledningen till att de inte beviljats ett allmänt tillstånd.  
 
Om någon av dem som arbetar i baren behöver neka en person att köpa alkohol så 
brukar de fråga om inte denne ska ta ett glas vatten istället. Enligt klubbmästaren 
uppstår ibland en diskussion och den serveringsansvarige får ta vid och säga i prin-
cip samma sak till personen i fråga ”ta ett glas vatten eller jag slänger ut dig”. Om 
det är en vän som är överförfriskad kan den aktuella barpersonen säga till en kollega 
att neka servering. J menar att det alltid finns bråkstakar men att det blivit lättare 
sedan STAD-utbildningen introducerades, personalen har lärt sig säga nej på ett 
effektivt sätt.  
 
Som nämndes innan så hyr föreningen nu lokalen av Stiftelsen Juristerna. Ett tag 
köpte dock två utomstående män restaurangrättigheterna och bedrev lunchverksam-
het i lokalen. Det visade sig dock, enligt J, att dessa egentligen var ute efter att be-
driva festverksamhet. Restauratörerna erhöll likväl inget serveringstillstånd och 
konflikter uppstod, vilket föranlett bråk med fastighetsägaren och därav 10 polisan-
mälningar. Konflikten innebär bland annat att Stiftelsen Juristerna idag har en till-
förordnad advokat som styrelseordförande, meddelar J. 
 
Säkerhetsaspekter 
Vid vetskap om att det kommer ca 150 personer eller fler till en fest så hyrs vakter 
in. Dessa har, enligt klubbmästaren, skyddsvaktsförordnanden vilket tillåter dem att 
visitera eller gripa personer. Beträffande brandsäkerheten så finns det nödutgångar i 
varje rum (utom köket) med exitskyltar liksom tre brandsläckare. J gör gällande att 
de inte har någon nödutrymningsplan samt att ha inte vet hur brandlarmet fungerar. 
Om någon gäst blir för full får denne åka hem med en kompis. 
 
Alkoholkonsumtion 
J. anser att alkoholkonsumtionen är mycket högre i klubbmästerivärlden än bland 
andra studenter. Han tror dock att konsumtionen inte är något problem i klubbmäste-
rigruppen och anser att han inte kan uttala sig om studenterna generellt. Inom Juri-
diska föreningen är konsumtionen ungefär som på stan, enligt J. Han känner till en 
person som hamnade i alkoholproblematik då han drack för mycket och deltog i alla 
pubar, J tror likväl att problemen inte hade med puben att göra. Personen i fråga blev 
portad från puben, meddelar klubbmästaren. 
 
Övrigt 
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J har aldrig sett några andra droger i samband med pubverksamheten. Han meddelar 
vidare att de inte arrangerar alkoholfria tillställningar förutom i andra kommittéer 
inom Juridiska föreningen. Något direkt samarbete med myndigheter eller liknande 
förekommer inte annat än då de behöver svar på olika frågor, t.ex. avseende den 
konflikt som nämndes tidigare. Till sist ser klubbmästaren att Studenthälsan gärna 
frågar lite oftare om deltagande i deras utbildning. Han meddelar också att fyra per-
soner är på gång att deltaga i STAD-utbildningen. J. anser därtill att matkravet borde 
ändras, i det avseendet borde alternativa regler gälla för slutna sällskap. 
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