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Verksamhetsberättelse 2017
2017 var året då IOGT-NTO påbörjade en av IOGT-NTO-historiens största 
utvecklingsresor under namnet Expedition 50. Bakgrunden var att kongressen 
2015 gav organisationen i uppdrag att utreda hur IOGT-NTO mår. Efter 1,5 års 
gemensam problemidentifiering lanserades Expedition 50 i januari 2017 med 
målsättningen om att sätta organisationen i utvecklingsmod. Samtalen mellan 
och inom förtroendevalda och medlemmar gick från att kretsa kring vad som inte 
fungerar och vad som hindrar engagemanget till en lösningsfokuserad ansats där 
reformer, utredningar och utveckling kom till. Till kongressen i Karlstad 2017 la 
förbundsstyrelsen ett antal konkreta förslag som efter justeringar i stort antogs av 
ombuden. 

Av naturliga skäl har fokus för förbundsstyrelse och andra förtroendevalda i 
organisationen under 2017 varit internt. Stor kraft har lagts på att utveckla våra 
interna strukturer i syfte att skapa engagemang. Frukten från detta mödosamma 
och viktiga arbete har ännu inte kunnat skördas. IOGT-NTO har under 2017 
upprätthållit stora delar av sin verksamhet vilket i sig är en bragd när det samtidigt 
fokuseras så mycket på den interna organiseringen. Viktigt att notera i detta är 
att Expedition 50 främst är något som central- och distriktsnivå ägnat tid åt. 
Föreningar och andra engagemangsformer har på många sätt fortsatt sin redan 
utmärkta verksamhet. 

Verksamhetsberättelsen bygger på den Mål och verksamhetsinriktning som antogs 
på kongressen 2015 som i sin tur utgår från den sexåriga strategi som antogs samma 
år. I verksamhetsberättelsen redogörs för respektive strategiområde och tillhörande 
beslutade mål (i Mål och verksamhetsinriktningen) samt övergripande beskrivning 
av den verksamhet som gjorts inom området. Några höjdpunkter och specifika 
exempel har valts ut för att illustrera vår verksamhet och i slutet finns ett antal 
mätbara resultat och framgångar vi åstadkommit tillsammans.

/IOGT-NTO:s förbundsstyrelse
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STRATEGIOMRÅDE: 

Av kongressen beslutade mål:
  Startar minst två nya föreningar eller verksamheter inom 

varje distrikt varje år samt stöttar och stärker befintliga 
föreningar och verksamheter – delvis uppnått

  Utvecklar social verksamhet som är ett stöd för människor 
med erfarenhet av eget eller andra beroende

  Utvecklar kännetecken för en modern traditionell 
folkrörelse 

  Arbetar mot rasism och för en demokratisk 
samhällsutveckling

I Strategin för 2016–2021 beskrivs en tydlig riktning om att utveckla fler 
sätt att engagera sig i IOGT-NTO än genom en lokalförening. Under 2017 
har flera embryon växt fram och vi ser allt fler hitta sin engagemangsform. 
Det växer organiskt och att ses digitalt via NBV:s videokonferenssystem 
har underlättat möjligheterna att träffas trots geografiska avstånd. 
Ihållande regelbundna digitala träffar för engagerade inom internationellt, 
socialt och drogpolitik har under 2017 skapat stabila strukturer för att 
verksamhetsutveckla genom video som ett komplement till att mötas 
fysiskt. 

Höjdpunkter och specifika exempel:
#NYKTERFRIZON OCH #INTEIMINFOLKRÖRELSE
Under hösten 2017 startade #metoo. Miljoner, främst kvinnor, runt om i 
världen berättade om kränkningar, trakasserier och övergrepp de upplevt 
av främst män. Inom IOGT-NTO-rörelsen startade Facebook-gruppen 
#nykterfrizon där hundratals medlemmar berättade om saker de varit 
utsatta för inom rörelsen. Kraften var påtaglig och flera medlemmar 
engagerar sig sedan dess för att förändra ojämlika strukturer och 
oacceptabla beteenden. Det startades bland annat en Facebook-grupp för 
män som också vill se en förändring under namnet #inteiminfolkrörelse. 

12

19

14

bildade föreningar och 
20 nya verksamheter

verksamma drogpolitiska grupper

sociala företag

IOGT-NTO är en modern, traditionell folk- 
rörelse som erbjuder nykter gemenskap
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DROGPOLITISKA GRUPPER 
Vid 2017 års slut fanns det totalt 19 verksamma drogpolitiska grupper 
runt om i landet. Under året har drogpolitiska grupper blivit en egen 
engagemangsform som för en del medlemmar blivit deras huvudsakliga 
engagemang, en skillnad mot tidigare år då de flesta som engagerat 
sig i drogpolitiska grupper historiskt redan innan har ett eller flera 
styrelseuppdrag. 

UTVECKLAT SOCIALT ARBETE I SÖDERMANLAND
Södermanland är ett av de distrikt som utvecklat sin sociala verksamhet. 
De har startat två nya kamratstöd och har totalt fem verksamma. Det 
ena kamratstödet är en del av den vårdkedja som under 2017 utvecklats 
tillsammans med behandlingshemmet Dagöholm. Det andra kamratstödet 
är ett som fokuserar på kat-missbruk och drivs av personer med somalisk 
bakgrund.  

VÄRLDENS BARN OCH INSAMLINGSHJÄLTAR
IOGT-NTO-landet har fortsatt samla in pengar till Världens barn. Den 
86-åriga medlemmen Evelyn Eriksson från Göteborg samlade in 29 000 kr 
på egen hand och bara i Skaraborg samlade hela nio föreningar in pengar 
till Världens Barn. 

INTEGRATIONSVERKSAMHET
Under 2017 startade IOGT-NTO 12 föreningar varav 11 stycken med 
fokus på integration. En övervägande majoritet av medlemmarna i dessa 
föreningar har en annan etnisk bakgrund än svensk och engagemanget och 
verksamheten är på många ställen mycket stor. 

4 529

500

350

pressklipp där IOGT-NTO nämns

över 500 personer från rörelse engagerade 
sig i Facebook-grupperna #nykterfrizon 
och #inteiminfolkrörelse

medlemmar i Facebook-grupp mot rasism 
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IOGT-NTO utmanar alkoholnormen

Av kongressen beslutade mål:
  Etablerar begreppet alkoholnorm i samhällsdebatten 

  Bidrar till att fler vuxna ifrågasätter alkoholnormen 

  Bidar till att fler vuxna firar jul och andra helger utan 
alkohol 

 
Det råder medvind i försvagandet av alkoholnormen. Fortsatt utveckling 
av det alkoholfria utbudet och högre status på det alkoholfria hantverket 
samt en stark hälsotrend bidrar till goda förutsättningar för IOGT-NTO att 
utmana alkoholnormen. Alkoholnormen är ett hett ämne som engagerar 
människor i hela samhället. Det märks när IOGT-NTO värvar och när 
diskussioner förs på digitala plattformar som Facebook. 

Under 2017 har fokus varit på att sprida kunskap och skapa verktyg 
för medlemmar att föra samtal om alkoholnormen. Powerpoint 
om Alkoholnormen, studiematerialet Normalia och Idéskrift om 
alkoholnormen är några exempel på verktyg för att öka medlemmars 
kunskap om och trygghet i att prata om alkoholnormen med fler. 

Vit jul genomfördes för elfte året i rad och slog även detta år rekord, både i 
insamlade medel, digital spridning, pressklipp och antal jullovsaktiviteter. 
Det är uppenbart att kampanjen är lika aktuell nu som när den startade och 
engagemanget både bland medlemmar och sympatisörer är enormt. 

Höjdpunkter och specifika exempel:
ÖSTERGÖTLANDS ALKOHOLNORMSARBETE
Östergötland har arbetat aktivt med alkoholnormsfrågan under hela 
året. Deras Sober Bar har funnits med på flera festivaler där bland annat 
drinkar delats ut och samtal förts. Inom distriktet finns Partypatrullen 
som kontrollerar det alkoholfria utbudet och flertalet utbildningar har 
genomförts.

55

271

studiecirklar eller annan folkbildning  
i alkoholnormsmaterialet Normalia

Vit jul-aktiviteter

STRATEGIOMRÅDE: 

3 000
almedalsdrinkar har delats ut
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VIT JUL-AKTIVITETER OCH GÅVOBEVIS
2017 slog Vit jul rekord i antal aktiviteter under jullovet för barn och unga. 
Hela 271 stycken arrangerades av rörelsen. Kopplat till detta så var våra 
gåvobevis (ex 500 kr för ett nyktert nyår för unga eller pulkaåkning för 
barn) i Vit jul-shoppen en av insamlingskanalerna som gick allra bäst. 
Människor vill stödja de konkreta aktiviteter som rörelsen arrangerar för 
tusentals barn och unga. 

DIGITALA SAMTAL OM ALKOHOLNORMEN
De frågor som engagerar människor utanför vår rörelse allra mest i IOGT-
NTO:s digitala kanaler är frågor kopplat till alkoholnormen. Många deltar 
och debatterar vilket i sig är ett viktigt steg i att synliggöra och utmana 
alkoholnormen. 

15

393

sociala företag

pressklipp kopplat till Vit jul och Vit 
jul-filmen har passerat i 3 000 000 
personers flöden

1
En idéskrift om alkoholnormen 
har lanserats 
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IOGT-NTO driver en politik för ett 
nyktrare samhälle

Av kongressen beslutade mål:
  Bidrar till att priset på alkohol höjs samt att tillgängligheten 

och marknadsföring begränsas

  Påverkar fler beslutfattare på lokal, regional, nationell, 
europeisk och internationell nivå så att de tillämpar en 
restriktiv alkoholpolitik 

  Påverkar fler aktörer utanför nykterhetsrörelsen så de 
bidrar till en restriktiv alkoholpolitik

Försäljningen från Systembolaget är i stort sett oförändrad under 2017 
räknat som ren alkohol. Ungas konsumtion har inte förändrats 2017 jämfört 
med 2016. Minskningen av konsumtionen sedan början av 2000-talet 
verkar ha stannat upp. Detta är glädjande och undersökningar visar även att 
befolkningen är allt mer vänligt inställd till restriktiva åtgärder för att minska 
alkoholskadorna. De alkoholpolitiska verkställande åtgärderna lyser dock 
med sin frånvaro men IOGT-NTO har enträget nationellt drivit på för att höja 
alkoholskatten, förbjuda alkoglass och marknadsföring på sociala medier. En 
alkoholpolitisk framgång som IOGT-NTO varit med och drivit på är hårdare 
tag mot smuggling i så kallade spritbussar. Dessa stoppades av tullen under 
hösten och beslagen av alkohol ökade med 10 procent jämfört med 2016. 

Under året spred vi den fjärde forskningsrapporten om alkohol och cancer 
och den femte forskningsrapporten om alkohol och våld lanserades. Våra 
rapporter uppskattas mycket både bland medlemmar och externa personer. 

IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete har gett våra partnerorganisa-
tioner kapacitet att bedriva ett alkoholpolitiska påverkans arbete. Resultatet 
är att samtliga partners arbetar med politisk påverkan, antingen på lokal 
eller nationell nivå.

Arbetet med att få andra svenska biståndsorganisationer att integrera 
tankar och metoder kring alkohol som utvecklingshinder har fortsatt 
under året. Enskilda möten har hållits med fem olika organisationer, flera 
av dem bedöms leda till fortsatt samarbete i någon form. Seminarier har 
under året arrangerats om behovet av en internationell ramkonvention på 
alkoholområdet samt om barns rättigheter och alkohol. 

40
förtroliga och goda relationer 
till relevanta beslutsfattare på 

nationell och europeisk nivå

STRATEGIOMRÅDE: 

180
beslutsfattare på lokal  

nivå har träffats
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Höjdpunkter och specifika exempel:
NATIONELLT PÅVERKANSARBETE
Politikåret har kantats av många politiska bollar i rullning där IOGT-NTO 
kämpat för att få regeringen att sätta alkoholfrågan högre upp på dagord-
ningen. Arbetet har fokuserats till marknadsföring i sociala medier, smugg-
ling- och införselfrågor, detaljhandelsmonopolet/distashandel, alkoglass 
och alkoholskatt. IOGT-NTO har även kraftigt kritiserat folkhälsomyndig-
hetens generalsekreterare samt varit delaktiga i alkoholfrågans närvaro i 
ramkonventionen för en jämlik hälsa och Agenda 2030. 

POLITIKERVECKA I VISBY
IOGT-NTO medverkade i politikerveckan i Almedalen, Visby och 
genomförde två seminarium, ett om alkohol och cancer och ett om 
spelfrågor. Två kampanjer genomfördes av ideella på plats, en om 
alkoholreklam/alkoholstör och en om alkoglass. 

PÅVERKANSARBETE I VÄSTERNORRLAND
I Västernorrland genomförs sedan lång tid tillbaka ett systematiskt 
påverkansarbete. Under 2017 genomförde distriktet 26 olika föreläsningar 
runt om i länet. En politikerträff med 15 politiker från kommun och 
landsting har genomförts, samtliga kommuner har besökts och sex av nio 
riksdagsledamöter har träffats. Under Folknykterhetens vecka medverkade 
Västernorrland på 18 arrangemang och mötte ca 4 300 personer och under 
året har distriktet och föreningar fått över 30 insändare eller debattartiklar 
publicerade i länets tidningar. 

SPELPOLITIK
IOGT-NTO har tillsammans med flera andra aktörer från civilsamhället 
organiserat ett omfattande och mycket framgångsrikt påverkansarbete 
inom spelpolitik. Detta för att säkerställa ideella organisationers 
förutsättningar till finansiering genom att bland annat driva att 
ideella organisationers lotterier ska vara skattebefriade och att ideella 
organisationer ska ha ensam rätt på lotterier och bingo i Sverige. 

9 190

Ny alkohollagstiftning på 
plats i Tanzania, utkast till 
lagstiftning finns i flera länder

utdelade exemplar av våra forsknings-
rapporter Alkohol och samhället
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IOGT-NTO:s förutsättningar för att 
förverkliga strategin

Av kongressen beslutade mål:
  Ökar årligen i medlemsantal  – ej uppnått

   Ökar verksamhet särskilt i storstadsområdena – delvis uppnått

  Etablerar en omfattande insamlingsverksamhet – delvis 
uppnått

  Har fler kompetenta förtroendevalda och verksamhetsledare 

  Har fler ideologiskt skolade medlemmar 

  Har större andel medlemmar som deltar och bidar till 
verksamhet 

Under 2017 gjorde IOGT-NTO ett medlemstapp på 1 500 medlemmar 
och fastställde sitt medlemsantal till 27 479. Trots framgångarna på 
samhällsnivå med försvagad alkoholnorm och stabil alkoholkonsumtion går 
det trögt att värva nya medlemmar. Några glädjande undantag finns och 
två distrikt nettoökade eftersom de systematiskt och metodiskt har skapat 
värvartillfällen under hela året. 

De insamlade medlen har ökat under året och Vit jul-insamlingen tog de 
största kliven. Under året skapades Glasklar som ett initiativ att skapa 
samtal om alkoholens effekter med målet att samla in pengar när starka 
relationer byggts med de som delat med sig av sina erfarenheter. Det finns 
goda förutsättningar för att insamlingen att växa ytterligare kommande år. 

Arbetet med att implementera det nya utbildningssystemet fortsatte under 
året och både grundutbildningar om IOGT-NTO och olika ideologiska 
spår har genomförts över hela landet. Fler medlemmar har engagerat sig 
i utbildningar jämfört med tidigare år. Socialt forum, Kurs-kurshelg och 
Verksamhetsforum är tre utbildningar som arrangerats på central nivå 
tillsammans med våra folkhögskolor. 

Våra två våra största föreningar ligger i Stockholm och Uppsala och de 
nystartade föreningarna ligger i huvudsak i stora städer så som Eskilstuna, 
Norrköping och Linköping. 

3 145

1,5MKR

nya medlemmar

1 500 000 kr insamlade medel

478
medlemmar har gått en 

grundutbildning

STRATEGIOMRÅDE: 
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Höjdpunkter och specifika exempel:
SKARABORG OCH JÄMTLAND ÖKADE I MEDLEMSANTAL
Skaraborg ökade med 16 medlemmar och Jämtland med 61. Totalt 
värvade de 343 medlemmar. Framgångarna kommer från ett strukturerat 
värvningsarbete där de systematiskt under hela året skapat värvartillfällen 
och firat framgångarna löpande. 

INSAMLINGEN ÖKAR
Under året har IOGT-NTO-rörelsens insamling fortsatt att utvecklas 
och ökat. Totalt har 1 500 000 kronor samlats in. Vit jul är vår största 
insamlingskampanj som står för dryg 900 000 kr av dessa. 

Nu tackar vi varandra för ett 2017 fyllt av utvecklingsarbete, brinnande 
engagemang och nya engagemangsformer.

765
medlemmar utbildade i  
IOGT-NTO:s ideologi

53 578 timmar i studiecirklar 
med 3 140 unika deltagare 
samt 2 169 kulturarrangemang

IOGT 7900 - Verksamhet_2017.indd   11 2019-05-02   14:09



www.iogt.se

IOGT 7900 - Verksamhet_2017.indd   12 2019-05-02   14:09


