
2. Planeringsträffar
Fram till aktiviteten kan det behövas 
ett antal planeringsträffar. Vid dessa 
träffar stämmer ni av hur arbetet 
går. Ni går igenom aktivitetslistan 
och gör justeringar. Vilka saker har 
blivit gjorda? Har det dykt upp fler 
saker som behöver göras? Är det 
någon som behöver hjälp?  

3. Direkt före aktiviteten 

En sista koll på planeringen Se 
till så att allt är förberett. Behöver 
någon sista sak fixas? 

Fördela uppgifter Se till att var 
och en vet vad de ska göra under 
aktiviteten. Vem välkomnar och 
vem pratar med besökare? 

Syns Se till att aktiviteten syns. Är 
skyltar uppsatta? Syns det att det 
är IOGT-NTO som anordnar? 

Tagga igång gänget Ha ett sista 
peppsnack så att ni är redo att ge 
besökarna en bra upplevelse.  

Fundera på

Ha en sista träff med alla som ska 
hjälpa till dagen före eller samma 
dag som aktiviteten. 

Ÿ Hur kan ni synas extra mycket? 
Ÿ Hur ser vi till att alla känner sig 

välkomna?

Ni har precis laddat upp, lokalen är 
förberedd och besökarna är på väg. 
Här är några saker att tänka på 
under aktivitetens gång: 

Utvärdering och fortsättning

Rekrytera Låt alla som ännu inte är 
medlemmar får chansen att bli det.

Så fort lokalen är tom och städad är 
det bra med ett eftersnack. Er plan 
har blivit verklighet och alla behöver 
ta några minuter och helt enkelt 
vara nöjda. Ta ett kort snack om 
aktiviteten. Dela med er av tankar, 
upplevelser och ge varandra beröm.

Demokrati Se till att alla får tycka 
till om aktiviteter och annat. 

Efter några dagar är det dags för 
en utvärderingsträff. Då har alla fått 
lite distans och har hunnit tänka till. 

5. Efter aktiviteten
Eftersnack direkt efter

Solidaritet Se till att alla känner sig 
välkomna och kommer in i gänget.

Nästa aktivitet Se till att 
ge alla information
om nästa aktivitet.

4. Under aktiviteten
Ÿ Spara affischer

Ÿ Gör en lista på saker som kan 
göras bättre nästa gång.

Uppgift

Tänk till kring aktiviteten: 

Ÿ Samla foton och filmer

Genom att tänka till redan nu kan 
nästa aktivitet bli ännu bättre:

Fundera på

Ÿ Samla pressklipp

Börja planera nästa aktivitet

Ÿ Var besökarna nöjda?

Ÿ Fyll i rapport till NBV

Efter en lyckad aktivitet är ni 
troligtvis redo fler äventyr. Börja 
planeringen inför nästa aktivitet 
redan nu. 

Ÿ Fungerade planeringen?

Dokumentera, sprid och rapportera

Ÿ Dela bilder som har godkänts av 
de på bilden

Ÿ Kontakta media om det inte 
gjorts redan innan.

Ÿ Tacka de som varit med!

Ÿ Hur många kom?

Ÿ Gör en lista på nya idéer till 
aktiviteter.
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Ett tips är att använda ett 
dokument via en molntjänst 
så att ni kan dela och 
ändra i samma dokument. 

Exempel på planering

Planera verksamhet (UNF)
Planera arrangemang (UNF)

Mer om aktivitetsplanering

IOGT-NTO:s Engagemangsguide

Grunder för
planeringen
Testa aktiviteten
Tidplan
Aktivitetslista

Planerings-
träffar
Förberedelser
Avstämning
[Så många träffar
som behövs]

Direkt före
aktiviteten
Sista förberedelserna
Fördela uppgifter
Tagga igång gänget

Under
aktiviteten
Solidaritet
Demokrati
Rekrytering
Nästa aktivitet

Efter aktiviteten
Eftersnack
Utvärdering
Dokumentation
Nästa aktivitet

HA KUL
OCH TAGGA 

VARANDRA

1
2

3
4

5

Vi är tusentals medlemmar som har tagit ställning. Vi är själva nyktra 
som en solidarisk handling gentemot alla andra. Detta avsnitt är tänkt att 
ge en grund när det gäller vad en drog är och hur droger skadar. Denna 
grundförståelse behövs för att senare kunna få grepp om helheten. 

Grunderna för drogpolitik

Därför använder
människor droger4M

Detta är droger och så skadar de

Människa
Varje människa har egenskaper 
som påverkar hur drogkomsum-
tionen utvecklas. Genetiska för-
utsättningar och personlighets-
drag har betydelse för hur 
mycket droger som behövs för 
att utveckla ett beroende. Varje 
person gör också val utifrån sina 
egna förutsättningar och sin 
situation.

Själva drogens egenskaper och 
styrka har betydelse. Drogen ger en 
berusande effekt som en person 
ofta vill uppleva igen och kan däri-
genom leda till ett psykiskt beroen-
de. Den andra delen av beroendet 
är den fysiska effekten. Både det 
psykiska och fysiska beroendet gör 
människan mer passiv och drogen 
riskerar till slut att styra hela livet. 
Att få tag i droger blir mer priori-
terat än nästan allt annat. Är det lätt 
att få tag i droger är det fler som 
använder dem och tar skada. 

Medel

MEDLEMSUTBILDNING
IGGISEN

KAMP 1

Detta är en drog
En drog är ett medel som är:
Beroendeframkallande vilket inne-
bär att den gör att användaren kan 
känna ett behov av att hela tiden 
fortsätta med medlet. 

Fokus på alkohol

Alkohol och andra droger

Vi är naturligtvis emot alla droger 
men vårt arbete fokuserar ofta på 
kampen mot alkohol. Detta beror på 
att alkoholen är den drog som är 
mest utbredd i landet och därför gör 
mest skada sammanlagt. I Sverige 
skiljer sig alkoholen från andra 
droger för att den är accepterad och 
till viss del laglig. Än så länge är 
majoriteten i landet mot andra 
droger.

Vissa hävdar att alkohol skiljer sig 
från andra droger. De antyder att 
alkohol är accepterat och är en del 
av kultur och tradition i många 
länder. Vi tycker inte att det borde 
vara accepterat. Precis som narko-
tika gör alkohol människor beroende, 
det skadar och folk blir förändrade. 
Därför vill vi vara tydliga med att 
alkohol är en drog. Därför säger vi 
”alkohol och andra droger”. 

Giftigt vilket gör att den skadar 
kroppen på olika sätt. 
Sinnesförändrande eller berusande 
som gör att den förändrar använda-
rens beteende, tankar och känslor.  

Dessa fyra anledningar samverkar och tillsammans kan de få någon att 
börja eller fortsätta använda droger. Genom att veta om dessa aspekter 
kan vi försöka förstå hur vi kan hjälpa till med stöttning, förebyggande 
och påverkan. 

Miljö
Vänners,
familjens,

förebilders
och lärares
inställning
påverkar

Medel
Själva drogerna påverkar

fysiskt och psykiskt

Marknad
Reklam och

påverkan
från alkohol-

industrin

€
€

Människa
Gener, egenskaper

och arv påverkar



Drogskador i samhället

Människor påverkas av omgivning-
en. Familjens, vänners, lärares och 
förebilders inställning till droger 
påverkar vår egen uppfattning. Det 
kallas ”det sociala arvet”. En otrygg 
omgivning där droger förekommer 
och är accepterade ökar risken för 
att människor börjar använda 
droger. Vi gör mycket nytta genom 
att erbjuda miljöer och aktiviteter 
som är fria från alkoholnormen.

Utöver de fyra M:en använder vi 
begreppen risk- och skyddsfaktorer. 
En riskfaktor ökar risken för skador 
och problem medan skyddsfaktorer 
minskar risken. Skyddsfaktorer mot 
missbruk kan exempelvis vara 
meningsfulla fritidsaktiviteter, bra 
nätverk av vänner, trivsel på jobbet 
och att färre använder droger i 
omgivningen. Riskfaktorer kan vara 
stor tillgång till droger, lågt stöd från 
vuxna, för lite fritidsaktiviteter och 
kompisar som använder droger.

Risk- och skyddsfaktorer

En drivande mekanism bakom att  
droger används är drogindustrin. Så 
länge det finns personer som tjänar 
pengar på att andra blir beroende 
kommer det vara svårt att kämpa 
emot. De som vill tjäna pengar på 
att sälja mer droger arbetar för att 
öka droganvändandet. De vill göra 
reklam, sälja alkohol på fler ställen 
och att krogar ska ha öppet längre 
på kvällarna. Vårt samhälle försöker 
minska riskerna med begränsning 
av reklam, begränsade öppettider 
och att alkohol bara får säljas på 
vissa ställen.

Marknad

Ÿ Hur tror ni oftast att det går till 
när någon provar alkohol eller 
andra droger för första gången?

Ÿ Vad kan vi göra för att minska 
risken för att människor börjar 
med droger?

Miljö

Fundera på

Alkohol och andra droger orsakar skador, 
som kan delas in i fyra grupper. 

Medicinska skador
Droger skadar fysiskt och psykiskt. 
Det kan exempelvis vara magsår, 
hjärtsvikt, cancer och levercirros av 
alkohol. Det kan vara försvagat 
immunförsvar, depression och psy-
kos av cannabis. Människor kan 
skadas fysiskt vid trafikolyckor 
eller våldsbrott där alkohol är 
orsaken. Spädbarn kan få obotliga 
skador av mammans alkohol-
konsumtion under graviditeten.

Ekonomiska skador
Drogerna kostar samhället många 
miljarder kronor varje år. Om en 
person får leverskador eller blir 
misshandlad kan det exempelvis 
kosta för läkarvård och medicin. 
Andra kostnader är skadegörelse, 
sjukfrånvaro och förlorad arbets-
inkomst. Många skador och 
kostnader som beror på att någon 
varit drogpåverkad hade aldrig 
behövt uppstå. Detta är pengar 
som hade kunnat gå till att göra 
samhället bättre.

Sociala skador

Demokratiska skador

Droger leder ofta till sociala 
problem. Det kan vara psykiskt 
eller fysiskt våld i hemmet. Det 
kan vara att en familjs ekonomi 
blir sämre vilket gör det sämre för 
barnen. Många som lever med 
missbruk i sin närhet får sämre 
självförtroende, mår dåligt eller 
klarar sig sämre i skolan.

Droger passiviserar och hindrar 
människor från att tillsammans 
förändra och förbättra världen. De 
får människor att fly från verklig-
heten och skapar problem för 
både användaren och personer 
runt omkring. Medan människor är 
påverkade tar de inte tag i sina 
egna problem. Genom att ha 
drogen som största ofrivilliga 
intresse hindras människor att 
delta i samhället och den demo-
kratiska processen. I ett väl fun-
gerande samhälle är alla delaktiga 
och ingen påverkad av droger.

Medicinska skador
Droger skadar fysiskt
och psykiskt.

Ekonomiska skador
Drogerna kostar samhället
många miljarder kronor per år.

Sociala skador
Droger gör att människor
och familjer får det sämre.

Demokratiska skador
Droger passiviserar och
hindar kampen för ett
bättre samhälle.

Fundera på

Vilka skador tycker ni hindrar Ÿ
världen från att bli bättre?

Vilka skador tycker ni mest Ÿ
hindrar världens utveckling?
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Precis som när det gäller vår egen nykterhet så är Sveriges alkoholpolitik 
solidarisk. Alla i samhället ställer upp för de som riskerar att fara illa. Detta 
avsnitt ger dig en första inblick i den svenska alkoholpolitiken. Du får 
förklaringar till olika begrepp och samband. 

Solidarisk alkoholpolitik

Några viktiga begrepp

Alla ställer upp för dem som har det svårare

Preventionsparadoxen 
Vissa tycker att drogproblemen ska 
lösas där de verkar vara störst. De 
tycker att insatser ska göras bland 
missbrukare eller de med problem. 
Men preventionsparadoxen visar att 
det är precis tvärtom. Det blir bäst 
förebyggande effekt om insatserna 
riktas mot alla – inte bara mot 
högriskgrupperna. De så kallade 
måttlighetskonsumenterna är 
många fler än missbrukarna och 
står därmed för fler skador. Därför 
ska alkoholpolitiken minska hela 
befolkningens konsumtion.

Desintresseringsprincipen
Så länge det finns människor som 
är intresserade av att fler dricker är 
det svårare att hålla konsumtionen 
nere. Desintresseringsprincipen 
innebär att företag och personer 
inte får tjäna pengar på alkohol. 
Därför styrs eller regleras import, 
tillverkning och försäljning av alko-
hol. Företag med ett vinstintresse, 
som inte är måna om bra folkhälsa, 
ska inte få fatta beslut om alkohol.

MEDLEMSUTBILDNING
IGGISEN

KAMP 2

Det finns en tydlig koppling mellan 
alkoholkonsumtion och alkohol-
skador. Dricks det mer blir skadorna 
fler. Konsumtionen påverkar antalet 
våldsbrott och antalet personer som 
får skrumplever, alkoholpsykos och 
alkoholförgiftning. Dricks det mer 
hamnar fler i ett beroende och fler 
barn växer upp i en familj med 
alkoholproblem.

Totalkonsumtionsmodellen

IOGT-NTO vill ha en restriktiv drog-
politik. Det betyder att vi vill att sam-
hället ska se till att konsumtionen av 
droger är låg och att tillgängligheten 
är liten. Sveriges nuvarande drogpoli-
tik innebär nolltolerans mot narkotika 
och låg alkoholkonsumtion som mål. 

Därför finns exempelvis det statliga 
Systembolaget som ansvarar för all 
alkoholförsäljning. Kommunerna ska 
ha handlingsplaner kring droger. Det 
finns också regler för de som säljer 
alkohol som styr bland annat ålders-
gränser och öppettider.

En restriktiv alkoholpolitik

ANTAL
PERSONER

Totalkonsumtionen

Preventionsparadoxen

TOTAL
ALKOHOLKONSUMTION

SKADOR KOPPLADE
TILL ALKOHOL

Mer totalt alkoholdrickande
ger fler alkoholskador

Totalkonsumtionsmodellen

MER DRICKANDE
PER PERSON

Det ger mer att lösa
många små problem
än att lösa få stora.

SOLIDARISK

ALKOHOLPOLITIK

Många liv rädd
as genom att 

alkoholen kostar mycket och 

är svår att
 få tag på.


