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Studenter og alkohol



Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, 2010

Jenter:
0-3: ingen eller lite risiko
4-6: noe risiko
7-10: høyrisiko
11+: alvorlig risiko

Gutter:
0 -7: ingen eller liten risiko
8-10: noe risiko
11-14: høyrisiko
15+: alvorlig risiko



Hva synes studentene selv?

Det blir for mye!

Men

Det er gøy…



Alkohol i studentmiljøet

• Funksjon som frikvarter

• Sosial funksjon

«Den eneste gangen jeg virkelig slapper av er når jeg er 

fyllesyk...»

«Har jeg vært på fylla, har jeg fått min sosiale dose...»



Prosjekt Lykkepromille



Målgruppe Tiltak

Enkeltstudenten Informasjonstiltak

Studentorganisasjoner Strukturelle tiltak

Universiteter og høyskoler Strukturelle tiltak

Studentrådgivere («studenthälsan») Tidlig intervensjon



Lykkepromille

• Alkohol har positive og negative konsekvenser

• Hvordan man kan minimere de negative, og 

maksimere de positive

• Fokusere på hva man kan gjøre, ikke hva man 

ikke kan gjøre







Ulike innfallsvinkler

• Alkoholfokusfrie arrangement

• Hvite måneder



Alkoholfokusfritt

• Et møte mellom to diskurser 

– Folkehelsediskurs

– Liberal studentdiskurs

• Skifte av fokus

– Fra helse, risiko og skader

– Til drikkepress, mangfold og inkludering



Hvite måneder

• En utfordring studenten gir seg selv

• Kan lett bli et midlertidig prosjekt uten varige 

resultat

• For de som drikker mest..? 



Eksempel: «Fadderuken»







Fadderuken 2012

• Mye fyll

• Skader, ulykker

• Drikkepress

• Negativ medieomtale

• Universitetet vurderer å kutte ned uken til to 

dager



Fadderuken 2013

• Fadderlederforum

– Samlingspunkt for de 10 ulike arrangørene

• Samarbeid med

– Politi

– Skjenkekontor

– Universitetet i Bergen



Tiltak

• Faddervaktordning

• Fadderkurs i regi av Universitetet i Bergen

• Politiet kurs for alle nye faddere 

• Rusforebyggende kurs for alle nye faddere











Resultat?

• Politi

• Utesteder

• Beboere (velforeninger)

• Media

«Det var roligere!»



Resultater

• En fadderuke med mindre beruselse

• Egeninitierte tiltak fra studentene 

(holdningsendring)

• Fadderkurs på Universitetet i Bergen

• Drikkepress…? (Får vente og se på 

undersøkelsene.) 



Utfordringer

• Normalisering av negative konsekvenser

• Høyt gjennomtrekk blant de studenttillitsvalgte

• Motstand hos lærerstedene

– Ansvarsfordeling: læringsmiljø

– Akademisk frihet

• Studenter er attraktive for utelivet

• Usikkerhet blant studentrådgivere 

(«studenthälsan»)



Tine.blomfeldt@sib.no

sib.no/lykkepromille
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