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Linköpings universitet har en stark tradition av ett rikt studentliv och en god studiesocial miljö, vilket 
StuFF värnar om. För att kunna upprätthålla och förbättra studenternas vardag, samt för att StuFF 
ska kunna vara en ansvarstagande organisation med gott anseende, krävs dock vissa förhållningsregler 
kring alkohol och andra droger, som ofta kan vara stora inslag i studentlivet. Syftet med denna policy 
är att skapa förutsättningar för arbetet med ett mer inkluderande studentliv samt reglera hur kåren bör 
förhålla sig till alkohol och andra droger. 

Droger definieras här som preparat som i svensk lag klassats som olagliga. Alkohol definieras här som 
berusningsdryck innehållande högre procenthalt än 2,25. 

StuFF ska verka för ett sunt förhållningssätt till alkohol och droger bland studenter. Även om alkohol 
är ett vanligt förekommande inslag i studentlivet ska fokus i kårens arrangemang aldrig vara på 
berusning, och alkoholfria alternativ ska alltid finnas tillgängliga. 

Gällande droganvändning förespråkar StuFF att svensk lag ska följas, och om en deltagare på ett 
kåranknutet arrangemang nyttjat droger anser StuFF att det är arrangörens skyldighet att vidta 
lämpliga åtgärder. 

Syftet med StuFFs alkoholarbete är att skapa en hälsosam alkoholkultur, både inom kåren men också 
på universitetet och bland studenter i stort. StuFF anser att alkoholen inte behöver stå i fokus och 
menar att det är essentiellt för ett inkluderande och bra studentliv att ingen någonsin känner sig 
tvungen eller pressad att dricka. StuFFs målsättning är att det ska ses som oladdat att välja att inte 
dricka och att det alltid i alla sammanhang där alkohol förekommer ska finnas alkoholfria alternativ 
som dessutom ska vara likvärdiga. 

Kåren ska arbeta för att aktivt förändra rådande mönster och normer kring alkohol, både genom aktiva 
insatser och i vardagsarbetet. Delaktighet i studentlivet ska inte komma med alkoholkonsumtion som 
villkor, utan det ska handla om ett fritt val som görs. I och med att rådande norm i mångt och mycket 
premierar alkoholkonsumtion krävs det stödinstanser för att premiera alkoholfrihet. Det innebär inte 
att StuFF per definition är emot alkoholkonsumtion, utan istället betyder det att kåren ser ett behov 
av att stötta alkoholfria alternativ. 
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När StuFF knyter avtal med olika parter ska frågor gällande alkohol och droger regleras i dessa om så 
är lämpligt och aktuellt. I avtal med arrangörer av mottagning måste dessa även acceptera 
mottagningspolicyn där studentkårernas syn på alkohol och droger också tas upp. 

Representation används här som ett samlingsbegrepp för de middagar, sittningar och liknande 
tillställningar som förekommer inom ramen för arbetet där representanter från StuFF kan förväntas 
delta. 

Extern representation syftar på arrangemang som arrangeras av StuFF men som riktar sig till en eller 
flera personer utanför organisationen. Intern representation syftar på arrangemang som riktar sig till 
kårens egna medlemmar samt studenter inom StuFFs ansvarsområde. 

All representation ska anknyta till StuFFs verksamhet och hållas på en rimlig nivå i förhållande till 
syfte och deltagarkrets. 

Gåvor får inte utgöras av alkoholhaltiga drycker, utom i undantagsfall då det ska finnas synnerligen 
goda skäl till avsteg från regeln. 

Vid representation får alkoholhaltiga drycker såsom de tidigare definierats inte betalas med kårmedel, 
utom i undantagsfall. I dessa undantagsfall får ingen dryck starkare än alkohol med 15 volymprocent 
bekostas med kårmedel. Likvärdiga alkoholfria alternativ ska dessutom alltid finnas tillgängliga. 

Kårens verksamma ska inte bli redlöst berusade och mista sitt goda omdöme under någon form av 
representation. 

 

 


