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STEG FÖR STEG

TIPS INFÖR PLANERINGEN

I detta avsnitt finns tips på vad ni  kan 
ta upp och diskutera. Gå igenom hela 
planeringen i ett svep, eller lägg upp 
den som en studiecirkel – som avslutas 
med afterwork-arrangemanget. 

Utgå från frågorna och anteckna vad 
ni kommer fram till så att ni kan 
använda det till er planering.
 

1
I god tid före aktiviteten
Gör denna del några veckor före aktiviteten för 
att vara säkra på att hinna med allting.

Ÿ Vilka vill ni bjuda in? 
Ÿ Vilken aktivitet passar dem?
Ÿ Hur kan aktiviteten locka och passa många?
Ÿ Passar aktiviteten in i er verksamhet?
Ÿ Behövs det en speciell lokal eller utrustning för 

att göra aktiviteten? 
Ÿ Behöver ni lära er något innan det är dags?

Ÿ Välj en tidpunkt
Tiden för aktiviteten kan vara avgörande. Välj 
en dag och tid som passar så många som 
möjligt.

Ÿ Finns det konkurrerande aktiviteter i närheten?
Ÿ Vilken dag är bäst? När er de ni bjuder in 

lediga?
Ÿ Finns det en tid på dagen som passar bäst, 

utifrån jobb, skola och andra aktiviteter. 
Ÿ Vilken tid passar er?
Ÿ Hur många afterwork vill ni arrangera? Det kan 

dröja innan aktiviteten blir känd. Ha tålamod. 

Boka en tillgänglig plats
Välj en lokal eller plats som passar för just er 
afterwork.

Ÿ Vilken plats passar bäst?
Ÿ Är platsen lockande?
Ÿ Är det lätt att hitta till platsen?
Ÿ Är det enkelt att ta sig dit? Finns det 

kollektivtrafik? Finns det parkering? Bor det 
många i närheten? 

Ÿ Är de som bjuds in vana att ta sig till lokalen?

Ÿ Bestämma aktivitet, dag och tid
Ÿ Boka plats
Ÿ Engagera människor som hjälper till
Ÿ Söka eventuellt tillstånd
Ÿ Beställa engagemangsmaterial
Ÿ Göra inbjudan
Ÿ Bjuda in alla medlemmar
Ÿ Förbereda aktiviteter
Ÿ Marknadsföra aktiviteten
Ÿ Kontakta media 
Ÿ Göra inköp
Ÿ Tända och hålla igång grillen
Ÿ Städa och diska
Ÿ Lämna tillbaka nyckel
Ÿ Kontakta nya medlemmar
Ÿ Påminna om nästa aktivitet 
Ÿ Planera värvning

Gör er egen
lista. Fördela ansvar
och bestäm när det

ska vara klart.

UPPGIFTER

2
En tid före aktiviteten
Under tiden fram till aktiviteten finns det 
många uppgifter som ska göras. Här kommer 
tips för planeringsarbetet. 

Planering
Tänk igenom hela aktiviteten och dela upp olika 
uppgifter som ska göras. Några uppgifter som 
brukar ingå finns i listan nedanför. Lista de 
delar som gäller för er afterwork.

Afterwork
Utan att människor ens tänker på det är 
afterwork en aktivitet som ofta kopplas till 
alkohol. Vi vill alltid utmana 
alkoholnormen. Med nyktra afterwork-
aktiviteter vill vi visa att alla kan vara 
välkomna. Nyktra alkoholister ska inte 
behöva riskera återfall, snacket med 
kollegorna ska inte behöva vara 
alkoholdimmigt och till våra aktiviteter 
kan barn följa med utan att föräldrarna 
blir annorlunda.

I detta häfte finns tips för afterwork till din 
arbetsplats eller för att ordna en egen 
afterwork. 

Fixa nykter afterwork på din arbetsplats
Kämpa för att fritidsaktiviteter på din 
arbetsplats är nyktra. Det finns företag där det 
kommer fler på aktiviteterna när de är 
alkoholfria. Några viktiga argument är att de 
som är beroende av alkohol kan följa med utan 
risk, de som inte dricker känner sig mer 
välkomna, alla kan köra bil hem och 
småbarnsföräldrar kanske kan ta med barnen.

Aktivitet minskar fokuset på alkohol
Genom att ha aktiviteter istället för att bara ta 
en öl, upplever många att det är enklare att 
skippa alkoholen. Föreslå exempelvis 

familjedagar, picknick, 
tipspromenader, tävlingar, 
föreläsningar och 
konstrundor. 

Ordna en egen afterwork
Ett alternativ är att vi själva ordnar lockande 
aktiviteter på typiska afterwork-tider. Var 
kreativa och skapa aktiviteter och sprid 
informationen i omgivningen. Här bredvid finns 
några förslag.
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Bjud på alkoholfria drinkar
Bjud gärna på alkoholfria drycker så 
får deltagarna förslag på vad de 
själva kan bjuda på när de ordnar 
egna fester, afterwork, grillkvällar 
och annat. 

Ge gärna exempel på drycker som finns på 
Systembolaget eller blanda egna, helt 
alkoholfria drinkar. Det finns mängder av 
recept på nätet. Ett hett tips är 
Almedalsdrinken som kommer i ny version 
varje sommar. Att bjuda på alkoholfritt är också 
en smidig ingång till att prata om 
alkoholnormen och medlemskap.

Profilera arrangemanget
Se till att det syns att aktiviteterna anordnas av 
IOGT-NTO. Låna tält, beachflaggor, 
banderoller, vimplar och annat, så 
att alla ser vilka som arrangerar. 
Det gör det också tydligare att det 
inte är en privat tillställning där 
utomstående inte är välkomna. 
Några bra tips hittar ni i häftet Engagera vid 
aktiviteter som finns på iogt.se. 

Engagera
Se till att deltagarna blir en del av 
arrangemangen. Någon kan kanske 
kan ställa fram grillen nästa gång, 
öppna lokalen, blanda drinkar eller 
annat. 

Vill ni bjuda på
alkoholfria drinkar?

Hur syns aktiviteten?
Hur lockar ni fler?

Hur får ni fler att
vilja hjälpa till?

Vilka aktiviteter skulle
passa dina arbetskamrater?

Ÿ Musikquiz
Ÿ Karaoke
Ÿ Tipspromenad
Ÿ Tävling
Ÿ Utställning
Ÿ Matlagning
Ÿ Alkoholfri vinprovning
Ÿ Grillning
Ÿ Utflykt
Ÿ Kubbtävling
Ÿ Frågesport
Ÿ Picknick

FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER

Vilken aktivitet väljer ni?
Eller har ni egna förslag?
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Marknadsföring
Om ni vill att många ska komma är det viktigt att 
aktiviteten syns. Här finns några tips:

Ÿ Gör en inbjudan och skicka till medlemmar.
Ÿ Sprid inbjudan till målgruppen och de som bor i 

närheten.
Ÿ Sprid på sociala medier.
Ÿ Sätt upp affischer utanför butiker, busshållplatser, 

bibliotek och platser där målgruppen ser dem. 
Ÿ Sätt upp en affisch utanför lokalen där ni ska vara.
Ÿ Informera media. Har de möjlighet rapporterar de 

gärna om positiva, lokala aktiviteter. De kan 
komma på aktiviteten, ringa upp er eller be er 
skicka in egen text och bild.

Ÿ Marknadsför aktiviteten på era andra aktiviteter. 
Ÿ Se till att marknadsföra flera gånger. Det är inte 

säkert att alla ser inbjudan till första gången. Ha 
tålamod.

Vilka metoder
passar er?

Har ni egna
förslag?

Ni vet
säkert hur

folk på er ort
håller koll på
aktiviteter. 

GÖR EN INBJUDAN

Dessa saker kan vara med. 
Ÿ Beskriv aktiviteten i en rubrik
Ÿ Dag, tid och plats
Ÿ Målgrupp
Ÿ Kostnad
Ÿ Anmälningsinfo
Ÿ Sista anmälan
Ÿ Om deltagarna ska ha med 

sig något
Ÿ Vad som ingår 
Ÿ Beskriv att aktiviteten är fri 

från alkohol och andra droger
Ÿ Kontaktuppgifter
Ÿ Vilka är med och arrangerar?

Vilka delar behövs
i er inbjudan?

3
Direkt före aktiviteten (samma dag)
Samlas en stund före aktiviteten och förbered 
det sista. Ta också chansen att ”peppa” er själva 
lite extra. 

Introduktion
Samla alla för en genomgång.

Ÿ Ha en kort introduktion för de som är med för 
första gången.

Ÿ Har alla koll på aktiviteten och målet med den?
Ÿ Är allt förberett?

Fördela uppgifter
Se till att alla vet vad de ska göra.

Ÿ Fördela uppgifter under aktiviteten.
Ÿ Vem hälsar välkommen och vem säger tack på 

slutet? 
Ÿ Se särskilt till att det finns någon som hälsar 

nya besökare välkomna och att någon talar med 
dem om engagemang. 

Ställ i ordning platsen
Förbered lokalen.

Ÿ Möblera lokalen efter hur många som kommer 
om ni vet det.

Ÿ Se till att skyltar och vägvisning finns så att alla 
hittar och ser att något är på gång. 

Ÿ Ordna gärna en särskild plats för att presentera 
IOGT-NTO och prata om engagemang.

Ÿ Se till att platsen är profilerad så att det är 
tydligt att det är IOGT-NTO som ordnar.

Ÿ Ta en ordentlig koll så att det ser prydligt och 
inbjudande ut. Gå samma väg som besökaren 
kommer att göra och försök tänka er in i 
situationen. Är det lätt att hitta? Ser det prydligt 
ut? Är det välkomnande? Är det tydligt vem 
som ordnar aktiviteten? 

Under aktiviteterna
Håll fokus på dessa saker:

Ÿ Följ planeringen
Ÿ Var laddade och ha kul
Ÿ Försök att sprida entusiasm till alla. Se till att 

alla medhjälpare är skärpta, glada, mätta och 
”taggade”.

Ÿ Välkomna deltagarna direkt när de kommer. 
Ÿ Se till att alla känner sig välkomna.
Ÿ Engagera flera genom att fördela ansvar och be 

folk om att ta hand om en uppgift. 
Ÿ Dokumentera och ta bilder.
Ÿ Marknadsför nästa aktivitet.
Ÿ Tacka alla som deltagit!

Direkt efter (samma dag)
Direkt efter aktiviteten hjälps alla åt med att 
städa och ställa i ordning, men också:

Ÿ Samlas en kort stund, fira framgångarna och 
utvärdera aktiviteten – för att bli lite bättre till 
nästa gång.

Ÿ Gör en snabbgenomgång av nästa aktivitet.

4
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Repetera
de steg som

behövs för flera
träffar.
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