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Verksamhetsberättelse 2019
Det är en otroligt spännande tid för oss i IOGT-NTO just nu. Under 2019 
bildades rekord-många nya föreningar och vi har välkomnat tusentals 
nya medlemmar. I det dagliga arbetet möter vi tillsammans på olika sätt 
upp och påverkar de politiska utspel som hotar monopolet och en hållbar 
alkoholpolitik. Vit jul engagerar fler än någonsin och vi ser tecken på 
hur alkoholnormen synliggörs och förflyttas allt mer – framför allt bland 
unga. Samtidigt ser vi att vi behövs på fler och nya platser i samhället där 
utanförskap, ekonomiska kriser och icke-demokratiska krafter behöver 
motmedel. 

Den nyktra gemenskapen, bildningsverksamheten och påverkansarbetet  
vi tillsammans möjliggör har varit relevant i 140 år och kommer vara det  
i minst 140 år till! 

Den framtid vi möter kräver givetvis att vi rustar oss på bästa sätt. 
Under 2019 genomfördes kongressen i Örnsköldsvik och många 
modiga beslut fattades för framtiden. Med en ny distriktsindelning och 
ny ansvarsfördelning lägger vi en viktig grund för hur vi på bästa sätt 
utvecklar rörelsen in i framtiden. Samtidigt behöver vi som organisation 
också se helheten och ta ansvar för vad vi lämnar för avtryck. Ett beslut 
med omfattande konsekvenser var beslutet om flygfritt 2020. Att ändra 
beteende är inte alltid lätt, men vi behöver alla hjälpas åt för att hitta vägen 
fram till ett solidariskt, jämlikt och hållbart samhälle.

Verksamhetsberättelsen 2019 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. 

/IOGT-NTO:s förbundsstyrelse



4      I O GT-NTO   |  V E R K S A M H ETS B E R ÄTTE LS E  2019

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 2019 
fortsatt att utveckla förutsättningarna för att skapa nya engagemangs-
former, vilket resulterat i 51 nya engagemangsformer under året.

Höjdpunkter och specifika exempel:
HALV SJU HOS IOGT-NTO
I juni 2019 gick startskottet för IOGT-NTO Lunds nya engagemangsform 
Halv sju hos oss! Medlemmar från Lunds alla föreningar (IOGT-NTO 
Lund, IOGT-NTO Somalisk kultur- och fritidsförening och Nyktra 
studenter) deltog. En gång i månaden turades medlemmar om att laga och 
bjuda på mat från olika länder – Palestina, Somalia, Syrien, Frankrike, 
Kurdistan och Sverige. Middagarna har fortsatt under 2020 med bland 
annat förstärkning från Hongkong. Massor av god mat, glada skratt och 
ny kunskap om olika länder och kulturer! IOGT-NTO när det är som bäst 
med massor av mångfald, nykter gemenskap och vänskapsband bland 
människor som annars med stor sannolikhet inte hade mötts.

STÄRKANDE NÄTVERK I BLEKINGE OCH SKÅNE
Första helgen i juni 2019 arrangerade det för året nybildade distriktet ett 
kvinnligt nätverk en friluftshelg på Aspan i Blekinges vackra skärgård. 71 
medlemmar från IOGT-NTO, UNF och Junis deltog. En helg där humöret 
hos deltagarna strålade ikapp med solen. Helgen bjöd bland annat på 
yoga på bryggan, sol och bad, kanot- och båtturer, kurdisk afton, underbar 
kurdisk mat, jonglering, walk and talk, kubb, sång och dans. 

FAMILJEDAG I FURUVIKSPARKEN
Gävleborgs och Dalarnas distrikt genomförde tillsammans en familjedag i 
Furuviksparken i augusti. Cirka 300 medlemmar i alla åldrar åkte karusell, 
fikade och lärde känna varandra i solskenet.

IOGT-NTO är en modern, traditionell folk- 
rörelse som erbjuder nykter gemenskap

IOGT-NTO FIRADE 140 ÅR
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KVINNOR TILLSAMMANS 
En av våra många fantastiska föreningar är IOGT-NTO Kvinnor 
tillsammans i Kristinehamn. 2019 är det sista året av ett treårigt projekt 
som fått pengar från Statens Kulturråd. Mer än 4 miljoner kronor satsades 
för att skapa kreativa mötesplatser för människor med olika bakgrund. 
I projektet har människor arbetat med till exempel odling i och utanför 
växthus, keramik, textil, fiske, ätbart i naturen, yoga med mera, alla 
aktiviteter med målet att skapa en mötesplats och sammanföra människor.

FAMILJEKÄLLAN – IOGT-NTO:s ANHÖRIGSTÖD I DALARNA
I november 2019 fyllde Familjekällan två år. På denna korta tid har 
Familjekällans verksamhet haft 1 700 besök, genomfört 33 föreläsningar 
och 9 studiecirklar. Många har blivit medlemmar i IOGT-NTO och 
verksamheten har flera gånger uppmärksammats i media. 

VERKSAMHETSUTVECKLING I ARBOGA
Den gamla IOGT-NTO-föreningen 0002 Filadelfia från 1879 höll på 
att tyna bort, med endast 18 medlemmar och nästan ingen verksamhet 
genomfördes. Tack vare en handfull nya medlemmar och startande av 
kamratstödsverksamhet vände medlemsantalet under 2019 från 18 till 80!  
I det gamla IOGT-huset bedrivs nu verksamhet flera gånger i veckan. 

TILLSAMMANS
Tillsammans är en verksamhet, i samarbete med Borås kommuns 
fadderverksamhet, som engagerar IOGT-NTO-medlemmar med 
meningsfull verksamhet och bjuder samtidigt in nya personer till 
verksamheten. Vi samlas kring olika aktiviteter med en språkcafékänsla. 
Aktiviteterna är många och blandade – sång, dans, spel från hela världen, 
bakning, bingo, demokrati-, solidaritet- och nykterhetssamtal, pyssel,  
vår- och tipspromenader… allt i en lättsam miljö med nära till skratt och 
goda samtal.

PROJEKTET GOTT LIV
Under 2019 genomfördes ett anhörigläger på Sillvik för föräldrar, 
morföräldrar och andra anhöriga till personer med missbruksproblematik 
och som tillsammans skapade minnen för livet. Ett sommarläger vid havet 
med möjlighet till bad, förtroliga samtal, aktiviteter och gemenskap.

44

45

15

nybildade föreningar 

verksamma kamratstöd

sociala företag
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IOGT-NTO utmanar alkoholnormen

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

alkoholnormen 

Vi lever just nu i en alkoholnormsrevolution. Alkoholkonsumtion bland 
minderåriga är sedan millennieskiftet i en ständigt fallande utveckling, 
och attityderna bland unga gällande alkohol har sett en signifikant 
åtstramning. Alkoholkonsumtionen i hela befolkningen har under de 
senaste femton åren minskat med ca 15 procent. Det självrapporterade 
berusningsdrickandet har också minskat signifikant. Under samma period 
har utbud och försäljning av alkoholfria drycker ökat explosionsartat. Även 
om det inte finns studier och statistik på detta uppfattas också att begrepp 
som alkoholnormen blivit mer etablerade, samtidigt som att erbjuda 
fullgoda alkoholfria alternativ sprider sig till allt fler tillställningar.
 På många sätt är alkoholkulturen på reträtt. Samtidigt har 
alkoholnormen också stärkts genom att dess närvaro har ökat i våra 
liv. Parallellt med att den totala konsumtionen har minskat har i stället 
konsumtionsfrekvensen ökat drastiskt. Fler tillställningar och sociala 
arenor präglas av alkohol. Alkohol är mer närvarande än någonsin tidigare, 
både medialt och i sociala arenor. Alkoholnormen är svagare, men mer 
närvarande.
 Ungefär var femte alkoholkonsument rapporterar att de upplever att 
alkohol har en sammantaget negativ inverkan på deras personliga liv. 
Ungefär 15 procent av alla alkoholkonsumenter rapporterar att de helst 
skulle vilja leva ett liv helt utan alkohol. Hos dessa finns det ett samband 
med uppfattningen att det skulle få negativa effekter för ens egna sociala 
liv att inte dricka alkohol. Normen fortsätter alltså att utöva ganska starka 
påtryckningar på förhållandevis stora delar av befolkningen.

Höjdpunkter och specifika exempel:
VIT JUL-AKTIVITETER 
När andra håller julstängt öppnar IOGT-NTO-rörelsen upp för roliga 
och mysiga Vit jul-aktiviteter över hela landet. Tillsammans ger vi 
tusentals barn och unga möjlighet till ett jullov med värme, gemenskap 
och julglädje – fritt från alkohol och andra droger. Vi vet att det kan vara 
direkt livsavgörande för de barn som har det tufft hemma. Under 2019 
genomfördes hela 245 jullovsaktiviteter inom IOGT-NTO-rörelsen.

45%

245

15%

andelen vuxna som firar en vit jul

anordnade jullovsaktiviteter

minskad alkoholkonsumtion på 15 år

STRATEGIOMRÅDE: 
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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

Pris, tillgänglighet och marknadsföring är de tre främsta åtgärderna som 
Världshälsoorganisationen, WHO, förespråkar att en nation ska verkställa 
för att minska totalkonsumtionen. Dessa tre åtgärder är baserade på gedigen 
forskning. 
 Allt IOGT-NTO:s påverkansarbete strävar mot att priset på alkohol höjs, 
tillgängligheten begränsas och alkohol förbjuds. Ibland märks resultatet direkt 
och ibland krävs det många år av påverkan för att ens kunna förnimma en 
förändring. Under året har vi inte bara anat utan vi kan faktiskt se konkreta 
resultat av vårt arbete; EU-kommissionen har påbörjat en utredning om 
införselreglerna, regeringen har försvarat alkoholmonopolet i media genom 
budskap från forskningsrapporten ”Alkohol och våld” och vi har agerat både 
i media och genom rapporter för att ESO-rapporten ”Synd och skatt” som 
kritiserar den svenska alkoholpolitiken inte skulle stå oemotsagd. 
 Även om skatten inte har höjts, tillgängligheten ytterligare begränsats eller 
marknadsföringen förbjudits så är vi i dag ett steg närmare, tack vare IOGT-NTO.

STRATEGIOMRÅDE: 
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Höjdpunkter och specifika exempel:
VÅR FORSKNINGSRAPPORT GÖR SKILLNAD
2019 års rapport ”Alkohol och äldre” fick mycket uppmärksamhet i media 
i samband med lanseringen i februari 2019. Bland annat hade Rapport ett 
inslag och Vetenskapsradion hade ett längre inslag. I tidningar, tryckta 
och/eller på internetsidor, skrevs det om rapporten i 60 artiklar över hela 
landet. Rapporten togs också upp som del 1 i en artikelserie om alkohol och 
äldre i DN 29 maj 2019. Under lanseringsveckan uppskattas nyheten om 
rapporten ha funnits i elektroniska medier med motsvarande en upplaga, 
det vill säga antal potentiella läsare, på 1,4 miljoner. Under hela året 
uppskattas på samma sätt rapporten ha funnits i medier med totalt  
3,2 miljoner potentiella läsare.
 Under våren hölls ett sidoevent vid Världshälsomötet i Genève med 
rubrik ”Health Promotion Through The Life Course”, där rapporten 
om alkohol och äldre presenterades. Regeringen använder argument 
om alkoholens roll vid våld, liknande innehållet i rapporten om 
alkohol och våld, i en debattartikel i Aftonbladet 23/10 för att försvara 
alkoholmonopolet. 
 I Riksdagens debatt om ANDT-frågor 19/2 2020 nämndes alkohol och 
våld, alkohol och äldre, liksom att ny forskning visar att det inte finns 
någon riskfri konsumtion av alkohol, tre ämnen som också behandlats i de 
senaste årens forskningsrapporter. 
 IOGT-NTO blev av föreningen Vetenskap och Allmänhet inbjudna till att 
delta i EU-projektet Rethink, ett projekt om forskningskommunikation och 
öppen vetenskap. Projektet ska pågå till sista december 2021.

ANDTS-SKUGGSTRATEGI 
Under 2019 arbetade expertgruppen med att skriva ANDTS-skuggstrategin. 
Externa experter bjöds in och det hölls även en workshop för ideella 
organisationer. Workshoppen, där över 30 ideella organisationer var 
representerade, blev mycket lyckad. 

SAMVERKAN 
Under 2019 har IOGT-NTO arbetat för att utöka vårt nätverk och 
för att få fler utanför IOGT-NTO-rörelsen att agera i alkoholfrågan. 
Vi har tagit initiativ till viktiga alkoholpolitiska samtal. Dels ett där 
civilsamhällesorganisationer, Systembolaget, Länsstyrelsen och 
Folkhälsomyndigheten deltog, men även interna samtal med våra 
systerorganisationer. Vi har även deltagit på Folkhälsomyndighetens 
dialogmöten om ANDT-frågan.

70
antal partipolitiskt aktiva 

medlemmar som lyft  
alkoholfrågan i sitt parti

Alkohol och äldre

EN ÖVERSIKT AV INTERNATIONELL OCH SVENSK FORSKNING
ALKOHOLEN OCH 

SAMHÄLLET 2019



8      I O GT-NTO   |  V E R K S A M H ETS B E R ÄTTE LS E  2019      I O GT-NTO   |  V E R K S A M H ETS B E R ÄTTE LS E  2019      9

90

9 390

antal politiker och tjänstemän 
som vi träffat på lokal 
och regional nivå

antal omnämnanden i media

ETT FRAMGÅNGSRIKT EU-ARBETE 
Tre viktiga saker händelser under 2019
•  IOGT-NTO blev formellt inbjudna som nationella experter på 

införselfrågan av Europeiska Kommissionen till mötet mellan Europeiska 
Kommissionen och representanter för EU:s medlemsstater. 

•  Efter hårt arbete drog äntligen Europeiska kommissionens utredning om 
införselreglerna igång. 

•  En lyckad EU-valskampanj med god spridning. Framförallt deltog många 
medlemmar i kampanjen med uppmaning att skicka vykort.

Sammanlagd spridning för alla inlägg angående EU-val
•  Räckvidd: cirka 50 000 (en ökning med 64 procent jämfört med 

föregående månad)
•  Inläggsinteraktioner: 7 482 (en ökning med 60 procent jämfört med 

samma tid föregående månad)
•  Visning av videofilmer: 11 900 tre-sekunders visningar 

VI FÖRSVARAR SVENSK ALKOHOLPOLITIK 
I en rapport, Synd och skatt av David Sundén, till Expertgruppen för 
Studier i Offentlig ekonomi (ESO), utvärderas den samhällsekonomiska 
effektiviteten i de politiska åtgärder som används för att styra konsum-
tionen av alkohol, tobak och spel. Rapporten kom fram till att vissa delar i 
den svenska alkoholpolitiken inte är effektiva, någonting som IOGT-NTO 
ansåg vara felaktigt och reagerade på direkt, dels genom en rapport men 
också via en mycket uppskattad och uppmärksammad debattartikel i 
Dagens Nyheter. 

EN UDDA FÅGEL 
En liten grupp på Island har under många år försökt privatisera det 
isländska alkoholmonopolet. Det senaste försöket kommer från Islands 
justitieminister, som försöker övertyga sina regeringskollegor att privatisera 
internetförsäljningen av alkohol. För att ge eldunderstöd åt de goda krafter 
som bekämpar dessa ”fake news”-kampanjer har Brysselkontoret med 
hjälp av IOGT Island fått ett längre debattinlägg publicerat i Islands största 
morgontidning. Tidningen skickades ut till alla hushåll i Reykjavik-området 
(även de som inte är prenumeranter). 
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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  

 IOGT-NTO utbildar fler i ledarskap och ideologi

Under 2019 värvade vi fler medlemmar än 2018. Vi nådde dock inte målet 
att öka med minst 1 000 medlemmar eftersom antalet utträden var 3 135. 
Ett område som gick bättre än året dessförinnan men som inte nådde 
målet, är antalet medlemmar som värvar. 
 Eftersom vi vill att medlemmar ska komma in i ett sammanhang för 
att kunna växa i sitt engagemang och bli långvariga i organisationen har 
vi satsat på värvning i redan etablerade grupper. Detta skapar bättre 
förutsättningar för sammanhang och samhörighet men skapar andra 
utmaningar av inkludering, som vi bland annat arbetar på med olika typer 
av utbildningsinsatser.
 Stora satsningar har gjorts på bildning och utbildning vilket lett till att vi 
med marginal nått målen inom detta område.

3 011
antal nya medlemmar

599
antal värvartillfällen

STRATEGIOMRÅDE: 
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Höjdpunkter och specifika exempel:
KONGRESSEN 2019 – EN RIKTIG FOLKRÖRELSEKONGRESS
Ombud, deltagare, kommunrepresentanter – det var många som berömde 
IOGT-NTO och kongressen i Örnsköldsvik. Det var genomgående en riktig 
folkrörelsekongress. Nolaskolan blev under en vecka sommaren 2019 
ett center för hela rörelsen. Närheten till boende, nattcafé, centrum och 
förbundens förhandlingslokaler bidrog till känslan av att IOGT-NTO- rörelsen 
”ägde” Örnsköldsvik. Bestyrelsens och alla funktionärers otroliga engagemang 
och arbete gav oss alla en kongress att minnas.

IGGIS OCH DIGGIS
Under 2019 togs IOGT-NTO:s medlemsutbildning fram. Materialet består av 
många olika avsnitt som kan kombineras. Genom att sätta ihop olika delar 
går det att skapa en intensiv kvällskurs, tre heldagar eller genomföra den som 
studiecirkel. Utbildningen passar dessutom lika bra för nya medlemmar som 
för de erfarna som behöver en uppdatering.

INTERNATIONELLT AVANCERAD
Internationellt avancerad är en rörelsegemensam kurs, som genomfördes 
över två helger, med finansiering av Forum Syd. Deltagarna utbildade sig 
till ambassadörer för vårt gemensamma internationella arbete och i detta 
uppdrag ingick bland annat att genomföra träffar om till exempel Agenda 
2030 på hemmaplan. Efter kursen fanns det möjlighet att delta på en 
studieresa, i samverkan med FORUT, till Nepal. På resan var det även möjligt 
för andra medlemmar att delta och hela eller delar av resan gick att betala 
med värvarpremier.

DIGITALA NÄTVERK – INTERNATIONELLT ARBETE LOKALT
Under året har fyra digitala träffar genomförts via Lifesize under temat 
Internationellt arbete lokalt. Februari: ”ECPAT” med Elin Lundgren. April: 
”Schyst Resande” med Joakim Medin. Augusti: ”Världens baksmälla” och 
”Världens Barn” med Pierre Andersson. Oktober: ”Alkoholskatt och global 
hälsa” med Kristina Sperkova. Upplägget har varit att samlas lokalt, lyssna på 
en föreläsning och sedan samtala och agera lokalt. De som deltog själva vid 
egen dator hade även möjlighet att fortsätta samtala med varandra via Lifesize.

DISTRIKTSÅRSMÖTE – PARTY OCH POLITIK!
Den 4 april 2019 deltog 163 medlemmar från IOGT-NTO Älvsborg, Skaraborg, 
Göteborg och Bohuslän samt JUNIS/UNF Älvsborg på fyra parallella 
distriktsårsmöten. Andra aktiviteter var lotterier, utställningar från olika 
noder och samarbetspartners. Deltagarna fick även möjlighet att gå på röda 
mattan och njuta av middag och underhållning av elever från Wendelsbergs 
folkhögskola. 

632
antal medlemmar som genomgår  
en grundutbildning 

1 183
antal bildade i IOGT-NTO:s 
ideologi 



www.iogt.se


