
   
 

Ärende 37 samt 38 a-b 

Modernisera, positionera och 
utveckla IOGT-NTO 
Under mandatperioden har förbundsstyrelsen haft en fråga högre upp på agendan än alla 
andra: IOGT-NTO:s framtid! Närmare bestämt – framtagandet av förslaget till ny strategisk 
inriktning. Det har varit en omfattande process som inkluderat nulägesanalyser, in- och 
omvärldsbevakning, diskussioner om våra visioner, samtal med förtroendevalda i distrikten 
och att identifiera flera möjliga scenarier för den strategiska inriktningen. Slutligen har 
förbundsstyrelsen landat i ett förslag till strategisk inriktning samt två förslag till 
stadgeändringar i konsekvens med föreslagen strategisk inriktning. Allt detta har skickats på 
remiss och diskuteras i organisationen under våren 2021 för att bli slutgiltiga förslag till 
kongressen att behandla och besluta om.  
 
För att sätta förslagen i ett sammanhang finns en längre sammanfattning av 
förbundsstyrelsens utgångspunkter och insikter som ligger till grund för samtliga förslag.  
Se Bilaga Sammanfattning av FS-underlag för att modernisera, positionera och utveckla. 
 

Underlaget inför beslut består av följande 
Det här vill vi åstadkomma 

• Röster på den nyktra arenan 
• Uppdrag från kongressen 2019 
• Målbild 

Förbundsstyrelsens överväganden 
• Omvärldens nuläge och utveckling 
• IOGT-NTO:s nuläge och utveckling 
• Potential för IOGT-NTO 
• Utmaningar för IOGT-NTO 

Förbundsstyrelsens förslag 
• Nr 02 – Strategisk inriktning 
• Nr 03 A – § 1:1 Organisation  

• Nr 03 B – § 1:3 IOGT-NTO:s ändamål  



   
 

Det här vill vi åstadkomma 
Röster på den nyktra arenan 
Inger och livsberättelsen 
Inger besöker IOGT-NTO:s verksamhet i Lund. Längst bak i salen försvinner hon in i 
mängden. På scenen berättar Charlie sin livsberättelse. Inger håller stadigt om sin tekopp när 
hon hör någon annan sätta ord på sin egen uppväxt. Finns det fler som jag? Ju fler träffar hon 
besöker, desto längre fram sätter hon sig. Samtalen ger henne ord och verktyg att förstå 
klumpen i magen hon känt sedan åtta års ålder. Till slut tar hon mod till sig. Idag är det 
hennes dag att för första gången använda sin röst för att berätta sin historia. Kanske sitter 
någon längst bak i publiken som är på samma plats som Inger var för tre år sedan och för 
första gången ska känna sig helt lugn och omsluten av värmen i lokalen.  
 

Sandro på akutmottagningen 
Sjuksköterskan Sandro dricker sin frukostjuice efter en natt på akutmottagningen på 
Linköpings universitetssjukhus. Han ser barnets magsmärtor framför sig. Hon som fick vänta 
för att han först behövde ta hand om två män som slagit varandra sönder och samman denna 
ljumma fredagsnatt. Han förbannar alkoholen och blir påmind om broschyren han fått i 
brevlådan. Kanske att han skulle göra något av all sin erfarenhet av hur alkoholen förstör? I 
lunchrummet dagen därpå tar han till orda: När ska vi som jobbar i verkligheten berätta om de 
sjuka prioriteringar vi tvingas göra på akuten? Gensvaret är stort, alla har tunga historier att 
berätta om sjukvårdens stora utmaningar. Sandro känner att det här är början på något stort. 
Nu ska de inte längre jobba i det tysta. De ska ta plats, förklara konsekvenserna, föreslå 
förändringar, vara de utsattas röst.  
 

Veronika på en flygande cykel 
Fylld av inspiration och glädje känns det som att Veronica flyger fram när hon cyklar hem i 
den svala vårmorgonen längs Svartån i Örebro. Hon har precis varit på ett nyktert home party 
hemma hos sin vän Anna som hade bjudit hem några kamrater för en helkväll. Annas vän 
Charlie från IOGT-NTO bjöd på jättegoda drinkar och pratade om något han kallade 
alkoholnormen. Sedan hade de suttit uppe hela natten och snackat om livet, normer och allt 
däremellan. Kvällen hade väckt så många tankar hos Veronica. Det var som att hon nu ställts 
inför funderingar som hon gått och haft länge, länge men aldrig riktigt tänkt på. Nu står hon 
där med nyckeln i handen för att låsa cykeln innan hon går upp till lägenheten. I den stunden 
bestämmer Veronica sig för att sluta dricka alkohol. Det pirrar i kroppen och hon kan inte 
vänta med att berätta för alla hon känner. 
  



   
 

 

Leah och föräldrarna 
Leah slår sig ner i soffan hemma i Bergsjön och suckar förnöjt. Stolt över den verksamhet hon 
varit med och byggt upp. Stolt över att det var tre nya föräldrar som kommit fram och tackade 
för stödet efter samtalskvällen. Att flytta till ett land där allt verkar kretsa kring alkohol är 
svårt. Särskilt för en tonårsförälder. Hon är stolt över att hon finns med i en rörelse som 
skapar ytor för samtal. Hon är stolt över sig själv som använder sin egen röst för att göra 
skillnad för andra, så som andra gjort skillnad för henne när hon kom till Sverige några år 
tidigare. Hon längtar redan till nästa torsdag då det är dags att möta föräldrarna igen.  
 

Per och Mikael med sina motorcyklar 
Per och Mikael sitter på sina motorcyklar norr om Sandviken. Det är i gemenskapen som 
banden till andra byggs, som nykterheten hålls vid liv. Idag är det en manifestation på torget 
för narkotikans offer. Mikael ska för första gången tala inför fler än fem personer. Han ska 
berätta hur lätt det var att börja och hur svårt det var att sluta. Om hur sjukt det är och vad vi 
behöver göra åt det. Han vet att han har argumenten på sin sida. Om en timme vet han om 
rösten bar. Han tittar på Per i publiken. En trogen bror som han låser blicken på. Det går bra. 
Rösten klingar starkt.  
 

Karin i socialnämnden 
I Lyckseles socialnämnd lyfter Karin åter igen frågan om alkohol och hur många färre fall av 
omhändertagna barn det skulle finnas om kommunen förebyggde bättre. Det är svårt att 
ständigt vara den som påpekar att det finns som en elefant i rummet. Men hon känner sig 
uppbackad. Hon är inte ensam. Hon vet att hon kan och att hon har rätt.  

  



   
 

Uppdrag från kongressen 2019 
Redan 2015 identifierade kongressen att IOGT-NTO står inför stora utvecklingsbehov. En 
genomlysning av organisationen började då och 2017 sjösattes utvecklingsresan Expedition 
50. Vår utvecklingsresa ägnade sig de första åren åt ett stort internorganisatoriskt 
utvecklingsarbete med flera viktiga beslut från kongressen 2017 och 2019 som bland annat 
innebär att 23 distrikt blev åtta, att de före detta distriktskonsulenterna blev anställda 
verksamhetsutvecklare på förbundet med uppdragsgivning från distrikten samt en 
ansvarsfördelning mellan distrikt och förbund.  
 
Med de stora organisatoriska förändringarna som kongresserna 2017 och 2019 modigt 
beslutade om fanns ännu stora utvecklingsbehov kvar för oss. Kongressen 2019 identifierade 
dessa och beslutade därför att vi nu behövde ha ett annat fokus – ett fokus på verksamheten. 
Detta uttrycktes i ett förslag som antogs, där det framgick att IOGT-NTO behöver 
moderniseras, positioneras och utvecklas. Detta uppdrag har förbundsstyrelsen tagit på allra 
största allvar och är grunden i hela förslaget till den strategiska inriktningen men även andra 
förslag såsom det drogpolitiska programmet och arbetsplan samt budget.  
 
På vilket sätt är då förbundsstyrelsens förslag till strategisk inriktning ett svar på uppdraget 
från kongressen 2019? 
 

Positionera 
Att bli en ännu starkare och tydligare påverkansorganisation som både påverkar människor 
och samhälle. Att vår roll och position i samhället som folkrörelse 2021 och framåt är att vara 
en påverkande kraft i syfte att nå vår vision.  
 

Modernisera 
Att öppna upp och bli mer utåtriktade. Att lägga mer energi och fokus på vad som är viktigt i 
samhället snarare än det som sker internt inom organisationen. Vi moderniserar också genom 
att lägga större vikt vid det enskilda medlemskapet och hur medlemmarna är basen i vår 
folkrörelse. Hur varje medlem väljer att engagera sig (föreningar, nätverk, andra 
engagemangsformer) är sekundära frågor som kan göras på många olika sätt, i olika 
sammanhang och olika över tid och är därmed inte något som förslaget till den strategiska 
inriktningen svarar på. 
 

Utveckla 
Att bli en arena för nyktra röster, att vara en plattform och ett sammanhang för den som vill 
påverka i alkoholfrågan, kräver att IOGT-NTO utvecklas. Att förbättra vårt påverkansarbete på 
alla fronter, att just rusta, stärka och rikta vår röst, är en annan central del att utveckla.  
  



   
 

Målbild 
IOGT-NTO är en folkrörelse. Vi finns i många människors liv. Vi är relevanta och gör avtryck i 
strävan för en nyktrare värld. Folk lockas och drar sig till IOGT-NTO som den självklara 
arenan för nyktra röster, oavsett om det gäller kampen för ett nyktrare samhälle eller kampen 
för att hålla sig nykter. Vårt förslag på strategisk inriktning vill skapa förutsättningar för att 
det ska finnas inte bara en utan flera Inger, Sandro, Veronica, Leah, Mikael, Per och Karin i 
varje kommun, i varje samhälle. Hjärtat i en folkrörelse är medlemmar som bär vår röst.  
 
Med vår kör av samlade nyktra röster kan vi beskriva hur konsekvenser av alkohol och andra 
droger påverkar och drabbar människor i hela samhället, från lokalt till globalt. Vi vill att 
människor och samhälle uppfattar oss som de som kämpar för frihet och står upp för den tysta 
majoriteten. Alla ska kunna leva ett liv fritt från alkoholkulturens inverkan, i det stora och i 
det lilla.  
 
Vi vill att våra medlemmar har kunskap att luta sig mot och att de känner sig stolta och stärkta 
i sin samhörighet med organisationen. Genom folkbildning, uppmuntran och kärlek till 
varandra lyfter vi varandra och backar stolt upp den som tar till orda. 
 
Vi stärker, höjer och riktar medlemmarnas röster. Vi släpper kraften i ideellt engagemang fritt 
och låter människor hitta sin egen röst för ett nyktrare samhälle. 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 alkoholnormen eller när vi möts av de konsekvenser som alkohol och andra droger 
orsakar. 
 
Vi vill utveckla IOGT-NTO, där vi bereder plats för nya och gamla medlemmar att bli en 
kraftfull röst för nykterhet. Som folkrörelse ger vi tiotusentals medlemmar kunskap och styrka 
att föra hundratusentals samtal i varje del av samhället utifrån sin egen drivkraft och egna 
engagemang.  
 
För att nå vår målbild föreslår vi en strategisk inriktning, se förbundsstyrelsens förslag nr 2 
Strategisk inriktning. 
  



   
 

Förbundsstyrelsens överväganden 
Förbundsstyrelsens förslag bygger på en mängd utgångspunkter, analyser och överväganden 
som gjorts i den process som lett fram till förslaget till strategisk inriktning. För den som är 
intresserad att fördjupa sig i dessa finns en sammanfattning av alla de underlag som 
förbundsstyrelsen tagit del av, se bilaga till detta missiv. 

Omvärldens nuläge och utveckling – Externa faktorer att förhålla oss till 
• Digitalisering och hållbarhet ställer nya krav på oss. 
• Yngre generationer är värderingsdrivna, vill självförverkligas och har lägre framtidstro. 
• Ideellt engagemang är stabilt men något färre engagerar sig genom medlemskap. 
• Privat och ideell sektor glider in i varandra och använder varandras logiker. 
• Folkrörelsens förändrade roll är tydlig och oundviklig (1900-tal jämfört med 2000-tal). 
• Alkoholperspektivet är relevant för nästan alla stora samhällsproblem som människor 

upplever. 
• Alkoholkonsumtionen minskar och det alkoholfria utbudet har ökat explosionsartat. 
• Alkoholnormen är svagare men mer närvarande.  
• Starkt stöd i opinionen för restriktiv alkoholpolitik samtidigt som den politiska 

utvecklingen går i motsatt riktning. 
• Liberaliseringsvåg, samtal om avkriminalisering samt hög dödlighet p.g.a. narkotika. 

IOGT-NTO:s nuläge och utveckling – Interna förutsättningar vi utgår ifrån 
• Sjunkande medlemsantal. 
• Varierad grad av verksamhetsutveckling. 
• Otydlig bild av IOGT-NTO bland allmänhet. 
• Lägre intäkter. 
• Ideologi, ändamål och ställningstagande viktigaste orsak till medlemskap för 

medlemmar. 
• Alkoholpolitik, alkoholnormen och narkotikapolitik viktigast att prioritera enligt 

medlemmar. 

Potential för IOGT-NTO – Möjligheter att ta vara på 
• En nyktrare ung generation som växer upp och blir potentiella medlemmar. 
• Vår gedigna kunskap om alkoholfrågor, både genom alla medlemmars olika 

erfarenheter och den forskning som våra politiska förslag vilar på. 
• Drogpolitiska framgångar under år 2020 som fortsatt in i 2021. 
• Ta vara på viljan att bidra, kraften och engagemanget från medlemmar 
• Den sociala verksamhetens utveckling som verksamhet, både som röst för att utveckla 

IOGT-NTO och som röst externt. 

Utmaningar för IOGT-NTO – Svårigheter att övervinna 
• Medlemsrekryteringens prioritet i praktisk handling och i verksamheten. 
• Allmänhetens uppfattning om oss, de behöver få en tydlig, trovärdig och positiv bild av 

IOGT-NTO som organisation, vår verksamhet och vad vi vill åstadkomma. 
• Varierande grad av stolthet bland medlemmar över att vi bedriver ett ideellt lotteri, 

Miljonlotteriet, som möjliggör en stor majoritet av vår verksamhet. 
• Förflytta oss från ett internt fokus (vår egen organisation och inomorganisatoriska 

frågor) till ett externt fokus (vad vi vill förändra och åstadkomma i samhället).  
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Ärende 37 

Förbundsstyrelsens förslag nr 02 
Strategisk inriktning 
För att nå visionen i den tid vi befinner oss behöver vi stärka och utveckla IOGT-NTO. En 
gemensam strategi behövs för att möta de förväntningar som ställs på en folkrörelse i dag 
och för att vi ska göra skillnad i flera år framöver. Ambitionen med den strategiska 
inriktningen är att skapa en beteendeförändring, både bland människor i samhället och 
internt inom organisationen.  
 
Vårt förslag på strategisk inriktning utgår från följande: 

• Det våra medlemmar uttrycker är vår viktigaste uppgift och vårt mest betydelsefulla 
bidrag till ett bättre samhälle. 

• Samhällets behov och allmänhetens förväntningar på vad vi gör och kan bidra med. 
• En målbild om att skapa en mer vital, levande, modern och engagerande folkrörelse. 
• En realistisk självbild över våra utmaningar och stark tro på vår potential. 
• Aktuell forskning om engagemang och det civila samhällets utveckling. 
• Givna förutsättningar vi har att förhålla oss till utifrån omvärldens förändring. 

En strategisk inriktning som pekar ut målet 
Förslaget till strategisk inriktning Arenan för nyktra röster pekar ut IOGT-NTO:s mål, vad 
det är vi vill uppnå. Där beskrivs vad vi vill åstadkomma, våra mål och de strategiska valen 
och prioriteringarna som krävs för att komma närmare vår vision. IOGT-NTO ska vara den 
självklara arenan för nyktra röster och den strategiska inriktningen är svaret på hur vi som 
folkrörelse ska göra så stor skillnad som möjligt. Om vi inte tar rollen som nykterhetens 
fanbärare och alkoholindustrins största motkraft kommer människor inte kunna nå sin fulla 
potential och vi kommer inte se den samhällsförändring vi vill.  
 
IOGT-NTO har i snart 150 år påverkat människor och bidragit till en positiv 
samhällsutveckling. Vi ska fortsättningsvis:  

• Vara en röst som ställer krav på samhällsutvecklingen.  
• Göra praktiska insatser som bidra till en god samhällsutveckling. 
• Skapa gemenskap som möjliggör möten mellan människor.  

Förslaget till strategisk inriktning bygger på att stärka vår förmåga att vara en röst i 
samhället bland annat med hjälp av att göra faktiska insatser och skapa gemenskap.  

Gemenskapens roll i vår folkrörelse 
Gemenskapen är kittet i en folkrörelse. Där hämtar människor energi, inspiration, utbyter 
erfarenheter och lär av varandra. I gemenskapen kan man också hitta nya bekantskaper, 
vänner för livet eller kanske till och med en livskamrat. Gemenskapen stärker engagemanget 
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som möjliggör att alla medlemmar kan vara starkare röstbärare inom organisationen och 
utåt i samhället. Gemenskapen måste vi ha – men det är inte målet med vår verksamhet.  

Vår roll som påverkande röst 
Vi är övertygade om att mer nykterhet, lägre alkoholkonsumtion och mindre användande av 
andra droger skapas genom att påverka människor och samhälle. Det gör vi allra bäst genom 
att vara en stark och tydlig röst. I allt från samtal mellan två personer i vardagen till stora 
politiska debatter. Förslaget om att stärka, höja och rikta vår röst bygger på en analys om vad 
som är relevant i Sverige 2021 och i en överskådlig framtid.  
 

Syftet med rösten är: 
• att bedriva förebyggande arbete, med andra ord politiskt påverkansarbete, 

opinionsbildning, kunskapsspridning och andra insatser som både minskar 
människors konsumtion av alkohol och andra droger och ökar nykterheten genom att 
fler gör nyktra val, 

• att tillföra nya perspektiv och ändra synen på nykterhet samt alkohol och andra 
droger, 

• att vara arenan för människor som vill engagera sig för nykterhet och mot alkohol 
och andra droger. En arena där alla kan framföra sin uppfattning om hur alkoholen 
och andra droger stör och förstör samt hur ett nyktert liv är fritt och rikt.  

Den strategiska inriktningens funktion för lokal, regional och 
central verksamhet 
Den enskilda medlemmens engagemang och föreningarnas verksamhet är basen i IOGT-
NTO:s totala verksamhet. Grunden i verksamheten inom IOGT-NTO är att den är fri och 
frivillig, alltså att alla engagerar sig på det sätt som de själva finner mest givande och roligt. 
Så kommer det alltid vara i en folkrörelse. Det är en av våra stora styrkor. 
 
Den strategiska inriktningen beskriver alltså inte all verksamhet som finns eller kommer 
finnas inom IOGT-NTO. Den begränsar inte vilken verksamhet som utifrån medlemmars 
engagemang skapas och bedrivs i IOGT-NTO. Däremot påverkar den strategiska 
inriktningen vad vi ska fokusera på. 
 

Förslaget ska ge riktning och kraft för att förflytta oss och svara på följande:  
• Var vårt utvecklande fokus ska finnas 
• Hur resurser ska prioriteras och styras 
• Vad distrikt och förbund ska sätta högst upp på dagordningen 

Förbundet och distriktens arbetsplaner beskriver konkret vilken verksamhet som ska 
bedrivas för att förverkliga IOGT-NTO:s strategiska inriktning år för år.  
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
 
att anta förslaget till IOGT-NTO:s strategiska inriktning.  
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Förbundsstyrelsens förslag nr 02 
Strategisk inriktning: Arenan för nyktra röster 
– vi stärker, höjer och riktar mot tydliga mål 
Inledning 
IOGT-NTO är en folkrörelse som ska ge människor makt att påverka sina egna liv och 
samhällets utveckling. Att människor har makt är ett grundfundament i en demokrati och en 
värdering IOGT-NTO vilat på sedan vi startade. Vi har alltid kämpat för att alkohol och 
andra droger inte ska hindra människor att leva ett fritt och rikt liv.  
 
Sedan vi bildades har vi gjort skillnad för människor. Nykterhetslogen i Lönneberga stöttade 
Emil och griseknoen när jästa körsbär kommit i fel händer. Vi stred för allmän rösträtt på 
gator och torg som möjliggjorde en folkomröstning om ett förbud mot den alkohol som 
orsakade så mycket lidande, våld och fattigdom. Vi gick samman och byggde hus över hela 
landet så att folk kunde mötas, bildas och trivas. Vi var en motkraft mot den växande 
alkoholkulturen och skapade livliga dansbanor i små och stora samhällen.   
 
IOGT-NTO har förändrats, anpassats och utvecklats som folkrörelse i snart 150 år och nu ser 
vi nya behov. En livskraftig folkrörelse ser annorlunda ut i dag än den gjorde i går. Men 
oavsett tid bygger folkrörelsen på kraften i de många medlemmarna som bär en gemensam 
röst och som påverkar för ett gemensamt mål. Vår uppgift har alltid varit att påverka vår 
samtid, men formerna för det skiljer sig.  
 
Vi vill förnya och levandegöra folkrörelsen och hitta fler former för hur våra medlemmar kan 
bära en gemensam röst. För att lyckas med det behöver många människor se IOGT-NTO 
som sin organisation. Vi ska vara en stor, bred och levande arena där nya och gamla 
medlemmar får ta plats för att hitta sin väg för att påverka människor och samhälle i en 
nyktrare riktning.  
 
Kraften att påverka 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 samhällsförändring, fortsätta att spela roll och göra skillnad.  
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Våra grundsatser 
I IOGT-NTO-rörelsen utgår vi från gemensamma grundsatser och bärande idéer om 
demokrati, solidaritet och nykterhet. Våra grundsatser är de värderingar vi vilar på. Vi 
kompromissar inte med våra grundsatser i arbetet för att nå vår vision om ett samhälle, en 
värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. 
 

Demokrati 
Vi är med och utvecklar demokratin genom att vara det vi är, en välkomnande, inkluderande 
och närvarande idéburen organisation i det civila samhället. Vi skapar ett större 
demokratiskt utrymme genom att ge fler personer en röst, inte minst de som inte tagit plats 
eller har tystats.  
 

Solidaritet 
I solidaritet med andra är vi beredda att föra fram vår röst och stå upp för det vi tycker är 
rätt. Oavsett om det gäller en person som behöver omedelbart stöd eller genom att kräva 
långsiktiga samhällsförändringar. 
 

Nykterhet 
Vår tydliga röst ska inspirera fler att göra nyktra val och engagera fler i att stå upp för våra 
mål om ett nyktrare samhälle. Vår röst ska både utmana och inspirera, ta tydlig ställning och 
visa på de nyktra lösningarna.   
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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 nykterhet kan samlas, 
folkbildas, bli stärkta och gemensamt ta plats och föra fram sin röst – en 
påverkansorganisation att räkna med!  
 
Alla samhällsområden påverkas negativt av alkohol och andra droger. De skador och den 
börda det innebär utgör ett hot mot ett bättre samhälle och därmed även mot vår vision. En 
miljardindustri som lever på bekostnad av människor och samhällen är roten till problemen. 
De beslutsfattare som säkerställer att folkhälsa och trygghet är prioriterat är en del av 
lösningen.  
 
För varje minskning av alkoholkonsumtionen och användandet av andra droger kommer vi 
närmare vår vision. Det är endast utan alkoholkonsumtion och i ett narkotikafritt samhälle 
som vår vision kan bli verklighet. Vi vet att en värld fri från alkohol och andra droger ger en 
positiv samhällsutveckling.  
 
Vägen till vår vision möjliggörs genom att människor ges makt och möjlighet att påverka 
samhället så att ingen far illa av egen eller andras konsumtion. För det krävs en politik som 
stärker människors rätt att leva utan påverkan från alkoholindustrin och den alkoholnorm 
de skapar. En förutsättning är därmed att folkhälsan prioriteras över näringslivsintressen 
och att beslutsfattare är företrädare och ledare för en politik som värnar människor. 
 
Vår strategi för att komma närmare vår vision är att bygga en arena där nyktra röster stärks, 
höjs och riktas. Med denna strategi tar vi sikte på att åstadkomma konkret förändring.  
 
Våra mål som guidar oss i stora och små prioriteringar:  

• Alkoholnormen försvagas 
• Den nyktra rösten tar större plats i samhället 
• Regleringen av alkoholindustrin skärps  
• Allmänheten stödjer en progressiv alkohol- och narkotikapolitik 

 



ARENAN FÖR NYKTRA RÖSTER
Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv 

@

MÅL
Alkoholnormen försvagas

Den nyktra rösten tar större plats i samhället
Regleringen av alkoholindustrin skärps

 Allmänheten stödjer en progressiv alkohol- och narkotikapolitik
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Stärka rösten 
Stärka rösten handlar om att skapa förutsättningar för människor och vår organisation att ha 
en tydlig röst. 
 

Allt grundas i engagemanget 
Det ideella engagemanget är det viktigaste vi har i rörelsen. Det som får människor att dras 
till IOGT-NTO är en vilja att bidra till en nyktrare värld. Det kan vara som medlem eller 
sympatisör, nykter sedan länge, nyligen nykter, tillfälligt nykter eller någon som vill stötta 
nykterheten i sak. Alla dessa människor är potentiella engagerade och vi blir bättre på att 
bjuda in fler att vara en del av vår arena oavsett förutsättningar. 
 

Kunskap ger makt 
Folkbildning är en central del av vår ständigt pågående utveckling. Tillsammans utvecklar vi 
vår kunskap och handlingskraft som stärker oss i att ta plats, föra samtal och sätta nykterhet, 
alkohol och andra droger på agendan. Vi gör det genom bildning, praktisk handling och att 
testa oss fram. Vår expertis och förmåga gör att vi med tydlighet och empati kan beskriva 
konsekvenserna av alkoholen och andra droger och hur de påverkar och drabbar människor i 
hela samhället, från lokal till global nivå. Vi har också lösningarna på problemen, både i 
sakpolitik och i att bedriva påverkansarbete. Vår bildning riktar sig särskilt till de med 
intresse för att bedriva drogpolitiskt påverkansarbete och de inom den sociala verksamheten.  
 

Större handlingsutrymme med ökade resurser 
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. Våra resurser såsom pengar, personal och 
fastigheter har till uppgift att skapa förutsättningar för att stärka, höja och rikta det 
engagemang som finns.   
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Höja rösten 
Höja rösten handlar om att vara många som bär rösten utifrån sig själv och sitt eget 
engagemang men också att höja upp den enskilda medlemmens röst och den gemensamma 
rösten.  
 

Positiv medlemsutveckling 
Vi är en starkare folkrörelse med fler medlemmar och vi ska vara den självklara 
organisationen för alla som ser problemen med alkohol och andra droger och som genom sin 
nykterhet vill vara en del av lösningen. Människor blir medlemmar hos oss för att de vill 
bidra till en bättre värld genom att påverka i en nyktrare riktning. Vi söker upp, bjuder in och 
erbjuder olika sätt att engagera sig hos oss, eller genom oss, för ett nyktrare samhälle. Med 
mer attraktiva plattformar för flera olika målgrupper ökar vi stoltheten och inspirerar fler att 
bära våra budskap. 
 

Gemenskap skapas av mångfald och uppmuntran  
Vi bygger vår folkrörelse gemensamt och förstärker på så sätt vår röst som helhet.  
För att vara en inbjudande stor och stark folkrörelse med en självklar röst krävs en positiv 
och inkluderande organisationskultur. Hos oss är alla medlemmars drivkrafter att förändra 
och skäl till att vara nyktra lika värda. Vi tar tillvara vår mix av egna erfarenheter som 
utvecklar IOGT-NTO inifrån och ut. Vi lyfter varandra i organisationen och backar stolt upp 
den som tar till orda. Förtroendevalda och ledare har ett särskilt ansvar att bidra genom den 
plats vi skapar för varandra, men också för att åtgärda allvarliga problem. 
 

Skillnad för individ och samhälle 
IOGT-NTO gör skillnad för människor. I vår sociala verksamhet stärks och utvecklas 
människor på ett sätt som är helt nödvändigt för att vara en röst i sina egna liv, i IOGT-NTO 
och i samhället. Alla i vår rörelse bidrar till vår kollektiva kunskap och erfarenhet om skador 
från alkohol och andra droger. Genom att vara riktigt bra på social verksamhet ser vi till att 
alla ryms, att inga erfarenheter utelämnas och att många röster kan höjas. 
 

Prioritering utifrån behov och påverkan 
Vi väljer medvetet vilka frågor, målgrupper och platser vi vill påverka. Vi sätter målet, 
snarare än organisationen, i fokus och använder våra resurser effektivt och ändamålsenligt.  
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Rikta rösten 
Rikta rösten handlar om att våra röster ska vara tydliga, i samklang och närvarande när och 
där den behöver höras.  
 

Närvaro på andras arenor 
Alkohol och andra droger stör och förstör överallt. Med vår närvaro visar vi hur 
alkoholperspektivet är relevant i nästan alla frågor. Vi söker upp de samtal som redan pågår 
om klimat, våld, jämlikhet och bistånd och samverkar så att fler bär budskapen om att en 
progressiv alkoholpolitik är en viktig katalysator för att nå andra politiska mål. Styrkan finns 
i att fler aktörer arbetar mot vår vision utifrån sina egna kärnfrågor. 
 

Samtal som påverkar 
Vi vill göra avtryck hos människor och i samhället. Genom tusentals samtal i varje del av 
samhället, i vardagen, på arbetsplatsen och med beslutfattare sätter vi våra frågor på 
dagordningen, påverkar människor och förflyttar perspektiven om nykterhet samt alkohol 
och andar droger.  
 

Egna erfarenheter som berör 
Vi använder våra personliga upplevelser och erfarenheter som beroende, anhörig, drabbad, 
yrkesarbetande eller som nykter – vare sig det rör mötet med alkoholnormen eller skadorna 
av alkohol och andra droger. Det är med våra egna erfarenheter som vi berör, motiverar och 
förflyttar människor. 
 

Trovärdig och synlig röst 
IOGT-NTO och våra medlemmar är en trovärdig och efterfrågad röst och med våra nyktra 
lösningar uppfattas vi som en tillgång och positiv kraft i samhällsutvecklingen. Genom att 
bedriva opinionsbildning på ett modernt sätt utvecklar vi en kraftfull förmåga att mobilisera, 
vilket skapar stor synlighet runt om i hela Sverige. Vi släpper kraften i ideellt engagemang 
fritt och låter människor hitta sin egen röst för ett nyktrare samhälle hos oss eller genom oss. 
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