
Aktuellt. 

Utmana alkoholnormen 
viktigast för yngre 
Att jobba politiskt för ett nyktrare samhälle är IOGT-NTO:s viktigaste fråga 
enligt medlemmarna. De som är under 50 år tycker att det är allra viktigast 
att utmana alkoholnormen.

FOTO: NATHALIE C. ANDERSSON

Vilken av IOGT-NTO:s prioriterade frågor  tycker du är viktigast?
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ALKOHOL Vid kongressen i juni 
2015 togs beslut om att tre frågor 
ska prioriteras i IOGT-NTO:s arbe-
te: att vara en modern traditionell 
folkrörelse som erbjuder nykter 
gemenskap, att utmana alkohol-
normen, och att driva en politik för 
ett nyktrare samhälle. 

En färsk undersökning, som 
genomförts av undersöknings-
företaget Markör på uppdrag av 

Accent, visar att 
37 procent av 
de tillfrågade 
tycker att den 
viktigaste 
uppgiften är att 
driva en politik 
för ett nyktrare 
samhälle. 29 procent 
tycker att ”utmana alko-
holnormen” är den viktigaste 

frågan. 18 pro-
cent tycker att 
det är viktigast 
att IOGT-NTO 
erbjuder nykter 

gemenskap. För-
bundsordföranden 

Johnny Mostacero 
är inte överraskad av 

resultatet.
– Det bekräftar den bild jag 

Johnny Mostacero.

har av IOGT-NTO. Det ligger i vårt 
DNA att jobba alkoholpolitiskt och 
det finns ett stort engagemang för 
det, kommenterar han.

Att utmana alkoholnormen 
kommer som nummer två  
glädjer honom:

– Jag tror att den frågan kom-
mer att ge oss stora framgångar, 
och jag kommer att bära den med 
mig genom hela mitt ordförande-
skap. Det är en fråga som är lätt 
att prata om utan att någon ham-
nar i försvarsställning.

Att stödet för att utmana 
alkoholnormen är ännu starkare 
i medlemsgruppen som inte fyllt 
50 – där närapå varannan medlem, 
44 procent, anser att det är IOGT-
NTO:s viktigaste fråga – förvånar 
inte Johnny Mostacero.

– Det är den grupp som rör sig 
ute i de miljöerna där det före-
kommer alkohol och där man 
blir mest ifrågasatt när man inte 
dricker, säger han.

Han tillägger att det är en 
medlemsgrupp som kan driva på 
och göra störst avtryck:

– Där har vi medlemmar som 
verkligen är beredda att trycka 
på och utmana normen, vilket är 
mycket glädjande. Vi kan hålla 
på och prata alkoholnomen med 
varandra till vi dör utan att det 
påverkar någonting. Men vi måste 
prata med dem som dricker om vi 
ska förändra normen.

Att erbjuda nykter gemenskap 
kommer på tredje plats, 18 procent 
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tycker att det är den viktigaste 
frågan. Och stödet är lägre bland 
de som är under 50 år – 13 procent 
– än bland äldre medlemmar – 20 
procent. Johnny Mostacero tror att 
det kan bero på att föreningsfor-
merna förändrats under åren, och 
att behoven sett olika ut för olika 
generationer.

– Vi vet ju att det finns ett behov 
av sammanhang där man slipper 
bli ifrågasatt i sin nykterhet. Men 
resultatet är tankeväckande när 
det gäller frågan om hur människor 
vill organisera sig. För IOGT-NTO 
är det en viktig fråga att utveckla 
engagemangsformerna, säger han.

En del i arbetet med alkohol-
normen handlar om att utforska 
vilka andra normer som påverkar 
i IOGT-NTO. Fikanormen är det 
första Johnny Mostacero nämner.

– Kaffenormen är stark. Det är 
otänkbart att ha ett möte utan att 
servera kaffe. 

Det sägs att det är högstatus att 
vara IOGT-NTO-medlem i tredje 
genera tionen. Är det en norm 
som påverkar?

– Jag tror att det har förändrats, 
det har tillkommit nya medlems-
grupper, exempelvis kamratstödet 
och somaliska föreningar, som har 
bidragit till det.

– Men det är kanske inte alltid så 
lätt att komma in som ny medlem 
ute i vårt föreningsliv. Det finns 
en förväntan att man alltid ska 
komma, på alla möten, och inte 
bara någon gång ibland. Men enga-
gemanget måste bygga på lust och 
inte på plikt: ”Kom när du kan och 
gå när du vill.”

ULRICA AMBJÖRN

Om undersökningen: Undersök-
ningen gjordes per telefon under 

maj–juni 2016, och totalt inter-
vjuades ett statistiskt urval på 246 

medlemmar i IOGT-NTO.

Läs mer om att vara fånge i 
alkoholnormen på nästa uppslag.
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Kraftigt, torrt 
och smakrikt

Svarta Vinbär - Aronia
Nyanserad mörk frukt, kryddighet, friska toner av 
granskott och känsla av fat. 0,5% Alk.
Systembolaget nr. 1923. Pris - 69 kr 75cl

ROOMI
info@roomi.se    www.roomi.se

Smakrikt, strävt, kärvt, rödvinsliknande aromer. 
Påminner om blåbär, eneträ, svarta vinbär. Lång smak.

MYCKET PRISVÄRT



FAST I ALKOHOL-
NORMEN

Att utmana alkoholnormen är en av 
 IOGT - NTO:s högst prioriterade frågor.  
Nära en tredjedel av medlemmarna, 
29 procent, tycker till och med att det 
är den viktigaste frågan. Men vad är 
alkoholnormen, och hur bryter  
man den?
TEXT EVA EKEROTH
ILLUSTRATION EMMA HANQUIST
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Nittonåriga Lisa Karlsson blev en 
nyhet när hon gick ut med att hon firade sin 
student nykter. För det fick hon sedan kri-
tik och kommentarer om att hon inte tagit 
studenten ”på riktigt”, för ”alkohol hör till 
när det är fest. Den som inte vill dricka är en 
präktig tråkmåns som förstör festen.” 

Vare sig citaten är uttalade, som i Lisa 
Karlssons fall, eller bara ligger i luften, så 
är det lätt att förstå att pressen på den 
som inte vill dricka är stor. Vem vill för-
störa festen? Det är precis det som nor-
mer handlar om – förväntningar på hur vi 
ska bete oss. Ofta är vi inte ens medvetna 
om dem.

En färsk undersökning som genom-
förts av undersökningsföretaget Markör 
på uppdrag av Accent visar att 29 pro-
cent av medlemmarna tycker att ”utmana 
alkoholnormen” är den viktigaste frågan 
som IOGT-NTO driver. Bland med-
lemmar under 50 år tycker 44 pro-
cent att det är den viktigaste 

frågan, jämfört med 23 procent av dem 
som är över 50 år.*

Magnus Jägerskog var vd för IQ 
2011–2016. IQ är Systembolagets dot-
terbolag med uppdrag att ”Bidra till en 
smartare syn på alkohol som leder till att 
alkoholens skadeverkningar minskar”. För 
honom har det blivit allt tydligare att det 

finns en förväntan att man i 
olika sammanhang bör 

dricka alkohol. 
– Det är en röd 

tråd i de undersökningar vi gjort på IQ, och 
i samtal om dessa frågor. Så snart någon 
väljer att inte dricka får man frågor och 
måste förklara sig. Det gäller oavsett om 
man inte vill dricka vid ett tillfälle, inte alls 
eller inte mer än en viss mängd, säger han.

Under de fem år Magnus Jägerskog har 
arbetat på IQ har attityderna förändrats 
tycker han.

– Jag tycker mig se två förändringar 
kring alkohol och de går åt olika håll. Den 
första är att det inte alls är lika självklart 
att man ska dricka sig berusad i olika sam-
manhang. Färre tycker att det är okej att 
man blir berusad på en jobbfest till exem-
pel. Där går attityderna i mer restriktiv 
riktning.

Den andra trenden går i motsatt 
riktning.

– Alkohol finns med vid fler och 
fler tillfällen. Det upplevs inte 
som någon stor sak, men det 
betyder att förväntan på 
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att dricka alkohol uppstår i fler samman-
hang. Serveringstillstånden blir också allt 
fler, och alkohol syns mer och mer i var-
dagen i form av reklam och redaktionell 
text. Gårdagens fika har blivit dagens glas 
rött, säger han.

Av undersökningar som IQ gjort fram-
går att var fjärde person har druckit för 
att passa in i sociala sammanhang och var 
femte har gjort det för att passa in i jobb-
sammanhang.

Vad är viktigast för att åstadkomma en 
förändring av alkoholnormen?

– Att få människor att reflektera och att 
få upp frågan på bordet. Att inte vifta med 
pekpinnar, utan ställa frågorna och ställa 
saker på sin spets. Omtanke är ledordet i 
allt vi gör – och kunskap. Man ska inte ral-
jera, utan stå på den enskildes sida. Männ-
iskor måste ges möjlighet att tänka själva, 
säger han.

Han påpekar att normer kan förändras 
på andra sätt också.

– Tänk på vad rökförbudet på restau-
ranger gjort med våra normer. Allt behöver 
inte handla om kommunikation och efter-
tanke, säger han och påpekar att det också 
är viktigt att fortsätta jobba mot föräldrar 
för att senarelägga alkoholdebuten.

Så vad ska IOGT-NTO göra?
– Att adressera frågor publikt är ett 

sätt, ett annat är att ta fram konkreta kun-
skapsunderlag, anser Magnus Jägerskog.

Han tycker inte att IOGT-NTO ska 
använda samma koncept som IQ.

– Det finns en stark förväntan på vad 
IOGT-NTO ska tycka. Det är både en 
styrka och en svaghet. Men omtanke-per-
spektivet är bra att ha med sig. Förklara 
varför IOGT-NTO har de ståndpunkter 
som man har, berätta och beskriva var-
för man gör som man gör är bra. Det är 
annars en risk att IOGT-NTO uppfattas 
som den pekpinneorganisation man fak-
tiskt inte är.

Att lyfta fram positiva exempel och 
goda förebilder tror han är en annan 
framkomlig väg.

– Satsa på de yngre! IOGT-NTO:s fram-
tid ligger inte i att försöka omvända äldre 

generationer. Sedan har IOGT-NTO en 
viktig uppgift i alkoholpolitiska samman-
hang, att lyfta fram och belysa fakta och 
fortsätta ta fram rapporter. Det är viktigt 
för beslutsfattare att ha underlag att luta 
sig mot, säger han.

En grupp som länge arbetat med att 
blottlägga normer och med normkritik i 
de frågor de driver är homo- och bisexu-
ella, transpersoner och queera.

– I hbtq-världen har man tacklat hete-
ronormativt språk genom att ta tillbaka 
orden. Queer och bög har från början 
varit skällsord som grupperna börjat 
använda om sig själva och på så sätt defi-
nierat om ordens innebörd, säger Eme-
lie Mire Åsell, föreläsare om normkritik, 
engagerad i hbtq-frågor sedan tio år och 
numera också politisk sekreterare i Ung-
domens nykterhetsförbund, UNF.

Att som nykterist säga att man ska gå ut 
och ta en öl kan vara ett sådant exempel 
–och att då strunta i att påpeka att den är 
alkoholfri. 

– Normkritikens grundsten är att upp-
märksamma normer för att sedan ändra 
och bredda dem. Att säga ”alkoholfritt 
alternativ” är inte normkritiskt. I stället 
börjar man att använda ordet ”drink” och 
sedan specificera med alkoholdrink eller 
alkoholfri drink. Eller kanske vända nor-
men upp och ner för att få folk att tänka: 
”Vill du ha en öl eller en alkohol-öl?”

Trots många likheter är alkoholnormen 
och heteronormen inte helt jämförbara.

– Vissa normbrott är alltid synliga, som 
till exempel fysiska funktionsvariationer 
eller att pussa sin samkönade partner. Det 
är på gott och ont. Det kan ju vara job-
bigt att alltid vara synlig, men varje gång 
det syns blir det också en påminnelse för 
andra om att normen behöver breddas för 
att alla ska få vara med. Att gå ut och ta en 
alkoholfri öl syns inte. Det ser ut som om 
man stöder den vanliga normen.

  Å andra sidan måste man ha rätt att 
välja sina strider.

 – Att aktivt manifestera det annorlun-
da gör att folk måste tänka efter, men vid 
en viss tidpunkt måste man också sluta 
med det. Vi vill ju att det ska vara själv-
klart i stället för konstigt. Man frågar sig 
ständigt: Hur synliga måste vi vara? Kan vi 
inte bara få vara? P

* Undersökningen gjordes per telefon 
under maj–juni 2016, och totalt inter-
vjuades 246 medlemmar i IOGT-NTO. 

Läs mer om resultatet på sid 12.

        SÄTT ATT 
         UTMANA NORMEN

▪    Sluta att använda ordet ”alkoholfria 
alterntiv”. Det finns drycker med 
alkohol och utan och ingen ska ta 
för givet vad du vill dricka.

▪    Våga ”vara besvärlig” och fråga 
efter annat än vatten – om vatten 
inte är det du helst vill ha.

▪    Om du får frågan varför du inte 
dricker så ta i stället upp diskus-
sionen om varför det är så att den 
som inte dricker måste motivera 
sitt val.

▪    Bjud in folk som vanligen dricker 
alkohol till en helnykter fest. För 
många kan det vara första gången.

▪    Protestera mot planer på att 
servera alkohol i sammanhang där 
det absolut inte hör hemma, som på 
skolans fester där barn deltar.

▪    Visa på de positiva sidorna med 
att vara nykter hellre än att påpeka 
avigsidor med att dricka.

6”Satsa på de yngre! IOGT-NTO:s 
framtid ligger inte i att försöka 
omvända äldre generationer.”
MAGNUS JÄGERSKOG
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IOGT-NTO SATSAR 
PÅ ATT BRYTA 
ALKOHOLNORMEN
IOGT-NTO har egentligen alltid jobbat med alkoholnormen, men 
nu sätter vi ord på det. Det säger Linda Engström, kommuni-

kations- och påverkanschef på IOGT-NTO.
     TEXT EVA EKEROTH  ILLUSTRATION EMMA HANQUIST
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Har du märkt av 
alkoholnormen?

NICK RICHNAU, 
HUDDINGE:

– Alkoholen har 
fått stort genomslag 
i vårt samhälle. Jag 
skulle önska att det 
inte var en norm att 
dricka. Inte så att jag 
vill hindra någon från att göra det, men 
det borde vara lika okej att någon väljer 
alkoholfritt som att vissa gillar Cola och 
andra föredrar Fanta.

PHILIP BARNARD, 
MALMÖ:

– Sedan högsta-
diet har jag känt att 
det finns en stark 
alkoholnorm. Våra 
gamla svenska 
traditioner, som 
midsommarfirande, Valborg och andra 
helger, har förvandlats till att handla om 
att dricka alkohol. Det känns väldigt fel 
att tvinga på människor droger. Första 
gången man dricker är det oftast på grund 
av grupptryck. Då har man tagit första 
steget in i normen.

EMILIA GRAHN, 
KÄVLINGE.

– Ibland märker 
jag av att det är norm 
att dricka, på mid-
sommar till exem-
pel. Oftast undviker 
jag att dricka alkohol 
och det brukar inte vara något problem.

ANETTE TAUBE, 
LUND:

– I Lund dricker 
man väldigt mycket. 
Normen här är helt 
sjuk. Unga tjejer med 
fina balklänningar 
vinglar omkring med 
flaska i handen. När jag jobbade på en 
statlig myndighet var det fri bar på perso-
nalfesterna, men om man ville ha en läsk 
eller mineralvatten fick man betala.

TEXT EVA EKEROTH  

FOTO NATHALIE C. ANDERSSON

På kongressen i Lund 2015 antog IOGT-
NTO en ny strategi där arbetet med alko-
holnormen är ett av tre strategiområden. 
Linda Engström är chef för den avdelning 
som ska hålla i det praktiska arbetet på för-
bundsnivå.

Som exempel på aktiviteter för att bryta 
alkoholnormen nämner Linda Engström 
Vit jul och Almedalsdrinken.

– Båda pågick redan innan vi formulera-
de alkoholnormen i våra strategiska doku-
ment, men ändå är det precis vad det hand-
lar om. Sedan har vi till exempel nykter 
cruising i Orsa, klubb Sobeer och tusentals 
andra lokala exempel, säger hon.

Satsningen på Vit jul ökar också. 
– Både Vit jul och Almedalsdrinken kom-

mer även i fortsättningen att vara viktiga 
delar i alkoholnormsarbetet, säger hon.

En annan viktig del i arbetet är att visa 
på hur alkoholpolitik hänger ihop med 
alkoholnormen och hur industrin försö-
ker påverka.

– Vi vill visa hur hela kedjan hänger 
ihop. Industrin vill att vi ska dricka mer. 
För att få oss att göra det använder de sig 
av olika marknadsföringsmetoder som 
påverkar alkoholkonsumtionen. Utifrån 
det behöver vi en stark och tydlig alkohol-
politik, säger hon.

Alkoholnormen kommer också att bli 
ett inslag i värvningen framöver.

– Det är ett bra sätt att starta en kon-
versation och något som alla har en rela-
tion till, säger hon.

Hon påpekar också att det inte alltid 
handlar om att bryta en norm.

– Många av våra nya medlemmar som 
kommer från till exempel Somalia har 
ingen alkoholnorm. Då handlar det i stäl-
let om hur man ska hantera att de numera 
bor i ett land med en så stark alkohol-
norm som vi har i Sverige. Många föräld-
rar med somalisk bakgrund är oroliga för 
hur deras barn ska klara att stå emot den 
svenska normen, säger hon.

Enligt Linda Engström ska arbetet mot 
alkoholnormen börja med att höja kun-
skapen i den egna organisationen.

– Alla i vår organisation vet inte vad 
alkoholnormen är. Därför har vi tagit fram 
ett studiematerial, Normalia, säger hon.

En annan del i att höja kunskapen är att 
se hur det ser ut hos IOGT-NTO.

– Vi måste börja med att titta på våra 
egna normer. Det går inte att prata om 
alkoholnormen, och hur den stänger ute 
dem som inte vill dricka, om vi sedan själ-
va har exkluderande normer i organisa-
tionen. Vi måste titta på vad som belönas 
och vad som styr, säger hon.

Hon nämner några exempel på normer 
som kan behöva granskas:

– Det kan vara att man förutsätter att 
alla vill dricka alkoholfri öl eller alkohol-
fria drinkar, att alla vet hur föreningsverk-
samhet bedrivs, hur man ska vara som 
medlem, hur många generationer man 
måste ha varit nykter i för att räknas, eller 
normen att dricka kaffe, säger hon. P

IOGT-NTO SATSAR 
PÅ ATT BRYTA 
ALKOHOLNORMEN

FO
TO

: M
A

LI
N

 H
U

U
S

M
A

N
N ”Alla i vår 

organisation vet 
inte vad alkohol-
normen är.”
LINDA ENGSTRÖM

”Industrin 
vill att vi ska 
dricka mer.”
LINDA ENGSTRÖM
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7
SAKER ATT LÄRA AV 

KAMPEN MOT TOBAK
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Visst finns det likheter mellan tobaksmot-
ståndarnas kamp för rökfrihet och nykter-
hetsrörelsens kamp mot alkoholens allt 
större inflytande. Här är sju saker som 
nykterhetsrörelsen kan lära sig av tobaks-
motståndarna.

1 Blottlägg alkohol  - 
industrins metoder
Synliggör industrins metoder. 
Folk gillar inte att bli lurade av 

kommersiella intressen. Visa hur indu-
strin marknadsför alkohol till unga och 
till utvecklingsländer, och hur industrin 
försöker påverka alkoholpolitiken.

2 Säg hallå – det är farligt!
Lyft fram hälsoriskerna med 
alkohol, till exempel dess roll i 
uppkomsten av cancer. IOGT-

NTO:s och Svenska Läkaresällskapets 
gemensamma rapporter som lyfter olika 
sidor av alkoholens skadeverkningar är ett 
bra exempel. Debattartiklar, seminarier, 
kampanjer är andra sätt.

3Visa hur alkohol   
påverkar andra
Visa på effekterna för omgiv-
ningen. Både närstående, arbets-

kamrater och samhället i stort påverkas. 
Alkoholen kostar enorma summor varje 
år, pengar som skulle kunna användas till 
annat. Statistik och personliga berättelser 
kan användas för att öka förståelsen.

4Bannlys alkohol industrin
Bjud inte in industrin till 
 alkoholpolitiska samtal. 
Låt dem sköta sitt. 

Alkoholindustrins uppgift är att 
producera, importera och sälja alkohol 
– inte att förebygga alkoholskador. Det 
arbetet sköts bäst av andra.

5Samarbeta mera  
– inte minst internationellt
Samverka med andra, även 
utanför Sveriges gränser. Om 

myndigheter, politiker, frivilligorgani-
sationer, media och forskning drar åt 
samma håll blir det resultat. Förändring 
sker inte i vakuum.

6Arbeta för strategi dokument
Tobaksmotståndarna har haft 
stor nytta av EU och tobakskon-
ventionen som legitimerat deras 

arbete. En alkoholkonvention kan tyckas 
vara långt borta, men en alkoholpolicy 
gemensam för EU, och en tydlig svensk 
ANDT-strategi skulle vara en bit på 
vägen. Stötta politiker på alla nivåer som 
är villiga att jobba med frågan.

7 Slåss för alkoholfria miljöer
Ifrågasätt om alkoholen behöver 
vara närvarande i alla samman-
hang. Det måste finnas ställen 

där människor slipper alkohol. 
Ta strid för de alkoholfria miljöerna. P

På 60-talet ansågs rökning vara bra för hälsan – 
något som tobaksindustrin länge försökte hålla fast 
vid. I dag är rökfritt närmast en självklarhet. 
TEXT EVA EKEROTH

Dagsläget för tobak vs alkohol

• Allt bruk av tobak ses i dag som miss-
bruk, och Sverige antog i år målet om 
ett tobaksfritt Sverige 2025. För alkohol 
innehåller regeringens nya ANDT-
strategi inte några mål om sänkning av 
alkoholkonsumtionen och inte ens nyk-
terhetsrörelsen har ett helt alkoholfritt 
samhälle som mål.

• EU, som varit ett stort stöd i tobakspre-
ventionen, visar inget större intresse för 
åtgärder som kan minska alkoholska-
dorna. Inom EU finns allt för många stora 
alkoholproducenter för att unionen ska 
våga engagera sig på samma sätt.

• Medan tobaksreklamen har förbjudits 
har alkoholreklam blivit tillåten i Sverige.

• På tobakspaketen finns sedan länge var-
ningstexter. Flera organisationer i Europa, 
inte minst Eurocare, har kämpat länge 
utan framgång för att få varningstexter 
på alkoholförpackningar.

Annons från 1939 för Craven A cigaretter 
som visar en glamorös brunett med tagline 
"Will not affect your throat" (Kommer inte att 
påverka ditt svalg). I dag vet vi bättre.
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