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Verksamhetsberättelse 2018
Under 2018 har IOGT-NTO fortsatt att spela en livsavgörande roll för 
många människor och genom vår verksamhet och alla medlemmars 
personliga nykterhet har vi utmanat alkoholnormen varje dag. Vi har 
välkomnat nästan 3 000 nya medlemmar, mött 100-tals politiker under 
valåret och startat rekordmånga föreningar. Hela 24 stycken!

Tillsammans i vårt IOGT-NTO har vi fortsatt vår utvecklingsresa som går 
under namnet Expedition 50. Vi har målmedvetet arbetat med att anpassa 
våra organisatoriska strukturer i syfte att öka engagemanget. Resultatet 
av detta omfattande arbete finns i de förslag som förbundsstyrelsen lägger 
fram till kongressen i Örnsköldsvik 2019. Ett arbete vi är stolta över. 

Stor kraft och fokus har lagts av framför allt distrikten och den centrala 
nivån på Expedition 50. Bland medlemmar, föreningar och genom 
andra sätt att engagera sig har vår fantastiska verksamhet blomstrat och 
utvecklas. 

Verksamhetsberättelsen 2018 bygger på den Mål och verksamsamhets-
inriktning som antogs på kongressen 2017 som i sin tur utgår från den 
sexåriga strategi som antogs 2015. 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 några nedslag i vår fina verksamhet. 
I slutet finns ett antal mätbara resultat och framgångar vi tillsammans 
åstadkommit inom vårt IOGT-NTO.

/IOGT-NTO:s förbundsstyrelse
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STRATEGIOMRÅDE: 

Av kongressen beslutade mål:
 IOGT-NTO startar minst 50 engagemangsformer varje år

I enlighet med IOGT-NTO:s strategi för åren 2016–2021 har vi under 2018 
fortsatt att utveckla förutsättningarna för att skapa nya engagemangsformer 
och vi ser framför allt en förändrad inställning till att föreningsnormen 
numer inte är lika stark utan att olika engagemangsformer börjar ta plats 
och bli en naturlig del av vår verksamhet. Totalt har vi fångat upp och 
noterat 56 nya engagemangsformer från runt om i landet. 

Höjdpunkter och specifika exempel:
INTEGRATIONSVERKSAMHET
Cirka två tredjedelar av IOGT-NTO:s nystartade föreningar under 2018 har 
en övervägande andel medlemmar med utländsk bakgrund. Föreningarna 
och medlemmarna berikar IOGT-NTO och de genomför omfattande 
verksamhet. Genom dessa föreningar görs ett viktigt integrationsarbete 
där IOGT-NTO är den plattform där dessa medlemmar tar del av svenskt 
föreningsliv. 

DEN BLOMSTRANDE FÖRENINGEN NYTTA & NÖJE
Fler av våra föreningar gör en imponerande mängd verksamhet där de når 
hundratals medlemmar och medborgare. En av dem är föreningen Nytta & 
Nöje, Wadköpings folkdansgille av IOGT-NTO i Örebro distrikt som under 
året arrangerat hela 237 aktiviteter. Sång, dans, hantverk, festligheter och 
god mat. Nykter gemenskap när den är som allra bäst!

56

24

19

nya engagemangsformer

nya föreningar

verksamma drogpolitiska grupper

IOGT-NTO är en modern, traditionell folk- 
rörelse som erbjuder nykter gemenskap
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UTVECKLAD VÅRDKEDJA MED BEHANDLINGSHEMMET DAGÖHOLM  
OCH SOCIAL VERKSAMHET I SÖDERMANLAND
2018 öppnade Dagöholm sin avgiftning och startade tillsammans med 
IOGT-NTO Södermanland ett socialt företag. IOGT-NTO blev beviljade 
pengar från Innovations-myndigheten Vinnova för att utveckla en eftervård 
genom vår ideella verksamhet efter att personer fått behandling. Ett mycket 
framgångsrikt arbete med stor potential har skapats under 2018. 

DROGPOLITISKA GRUPPER 
Arbetet med att stärka och utveckla våra drogpolitiska grupper har fortsatt 
under året. Valåret 2018 stimulerade många medlemmar att föra samtal 
med politiker. Att engagera sig i en drogpolitisk grupp är ett exempel på en 
tydlig engagemangsform. 

STORT INTERNATIONELLT ENGAGEMANG
Året 2018 var ett år av mycket internationellt engagemang inom IOGT-
NTO. Världskongressen i Sigtuna var en av höjdpunkterna tillsammans 
med den avancerade utbildningen med internationell inriktning som 
gjordes. Det har även genomförts fyra videoträffar med omkring 20 
deltagare per tillfälle. Utöver detta har pengar samlats in till Världens barn. 

FRAMTIDEN TILLHÖR OSS
I april arrangerades Framtiden tillhör oss för 80 personer i åldern 23–33 
år. Fokus var att stärka unga IOGT-NTO-medlemmar i sitt medlemskap 
samt tillsammans diskutera hur unga kan ta mer plats inom IOGT-NTO.

FACEBOOK-GRUPPEN IOGT-NTO MEDLEM
Under 2018 startades Facebook-gruppen IOGT-NTO Medlem som bidragit 
med stor glädje och engagemang. Där bjuds det in till verksamhet, delas 
tips och inspiration från den enormt varierande verksamhet som vi gör. 

15

6

800

sociala företag

nya kamratstöd

medlemmar i Facebook-gruppen  
IOGT-NTO Medlem vid årets slut 
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IOGT-NTO utmanar alkoholnormen

Av kongressen beslutade mål:
  IOGT-NTO bidrar till att fler vuxna ifrågasätter och utmanar 

alkoholnormen 

Det råder fortsatt medvind i försvagandet av alkoholnormen. Fler och 
fler kända profiler är uttalat nyktra under korta eller långa perioder. 
Det alkoholfria utbudet har en allt mer självklar plats bland menyer på 
restauranger. Den starka hälsotrenden 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. 

Höjdpunkter och specifika exempel:
VIT JUL-KAMPANJEN
Den nu väletablerade Vit jul-kampanjen genomfördes för tolfte året i rad. 
Det är tydligt att det stora engagemanget bär frukt i påverkansarbetet. 2018 
valde ännu fler personer än året innan att minska sitt drickande eller avstå 
alkohol helt under julhelgen. Lokalt har det bland annat genomförts ett 
Vit jul-mingel på Biblioteket i Karlstad med korande av länsambassadör, 
Luciatåg, jultomte för alla barnen. 

FESTER I VÄSTERNORRLAND
Föreningarna i Västernorrland har tillsammans bjudit in till 75 fester 
där allmänheten var inbjudna till mer än 2/3 av dessa. Högtider har 
firats alkoholfritt och utöver alla fester har flera kulturarrangemang, 
teaterföreställningar och musikcaféer genomförts. 

75

202

fester i Västernorrland

Vit jul-aktiviteter med 
totalt 5 500 deltagare

STRATEGIOMRÅDE: 
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NYKTER CRUISING I ORSA
2018 genomfördes åter igen den populära aktiviteten Nykter Cruising 
i Orsa där IOGT-NTO sätter bilen och festen i centrum, inte alkoholen. 
Förutom att inspirera till nykterhet bland besökarna genomfördes det en 
blås-kampanj för att säkerställa att även de fina bilarna framförs av nyktra 
förare. 

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

46

sociala företag

procent angav i undersökning 
att de firat en vit jul – sex 
procentenheter högre än 2017
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IOGT-NTO driver en politik för ett 
nyktrare samhälle

Av kongressen beslutade mål:
  IOGT-NTO bidrar till att priset på alkohol höjs, 

tillgängligheten begränsas och alkoholreklam förbjuds

Försäljningen från Systembolaget ökade något under 2018 och ungas 
alkoholkonsumtion är oförändrat på historiskt låga nivåer. Bara 38 procent 
av eleverna i årskurs 9 svarade att de druckit alkohol senaste 12 månaderna. 

Opinionen är fortsatt 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 av alkohol på 
sociala medier. 

Under året spred vi den femte forskningsrapporten, denna gång på 
temat alkohol och våld. Våra rapporter uppskattas mycket både bland 
medlemmar och externa personer. 

IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete har utvecklat våra partner-
organisationer kapacitet att bedriva ett alkoholpolitiskt påverkansarbete. 
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. Två organisationer fick utbildning i ämnet under året. Två seminarier 
arrangerades under året: Ett om alkohol och våld under MR-dagarna 
och ett om alkohol och icke-smittsamma sjukdomar med presentationer 
från bland andra WHO och UNDP. Det senare samarrangerades med 
Utrikesdepartementet. 

50

1

förtroliga och goda relationer 
till relevanta beslutsfattare på 

nationell och europeisk nivå

Flera hundra beslutsfattare på lokal 
nivå har vi träffat under valåret

Tillsatt en expertgrupp som 
påbörjat arbetet för att ta fram 

en ANDT– skuggstrategi

STRATEGIOMRÅDE: 
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Höjdpunkter och specifika exempel:
PÅVERKANSARBETE I EU
Vi har lagt fokus på införselfrågan genom att delta som experter på den 
rapport som EU-kommissionen tar fram. Vi har medverkat i en SVT-
dokumentärfilm om lobbying i Bryssel, ett viktigt erkännande för vårt 
arbete. I samverkan med andra ideella organisationer har vi startat ett 
arbete kring lobbyingregler för Parlamentet. Genom vårt Brysselkontor har 
vi stöttat företrädare från bland annat Irland och Finland i deras kamp för 
en mer restriktiv alkohollagstiftning. 

NATIONELLT PÅVERKANSARBETE OCH VALÅRET 2018
Att sätta alkoholfrågan på dagordningen under ett valår är en utmaning 
men vi har kämpat på under hela året. Vi har bland annat skickat in 
remissvar på utredningen om alkoholreklam i sociala medier samt 
gett stöd som möjliggjort för andra organisationer att också skicka in 
remissvar. IOGT-NTO medverkade i politikerveckan i Almedalen, Visby och 
genomförde två seminarier, ett om alkohol och våld och ett om ”fake news”.

SPELPOLITIK
En ny spellagstiftning antogs och efter flera års framgångsrikt 
påverkansarbete från IOGT-NTO och andra ideella organisationer blev 
resultatet en lagstiftning som i stort stämmer överens med det som vi drivit 
som våra allra viktigaste krav. 

5 800

Alkohol nämns som specifik riskfaktor 
i nyligen antaget strategidokument 
om Sida:s hälsobistånd

utdelade exemplar av vår rapport i serien 
alkohol och samhället och utöver detta 
digitala nedladdningar

Lyckade erfarenheter från lokalt 
alkoholpolitiskt arbete i Tanzania 
och Kambodja har spridits
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IOGT-NTO:s förutsättningar för att 
förverkliga strategin

Av kongressen beslutade mål:
  Ökar årligen i medlemsantal med minst 1 000 medlemmar  

– Ej uppnått

 IOGT-NTO utbildar fler i ledarskap och ideologi

Totalt sätt så minskade IOGT-NTO i medlemsantal under 2018 och vi 
gjorde ett medlemstapp på 900 medlemmar. Medlemsantal fastställdes 
till 26 562. Trots detta har många andra mål nåtts som är relaterade till 
nyvärvade medlemmar och utträden. Bland annat har färre valt att lämna 
organisationen under 2018 jämfört med 2017 och vi har värvat fler i åldern 
25–45 år. Tre distrikt nettoökade och två var väldigt nära. 

2018 var ett bra bildningsår för IOGT-NTO framför allt när det handlar 
om ideologi. Grundutbildningar har genomförts, våra två samlingar Socialt 
Forum och Verksamhetsforum samt samlingar för förtroendevalda på 
distriktsnivå har genomförts. 

2 859
nya medlemmar

363
färre medlemmar valde att utträde 

från IOGT-NTO 2018 jämfört med 2017

STRATEGIOMRÅDE: 
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Höjdpunkter och specifika exempel:
SÖDERMANLAND, STOCKHOLM OCH JÄMTLAND ÖKADE I MEDLEMSANTAL
Södermanland ökade med 137 medlemmar, Stockholm med 57 medlemmar 
och Jämtland med 33 medlemmar. Framgångarna kommer från ett 
strukturerat värvningsarbete där de systematiskt under hela året skapat 
värvartillfällen samt haft frågan högt på agendan inom distriktet. Utöver 
dessa var Skaraborg samt Uppsala län bara 10 respektive 20 medlemmar 
ifrån att nettoöka. Högst betalningsfrekvens finns i Älvsborgs distrikt där 
89 procent av medlemmarna betalt medlemsavgiften. 

INSAMLINGEN ÖKADE MED 17 PROCENT
Under året har IOGT-NTO-rörelsens insamling fortsatt att utvecklas och 
ökat. Det genomfördes tre huvudsakliga kampanjer. Med medlemmar som 
målgrupp med fokus på internationellt arbete under distriktsårsmötena, en 
sommarkampanj mot allmänhet med fokus på barns situation och behov av 
rörelsens sommarläger och insamling under Vit jul. 

2018 blev alla Vit jul-sympatisörer inbjudna att ta steget och bli Vit jul-
ambassadörer. Ett uppskattat och lyckat koncept som bland annat innebar 
att vi, med ambassadörernas hjälp, kunde slå tidigare års företagsinsamling 
med råge!

FOLKBILDNING I FÖRENINGAR
193 av våra föreningar rapporterade att de genomfört minst en studiecirkel 
under året och samlade totalt sätt 2 930 unika deltagare. Av de 51 500 
studiecirkeltimmarna gjorde föreningen IOGT NTO Dhallan Somali 
Children’s relief fund i Norrköping flest studietimmar, totalt 6 133 timmar. 
222 föreningar gjorde tillsammans över 2 000 kulturarrangemang. 
Föreningen IOGT-NTO Daahsan i Växjö gjorde flest arrangemang totalt, 
203 stycken. 

17%

518

1 944 608 kronor i insamlade medel 
– 17 procent mer än året innan. 

medlemmar har gått en grundutbildning

1 241
medlemmar utbildade i 
IOGT-NTO:s ideologi

IOGT 7900 - Verksamhet_2018.indd   11 2019-05-02   14:10



www.iogt.se

IOGT 7900 - Verksamhet_2018.indd   12 2019-05-02   14:10


