
Förbundsstyrelsens förslag till 

IOGT-NTO:s strategiska inriktning  
Förbundsstyrelsen bjuder in samtliga medlemmar att lämna synpunkter på 

förslaget till IOGT-NTO:s strategiska inriktning. 
 
Innan förslaget på den strategiska inriktningen finns en kort bakgrund, en beskrivning av 
förbundsstyrelsens målbild samt en sammanfattning av förslagen i den strategiska 
inriktningen. Därefter följer förslaget i sin helhet.  

Bakgrund  
I korthet bygger förslaget på  
 

1. Uppdragen från kongressen 2019 att modernisera, positionera och utveckla 

IOGT-NTO samt den motion som bifölls samma år med att-satsen ”Att IOGT-NTO 

ska ha som målbild att vi ska vara Sveriges bästa alkoholpolitiska organisation ” 

2. Medlemmars vilja och åsikter som uttrycks, både i medlemsundersökningar 

och i samtal med distriktsstyrelserna, att det primära och allra viktigaste för IOGT-

NTO är att fokusera på och gör skillnad inom är alkoholpolitiken och att utmana 

alkoholnormen.  

3. En gedigen omvärldsanalys om folkrörelsens förändrade roll i samhället, hur 

engagemang förändras och hur folkrörelsen är relevant och gör skillnad i det samhälle 

den verkar i. 

4. En genomlysning av vår egen verksamhet och en krisinsikt om sjunkande 

medlemsantal, minskat engagemang och intäkter samt en trovärdighet som behöver 

stärkas. Vi är inte en av naturen evig folkrörelse och kraftiga förändringar behöver 

göras medan vi fortfarande har chans att skapa något vi tror på för att vi vill, inte för 

att vi måste. Det har våra föregångare gjort för oss och det ska vi göra för kommande 

generationer. 

5. En bedömd potential att nå framgång i vårt drogpolitiska arbete och vårt 

påverkansarbete i stort - hur alkoholens självklara roll ifrågasätts allt mer och hur 

många fler det är som pratar om alkoholens roll och konsekvenser. Vi har alla 

möjligheter att skapa ett brett och djupt samtal om alkoholen med allmänheten och 

bilda opinion.  

När förbundsstyrelsen i maj lägger fram det slutliga förslaget till kongressen 2021 kommer en 
omfattande beskrivning av bakgrund, analys och överväganden att bifogas förslaget. Att det 
inte görs i denna remiss beror på förbundsstyrelsens prioritering att förslagen ska 
presenteras så tidigt som möjligt till sitt innehåll för alla medlemmar.  
 
 

  



Målbild 
IOGT-NTO är den självklara aktören för alla alkoholrelaterade frågor. Vi har expertis och 

förmåga att beskriva hur alkoholens konsekvenser påverkar och drabbar människor i hela 

samhället, från lokalt till globalt. Medborgare och beslutsfattare uppfattar oss som en tillgång 

och beskyddare av folkhälsa, frihet och framtid medan alkoholindustrin ser oss som ett hot. 

Vi ser till att våra medlemmar har kunskap att luta sig mot, bildning i retorik och en 

uppmuntrande organisationskultur där vi lyfter varandra och stolt backar upp den som tar 

till orda. 

Vi vill rusta, stärka och rikta medlemmarnas röster. Vi släpper kraften i ideellt engagemang 

fritt och låter människor hitta sin egen röst för ett nyktrare samhälle hos oss eller genom oss. 

I IOGT-NTO blir människor stärkta att uttala sig utifrån sina egna erfarenheter och om sin 

upplevelse av alkohol och andra droger, som beroende, anhörig, drabbad, yrkesarbetande 

eller som nykter – vare sig det rör mötet med alkoholskadorna eller med alkoholnormen. 

Vi utvecklar vårt påverkansarbete över hela landet och är en kraftfull röst i alkoholfrågan som 

bygger på de många människornas engagemang där just de befinner sig. Vi ger tiotusentals 

medlemmar verktyg, kunskap och styrka att föra hundratusentals samtal i varje del av 

samhället. 

 

 

 

En skiss över vår strategiska inriktning 

  



Sammanfattning av förslaget 
För att nå denna målbild föreslår förbundsstyrelsen följande: 
 

1. Att vi konkretiserar vad vi vill för att nå visionen – alltså att vi kämpar för – frihet, 

folkhälsa och framtiden. 

2. Att vi gör en strategisk inriktning som fokuserar på att rusta, stärka och rikta 

folkrörelsen IOGT-NTO 

3. Att vi förnyar vårt uppdrag med fokus på att påverka människor och samhälle 

4. Att vi synliggör vad vi gör genom att i stadgarna tydliggöra att vi är en nykterhets- och 

påverkansorganisation.  

Punkt 1–2 framgår av förslaget till IOGT-NTO:s strategi. 
Punkt 3–4 framgår av förslaget till ändringar i IOGT-NTO:s stadgar. 
 

  



IOGT-NTO:s strategi:  

Arenan för nyktra röster – vi rustar, stärker 

och riktar mot tydliga mål 
 

Inledning 
IOGT-NTO är en folkrörelse. Det betyder att kraften för att påverka 
samhället kommer från alla de människor som samlas för att bidra till 
visionen. Det är medlemmarna i vår rörelse som är och bär rösten och 

det är genom att vara många starka röster som vi kan skapa 
förändring.  

 
När vi samlas för att nå visionen skapas en nykter gemenskap som stärker våra medlemmar 
att utveckla sin röst, att få mod att höja sin röst och ett sammanhang som genererar 
engagemang i glädjen över att åstadkomma saker tillsammans. Syftet med vår nyktra 
gemenskap är att öka vår kraft och kapacitet att påverka människor och samhälle i en 
nyktrare riktning 
 
I IOGT-NTO-rörelsen utgår vi från de grundsatser och bärande idéer om demokrati, 
solidaritet och nykterhet. Våra grundsatser är våra värderingar som vi vilar på. Vi 
kompromissar inte med våra grundsatser i vårt arbete för att nå visionen. 
 
 

  



Konkretiserad vision 
IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra 
droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. 
 
Visionen uppnår vi genom att säkerställa allas individuella FRIHET, 
lyfta betydelsen av en prioriterad FOLKHÄLSA och skapa de bästa 
förutsättningarna för vår gemensamma FRAMTID. 
 
Vi ser den skada alkoholen orsakar och att den utgör ett hot mot vår vision om ett bättre 
samhälle. För varje minskning av alkoholkonsumtionen kommer vi närmare visionen. Det är 
endast utan alkoholkonsumtion som vår vision kan bli verklighet. 
 

FRIHET: Människor ska vara fria att leva sina liv fullt 

ut utan skadliga influenser 
Människor hindras att göra fria val när en stark alkoholnorm och en miljardindustri lever på 
bekostnad av människors frihet. 

• Vi vill se en förändring av begreppet frihet, att frihet framöver innebär solidaritet och 
mod att välja de mångas välmående.  

• Vi vill se en politik som stärker människors rätt att leva utan påverkan från 
alkoholindustrin och den alkoholnorm de skapar. 

• Vi vill att människor ges makt och möjlighet att skydda sig själva från alkoholskador 

som följer av egen och andras konsumtion.  

FOLKHÄLSA: Folkhälsa ska prioriteras över 

näringslivsintressen 
Alkoholen försämrar vår folkhälsa och är en stor börda för hela vårt samhälle, detta förvärras 
ytterligare om inte beslutsfattare säkerställer att folkhälsa alltid är prioriterat. 

• Vi vill att varje beslut som rör människor baseras på folkhälsa. 

• Vi vill att internationella och nationella konventioner tydliggör att folkhälsa alltid går 

före näringslivsintressen. 

• Vi vill att beslutsfattare blir företrädare och ledare för en alkoholpolitik som värnar 

människor. 

FRAMTID: En värld utan alkoholskador 
Alla samhällsområden påverkas negativt av alkohol. Alkoholens skador drabbar den som 
dricker genom sjukdomar, olyckor och beroende. Men alkoholens största skador är de som 
drabbar omgivningen, skador som kommer från andras alkoholkonsumtion. 

• Vi vill se den positiva samhällsutveckling som möjliggörs i en alkoholfri värld. 

För att nå visionen riktas kraften i IOGT-NTO mot att uppnå frihet, folkhälsa och en bättre 
framtid.  
 
 

  



Arenan för nyktra röster  
Hjärtat i en folkrörelse är att det är våra medlemmar som bär vår röst. 
Tillsammans gör vi IOGT-NTO till den självklara arenan där de som 
brinner för alkoholfrågan kan samlas, hitta kunskap, bli stärkta och 
gemensamt ta plats och föra fram sin röst – en påverkansorganisation 
att räkna med!  
 
Arenan bygger på tre strategiområden; att rusta, stärka, rikta rösten. 
 

Rusta rösten 

Engagemang – vår största resurs 
Engagemanget är vår största tillgång och andra resurser har till 
uppgift att rusta, stärka och rikta detta engagemang. Resurser 
hanteras och utvecklas enligt en tydlig och ändamålsenlig 
rollfördelning och i enlighet med våra stadgar, på medlemmarnas 

uppdrag men hindrar inte någon att leva ut sitt engagemang, oavsett 
vart i organisationen en person befinner sig. 

 

Bilda – kunskap är makt 
Vi utvecklar ständigt vår kunskap och handlingskraft som rustar oss att ta plats, föra samtal 
och sätta alkoholfrågan på agenda. Vi har expertis och förmåga att med kraft beskriva hur 
alkoholens konsekvenser påverkar och drabbar människor i hela samhället, från lokalt till 
globalt. Samtidigt har vi lösningarna på problemen, både i sak och i att bedriva 
påverkansarbete. 
 

Uppmuntra – lyfta och backa varandra 
IOGT-NTO har en organisationskultur som uppmuntrar medlemmar att föra fram sin röst 
och där vi lyfter varandra och stolt backar upp den som tar till orda. Organisationskulturen 
skapar vi tillsammans. Förtroendevalda och ledare i verksamheten har ett särskilt ansvar att 
bidra genom den plats vi skapar för varandra, men också för att åtgärda allvarliga problem. 
 

Finansiera – öka vårt handlingsutrymme 
Genom ökade intäkter eller annan finansiering kan vi utföra mer verksamhet för att nå våra 
mål. Detsamma gäller om tillgångar hanteras på rätt sätt och den verksamhet som ska 
möjliggöra vår folkrörelse bedrivs effektivt. 
 
 
 



Stärka rösten 

Medlemsutveckling – basen i kraften  
IOGT-NTO är den självklara aktören för alla alkoholrelaterade frågor. 

Människor blir medlemmar hos oss för att de vill bidra till en bättre 

värld genom att påverka i alkoholfrågan. Vi söker upp, bjuder in och 

erbjuder olika sätt att engagera sig hos oss, eller genom oss för ett 

nyktrare samhälle. Med en större stolthet hos alla våra medlemmar bär 

fler av våra medlemmar budskapet och är en nykter röst. 

Egen erfarenhet – styrkan att bygga på 
Genom oss blir människor stärkta att uttala sig utifrån sina egna erfarenheter och om sin 
upplevelse av alkohol och andra droger. Det kan vara erfarenheter som beroende, anhörig, 
drabbad, yrkesarbetande eller som nykter – vare sig det rör mötet med alkoholskadorna eller 
med alkoholnormen.  
 

Självförtroende – vi är beskyddare 
IOGT-NTO är en trovärdig och efterfrågad röst i den alkoholpolitiska debatten. Våra förslag 
får genomslag då vi uppfattas som en tillgång och positiv kraft i samhällsutvecklingen. Vi är 
beskyddare av allas individuella frihet, vår folkhälsa och vår gemensamma framtid.  
 

Folkrörelsen – varaktig samhällsförändring för alla  
En folkrörelses uppgift är att ge människor makt att påverka sina egna liv och samhällets 
utveckling. Att människor har makt är ett grundfundament i en demokrati och genom att 
organisera oss och vara en folkrörelse stärker vi rösten som helhet. 

Rikta rösten 

Samtala – tusentals i vardagen  
Vi ger tiotusentals medlemmar kunskap och styrka att stolt föra 
hundratusentals samtal i varje del av samhället. Både i vardagen, på 
arbetsplatsen och med beslutsfattare.  
 

Mobilisera – maximera kraften i folkrörelsen 
Vi utvecklar en kraftfull förmåga att mobilisera och bedriver 

opinionsbildning på ett modernt sätt. Vi är flexibla och snabbfotade, tar vara på de 
möjligheter som teknik och digitalisering skapar och erbjuder en decentraliserad plattform 
där alla får komma till tals. Vi släpper kraften i ideellt engagemang fritt och låter människor 
hitta sin egen röst för ett nyktrare samhälle hos oss eller genom oss. 
 

Prioritera – det med mest effekt 
Vi väljer vilka frågor, målgrupper och platser vi vill påverka. Vi samverkar så att 
alkoholperspektivet bärs av fler och visar samtidigt att alkoholperspektivet finns, eller borde 
finnas i många fler frågor.  
 

Prioritera bort – där det inte finns behov 
Våra mål är i fokus, inte vår organisation. Om det finns andra organisationer som ser till att 
ett mål uppfylls, då lägger vi vår tid på att lyfta dem och om det inte behövs då fokuserar vi på 
ett annat mål.  



IOGT-NTO:s mål 
Genom att rusta, stärka och rikta rösten tar vi sikte på att åstadkomma konkret förändring. 

Detta beskrivs genom mål som är våra ledstjärnor. Målen är både en guide i stora och små 

prioriteringar där vi t.ex. ställer oss frågan ”Leder den här aktiviteten eller insatsen till att 

alkoholnormen försvagas?” Målen finns också för att utvärdera vårt arbete där vi ställer oss 

frågor som ”Har vi lyckats stärka röste så att regleringen av alkoholindustrin skärpts?” eller 

“Har vi lyckats riktat vår röst så att fler stödjer en progressiv alkoholpolitik?” 

• Alkoholnormen försvagas så att den inte står i vägen för 
medvetna och hållbara beslut 

• Folkhälso- och frihetsperspektivet genomsyrar alkoholfrågan 
på alla nivåer 

• Den nyktra rösten i samhället är trovärdig och efterfrågad 
• Regleringen av alkoholindustrin skärps  
• Allmänheten stödjer en progressiv alkoholpolitik 
 
 
 

 

  



Ändring i IOGT-NTO:s stadgar 
För att IOGT-NTO:s stadgar ska ligga i linje med IOGT-NTO:s strategiska inriktning föreslås 

att § 1:1 och § 1:3 i IOGT-NTO:s stadgar ändras enligt följande. 

Ändring av IOGT-NTO som organisation – § 1:1 

Befintlig skrivning 
IOGT-NTO är en nykterhets- och kulturorganisation i Sverige.  

Föreslagen förändring 
IOGT-NTO är en nykterhets- och påverkansorganisation i Sverige. 

Motivering 
Vi vill förändra världen, alltså behöver vi se oss som en påverkansorganisation. Vi vill 

påverka människor att göra nyktra val och vill påverka samhället att ha en mer progressiv 

alkoholpolitik.  

IOGT-NTO kan självklart fortsatt ägna sig åt kultur, inte minst i den lokala verksamheten och 

som ett sätt att få människor att trivas och ha roligt, men det är stor skillnad på att i sin 

definierade identitet slå fast oss som kulturorganisation i vår första paragraf i stadgarna och 

ha kulturverksamhet i organisationen. Begreppet kulturorganisation tillkom i en tid då kultur 

var en av vägarna för att nå ett nyktrare samhälle. Idag bedömer vi att det är genom att 

påverka människor som vi kommer bidra till en nyktrare samhälle.  

 

Ändring av IOGT-NTO:s ändamål – § 1:3 

Befintlig skrivning 
IOGT-NTO ser det som sitt uppdrag att göra samhället nyktrare genom att samla alla som vill 

utmana alkoholnormen och påverka alkohol- och narkotikapolitiken – i Sverige och i världen. 

Vi erbjuder en nykter gemenskap som stärker och utvecklar människor. 

Föreslagen förändring 
Vårt uppdrag är att tillsammans påverka människor och samhälle i en nyktrare riktning. 

Motivering 
Förbundsstyrelsens förslag är ett kärnfullt, konkret och tydligt uppdrag som visar vägen för 

IOGT-NTO och tillsammans med visionen sammanfattar vårt syfte. Förslaget på uppdrag 

stärker vår roll som påverkansorganisation. Det beskriver att vi vill påverka både individer 

och på ett strukturellt plan. En nyktrare riktning innebär både att vi kämpar för att minska 

alkoholkonsumtion totalt sett, men också att vi strävar efter att fler ska vilja vara nyktra val, 

oavsett om det är ibland eller som medlem hos oss.  

Uppdraget som antogs 2015 har inte satt sig i rörelsen. Det är för långt för att lära sig och för 

brett formulerat.  

 


