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Agenda workshop 27 mars 2012

1. Beskrivning tillvägagångssätt och de olika undersökningarna

2. IOGT-NTO-medlemsskapet bland medlemmarna

3. Inställning till IOGT-NTO bland medlemmar och allmänheten

1. Förväntningar - har IOGT-NTO levt upp till förväntnignarna?

2. Bilden av IOGT-NTO bland medlemmar och allmänheten

4. Fokus Nya medlemmar 

5. Fokus Engagemang Engagemang idag – imorgon + punktinsatser

6. Fokus uttrycka sitt medlemskap

7. Fokus Vit Jul och synlighet i media

8. IOGT-NTO 2020



De olika undersökningarna



De olika undersökningarna

A. Kartläggning av befintliga 
”gamla”medlemmar 

B. Kartläggning av befintliga 

”nya” medlemmar  

Kartläggning 
Allmänhetens bild av IOGT-NTO
Prospektiva medlemmar 
= Representativt urval i YouGovs  panel 

1. Två fokusgrupper medlemmar online 

2. 650 postala medlemsintervjuer

3. 1000 intervjuer allmänheten online 

4. Analys Medlemmar & Prospektiva medlemmar 
Vad kan vi göra för att möta våra mål på ett ännu bättre sätt?

Kartläggning befintliga medlemmar
Samma frågorna som 2008 med några tilläggsfrågor
Brev skickas ut med pappersformulär

6. Workshop halvdag 



Frågeområden

Antal medlemsår
Varför IOGT-NTO?

Kännedom verksamhet
Engagemang
Allmänheten - Medlem eller skulle kunna tänka sig att vara medlem

IOGT-NTO som person
Värderingsord som passar med IOGT-NTO
Generell inställning till IOGT-NTO – bra/dåligt med IOGT-NTO
Förslag på förändringar

Lära av andra organisationer

Uppfyllda/ej uppfyllda förväntningar på medlemskap
Förändringar sedan anställnings start

IOGT-NTO 2020

Andra familj/vänner som är medlemmar i IOGT-NTO
Medlemskap i andra organisationer

Demografi: 
kön, ålder, civilstånd, hemmaboende barn, åldrar på barnen, ursprung, utbildning, inkomst, region

Allmänheten - Hur ofta alkoholhaltiga drycker?
Allmänheten – Vit jul



IOGT-NTO-medlemskapet



Vem är medlem?



Jämn fördelning män – kvinnor
Övervägande äldre 
Gifta/sambo
Cirka en tredjedel har barn

Övervägande landsortsbor (cirka 80%)

Utbildning - 40% grundskola, 27% gymnasium, 28% högskola/universitet

Inkomst 
– 55% under 200 000 kronor per år, 19% 200 000-300 000 kronor, 12% över 300 000 kronor

6% födda utanför Sverige
8% har föräldrar som är födda utanför Sverige

Vem är medlem?

8% har föräldrar som är födda utanför Sverige

Medlemskap – genomsnitt cirka 30 år

(Bland par är båda medlemmar i hälften av fallen)

Jämfört med förra omgången 2008:
Något fler äldre
Något fler utan barn
Något fler landsortsbor



56%

18%

13%

13%

8%

8%

Svenska kyrkan

Politiskt parti

Annan nykterhetsorganisation
utöver IOGT-NTO

Röda Korset

Rädda Barnen

Frikyrka

22. Är du medlem i någon eller några andra organisationer? I så fall vilka?
Bas: Alla (n=643)

Vem är medlem?
Medlemskap i andra organisationer

7%

5%

3%

3%

2%

29%

8%

13%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Naturskyddsföreningen

Världsnaturfonden (WWF)

Amnesty International

Greenpeace

Annat religiöst samfund utöver
svenska kyrkan och frikyrkorna

Annat

Övrigt

Nej, ingen

Ej svar



Varför medlem?

“Vi funderade över vad vi hade för 
ansvar – mot våra barn och vår 
omgivning. Och tog ställning. ”

– Långvarig medlem

“Vi funderade över vad vi hade för 
ansvar – mot våra barn och vår 
omgivning. Och tog ställning. ”

– Långvarig medlem

“Vi brinner båda för våra jobb med “Vi brinner båda för våra jobb med 

“Jag ser nedgångna människor 
ganska ofta, och skulle vilja vara en 

så god förebild  som möjligt inför 
alla. Inte minst mig själv.”
– Nytillkommen medlem

“Jag ser nedgångna människor 
ganska ofta, och skulle vilja vara en 

så god förebild  som möjligt inför 
alla. Inte minst mig själv.”
– Nytillkommen medlem

Orsakerna till medlemskap faller i huvudsak inom tre kategorier: 
”ideologiska skäl”, ”personliga skäl” och ”sociala skäl”.

“Då, 1967: nästan enda 
ungdomsverksamheten som fanns i det 
lilla brukssamhälle som vi bodde nära”

– Långvarig medlem

“Då, 1967: nästan enda 
ungdomsverksamheten som fanns i det 
lilla brukssamhälle som vi bodde nära”

– Långvarig medlem

“Det var min fars allt för tidiga död 
och ett alkoholmissbruk som 

påskyndade hans död”
– Långvarig medlem

“Det var min fars allt för tidiga död 
och ett alkoholmissbruk som 

påskyndade hans död”
– Långvarig medlem

“Vi brinner båda för våra jobb med 
ungdomar, då vi är fritidsledare båda 

två, och ville gärna göra något för 
ungdomarna. Då blev vi JUNIS-ledare 
och därmed medlemmar I IOGT-NTO”

– Nytillkommen medlem

“Vi brinner båda för våra jobb med 
ungdomar, då vi är fritidsledare båda 

två, och ville gärna göra något för 
ungdomarna. Då blev vi JUNIS-ledare 
och därmed medlemmar I IOGT-NTO”

– Nytillkommen medlem

“Delvis pga att min hustru blev 
medlem, delvis pga av sonens 

aktiva roll I UNF som verkligen gör 
ett fantastiskt arbete i Småland”

– Nytillkommen medlem

“Delvis pga att min hustru blev 
medlem, delvis pga av sonens 

aktiva roll I UNF som verkligen gör 
ett fantastiskt arbete i Småland”

– Nytillkommen medlem



Varför medlem?

Orsakerna till medlemskap inom IOGT-NTO varierar deltagarna emellan, men faller 
i huvudsak inom tre kategorier:

1.Ideologiska skäl: man vill ta avstånd från alkoholen och den osunda kultur som 
omger denna, och visa på att det finns alternativ. Orden ”förebild” (för sina barn och 
medmänniskor) och ”skadeverkningar” nämns ofta. En övertygelse om att individen 
och samhället mår bättre utan alkohol.

2.Personliga skäl: personerna själva eller någon av deras nära anhöriga har 
drabbats av alkoholism. Har på nära håll upplevt vad detta kan leda till. 

3.Sociala skäl (aktiviteter): man vill engagera sig i verksamheten för att träffa folk, 
leda grupper inom UNF, umgås med sina vänner som sedan tidigare varit 
medlemmar. De som har varit med i IOGT-NTO väldigt länge finns ofta här.

Dessa skäl går ofta in i varandra, speciellt ”ideologiska” och ”personliga”.



Varför medlem?

“Främst egoistiska skäl då jag ofta 
har kul och träffar människor från 

hela landet, som har samma 
inställning i drogfrågan som jag”

“Främst egoistiska skäl då jag ofta 
har kul och träffar människor från 

hela landet, som har samma 
inställning i drogfrågan som jag”

“Att visa och stödja ett 
avståndstagande från alkohol och 

droger”
– Långvarig medlem

“Att visa och stödja ett 
avståndstagande från alkohol och 

droger”
– Långvarig medlem

Syftet med medlemskapet är ofta att man vill ge sitt stöd åt en organisation som verkar för ett 
sundare förhållningssätt till alkohol – man hoppas därmed kunna påverka andra/opinionen.

inställning i drogfrågan som jag”
– Långvarig medlem

inställning i drogfrågan som jag”
– Långvarig medlem

– Långvarig medlem– Långvarig medlem

“Föregå med gott exempel är det 
stora syftet. Om jag visar mitt 
medlemskap så kanske andra 

tycker det är interssant och 
följer”

– Nytillkommen medlem

“Föregå med gott exempel är det 
stora syftet. Om jag visar mitt 
medlemskap så kanske andra 

tycker det är interssant och 
följer”

– Nytillkommen medlem

“Framför allt tycker jag det tjänar ett 
gott syfte och för att föreningen 

bedriver ett bra arbete som jag vill 
stödja”

– Nytillkommen medlem

“Framför allt tycker jag det tjänar ett 
gott syfte och för att föreningen 

bedriver ett bra arbete som jag vill 
stödja”

– Nytillkommen medlem



12%

2%

44%

8%

22%

10%

1%

39%

10%

Vänner/gemenskap

Aktiviteterna

Ideologin/nykterheten

Ställningstagande/markera
egen ståndpunkt

Stödja arbetet för ett

2. Vad är ditt främsta syfte med att vara medlem i IOGT-NTO?
Bas: Alla 

Varför medlem?
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1%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Stödja arbetet för ett
bra ändamål

Annan/andra i familjen
 är medlemmar

Opinionsbildning/påverka
alkoholpolitiken

Annat syfte

Vet ej

Ej svar

Total 2012 (n=643) Total 2008 (n=736)

Ideologiska skäl
Sociala skäl
Personliga skäl



Man Kvinna -29  30-49  50-64  65+

  
Grund
skola

 
Gymn
asium

 
Högsk
univ.   1-120

 120-
175

 175-
200  200-300  300+  

n= 307 330 14 64 113 431 259 171 179 132 156 67 123 76
Vänner/gemenskap 13% 10% 0% 8% 9% 13% 15% 10% 7% 12% 13% 12% 10% 4%
Aktiviteterna 2% 2% 7% 3% 1% 2% 1% 2% 2% 3% 3% 0% 1% 3%
Ideologin/nykterheten 48% 40% 36% 38% 42% 46% 44% 49% 41% 46% 46% 51% 43% 50%
Ställningstagande/markera egen ståndpunkt 8% 8% 21% 13% 10% 6% 3% 9% 12% 5% 8% 12% 11% 8%
Stödja arbetet för ett bra ändamål 17% 26% 29% 25% 21% 21% 24% 19% 22% 23% 18% 18% 23% 21%
Annan/andra i familjen är medlemmar 3% 5% 0% 3% 4% 5% 5% 4% 6% 4% 6% 1% 2% 3%
Opinionsbildning/påverka alkoholpolitiken 6% 5% 0% 9% 11% 3% 2% 4% 9% 2% 3% 1% 8% 12%

UTBILDNING INKOMST (tkr)
2. Vad är ditt främsta syfte med att vara 

medlem i IOGT-NTO? 

KÖN ÅLDER

Varför medlem?

Opinionsbildning/påverka alkoholpolitiken 6% 5% 0% 9% 11% 3% 2% 4% 9% 2% 3% 1% 8% 12%
Annat syfte 2% 1% 7% 2% 1% 2% 2% 2% 0% 2% 3% 1% 2% 0%
Vet ej 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 1% 1% 0% 0%
Ej svar 1% 1% 0% 0% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0%



Stödja för bra ändamål +Kvinnor 
Ideologin +Män 

Opinionsbildning +50-64 år, +300’ kronor inkomst, +högutbildade

Ställningstagande  +högutbildade

(2008 såg vi att de äldre i större utsträckning än de yngre svarade i ”sann eldsjälsanda,”  (ideologin och 
nykterheten och stödja arbetet för ett bra ändamål ) samt vänner/gemenskap och att andra i familjen är 
medlemmar.

Varför medlem?

De yngre svarade i större utsträckning än de äldre opinionsbildning/påverka alkoholpolitiken 

Gemenskap -> Ideologin + stödja bra ändamål ?



Hur medlem?

“Det var SGUs ombudsman i 
Värmland som ordnade en 

ungdomsträff på ungdomsgården. 
Jag såg inbjudan och tog mig dit 
på något vis. Det verkade kul och 

kändes rätt”

“Det var SGUs ombudsman i 
Värmland som ordnade en 

ungdomsträff på ungdomsgården. 
Jag såg inbjudan och tog mig dit 
på något vis. Det verkade kul och 

kändes rätt”

“Jag är direktansluten till IOGT-
NTO, tror jag iaf.”

– Nytillkommen medlem

“Jag är direktansluten till IOGT-
NTO, tror jag iaf.”

– Nytillkommen medlem

Rekommendationer från vänner, IOGT:s aktiviteter och eget aktivt sökande har lett till 
medlemskap. Lokal-anslutning dominerar på grund av den gemenskap och enkelhet med 
engagemang som sådan anses medföra.

“Är medlem i en lokal IOGT-NTO-
förening … har valt detta för att ha 
glädje av gemenskapen som vi har 

där”
– Långvarig medlem

“Är medlem i en lokal IOGT-NTO-
förening … har valt detta för att ha 
glädje av gemenskapen som vi har 

där”
– Långvarig medlem

– Långvarig medlem– Långvarig medlem

“Jag bestämde att jag skulle bli 
medlem och fyllde i en ansökan på 
internet som jag sedan bekräftade”

– Nytillkommen medlem

“Jag bestämde att jag skulle bli 
medlem och fyllde i en ansökan på 
internet som jag sedan bekräftade”

– Nytillkommen medlem



Familj och vänner medlemmar?

“Nej, ingen jag känner är medlem. 
Har inte diskuterat det så mycket, 

kanske borde fråga!”
– Långvarig medlem

“Nej, ingen jag känner är medlem. 
Har inte diskuterat det så mycket, 

kanske borde fråga!”
– Långvarig medlem

“Bland vänner som jag har är det en del 
som inte dricker så ofta, men de är inte 

direkt mottagliga för att vara med I 
IOGT-NTO då de känner att de inte har 

tid att engagera sig”
– Nytillkommen medlem

“Bland vänner som jag har är det en del 
som inte dricker så ofta, men de är inte 

direkt mottagliga för att vara med I 
IOGT-NTO då de känner att de inte har 

tid att engagera sig”
– Nytillkommen medlem

De främsta orsakerna till att vissa vänner och familjemedlemmar inte vill bli medlemmar i IOGT-
NTO anses vara att de inte är beredda att avstå från alkohol som njutningsmedel och att de inte 
har tid att engagera sig.

“Många tycker om att avnjuta alkohol till 
mat eller när man är ute, och de vill inte 
avstå.  Däremot har jag utmanat vänner 
och familjemedllemmar på en vit månad 
eller dylikt och det har de inte haft något 

emot att prova”
– Långvarig medlem

“Många tycker om att avnjuta alkohol till 
mat eller när man är ute, och de vill inte 
avstå.  Däremot har jag utmanat vänner 
och familjemedllemmar på en vit månad 
eller dylikt och det har de inte haft något 

emot att prova”
– Långvarig medlem “Min yngsta dotter blev medlem 

sen hon träffat sin senaste 
pojkvän”

– Långvarig medlem

“Min yngsta dotter blev medlem 
sen hon träffat sin senaste 

pojkvän”
– Långvarig medlem

– Nytillkommen medlem– Nytillkommen medlem

“Min son blev 2007 medlem I UNF, 
Ungdomarnas Nykterhetsförbund, 

och han är mycket aktiv i den 
verksamheten”

– Nytillkommen medlem

“Min son blev 2007 medlem I UNF, 
Ungdomarnas Nykterhetsförbund, 

och han är mycket aktiv i den 
verksamheten”

– Nytillkommen medlem



Familj och vänner medlemmar? 

� Vissa har familjemedlemmar och vänner som är medlemmar i IOGT-NTO, andra 
inte. Några nämner att deras barn är med i UNF. 

� De främsta orsakerna till att familjemedlemmar/vänner inte vill vara med anses 
vara:
� De är inte beredda att avstå från alkohol som njutningsmedel. Fina middagar, 

etc. nämns ofta, samt att många tycks anse att sprit är en del av den svenska etc. nämns ofta, samt att många tycks anse att sprit är en del av den svenska 
kulturen, och därför inte kan tänka sig att avstå.

� ”Upptagenhet”, ”andra intresseområden”, samt ”inte tid att engagera sig” 
nämns också.  

Bland par är båda medlemmar i hälften av fallen



Inställning till IOGT-NTO bland 
medlemmarna



37% 48% 11% 1%1%2%Total 2012 (n=643)

18. Vilken är din generella inställning till IOGT-NTO?
Bas: Alla 

Top Box
(4+5)

85%

Inställning till IOGT-NTO bland medlemmarna

38% 50% 8% 1%2%1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total 2008 (n=736)

Mycket positiv Ganska positiv Varken eller Ganska negativ Mycket negativ Ej svar

88%



Finns det något som inte är bra/borde förbättras?3
20.  Finns det något du inte tycker är bra med IOGT-NTO, något som du tycker borde förbättras eller förändras?  
Bas: Samtliga (n=xx)

Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil)

Rubriker/rubriken utgör 1% eller mer av basen

Bättre 
kunskaper

Ungdomsverksamheten
/Försöka engagera fler 
ungdomar/Föryngring 

behövs

Synas och höras mer 
i samhället/i media

Motverka 

Bättre 
engagemang av 
medlemmarna

Fler 
aktiviteter/kurser

Omodernt/Behöver 
förnyas

Motverka 
glorifieringen av 
alkohol/alkohol
propagandan

Opinionsbildning/
Påverka 

alkoholpolitiken

Medlemsvården
/Bättre kontakt Nolltolerans för 

alkohol/Inte ens 
cider/lättöl

Fler nya 
medlemmar 

behövs



“Att man står för bra värderingar. Att 
alla kan vara med. Ung/gammal, 

engagerad/passiv. Har traditionellt varit 
en väldigt "svensk" förening men fler 

och fler med annan nationell bakgrund 

“Att man står för bra värderingar. Att 
alla kan vara med. Ung/gammal, 

engagerad/passiv. Har traditionellt varit 
en väldigt "svensk" förening men fler 

och fler med annan nationell bakgrund 

“Grundvärderingarna tycker 
jag är bra, och tanken 

bakom att alla ska kunna 
leva och växa upp i en trygg 

“Grundvärderingarna tycker 
jag är bra, och tanken 

bakom att alla ska kunna 
leva och växa upp i en trygg 

De flesta anser att IOGT-NTO:s styrka består i dess grundvärderingar och engagemang. Samt 
att organisationen möjliggör agerande/ påverkan på samhället. Sedan är det även många som 
uppskattar föreningens starka ekonomiska situation/ dess oberoende.

Inställning till IOGT-NTO
Positivt till IOGT-NTO

“Att de är engagerade.Synliga 
och inte rädda för att 

debattera.”
– Långvarig medlem

“Att de är engagerade.Synliga 
och inte rädda för att 

debattera.”
– Långvarig medlem

och fler med annan nationell bakgrund 
börjar hitta till oss även om jag tror att 

det kan ta tid att hitta sin plats i en 
traditionell förening. (Detta gäller alla 

nya, oavsett etnicitet.) Att 
organisationen är självständig pga bra 

egen ekonomi, inte beroende av 
bidrag. ”

– Långvarig medlem

och fler med annan nationell bakgrund 
börjar hitta till oss även om jag tror att 

det kan ta tid att hitta sin plats i en 
traditionell förening. (Detta gäller alla 

nya, oavsett etnicitet.) Att 
organisationen är självständig pga bra 

egen ekonomi, inte beroende av 
bidrag. ”

– Långvarig medlem

leva och växa upp i en trygg 
miljö.”

– Nytillkommen medlem

leva och växa upp i en trygg 
miljö.”

– Nytillkommen medlem

“Att det ger en gemenskap bland oss 
som valt att inte dricka alkohol. Det 
känns bra att veta att vi är ganska 

många, då man blir ifrågasatt om varför 
man är nykterist etc.” 

– Nytillkommen medlem

“Att det ger en gemenskap bland oss 
som valt att inte dricka alkohol. Det 
känns bra att veta att vi är ganska 

många, då man blir ifrågasatt om varför 
man är nykterist etc.” 

– Nytillkommen medlem

“Att ge möjlighet för agerande.”
– Nytillkommen medlem

“Att ge möjlighet för agerande.”
– Nytillkommen medlem



� De främsta skälen till att deltagarna är positiva till organisationen är:
� Att medlemmarna uppskattar den gemenskap som finns i IOGT-NTO- det är 

skönt att veta att det finns andra som gjort samma ställningstagande.

� Möjligheten att agera/ påverka - t.ex. alkoholpolitik, samhället.

Inställning till IOGT-NTO
Positivt med IOGT-NTO

� Organisationen har bra värdegrunder

� Synligheten - t.ex. genom den utåtriktade verksamheten på gator och torg.

� Förening sätter ingen press på att man måste vara aktivt delaktig utan var 
och en väljer själv hur mycket man orkar/ kan vara direkt engagerad

� Alla är välkomna/ en förening som riktar sig till alla målgrupper
� En ekonomiskt stark förening/ ej beroende av bidrag



Inställning till IOGT-NTO
Negativt med IOGT-NTO

“Berör en del av det jag var inne på i förra 
frågan. Få en större bredd bland 

medlemmarna. Inte bara 
medelklass "svenskar" med främt 

vänstersympatisörer. Även om detta håller på 
att ändras så syns det inte så mycket än. 

“Berör en del av det jag var inne på i förra 
frågan. Få en större bredd bland 

medlemmarna. Inte bara 
medelklass "svenskar" med främt 

vänstersympatisörer. Även om detta håller på 
att ändras så syns det inte så mycket än. 

“Jag har som sagt inte varit med 
så länge så något negativt har 
jag inte direkt upptäckt än. Jag 
tycker dock det skulle vara bra 

“Jag har som sagt inte varit med 
så länge så något negativt har 
jag inte direkt upptäckt än. Jag 
tycker dock det skulle vara bra 

Deltagarna anser att föreningen behöver förbättras främst genom att man vill se mer aktiviteter, 
bättre kommunikation inom organisationen, samt att de anser att IOGT-NTO syns för lite i 
media. Att det är viktigt att öka spridningen åldersmässigt och gällande politisk ståndpunkt inom 
organisationen är även något som flera nämner.

“Är en passiv medlem,kanske 
borde de visa framfötterna mer i 

mediala sammanhang.”
– Långvarig medlem

“Är en passiv medlem,kanske 
borde de visa framfötterna mer i 

mediala sammanhang.”
– Långvarig medlem

att ändras så syns det inte så mycket än. 
Man måste också bli bättre på att hitta nya 
medlemmar i åldern 25-50 år. Hitta nya sätt 
att mötas utanför föreningslokalerna. Det är 

svårare än förr att få människor att vilja 
komma på traditionella föreningsträffar.”

– Långvarig medlem

att ändras så syns det inte så mycket än. 
Man måste också bli bättre på att hitta nya 
medlemmar i åldern 25-50 år. Hitta nya sätt 
att mötas utanför föreningslokalerna. Det är 

svårare än förr att få människor att vilja 
komma på traditionella föreningsträffar.”

– Långvarig medlem

tycker dock det skulle vara bra 
om det fanns lite fler saker att 
engagera sig i och delta i. Typ 

workshops, infoträffar eller 
andra evangemang.”

– Nytillkommen medlem

tycker dock det skulle vara bra 
om det fanns lite fler saker att 
engagera sig i och delta i. Typ 

workshops, infoträffar eller 
andra evangemang.”

– Nytillkommen medlem

“Kontakten mellan ledning och andra anställda. 
Har som sagt försökt nå en lokal förening som ska 
finnas i lysekilstrakten. Har mailat huvudkontoret i 

Stockholm men ej fått kontakt.  Håller med om 
brister i information samt målsättning inför 

aktiviteter med tex ungdomar. långsiktiga vill 
säga...”

– Nytillkommen medlem

“Kontakten mellan ledning och andra anställda. 
Har som sagt försökt nå en lokal förening som ska 
finnas i lysekilstrakten. Har mailat huvudkontoret i 

Stockholm men ej fått kontakt.  Håller med om 
brister i information samt målsättning inför 

aktiviteter med tex ungdomar. långsiktiga vill 
säga...”

– Nytillkommen medlem



Inställning till IOGT-NTO

� De saker som deltagarna nämner som negativt med föreningen är följande;

� Bristfällig information

� Få aktiviteter, evenemang, workshops etc.

� För lite kommunikation inom organisationen

Negativt med IOGT-NTO

� Ej tillräckligt fokus på barn- och ungdomsverksamheten

� Syns ej tillräckligt i mediala sammanhang, borde ta mera plats i media

� Jobbar för lite på att engagera nya medlemmar

� Ej särskilt stor spridning bland medlemmarna gällande ålder och politiska 
sympatier



Upplevda förändringar inom IOGT-NTO över åren

“Ja under 40 år måste 
förändring ske. IOGT håller 

sig väl ganska ajour med 
verkligheten, dom tappar ju 

“Ja under 40 år måste 
förändring ske. IOGT håller 

sig väl ganska ajour med 
verkligheten, dom tappar ju 

De deltagare som är mest aktiva inom en förening också vet mest om vilka förändringar som 
skett. De långvariga medlemmarna ser att en del förändringar skett i föreningen under deras 
medlemskap, exempelvis:
�Föreningen har fått fler medlemmar som har erfarenhet av eget missbruk
�Organisationen har fått en kvinnlig ordförande.
�Den har blivit mer aktivt uppmärksammad (artiklar i tidningen etc.)

”Absolut. Vore förskräckligt om inget hänt på 
30 år. Inslaget av före detta missbrukare var i 

stort sett lika med noll för trettio år sedan. 
Juniorverksamheten hade varit klipp och 

klister ledd av gamla tanter, men 

”Absolut. Vore förskräckligt om inget hänt på 
30 år. Inslaget av före detta missbrukare var i 

stort sett lika med noll för trettio år sedan. 
Juniorverksamheten hade varit klipp och 

klister ledd av gamla tanter, men 

“Det jag nämnt tidigare - en liten breddning vad 
gäller medlemmarnas "utseende". Något som är 

nytt de senaste åren är att vi fått med fler 
medlemmar som har erfarenhet av eget 

missbruk. ”
– Långvarig medlem

“Det jag nämnt tidigare - en liten breddning vad 
gäller medlemmarnas "utseende". Något som är 

nytt de senaste åren är att vi fått med fler 
medlemmar som har erfarenhet av eget 

missbruk. ”
– Långvarig medlem

inte medlemmar i så stor 
omfattning, detta är ju ett mått 

på en förenings svagheter 
och styrka.Sedan är det svårt 
att veta vad som engagerar, 

utbud och växlingar är ju 
enorma i dagens samhälle.”

– Långvarig medlem

inte medlemmar i så stor 
omfattning, detta är ju ett mått 

på en förenings svagheter 
och styrka.Sedan är det svårt 
att veta vad som engagerar, 

utbud och växlingar är ju 
enorma i dagens samhälle.”

– Långvarig medlem
“Nej kan jag inte påminna mig om.”

– Nytillkommen medlem
“Nej kan jag inte påminna mig om.”

– Nytillkommen medlem

“Nej, jag har bara varit 
medlem i ca 2 månader. ”
– Nytillkommen medlem

“Nej, jag har bara varit 
medlem i ca 2 månader. ”
– Nytillkommen medlem

klister ledd av gamla tanter, men 
omgörningen/förnyelsen var riktigt på gång.”

– Långvarig medlem

klister ledd av gamla tanter, men 
omgörningen/förnyelsen var riktigt på gång.”

– Långvarig medlem



Inställning till IOGT-NTO bland 
allmänheten



Allmänhetens syn på IOGT-NTO enligt medlemmarna

“Av okunskap hör man ibland 
uttrycket "idioter och gamla tanter". Tror 
de flesta har svårt att förstå hur man kan 

vara nykterist eller absolutist om man 
hamnar i en diskussion, medan det finns 
också de som är mer toleranta och anser 
att alla har rätt att engagera sig i vad de 

“Av okunskap hör man ibland 
uttrycket "idioter och gamla tanter". Tror 
de flesta har svårt att förstå hur man kan 

vara nykterist eller absolutist om man 
hamnar i en diskussion, medan det finns 
också de som är mer toleranta och anser 
att alla har rätt att engagera sig i vad de 

“Jag hoppas inte det! IOGT kan 
uppfattas som lite pensionärsaktigt och 
möjligtvis lite tråkigt iallafall här uppe 
men man hoppas ju att det ändras... 

Själv uppfattar jag IOGT som en viktigt 
del i vårt samhälle. Vi har ju alla ett 

“Jag hoppas inte det! IOGT kan 
uppfattas som lite pensionärsaktigt och 
möjligtvis lite tråkigt iallafall här uppe 
men man hoppas ju att det ändras... 

Själv uppfattar jag IOGT som en viktigt 
del i vårt samhälle. Vi har ju alla ett 

Det råder delade meningar om allmänhetens syn på föreningen. En del tror att folk har god 
kunskap om hurdan föreningen är, medan andra tror att det finns fördomar om att en del av 
medlemmarna har haft drog/alkoholproblem inom familjen/släkten samt att medlemmarna är 
”torrisar”. 

“Tror det är ganska stor skillnad. De som 
känner till att vi finns har nog fördomar om 

att vi är en samling torrisar. Och 
renlevnadsmänniskor. Kristna också 
kanske. Många verkar också tro att vi 

jobbar mycket med rehabilitering. Och att 
vi vill ha förbud, förbud, förbud. Och som 
jag nämde tidigare, nästan ingen vet att vi 

jobbar internationellt.”
– Långvarig medlem

“Tror det är ganska stor skillnad. De som 
känner till att vi finns har nog fördomar om 

att vi är en samling torrisar. Och 
renlevnadsmänniskor. Kristna också 
kanske. Många verkar också tro att vi 

jobbar mycket med rehabilitering. Och att 
vi vill ha förbud, förbud, förbud. Och som 
jag nämde tidigare, nästan ingen vet att vi 

jobbar internationellt.”
– Långvarig medlem

att alla har rätt att engagera sig i vad de 
vill. Det är väl inte så vanligt med 

föreningsliv idag, annat än inom sporten 
och det fungerar ju annorlunda. ”

– Långvarig medlem

att alla har rätt att engagera sig i vad de 
vill. Det är väl inte så vanligt med 

föreningsliv idag, annat än inom sporten 
och det fungerar ju annorlunda. ”

– Långvarig medlem

del i vårt samhälle. Vi har ju alla ett 
ansvar... ”

– Nytillkommen medlem

del i vårt samhälle. Vi har ju alla ett 
ansvar... ”

– Nytillkommen medlem

“Jag tror att många har uppfattningen 
om att folk som är medlemmar i IOGT-

NTO har haft stora drog/alkoholproblem 
inom familjen/släkten och att det inte är 

så många "vanliga" människor med. 
Det är ju fel, det finns ju alla sorters 

människor med i organisationen, med 
olika bagage.”

– Nytillkommen medlem

“Jag tror att många har uppfattningen 
om att folk som är medlemmar i IOGT-

NTO har haft stora drog/alkoholproblem 
inom familjen/släkten och att det inte är 

så många "vanliga" människor med. 
Det är ju fel, det finns ju alla sorters 

människor med i organisationen, med 
olika bagage.”

– Nytillkommen medlem



I frågan om vad deltagarna tror att allmänheten har för syn på IOGT-NTO så är 
svaren blandade. En del tror att utomstående har god insikt i/ förståelse för 
organisationens verksamhet, samt att nykterheten väcker respekt bland icke-
medlemmar. Medan andra tror att föreningens medlemmar uppfattas som ”torrisar” 
samt att det finns fördomar om att organisationen skulle vara pensionärsaktig, 

Allmänhetens syn på IOGT-NTO enligt medlemmarna

samt att det finns fördomar om att organisationen skulle vara pensionärsaktig, 
präktig och trist.

En annan fördom som en del av deltagarna tror att allmänheten har angående 
föreningen är att folk som är medlemmar i IOGT-NTO skulle ha haft stora 
drog/alkoholproblem inom familjen/släkten och att det inte är så många "vanliga" 
människor med. Vilket de anser är fel, då det finns alla sorters människor med i 
organisationen, med olika bagage. 



Enligt medlemmarna

“Bli ännu mer synliga, 
uppmärksammas mer i skolan 

genom sitt alkohol- och 
drogförebyggande arbete. 

Fånga upp de som behöver 
stöd.”

“Bli ännu mer synliga, 
uppmärksammas mer i skolan 

genom sitt alkohol- och 
drogförebyggande arbete. 

Fånga upp de som behöver 
stöd.”

“Synas mer! Belysa "kända" 
personer som valt att vara 

nykterister, skriva reportage i 
tidningar etc.” 

– Nytillkommen medlem

“Synas mer! Belysa "kända" 
personer som valt att vara 

nykterister, skriva reportage i 
tidningar etc.” 

– Nytillkommen medlem

För att förbättra allmänhetens bild av IOGT-NTO anser deltagarna att man framförallt behöver 
jobba på att synas mer. Sedan ser de även barn och ungdomsverksamheten som något som 
bör prioriteras om man vill kunna förändra allmänhetens syn på föreningen.

Hur ska vi förbättra allmänhetens syn på IOGT-NTO? 

“Detta är en svår fråga; dels 
behöver bilden av en öppen 

förening göras synlig och dels 
måste stämpeln om att nykterister 

är extrema eller annorlunda 
tvättas bort. Detta kan inte enbart 

göras av föreningen själv. Och 
som tidigare sagt, svenskt 

lobbyarbete är svårt.”
– Långvarig medlem

“Detta är en svår fråga; dels 
behöver bilden av en öppen 

förening göras synlig och dels 
måste stämpeln om att nykterister 

är extrema eller annorlunda 
tvättas bort. Detta kan inte enbart 

göras av föreningen själv. Och 
som tidigare sagt, svenskt 

lobbyarbete är svårt.”
– Långvarig medlem

stöd.”
– Långvarig medlem

stöd.”
– Långvarig medlem

“Reklamkampanjer ala IQ eller 
Systembolaget. Sen att synas mer 

bland de unga. ”
– Nytillkommen medlem

“Reklamkampanjer ala IQ eller 
Systembolaget. Sen att synas mer 

bland de unga. ”
– Nytillkommen medlem



� Det råder en enighet om att arbetet för att förbättra allmänhetens bild av IOGT-
NTO framförallt bör handla om att synas mer i media. Ett flertal exempel på hur 
detta kan göras ges:
� Synas mer! Belysa "kända" personer som valt att vara nykterister, skriva 

reportage i tidningar etc. 
� Uppmärksammas mer i skolan genom sitt alkohol- och drogförebyggande 

arbete. Fånga upp de unga som behöver stöd.
� Reklamkampanjer som vänder sig till unga.

Enligt medlemmarna
Hur ska vi förbättra allmänhetens syn på IOGT-NTO? 

Det nämns av flera att det är väldigt viktigt att jobba med unga, utveckla barn-
och ungdomsverksamheten, exempelvis genom att både profilera och öka 
antalet skolbesök.

Ett annat förslag som ges är att man behöver jobba för att göra de alkoholfria 
alternativen till en del av vardagen, såsom vegetarisk mat har blivit. 

Slutligen nämns att man även bör försöka:
� Tvätta bort stämpeln om att nykterister är extrema eller annorlunda
� Arbeta med att förbättra föreningens mötesplatser lokalt.



9% 34% 49% 6% 2%2012 (n=947)

9. Vilken är din generella inställning till IOGT-NTO?
Bas: Känner till IOGT-NTO 

Top Box
(4+5)

43%

Allmänhetens inställning 
Fler är positiva till IOGT-NTO!

Ganska + mycket positiva

6% 27% 53% 11% 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2008 (n=936)

  Mycket positiv (5)   Ganska positiv (4) Varken eller (3)   Ganska negativ (2)   Mycket negativ (1)

33%

Bland dem som känner till IOGT-NTO är 43% positiva, vilket är en ökning från 33% positiva 2008. Kvinnor, äldre, boende i övriga Sverige och de 
som sällan eller aldrig dricker alkohol är positiva i större utsträckning än övriga. 



10A. På vilket sätt är du positiv till IOGT-NTO?
Bas: Mycket/ganska positiv (n=412)

Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil)

Rubriker/rubriken utgör 3% eller mer av basen

Bra att det finns (100st)
- bra att det finns

- De behövs

- det är bra med motvikter i 
samhället

Gör ett bra/viktigt 
jobb (95st)
- alkholism ökar i samhället så 
verksamheten behövs

- arbetar med viktiga saker

- DE gör ett bra jobb

Hjälp för behövande 
(84st)
- att dom finns för behövande

- bra för de som dricker

- De förefaller vara ett stöd för 
många.

Bra syfte (37st)
- En förening med ett gott 
syfte

- arbetar för en bra sak

- Vettigt asyfte

Allmänhetens inställning 
På vilket sätt är du positiv till IOGT-NTO?

Vet ej: 20

Hjälp för unga (30st)
- Att de jobbar med 
alkoholfrågor och hjälper barn.

- Bra för ungdomar

- Bra ungdomsarbete

Är för nykterhet (24st)
- Bra ungdomsarbete

- Det är positivt med en förening 
som verkar för nykterhet.

- Det är positivt med en förening 
som verkar för nykterhet.

Bra organisation (19st)
- Bedriver en trevlig verksamhet

- Bra organisation.

- Bra organisation.

Gemenskap (17st)
- Bra gemenskap för dem som 
inte vill dricka och markera det. 
Hitta likasinnade.

- Bra ide som kan fånga upp 
många i sin gemenskap

- finns säker något bra med den 
föreningen...typ hålla ihop de 
nyktra :)

De som är positiva till IOGT-NTO  lyfter fram ungefär samma saker som de som kan tänka sig att bli medlemmar. De menar framför allt att det är 
bra att organisationen finns, att de gör ett bra jobb  och är en hjälp för behövande samt har ett bra syfte. 



10B. På vilket sätt är du negativ till IOGT-NTO? 
Bas: Mycket/ganska negativ intryck (n=78)

Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil)

Rubriker/rubriken utgör 3% eller mer av basen

Ogillar förbud/pekpinnar (12st)
- Jag vill ha ett FRITT samhälle där monopolet 
ska bort.

- Det är alltid pekpinnar och förbud när de 
uttalar sig.

- Pekpinneverksamhet, syns för lite i samhället 
med bra ideer.

Annan åsikt (9st)
- De passar inte min livsstil

- fel åsikter

- inte min livssyn

För extrema (8st)
- Jag gillar inte fascistoida nykterister

- Jag har fått ett fanatiskt intryck av 
IOGT-NTO

- Tycker inte om fundamentalister

Allmänhetens inställning 
På vilket sätt är du negativ till IOGT-NTO?

Fördomsfulla (8st)
- Fördomsfull

- känns tråkiga, dömande

- Lever inte som de lär och 
fördömande

Besserwissrar/ 
självgoda (5st)
- Besserwisser-förening

- De verkar självgoda

- För mycket "vet bäst" 
attityd.

Ingen nytta/resultat (4st)
- Kostar bara samhället pengar och 
ger inget resultat

- Ej utåtritade, kostnadseffektiva, 
resulatredovisande

- Kostar bara samhället pengar och 
ger inget resultat

Vet ej: 2

Bakåtsträvande/ 
gammalmodigt (3st)
- Kostar bara samhället pengar 
och ger inget resultat

- bakåtsträvare, mossigt

- ett ålderdomligt tänkande där de 
får det att framstå som att 
människan inte har någon som 
helst makt över sitt drickande.

De som är negativa till IOGT-NTO motiverar det framför allt med att de ogillar förbud och pekpinnar, att de är av annan åsikt och att IOGT-NTO 
är för extrema, fördomsfulla och självgoda. 



Förväntningar



19% 51% 23% 2%1%2%Total 2012 (n=643)

3. Hur väl tycker du att IOGT-NTO har levt upp till de förväntningar 
som du hade innan du blev medlem?

Bas: Alla

Top Box
(4+5)

71%

Fler tycker att IOGT-NTO levt upp till förväntningarna!!!

16% 47% 26% 4%2% 5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total 2008 (n=736)

 Mycket väl    (5)  Ganska väl    (4) Varken eller   (3)  Ganska dåligt (2)  Mycket dåligt (1) Ej svar

63%



Hur väl har IOGT-NTO levt upp till förväntningarna?

Graf olika undergrupper



Levt upp till förväntningar 
+ äldre
+ deltar i aktiviteter
+ mer än 10 års medlemskap

Förväntningarna



På vilket sätt har IOGT-NTO inte levt upp till 
förväntningarna?3
4.  Du som tycker att IOGT-NTO inte levt upp till dina förväntningar. 
På vilket sätt tycker du att IOGT-NTO inte har levt upp till dina förväntningar?
Bas: Samtliga (n=21)

Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil)

Rubriker/rubriken utgör 5% eller mer av basen

För tungrodd 
organisation

För lite satsning på 
att nå ut till 
ungdomar

1-2 personer står för de olika svaren

Ej svar 43%

Märks för lite i 
samhället

För lite fokus på 
den lokala 

verksamhetenMer aktiviteter

Måste förnya sig

Svårt att få fram en 
bra ledning



Förväntningarna
Förväntningar på IOGT-NTO och mottagande  

“Det var positivt … jag fick 
välkomnande broschyr och 
“Det var positivt … jag fick 
välkomnande broschyr och 

“Det har varit över förväntningarna, 
dels på grund av alla trevliga kontakter 
som uppstått och sist men inte minst 
all kunskap, dels I mötesteknik och 

dels I alkoholfrågor, naturligtvis.”
– Långvarig medlem

“Det har varit över förväntningarna, 
dels på grund av alla trevliga kontakter 
som uppstått och sist men inte minst 
all kunskap, dels I mötesteknik och 

dels I alkoholfrågor, naturligtvis.”
– Långvarig medlem

“Det hände inte så mycket, jag trodde att 
det skulle vara mer återkommande 

möten och dylikt”
– Nytillkommen medlem

“Det hände inte så mycket, jag trodde att 
det skulle vara mer återkommande 

möten och dylikt”
– Nytillkommen medlem

Förväntningarna på IOGT-NTO innan medlemskap var inte specifika/ klart definierade. Några av 
de nytillkomna är besvikna, bland långvariga medlemmar är man mer positiv. 

välkomnande broschyr och 
inbjudan till event m.m.”

– Långvarig medlem

välkomnande broschyr och 
inbjudan till event m.m.”

– Långvarig medlem “Inga [förväntningar] egentligen 
… det var mest ett steg i min 

egen utveckling och klargörande 
av en ståndpunkt”

– Långvarig medlem

“Inga [förväntningar] egentligen 
… det var mest ett steg i min 

egen utveckling och klargörande 
av en ståndpunkt”

– Långvarig medlem

“Ja hela IOGT-NTO rörselsen i 
Timrå är usel på att marknadsföra 
sig. T.ex. slutade de med biografen 

för att ingen kom, men de 
marknadsförde sig ju inte heller”

– Nytillkommen medlem

“Ja hela IOGT-NTO rörselsen i 
Timrå är usel på att marknadsföra 
sig. T.ex. slutade de med biografen 

för att ingen kom, men de 
marknadsförde sig ju inte heller”

– Nytillkommen medlem

“Inga speciella [förväntningar] trodde 
nog det skulle vara tråkigt och 

religiöst”
– Nytillkommen medlem

“Inga speciella [förväntningar] trodde 
nog det skulle vara tråkigt och 

religiöst”
– Nytillkommen medlem

“Väldigt positiva! Jag blev kontaktad 
omgående och de föreslog mig att gå 

med I alkoholpolitiska utskottet och det 
gjorde jag direkt!”

– Nytillkommen medlem

“Väldigt positiva! Jag blev kontaktad 
omgående och de föreslog mig att gå 

med I alkoholpolitiska utskottet och det 
gjorde jag direkt!”

– Nytillkommen medlem



Förväntningar

� Även i grupperna 2008 fanns många respondenter som inte hade några specifika 
förväntningar på IOGT-NTO när de gick med. Men det förekom också vissa 
förväntningar kring att IOGT-NTO skulle synas och höras i debatten. 

� Tråkstämplen lever kvar, men motbevisas

� Bland nytillkomna medlemmar trodde en del att det skulle vara fler möten, 
aktiviteter o daktiviteter o d

� End el trodde också att IOGT-NTO skulle marknadsföra sig mer



Bilden av IOGT-NTO bland 
medlemmarna



17% 56% 11% 15% 1%1%Total 2012 (n=643)

5. Hur väl känner du till IOGT-NTO:s verksamhet?
Bas: Alla

Top Box
(4+5)

73%

Bilden av IOGT-NTO
Kännedom

15% 53% 12% 17% 1%2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total 2008 (n=736)

 Mycket väl  Ganska väl Varken eller  Inte särskilt väl  Inte alls Ej svar

68%



“Man jobbar t.ex. med tre olika 
inriktningar; förebyggande, socialt 
och alkoholpolitiskt. Man arbetar 

även internationellt.”
– Långvarig medlem

“Man jobbar t.ex. med tre olika 
inriktningar; förebyggande, socialt 
och alkoholpolitiskt. Man arbetar 

även internationellt.”
– Långvarig medlem

“Inriktade till ett främjande 
hälsoarbete med nykterheten i 
fokus, för gammal som ung”

– Nytillkommen medlem

“Inriktade till ett främjande 
hälsoarbete med nykterheten i 
fokus, för gammal som ung”

– Nytillkommen medlem

De som har haft en aktiv roll inom IOGT-NTO känner till betydligt fler detaljer om arbetets 
utformning. Fler sådana finns bland de ”långvariga medlemmarna”. 

Bilden av IOGT-NTO
Kännedom

“Förutom alkoholpolitiskt så när 
det gäller kamratstödet, det 

internationella arbetet både I form 
av biståndsverksamhet och 

lobbyarbete I Bryssel”
– Långvarig medlem

“Förutom alkoholpolitiskt så när 
det gäller kamratstödet, det 

internationella arbetet både I form 
av biståndsverksamhet och 

lobbyarbete I Bryssel”
– Långvarig medlem

“Rörelsen arbetar för en demokratisk 
värld byggd på insikten om att 

solidaritet och ett drogfritt samhälle 
är grunden för detta”

– Nytillkommen medlem

“Rörelsen arbetar för en demokratisk 
värld byggd på insikten om att 

solidaritet och ett drogfritt samhälle 
är grunden för detta”

– Nytillkommen medlem



� Liksom 2008 - de som har en mer aktiv roll i verksamheten känner till betydligt mer 
om hur arbetet inom organisationen är utformat, än de så kallade ”stödjande” 
medlemmarna.

� Bland de långvariga medlemmarna finns en del som varit aktiva i organisationen, 
och dessa nämner bland annat: förebyggande-, socialt- och alkoholpolitiskt arbete, 
internationellt biståndsarbete samt lobbying i Bryssel. De som inte har varit så aktiva 
nämner mest ”synlighet i alkoholpolitiska debatter”, ”föreningsverksamhet” och ”en 
allmän strävan mot ett nyktert samhälle”.

Bilden av IOGT-NTO
Kännedom

allmän strävan mot ett nyktert samhälle”.

� Bland de nytillkomna medlemmarna är tendensen densamma. Dock finns här 
endast ett fåtal som nämner något utöver de allmänna ordalagen. 

� Beträffande en specifik fråga om vad deltagarna vet om IOGT-NTO:s internationella 
arbete, vet de flesta nytillkomna medlemmar inget, någon nämner projekt i Afrika för 
demokrati och kvinnors rättigheter. Bland de långvariga medlemmarna finns några 
som har mer kunskap – de betonar dock att detta arbete borde synliggöras mer.

� ”Accent” nämns några gånger spontant som en bra källa för information om det 
arbete som bedrivs.



68%

53%

44%

31%

31%

Gemenskap

Ansvarsfull

Engagerad

Internationell

Omtänksam

21. Vilka ord tycker du passar ihop med IOGT-NTO?
Bas: Alla (n=643)

TOP 10

Bilden av IOGT-NTO
Själen - värdeord

27%

26%

24%

16%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Empatisk/andras behov är viktiga

Trygg

Ordningsam/strukturerad

Lugn och ro

Lojal



13%

13%

11%

10%

9%

6%

5%

Identitet

Självständig

Familjekär

Inflytelserik

Utmanande

Kontrollerad

Flexibel

21. Vilka ord tycker du passar ihop med IOGT-NTO?
Bas: Alla (n=643)

BOTTOM 13

Bilden av IOGT-NTO
Själen - värdeord

4%

3%

3%

3%

1%

1%

5%

5%
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Andlig
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Äventyrlig

Inget av dessa

Ej svar



Själen - Bilder som symboliserar IOGT-NTO - exempel
Bilden av IOGT-NTO



IOGT-NTO:s själ
Själen - Bilder som symboliserar IOGT-NTO - exempel



IOGT-NTO:s själ
Själen - Bilder som symboliserar IOGT-NTO - exempel 



Själen - Bilder som symboliserar IOGT-NTO - exempel
Bilden av IOGT-NTO



“En blandning mellan en man och kvinna 
som är medelålders med en äldres 

erfarenhet av livet.Personen bor vid havet 
med horisonten som utsikt.Jobbar över 

hela världen med alkohol och 

“En blandning mellan en man och kvinna 
som är medelålders med en äldres 

erfarenhet av livet.Personen bor vid havet 
med horisonten som utsikt.Jobbar över 

hela världen med alkohol och 

“En kunnig människa med 
stort engagemang inom 

föreningslivet och idrotten! 
Det viktigaste för den 
personen är att leva 

hälsosamt. Personen är 

“En kunnig människa med 
stort engagemang inom 

föreningslivet och idrotten! 
Det viktigaste för den 
personen är att leva 

hälsosamt. Personen är 

Det är vanligt att personen som identifierar IOGT-NTO är en stark personlighet som engagerar 
sig i olika frågor. Personen är involverad i frivilligt arbete. Viktigt med miljö och att leva 
hälsosamt. Man har en i princip oförändrad bild av IOGT-NTO som person jämfört med den från 
2008 års undersökning.   

Bilden av IOGT-NTO
Personligheten

“En person som arbetar aktivt för 
vad denne tror på, kanske 

försöker ge sig in i politiken och 
förändra världen från det hållet.
Fritiden går åt att arbeta med 

drog- och alkoholfrågor. Viktigaste 
i livet är familjen och vännerna.” 

– Långvarig medlem

“En person som arbetar aktivt för 
vad denne tror på, kanske 

försöker ge sig in i politiken och 
förändra världen från det hållet.
Fritiden går åt att arbeta med 

drog- och alkoholfrågor. Viktigaste 
i livet är familjen och vännerna.” 

– Långvarig medlem

hela världen med alkohol och 
narkotikafrågor.På fritiden är det hav och 

fiske som gäller och att umgås med 
vänner.Personen tycker om att studera 

stjärnhimlen.Det viktigaste är att människor 
ska kunna må gott och kunna umgås utan 

att behöva dricka alkohol.”
– Långvarig medlem

hela världen med alkohol och 
narkotikafrågor.På fritiden är det hav och 

fiske som gäller och att umgås med 
vänner.Personen tycker om att studera 

stjärnhimlen.Det viktigaste är att människor 
ska kunna må gott och kunna umgås utan 

att behöva dricka alkohol.”
– Långvarig medlem

hälsosamt. Personen är 
säkert en kvinna på 35 år! ”

– Nytillkommen medlem

hälsosamt. Personen är 
säkert en kvinna på 35 år! ”

– Nytillkommen medlem

“För skulle det vara både en man och en 
kvinna. Det var svårfantiserat. Personerna 
skulle dock förena arbete och nöje där man 

vårdar sig själv, bejakar sig själv och väljer att 
också bejaka det bästa för andra. Att älska sin 

medmänniska som sig själv. 
– Nytillkommen medlem

“För skulle det vara både en man och en 
kvinna. Det var svårfantiserat. Personerna 
skulle dock förena arbete och nöje där man 

vårdar sig själv, bejakar sig själv och väljer att 
också bejaka det bästa för andra. Att älska sin 

medmänniska som sig själv. 
– Nytillkommen medlem



� Medlemmarna fick till uppgift att försöka beskriva IOGT-NTO som en person. En 
svår uppgift för de flesta, då de kan se IOGT-NTO som en mängd olika 
personer, precis som organisationen består av. 

� I gruppen med relativt nya medlemmar beskriver en del IOGT-NTO som en 
person som är en stark och oberoende person, ofta en ledare. Arbetar för 
folkhälsa och jobbar med volontärverksamhet. Det finns samtidigt de som 
snarare menar att IOGT-NTO symboliseras av en person, kvinna eller man, 35-
50 år, men med en mer ”vanlig” profil. Denna person är involverad i frivilligt 
arbete/föreningsliv och strävar efter att familj och andra i samhället mår så bra 

Bilden av IOGT-NTO
Personligheten

som möjligt. En öppen person som älskar sina medmänniskor och respekterar 
alla. Viktigt med miljö och att leva hälsosamt/drogfritt.

� Även i gruppen med medlemmar som varit med i organisationen i mer än 3 år 
har en tendens att beskriva IOGT-NTO-personen som stark och involverad 
ideellt på olika sätt och aktiv på olika sätt. Tycker om naturen och är 
hälsomedveten. Medveten och bestämd, försöker förändra och förbättra. Inte 
ovanligt att personen engagerar sig politiskt också och arbetar inom 
kommun/stat. Det är en mix av om personen bor i ett mindre samhälle eller i 
storstad.

� Likande bild som 2008 



Bilden av IOGT-NTO bland 
allmänheten



Kännedomen om IOGT-NTO har ökat bland allmänheten

6% 18% 43% 26% 7% 1%Total 2012 (n=1022)

1. Hur väl känner du till nykterhetsorganisationen IOGT-NTO?
Bas: Alla 

Känner till

67%

5% 18% 39% 30% 7% 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total 2008 (n=1019)

  Känner till mycket bra   Känner till ganska bra
  Känner till lite Hört talas om men känner knappast till
Aldrig hört talas om Vet ej

62%

Andelen som känner till IOGT-NTO har ökat sedan 2008 från 62% till 67%. Liksom 2008 är det dock fortfarande 26% av 18-29-åringar och 
10% av storstadsborna som aldrig hört talas om IOGT-NTO, jämfört med 7% totalt sett. Bland dem som känner till IOGT-NTO mycket bra finns 
de som sällan eller aldrig dricker alkohol överrepresenterade. 



1%

7%

1%

Jag är medlem i IOGT-NTO

3. Är du eller har du varit medlem i IOGT-NTO?
Bas: Känner till IOGT-NTO

8% har varit eller är medlemmar bland allmänheten

92%

11%

87%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jag har varit medlem i IOGT-NTO

Nej, jag är inte och har inte
 varit medlem i IOGT-NTO

2012 (n=947) 2008 (n=936)
1% är medlemmar i IOGT-NTO och ytterligare 7% har varit medlemmar. Andelen som varit medlemmar har sjunkit sedan 2008 från 11%. Bland dem 
som sällan eller aldrig dricker alkohol är 3% medlemmar och 11% har varit medlemmar. Boende i övriga Sverige är och har varit medlemmar i större 
utsträckning än boende i storstäderna.



5%

64%

5%

Ja

Nej

5. Skulle du kunna tänka dig att bli medlem i IOGT-NTO? 
Bas: Om inte är eller varit medlem

Ytterligare 5% kan tänka sig bli medlemmar

31%

69%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nej

Vet ej

2012 (n= 870) 2008 (n=818)

5% av dem som inte är eller varit medlemmar skulle kunna tänka sig att bli medlem i IOGT-NTO. Siffran är densamma som 2008. Ökningen bland 
dem som inte vet är inte statistiskt säkerställd. De som bor i övriga Sverige, som känner till IOGT-NTO och som sällan eller aldrig dricker alkohol idag  
kan tänka sig bli medlemmar i större utsträckning än övriga.



Bli medlem - positivt
6A. Vänligen motivera vad det är som gör att du kan tänka dig att bli medlem i IOGT-NTO?
Bas: kan tänka sig at bli medlem(n=41)

Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil)

Rubriker/rubriken utgör 3% eller mer av basen

Bra organisation (9st)
- Bra organisation.

- bra,trevlig,intressant förening

- för det är en bra grupp

Är för nykterhet (9st)
- Jag är också nykterist

- är nykter själv

- nykterhet gemenskap

Bra syfte (8st)
- Att motverka alkoholmissbruket i 
Sverige är mycket viktigt.

- bra syfte med organisationen

- Bra organisation med vettigt syfte

Vet ej: 2

Hjälp för unga (4st)
- bra satsning för att påverka 
våra unga

- Deras arbete inom 
nykterhetsrörelsen är viktig, 
speciellt i tider då allt fler 
yngre konsumerar alkohol

- Skulle kunna jobba med att 
få ut budskap till ungdomar

Gemenskap (3st)
- gemenskap

- nykterhet gemenskap

- Nätverk, gemenskap

Viktigt arbete (3st)
- De arbetar med viktiga saker och 
kanske vore det intressant att medverka 
till att förbättra alkoholvanorna, fram för 
allt bland ungdomar

- Deras arbete inom nykterhetsrörelsen 
är viktig, speciellt i tider då allt fler yngre 
konsumerar alkohol

- Jag tycker att föreningen fyller en viktig 
funktion, och genom att bli medlem skulle 
jag kunna motivera andra att också ta 
ställning mot alkoholen.

För att stödja (2st)
- För att stödja föreningen

- För att stödja föreningen

De som kan tänka sig att bli medlemmar motiverar det framför allt  med att IOGT-NTO är en bra organisation med ett bra syfte och att de 
är för nykterheten.



Bli medlem - negativt
6B. Vänligen motivera varför du inte kan tänka dig att bli medlem i IOGT-NTO
Bas: kan inte tänka sig att bli medlem (n=561)

Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil)

Rubriker/rubriken utgör 3% eller mer av basen

Dricker alkohol/inte 
nykterist (217st)
- Allt för förtjust i ett glas vin 
eller öl.

- använder alkohol

- dricker alkohol

Ointresserad/inget 
för mig (72st)
- bryr mig inte om vad dem 
bryr sig om

- det är inget för mig

- Inte intresserad

Inget behov (52st)
- För att jag inte har behov 
av det nu

- har inget behov

- har inte de behoven

Annan åsikt/ideologi 
(51st)
- Andra värderingar

- delar inte åsikterna.

- Har inte smma inställning som 
dem

Vet inte vad det 
är (25st)
- Har inte smma inställning 
som dem

- Jag vet inte exakt vad de 
står för.

- känner inte till 
organisation så väl

Kan hantera alkohol/ 
behöver ej stöd (24st)
- Anser att jag själv kan hantera 
alkohol utan pekpinnar

- Dricker inte alkohol

- för har inte alkoholproblem som 
jag tror man måste ha

Vet ej: 21

Ej föreningsmänniska 
(19st)
- Gillar inte bundenhet i fack eller 
organisationer överhuvudtaget

- Går sällan med i organisationer

- Jag är ingen föreningsmänniska.

Prioriterar andra 
frågor/föreningar 
(16st)
- Det finns annat som för mig 
är viktigare att stöda.

- En organisation i mängden, 
anser att det finns viktigare 
frågor

- har fullt upp med andra 
engagemang

De som inte kan tänka sig att bli medlemmar motiverar det framför allt med  att de vill dricka alkohol, att de inte är intresserade eller inte har 
behovet och att de är av annan åsikt.



Ja; 19%

Vet ej; 24%

4. Känner du någon som är medlem i IOGT-NTO? 
Bas: Känner till IOGT-NTO (n=947)

En femtedel känner någon som är medlem

Nej; 57%

19% känner någon som är medlem i IOGT-NTO. Detta är vanligare i övriga Sverige än i storstäderna. Ytterligare en fjärdedel vet inte riktigt. 



Fokus nya medlemmar



Nya medlemmar - mottagandet
Förväntningar på IOGT-NTO och mottagande  

“Det var positivt … jag fick 
välkomnande broschyr och 
“Det var positivt … jag fick 
välkomnande broschyr och 

“Det har varit över förväntningarna, 
dels på grund av alla trevliga kontakter 
som uppstått och sist men inte minst 
all kunskap, dels I mötesteknik och 

dels I alkoholfrågor, naturligtvis.”
– Långvarig medlem

“Det har varit över förväntningarna, 
dels på grund av alla trevliga kontakter 
som uppstått och sist men inte minst 
all kunskap, dels I mötesteknik och 

dels I alkoholfrågor, naturligtvis.”
– Långvarig medlem

“Det hände inte så mycket, jag trodde att 
det skulle vara mer återkommande 

möten och dylikt”
– Nytillkommen medlem

“Det hände inte så mycket, jag trodde att 
det skulle vara mer återkommande 

möten och dylikt”
– Nytillkommen medlem

Bland de nytillkomna har många delvis blivit besvikna över mottagandet, bland långvariga 
medlemmar är man mer positiv. 

välkomnande broschyr och 
inbjudan till event m.m.”

– Långvarig medlem

välkomnande broschyr och 
inbjudan till event m.m.”

– Långvarig medlem “Inga [förväntningar] egentligen 
… det var mest ett steg i min 

egen utveckling och klargörande 
av en ståndpunkt”

– Långvarig medlem

“Inga [förväntningar] egentligen 
… det var mest ett steg i min 

egen utveckling och klargörande 
av en ståndpunkt”

– Långvarig medlem

“Ja hela IOGT-NTO rörselsen i 
Timrå är usel på att marknadsföra 
sig. T.ex. slutade de med biografen 

för att ingen kom, men de 
marknadsförde sig ju inte heller”

– Nytillkommen medlem

“Ja hela IOGT-NTO rörselsen i 
Timrå är usel på att marknadsföra 
sig. T.ex. slutade de med biografen 

för att ingen kom, men de 
marknadsförde sig ju inte heller”

– Nytillkommen medlem

“Inga speciella [förväntningar] trodde 
nog det skulle vara tråkigt och 

religiöst”
– Nytillkommen medlem

“Inga speciella [förväntningar] trodde 
nog det skulle vara tråkigt och 

religiöst”
– Nytillkommen medlem

“Väldigt positiva! Jag blev kontaktad 
omgående och de föreslog mig att gå 

med I alkoholpolitiska utskottet och det 
gjorde jag direkt!”

– Nytillkommen medlem

“Väldigt positiva! Jag blev kontaktad 
omgående och de föreslog mig att gå 

med I alkoholpolitiska utskottet och det 
gjorde jag direkt!”

– Nytillkommen medlem



Nya medlemmar - mottagandet

� Hur mottagandet upplevdes splittrar grupperna till viss del:
� Bland nytillkomna medlemmar är det ungefär jämnt mellan dem som anser 

att mottagandet var positivt och dem som anser att det inte var det.
� Bland långvariga medlemmar anser det större flertalet att mottagandet var 

positivt.

� De som anser att mottagandet var positivt grundar detta främst på att de blev � De som anser att mottagandet var positivt grundar detta främst på att de blev 
inbjudna till aktiviteter (julfest, utbildningar, events nämns) och därför fick kontakt 
på ett bra sätt.

� De som anser att mottagandet var mindre positivt menar att situationen var 
motsatt: inga inbjudningar, ingen aktivitet, har ej hört så mycket sedan de blev 
medlemmar.

� Splittringen kan potentiellt bero på regionala skillnader i hur verksamheterna ser 
ut. 



Fokus Engagemang



18%

3%

1%

Jag har styrelseuppdrag

Revisor

Cirkelledare

9. Vilka typer av uppdrag har du i IOGT-NTO:s styrelser eller arbetsgrupper?
Bas: Alla (n=643)

Engagemang – En fjärdedel har uppdrag
Uppdrag – Har du uppdrag? 

25%

1%

2%

70%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Valberedning

Övrigt

Jag har inget uppdrag

Ej svar



86%

13%

Förening

Distrikt

10. Du som har uppdrag, inom vilken del av organisationen har du uppdrag?
Bas: Har uppdrag (n=158)

Engagemang – Uppdrag inom förening vanligast
Uppdrag – Inom vilken del av organisationen har du uppdrag? 

3%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Förbund

Annat

Ej svar



7%

11%

Ja

11. Skulle du vilja ha något eller fler uppdrag i någon av IOGT-NTO:s styrelser eller arbetsgrupper? 
Exempel på uppdrag skulle kunna vara styrelseuppdrag, studiecirklar och kurser/konferenser.

Bas: Alla 

Engagemang – 7% vill ha (fler) uppdrag
Uppdrag – Vill du ha (fler) uppdrag? 

8% bland dem som har uppdrag idag skulle vilja ha fler uppdrag

84%

9%

87%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nej

Ej svar

Total 2012 (n=643) Total 2008 (n=736)



21%

27%

12%

3%

13%

5%

*-29 (n=14)

30-49 (n=64)

 50-64 (n=113)

 65+ (n=431)

Har barn (n=158)

Har ej barn (n=459)
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11.  JA, skulle vilja ha något eller fler uppdrag i någon av IOGT-NTO:s styrelser eller arbetsgrupper.
Bas: Alla

Engagemang
Uppdrag – Vem vill ha (fler) uppdrag? 

Yngre, har barn, gymnasieutbildning och hög inkomst 
5%

3%

13%

8%

5%

4%

7%

11%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Har ej barn (n=459)

Grundskola (n=259)

Gymnasium (n=171)

Högsk/univ. (n=179)

1-120 (n=132)

120-175 (n=156)

175-200 (n=67)

200-300 (n=123)

 300+ (n=76)

U
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st

*Ej svarat på bakgrundsfråga exkluderat

Yngre, har barn, gymnasieutbildning och hög inkomst 
vill ha uppdrag i större utsträckning än övriga



9% 13% 4% 18% 40% 15%Föreningar

12. Hur ofta brukar du delta i följande aktiviteter inom IOGT-NTO?
Bas: Alla (n=643)

Top Box
(4+5)

22%

Bottom 
Box
(4+5)

58%

Engagemang
Aktiviteter – Hur ofta deltar du i aktiviteter?

3%3% 5% 43% 46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nätverk

 Mycket ofta  Ganska ofta Varken eller  Inte särskilt ofta  Inte alls Ej svar

3% 48%



Graf deltar i föreningsaktiviteter undergrupper 

Engagemang
Aktiviteter – Vem deltar i föreningsaktiviteter?



13.  Deltar du i några andra aktiviteter och i så fall vilka? 
Bas: Samtliga (n=77)

Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil)

Rubriker/rubriken utgör 1% eller mer av basen

Musik/Dans/Sång
Möten/Sammankomster

Engagemang
Aktiviteter – Vilka andra aktiviteter deltar du i?

Idrottsaktiviteter

Ungdomsverksamhet

Studiecirkel/Läsecirkel

Tipspromenader/Fråges
port/Bingo/Tävlingar

Hobbyaktiviteter

Resor

Vård av lokaler

Övrigt



15%

79%

26%

Ja

14. Skulle du vilja delta i fler av IOGT-NTO:s aktiviteter?
Bas: Alla 

Engagemang
Aktiviteter – 15% vill delta i fler aktiviteter?

79%

7%

72%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nej

Ej svar

Total 2012 (n=643) Total 2008 (n=736)



25%

11%

7%

22%

Har barn (n=158)

Har ej barn (n=459)

Grundskola (n=259)

Gymnasium (n=171)

B
ar
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ng

14.  JA, skulle vilja delta i fler av IOGT-NTO:s aktiviteter.
Bas: Alla

Engagemang
Aktiviteter – Vem vill delta i fler aktiviteter?

De med barn, gymnasie- och universitetsutbildning 
21%

10%

13%

12%

15%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Högsk/univ. (n=179)

1-120 (n=132)

120-175 (n=156)

175-200 (n=67)

200-300 (n=123)

 300+ (n=76)
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st

*Ej svarat på bakgrundsvariabel exkluderat

De med barn, gymnasie- och universitetsutbildning 
och hög inkomst vill delta i fler aktiviteter 
större utsträckning än övriga



Ja; 16%
Ej svar; 9%

15. Skulle du vilka delta oftare i IOGT-NTO:s aktiviteter?
Bas: Alla (n=643)

Engagemang
Aktiviteter – 16% vill delta oftare i aktiviteter

Nej; 76%



26%

13%

7%

26%

Har barn (n=158)

Har ej barn (n=459)

Grundskola (n=259)

Gymnasium (n=171)

B
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15.  JA, skulle vilja delta oftare i IOGT-NTO:s aktiviteter.
Bas: Alla

Engagemang
Aktiviteter – Vem vill delta oftare i aktiviteter?

De med barn, gymnasie- och universitetsutbildning 
22%

11%

13%

12%

21%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Högsk/univ. (n=179)

1-120 (n=132)

120-175 (n=156)

175-200 (n=67)

200-300 (n=123)

 300+ (n=76)

U
tb

ild
ni

ng
In

ko
m

st

*Ej svarat på bakgrundsvariabel exkluderat

De med barn, gymnasie- och universitetsutbildning 
och hög inkomst vill delta i fler aktiviteter 
större utsträckning än övriga



16.  Vilka typer av aktiviteter är du intresserad av?  
Bas: Samtliga (n=180)

Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil)

Rubriker/rubriken utgör 1% eller mer av basen

Musik/SångMöten/Sammankomster

Föreläsningar/ 
Seminarier

Kulturaktiviteter/Teater

Studiecirklar

Dans

Engagemang
Aktiviteter – Vilka aktiviteter är du intresserad av?

Information om 
alkohol (till 

barn/ungdomar)

Natur/Friluftsliv

Idrott/Motion

Studiecirklar

Resor

Övrigt

Politiskt 
arbete

Barn- och 
ungdomsverksamhet

Lokala 
aktiviteter

Hobbyaktiviteter

Utflykter

Grundläggande 
arbetet



Ja; 27%

6. Skulle du kunna tänka dig att göra punktinsatser/tillfälliga aktiviteter för IOGT-NTO?
Bas: Alla (n=643) 

Engagemang
Punktinsatser – Kan du tänka dig göra punktinsatser?

Nej; 69%



31%

24%

39%

24%

Man (n=307)

Kvinna (n=330)

Har barn (n=158)

Har ej barn (n=459)

K
ön

B
ar

n
6. JA, skulle du kunna tänka sig att göra punktinsatser/tillfälliga aktiviteter för IOGT-NTO. 

Bas: Alla 

Engagemang
Punktinsatser – Vem kan tänka sig göra punktinsatser?

Män, de som har barn, gymnasieutbildning 
Och de som redan har uppdrag och deltar 

18%

37%

32%

39%

34%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Grundskola (n=259)

Gymnasium (n=171)

Högsk/univ. (n=179)

Har uppdrag (n=158)

Deltar i aktivitet (n=360)

Ej aktiv (n=250)
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*Ej svarat på bakgrundsfråga exkluderat

Och de som redan har uppdrag och deltar 
i aktiviteter kan tänka sig punktinsatser 
i större utsträckning än övriga



7%

10%

7%

Mer än 1-2 timmar per vecka

1-2 timmar per vecka

1-2 timmar varannan vecka

7. Om du kan tänka dig att göra punktinsatser/tillfälliga aktiviteter, 
hur mycket tid kan du tänka dig att lägga på det?

Bas: Kan tänka sig göra (n=175)

Engagemang
Punktinsatser – Hur mycket tid kan du tänka dig lägga på punktinsatser?

2,33 timmar per månad
Kan man i genomsnitt 

30%

25%

19%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1-2 timmar per månad

1-2 timmar varannan månad

1-2 timmar per år

Ej svar

Kan man i genomsnitt 
tänka sig att lägga på punktinsatser



34%

26%

23%

Via e-mail

Via post

Via telefon

8. Om du kan tänka dig att göra punktinsatser/tillfälliga aktiviteter, på vilket sätt skulle du helst vilja få 
information om vilka punktinsatser som är aktuella att anmäla sig till?

Bas: Kan tänka sig göra (n=175)

Engagemang
Punktinsatser – Hur vill du ha information om punktinsatser? 

23%

6%

3%

1%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Via telefon

Via facebook eller annat socialt medium

Via IOGT-NTO:s hemsida

Via sms

Ej svar



Fokus Uttrycka sitt medlemskap



8%

45%

Jag pratar ofta om mitt medlemskap i
IOGT-NTO och händelser inom IOGT-NTO

Jag pratar ibland om mitt medlemskap i
IOGT-NTO och händelser inom IOGT-NTO

17. Vad stämmer bäst in på dig?
Bas: Alla (n=643)

Drygt hälften pratar om sitt  medlemskap

ofta

ibland

44%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jag pratar sällan/aldrig om mitt medlemskap i
IOGT-NTO och händelser inom IOGT-NTO

Ej svar

sällan/aldrig



21%Har uppdrag (n=158)

17. Jag pratar ofta om mitt medlemskap i IOGT-NTO och händelser inom IOGT-NTO
Bas: Alla (n=643)

ENGAGEMANG

Aktiva pratar om sitt medlemskap mer än inaktiva

13%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Deltar i aktivitet (n=360)

Ej aktiv (n=250)

*Ej svarat på engagemang exkluderat



Uttrycka sitt medlemskap

“Jag är alltid öppen med att jag “Jag är alltid öppen med att jag 

Jag är väldigt tydlig med att jag är 
med i IOGT-NTO och att jag tar 

avstånd från alkoholen.”
– Nytillkommen medlem

Jag är väldigt tydlig med att jag är 
med i IOGT-NTO och att jag tar 

avstånd från alkoholen.”
– Nytillkommen medlem

“Jag döljer inte att jag inte 
dricker. Har en pin på jackan 
och de som känner mig vet 
om att det inte är min stil att 

förtära alkohol”
– Nytillkommen medlem

“Jag döljer inte att jag inte 
dricker. Har en pin på jackan 
och de som känner mig vet 
om att det inte är min stil att 

förtära alkohol”
– Nytillkommen medlem

Man är stolt och trygg i sitt val att inte dricka, men basunerar ofta inte ut det. Valet ifrågasätts 
och kritiseras av många, vilket har lett till att en del håller låg profil i vissa sammanhang.

Att uttrycka sin nykterhet och sitt medlemskap 

“Jag är stolt över att inte dricka 
så det är inget jag undviker att 

prata om. Det är heller inte 
något jag basunerar ut”

– Långvarig medlem

“Jag är stolt över att inte dricka 
så det är inget jag undviker att 

prata om. Det är heller inte 
något jag basunerar ut”

– Långvarig medlem

“Jag är alltid öppen med att jag 
inte dricker … Ja, det skapar 

problem och ja, folk har ibland 
avstått från att bjuda in mig eller 
ansett att att jag har gjort fel val”

– Långvarig medlem

“Jag är alltid öppen med att jag 
inte dricker … Ja, det skapar 

problem och ja, folk har ibland 
avstått från att bjuda in mig eller 
ansett att att jag har gjort fel val”

– Långvarig medlem

“Gör både och, men ibland 
pratar jag inte alls om det då 

det blir en massa dryga samtal 
med packade människor eller 

att det inte känns som rätt läge”
– Långvarig medlem

“Gör både och, men ibland 
pratar jag inte alls om det då 

det blir en massa dryga samtal 
med packade människor eller 

att det inte känns som rätt läge”
– Långvarig medlem



Kännedom och engagemang

� Man känner ofta stolthet och trygghet i sitt val att inte dricka, och är inte rädd för att 
förmedla detta i situationer där frågan uppstår.

� Många beskriver dock även att de inte ”basunerar ut det”, man känner helt enkelt 
inget behov av att understryka det i situationer där frågan inte kommer på tal av 
naturliga skäl. En del brukar i dessa sammanhang nämna IOGT-NTO, andra inte. 

� Man vittnar dock även om ett stigma som finns sammankopplad till valet att inte 
dricka – att man blir kritiserad, ifrågasatt och möts av skepticism när man upplyser 

Att uttrycka sin nykterhet och sitt medlemskap 

dricka – att man blir kritiserad, ifrågasatt och möts av skepticism när man upplyser 
människor om detta val. Detta leder även till att det för vissa finns situationer när 
man gärna inte pratar om/framhåller sin nyktra livsstil, bland annat nämns:

� På fester bland berusade människor. Detta nämns av flertalet och beror på att 
man just i dessa sammanhang blir hårt kritiserad, samt att det vid dessa 
tillfällen anses lönlöst att föra en konstruktiv diskussion.

� I olika jobbsammanhang: anställningsintervjuer eller när man möter personer 
högre upp i hierarkin nämns.   



Fokus Vit Jul och synlighet I media



Ja; 44%

11. Känner du till kampanjen ”Vit Jul”?
Bas: Alla (n=1022)

Närmare hälften av allmänheten känner till Vit Jul

Ja; 44%

Nej; 56%

44% känner till kampanjen Vit Jul. Kvinnor, boende i övriga Sverige och de som känner till IOGT-NTO känner till Vit Jul i större utsträckning 
än övriga. 



11%

10%

Jag skrev på

Jag skrev inte på men jag
drack mindre över jul

12. På vilket sätt påverkades du av kampanjen ”Vit jul”?
Bas: Om känner till kampanjen (n=451)

40% av dem som känner till Vit Jul påverkades 
av kampanjen 

18%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jag skrev inte på och drack inte mindre,
men jag reflekterade mer över mitt

och andras drickande över jul

Jag påverkades inte alls

Bland dem som känner till Vit Jul-kampanjen  har 40% påverkats på något sätt; 11% skrev på, ytterligare 10% drack mindre och ytterligare 18% 
reflekterade åtminstone mer över sitt eget och andras drickande tack vare kampanjen. Kvinnor skrev på och drack mindre i större utsträckning, medan 
männen och boende i storstad reflekterade över sitt och annat drickande i större utsträckning. Bland dem som skrev på är också de som känner till 
IOGT-NTO, de som är eller varit medlemmar och de som sällan eller aldrig dricker alkohol överrepresenterade.



“Det jag vet är att julen ska vara 
barnens högtid och att alkohol/droger 
inte är förenligt med barn,dvs vit jul 

nykter jul så att våra barn kan få 
möjlighet att vara lyckliga.”

– Nytillkommen medlem

“Det jag vet är att julen ska vara 
barnens högtid och att alkohol/droger 
inte är förenligt med barn,dvs vit jul 

nykter jul så att våra barn kan få 
möjlighet att vara lyckliga.”

– Nytillkommen medlem

“Jag vet vad den innebär (dvs ingen 
alkohol under julen), med syfte att ge barn 

en gladare jul. Jag har inte sett någon 
information/reklam någonstans (dvs på 
internet eftersom det är där jag främst 
hämtar information) utan minns från 

“Jag vet vad den innebär (dvs ingen 
alkohol under julen), med syfte att ge barn 

en gladare jul. Jag har inte sett någon 
information/reklam någonstans (dvs på 
internet eftersom det är där jag främst 
hämtar information) utan minns från 

Man vet överlag vad kampanjen handlar om och är mycket positiv till dess budskap.

Vit Jul bland medlemmarna

Kampanjen ”Vit Jul”

“Skitbra. Ge barnen en alkoholfri jul.
Har hört radioreklam samt anturlgitvis mött den 

i Accent. Eftersom jag är helnykterist har jag 
inte direkt påverkats av den, mer än känt mig 

stolt överatt min rörelse driver den.”
– Långvarig medlem

“Skitbra. Ge barnen en alkoholfri jul.
Har hört radioreklam samt anturlgitvis mött den 

i Accent. Eftersom jag är helnykterist har jag 
inte direkt påverkats av den, mer än känt mig 

stolt överatt min rörelse driver den.”
– Långvarig medlem

– Nytillkommen medlem– Nytillkommen medlem hämtar information) utan minns från 
tidigare år.”

– Långvarig medlem

hämtar information) utan minns från 
tidigare år.”

– Långvarig medlem

“Vit Jul tycker jag är en av de viktigaste 
kampanjer som förbundet driver. Den 

gör mig glad och bekräftar mina åsikter. 
Jag upplyser gärna andra om vikten till 

nykterheten speciellt i närhet av barnen. 
Jag har sett den i sammanhanget 

tidning och internet, pins (önskar mig 
själv en till nästa jul) och i 

pepparkaksform.”
– Nytillkommen medlem

“Vit Jul tycker jag är en av de viktigaste 
kampanjer som förbundet driver. Den 

gör mig glad och bekräftar mina åsikter. 
Jag upplyser gärna andra om vikten till 

nykterheten speciellt i närhet av barnen. 
Jag har sett den i sammanhanget 

tidning och internet, pins (önskar mig 
själv en till nästa jul) och i 

pepparkaksform.”
– Nytillkommen medlem

“Jag pratar med andra om den, bär märke på 
jackan, har loggan i sidfoten på mejlen och märker 

mitt foto på facebook. ”
– Långvarig medlem

“Jag pratar med andra om den, bär märke på 
jackan, har loggan i sidfoten på mejlen och märker 

mitt foto på facebook. ”
– Långvarig medlem



� Deltagarna i båda grupperna är överlag mycket medvetna om vad kampanjen 
”Vit Jul” handlar om. Man har en väldigt positiv inställning till kampanjen, den 
omnämns t.ex. som ”en av de viktigaste kampanjer som förbundet driver”.

� De anser att det är alla barns självklara rätt att slippa omges av berusade 
anhöriga kring jul. 

Vit Jul bland medlemmarna

� Kampanjen anses även skapa mycket positiv uppmärksamhet (press) för 
föreningen. 



“Alkoholfrågorna, missbruksproblem, kamratstöd, vilken 
vård som finns för de som behöver. Ska vi ha reklam, 
hemleveranser? Lagar och regler som styr, risker man 

utsätter sig för, tester av bilförare etc.

“Alkoholfrågorna, missbruksproblem, kamratstöd, vilken 
vård som finns för de som behöver. Ska vi ha reklam, 
hemleveranser? Lagar och regler som styr, risker man 

utsätter sig för, tester av bilförare etc.

“Jag anser att de syns för litet. Jag tror inte att många vet vem 
som leder IOGT och vad man egentligen har har för syfte med 
sin verksamhet. Hur vill IOGT påverka att vi skall sluta dricka!! 
Varken dålig eller negativ påverkan! IOGT är osynlig i mångd 
och mycket.” 

– Nytillkommen medlem

“Jag anser att de syns för litet. Jag tror inte att många vet vem 
som leder IOGT och vad man egentligen har har för syfte med 
sin verksamhet. Hur vill IOGT påverka att vi skall sluta dricka!! 
Varken dålig eller negativ påverkan! IOGT är osynlig i mångd 
och mycket.” 

– Nytillkommen medlem

“Reklam vid biobesök - här skulle man 
kunna göra reklam likt (en 'ripp-off') de som 
gick för många år sen när man varnade för 

att dricka och vara på sjön 
(drunkningsolyckor) men istället för att 

personen försvinner så kanske han fångar 
upp vinglet och återvänder till grillfesten 

(eller nåt) där han öppnar en alkholfri öl till 
... det finns massor av positiva reklamfilmer 

att göra, gärna med lite anspegling på 
tidigare välkända reklamfilmer :-) Det borde 

i alla fall finnas flera olika i en serie av 
reklamfilmer som pågår under en längre tid 

“Reklam vid biobesök - här skulle man 
kunna göra reklam likt (en 'ripp-off') de som 
gick för många år sen när man varnade för 

att dricka och vara på sjön 
(drunkningsolyckor) men istället för att 

personen försvinner så kanske han fångar 
upp vinglet och återvänder till grillfesten 

(eller nåt) där han öppnar en alkholfri öl till 
... det finns massor av positiva reklamfilmer 

att göra, gärna med lite anspegling på 
tidigare välkända reklamfilmer :-) Det borde 

i alla fall finnas flera olika i en serie av 
reklamfilmer som pågår under en längre tid 

IOGT-NTO- Synlighet i media bland medlemmarna

utsätter sig för, tester av bilförare etc.
Bra att annonsera i medier där man syns bra, t.ex. 

Facebook, kanske en reklamsnutt på bio före filmen, 
föreläsning eller värvning på biblioteket, vara med på 
mässor, på politikerveckan i Almedalen på Gotland, i 
radions P1 - kan inte vad programmen heter men där 

diskuteras mycket.”
– Långvarig medlem

utsätter sig för, tester av bilförare etc.
Bra att annonsera i medier där man syns bra, t.ex. 

Facebook, kanske en reklamsnutt på bio före filmen, 
föreläsning eller värvning på biblioteket, vara med på 
mässor, på politikerveckan i Almedalen på Gotland, i 
radions P1 - kan inte vad programmen heter men där 

diskuteras mycket.”
– Långvarig medlem

reklamfilmer som pågår under en längre tid 
(minst ett år)”

– Långvarig medlem

reklamfilmer som pågår under en längre tid 
(minst ett år)”

– Långvarig medlem

“Jag tycker absolut att det nya samhällets 
problem ska lyftas - eftersom detta är ett stort 
problem med helt andra toleranta attityder. Att 

motverka sköt dig själv och skit i andra 
samhället. Annonseringar bör göras där 

människor vistas, den lokala dagspress, lokala 
annonseringar, kommuner, affischering, idoler 
så klart är viktiga för unga att ha någon att se 
upp till. Hoppa in i idrottsevenemang - ett junis 

tält på idrottscup. Facebook är ju poppis.”
– Nytillkommen medlem

“Jag tycker absolut att det nya samhällets 
problem ska lyftas - eftersom detta är ett stort 
problem med helt andra toleranta attityder. Att 

motverka sköt dig själv och skit i andra 
samhället. Annonseringar bör göras där 

människor vistas, den lokala dagspress, lokala 
annonseringar, kommuner, affischering, idoler 
så klart är viktiga för unga att ha någon att se 
upp till. Hoppa in i idrottsevenemang - ett junis 

tält på idrottscup. Facebook är ju poppis.”
– Nytillkommen medlem

”Vad för frågor vet jag inte riktigt. Just studentlivet är väldigt väldigt 
centrerat till alkohol=kul, man kanske kunde ta upp det? Måste man 
vara aspackad varje helg bara för att man studerar på universitet? 
Man kanske skulle kunna ha någon kampanj om det för studenter. 
Jag tycker föreningen borde synas mer i tidningar (typ annonser i 
både lokala och exempelvis DN), TV (reklaminslag) och som pop-
ups på datorn. Eller synas mer på internet, det är ju där alla 
ungdomar hänger. Fixa en egen app till smartphone kanske vore en 
ide´?” 

– Nytillkommen medlem

”Vad för frågor vet jag inte riktigt. Just studentlivet är väldigt väldigt 
centrerat till alkohol=kul, man kanske kunde ta upp det? Måste man 
vara aspackad varje helg bara för att man studerar på universitet? 
Man kanske skulle kunna ha någon kampanj om det för studenter. 
Jag tycker föreningen borde synas mer i tidningar (typ annonser i 
både lokala och exempelvis DN), TV (reklaminslag) och som pop-
ups på datorn. Eller synas mer på internet, det är ju där alla 
ungdomar hänger. Fixa en egen app till smartphone kanske vore en 
ide´?” 

– Nytillkommen medlem



IOGT-NTO- Synlighet i media bland medlemmarna

� Man är enig om att marknadsföring är bästa sättet att synas mer i media, följande förslag ges på hur man 
kan gå till väga:

� Sportevenemang: synas på stora sportevenemang, sportstjärnor som symbol för alkoholfritt
� Facebook: rikta in sig på ungdomar, då det finns en stark alkoholkultur bland universitetsstudenter. 
� Smartphones: t.ex. skapa en app för föreningen
� Tidningar: DN, lokala tidningar, kvällstidningarnas och mattidningarnas 'tester' av alkoholprodukter 

Förslag på sätt att synas

Deltagarna är överens om att IOGT-NTO syns väldigt lite i media överlag. Dock har de många 
förslag på hur de kan tackla detta problem. I grund och botten tycks de vara eniga om att det är 
en fråga om att marknadsföra organisationen och dess arbete.

� Tidningar: DN, lokala tidningar, kvällstidningarnas och mattidningarnas 'tester' av alkoholprodukter 
skulle ha en eller flera alkoholfria alternativ (dock inte placerade för sig i slutet av testet utan 
integrerade, annars blir alkoholfritt underordnat)

� Anonsera tillsammans med Systembolaget: exempelvis en 'guld'markering som visade klart vilka 
produkter som är alkoholfria. Marknadsföring i butiker (kanske provsmakning), på Systembolagets 
hemsida samt andra ställen där Systembolaget syns.

� TV-reklam- t.ex. i stil med IQ’s reklam
� Reklam vid biobesök: gärna med lite anspegling på tidigare välkända reklamfilmer, flera olika avsnitt i 

en serie av reklamfilmer som pågår under en längre tid (minst ett år)
� Använda kända personer – t.ex. någon som bjuder på alkoholfritt vid en middag på TV (som 

Stjärnorna på slottet), matlagningsprogram med en känd kock, kända personligheter som 
ambassadörer för 'alkoholfritt’. Mediamoguler, filmstjärnor, kockar, konstnärer, musiker/rockstjärnor, 
popstjärnor

� Radio: debattprogram o reklam
� Almedalsveckan: föreläsningar och workshops
� ”Gerillamarknadsföring”: annorlunda mediautspel som ger gratis uppmärksamhet.
� Mässor
� Värvning på bibliotek
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“IOGT NTO har växt till sig och Sveriges befolkning har 
fått ett ökat intresse för att främja nykterhet och 
drogfrihet. Då problematiken även härleds till 

kriminalitet och lagbrytande aktiviteter har 
engagemanget från alla blivit stort. Polisväsende, 
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engagemanget från alla blivit stort. Polisväsende, 

“Bred förankring hos svenska 
folket, ses som självklar 

dialogpartner i alkoholpolitiska 
frågor och bedriver projekt i än 
fler utvecklingsländer. ...vill jag 
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Föreningen kommer år 2020 enligt deltagarna vara yngre, starkare och större. Ökat fokus på 
verksamheten i utvecklingsländer, samt samarbeten med polisväsende, politiker, kommuner och 
andra viktiga samhällsorgan förutspås.

IOGT-NTO:s Framtid

Hur IOGT-NTO ser ut år 2020 

“Hoppas på yngre som vill engagera sig, att 
organisationen är lika känd och verksam som 

ett parti t.ex. Fortfarande aktiva i det 
internationella arbetet och viktigt att det blir 

känt i Sverige vad IOGT-NTO gör utomlands.”
– Långvarig medlem
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internationella arbetet och viktigt att det blir 

känt i Sverige vad IOGT-NTO gör utomlands.”
– Långvarig medlem

engagemanget från alla blivit stort. Polisväsende, 
politiker, kommuner och viktiga samhällsorgan 

samarbetar tillsammans med IOGT NTO för att komma 
tillrätta med problemen som finns i landet. IOGT NTO 

syns i skolor, press, fritid, 
arbetsplatser, idrottsföreningar ja överallt vill man fånga 

upp och engagera nya medlemmar. För att främja 
aktiviteter ges ökade bidrag till varje lite enhet inom 

förbundet. 
– Nytillkommen medlem
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– Långvarig medlem

också önska samarbeten och 
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ex genom fackrörelsen. ”
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“Förhoppningsvis blir arbetet mer och mer 
uppmärksammat och IOGT-NTO har 
tillsammans med organisationer med 

liknande intressen varit med och skapat 
debatt om nykterhet och frihet från droger. 
Organisationen har växt sig större, men ett 
stort fokus ligger fortfarande på det lokala 

arbetet.”
– Nytillkommen medlem
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IOGT-NTO:s Framtid

� Deltagarna har en väldigt optimistisk syn på förenings framtid. De tror att den kommer att ha 
vuxit och fått fler medlemmar. Att antalet aktiviteter kommer öka (främst för barn/ ungdom på 
lokal nivå). 

� De tror att Sveriges befolkning kommer ha fått ett ökat intresse för att främja nykterhet och 
drogfrihet. Bred förankring hos svenska folket, ses som självklar dialogpartner i 
alkoholpolitiska frågor.

Hur IOGT-NTO ser ut år 2020 

� De hoppas på att polisväsende, politiker, kommuner och andra viktiga samhällsorgan 
kommer att samarbeta med IOGT NTO för att komma tillrätta med de alkoholrelaterade 
problem som finns i landet.

� Den verksamhet som föreningen bedriver i utvecklingsländer hoppas en del deltagare 
kommer utvecklas.

� IOGT NTO kommer enligt en del att synas mer i skolor, press, på arbetsplatser, i 
idrottsföreningar.



“IOGT-NTO blir Sveriges största rörelse med 
stark samhällsförankring inom alla rörelser och 

inom hela föreningslivet.”
– Nytillkommen medlem
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”IOGT-NTO skulle vara större och ha 
samarbete med politikerna som tar 

föreningen på allvar. ”
– Långvarig medlem

”IOGT-NTO skulle vara större och ha 
samarbete med politikerna som tar 

föreningen på allvar. ”
– Långvarig medlem

I den bästa av alla världar finns ej behov för en organisation som IOGT-NTO i framtiden. Man 
vill att förening ska växa, öka antalet medlemmar och aktiviteter. Integrera olika 
befolkningsgrupper in i rörelsen är även en målsättning för en del.

IOGT-NTO:s Framtid

Hur IOGT-NTO ser ut år 2020- Förhoppningar och önskemål! 

”En blomstrande rörelse som ökat medlemsantalet 
genom att påvisa vikten av drogfrihet vid alla 

former av umgänge med andra och med sig själv 
naturligtvis. Där alla förstått att samhället både 
kan spara liv och pengar i ett drogfritt samhälle.

En rörelse där vi i princip kan syssla med vad som 
helst som tillmötesgår våra intressen.”

– Långvarig medlem
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”På varje spritflaska/kartong finns 
angiven att det finns alternativ 

sysselsättningar inom IOGT inom den 
egna kommun. IOGT kommer att ha 

öppet hus flera dagar i veckan. ”
– Nytillkommen medlem
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“Fullt med unga engagerade föräldrar som 
driver frågan om en giftfri miljö och drar med 
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och så massor med barn och 
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– Nytillkommen medlem
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”Vara en organisation att räkna 
med i alkohol- och drogfrågor i 
skolans värld, samarbeta med 

politikerna. Vara synliga.”
– Långvarig medlem
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IOGT-NTO:s Framtid

� I den bästa av världar så finns ej längre ett behov för en rörelse som IOGT-NTO enligt 
deltagarna. Dock är de flesta lite mer realistiska i sina önskningar och förhoppningar för 
organisationens utveckling framöver.

Förhoppningar som att föreningen skall stärka sin samhällsförankring, växa, utöka sin 
verksamhet, få fler medlemmar samt integrera olika befolkningsgrupper in i rörelsen nämns.

Man vill se mycket mer aktiviteter, gärna regelbundna varje vecka. Även inrätta en 

Hur IOGT-NTO ser ut år 2020- Förhoppningar och önskemål! 

Man vill se mycket mer aktiviteter, gärna regelbundna varje vecka. Även inrätta en 
nykterhetsvecka som är känd i hela Sverige, såsom miljöveckan. 

De vill att föreningen ska vara ledande i att upplysa om alkohol/drog problematik i förebyggande 
syfte och tillhandahålla rehabilitering för att kunna komma tillbaks till ett liv fritt från missbruk. 

De ser att organisationen skulle kunna vara rådgivare till företag och arbetsplatser om hur man 
förhåller sig till alkohol. Även ordna utbildningar för chefer.

Vara naturligt med inslag eller temadagar på skolor mellanstadiet till och med universitet. 

De vill vara ”en organisation som är känd av alla där de som vill vara med känner sig 
välkomna.” 



“Ja absolut tror jag att fortfarande kommer att 
vara medlem, jag kommer inte gå ur någonsin. 

Jag vet vad jag tycker och värdegrunderna 
stämmer bra med mitt sätt att tänka på 

drogsamhället vi lever i idag.”
– Nytillkommen medlem
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” Ja, jag kommer att vara medlem. Vet inte 
hur aktiv, det får framtiden utvisa.”

– Långvarig medlem

” Ja, jag kommer att vara medlem. Vet inte 
hur aktiv, det får framtiden utvisa.”

– Långvarig medlem

Att de kommer kvarstå som medlemmar även framöver är för de flesta en självklarhet, sedan 
varierar det hur engagerade de avser vara samt vilken roll de tror att de kommer ha inom 
organisationen. Det nyktra levnadssättet är något de kommer hålla fast vid oavsett medlemskap.

IOGT-NTO:s Framtid

Deltagarnas framtida medlemskap

” Mycket är upp till mig - var bor jag, vilka 
förutsättningar har jag. Om internetforumen 

attraherar mig längre fram, är det ett sätt. Jag kan 
som sagt tänka mig att bli aktiv och då kanske det 
sker runt 2020, det är svårt att säga. Jag tror att 
jag inte skulle säga upp mitt medlemsskap av 

någon anledning idag, men frågan är hur aktiv jag 
skulle vara.”

– Långvarig medlem
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” Har man som jag varit medlem 
sedan 1967 har det blivit en 

vana som nog håller i sig. Men 
man vet aldrig, det kan ju hända 
saker inom organisationen som 
gör att man känner att här hör 

jag inte hemma längre. Det 
skulle dock inte innebära att en 

livslång nykter levnadsstil 
förändras. ”

– Långvarig medlem
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IOGT-NTO:s Framtid

De flesta tror att de kommer vara medlemmar även i framtiden, sedan vilken grad de ämnar 
engagera sig framöver varierar. Några tror att de enbart kommer vara ”stödmedlemmar” i 
framtiden, medan andra ser potential att vidareutveckla sin roll (sitt arbete) inom organisationen.

Framförallt bland de långvariga deltagarna anses medlemskapet (och i ännu högre grad det 
nyktra levnadssättet) vara en självklarhet, även i framtiden.

Deltagarnas framtida medlemskap


