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Abstrakt 

 
Det här examensarbetet i samhällskunskap för ämneslärare syftar till att undersöka vilka 

anledningar som utgör grunder för fyra aktiva medlemmars anslutande till 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO, samt att analysera hur Colemans Rational Choice-teori 

kan förklara de fyra intervjuade individernas val att organisera sig i IOGT-NTO. Metoden 

som används för att besvara arbetets frågeställningar är fyra stycken enskilda intervjuer av 

semistrukturerad karaktär. Resultatet som framkommer utav studien är av exemplifierande 

karaktär och exempel på värderingar som fått de fyra intervjuade medlemmarna i IOGT-NTO 

att ansluta sig är värdesättandet av gemenskap, synen på alkohol och narkotika som 

personlighetsförändrande substanser och värdesättandet av en miljö där alkohol och narkotika 

inte förekommer. Utifrån Colemans Rational Choice-teori kan de fyra intervjuade 

medlemmarnas val att ansluta sig till organisationen ses som dels ett resultat av individens 

värderingar, mål och egenintresse. Det är även ett övervägande från individens sida då hen 

måste kompromissa med sitt egenintresse när hen blir medlem i en kollektiv aktör för att 

kunna maximera sin egen nytta.  

 

I arbetet ingår även en ämnesdidaktisk del där arbetets fokusområde konverterats till ett 

ämnesområde i ämnet samhällskunskap för en högstadieklass. Arbetsområdet utgår från 

Skolverkets styrdokument och är menat att lära eleverna hur man kan påverka beslut i en 

demokratisk process samt hur olika intressen kan uppkomma i samhället.  

 

Nyckelord: Folkrörelse, Nykterhetsrörelse, IOGT-NTO, Värderingar, Rational Choice-teori. 
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1.Inledning  

 

Det här arbetet grundar sig i vårt intresse för folkrörelseorganisationer som vi anser vara en 

viktig beståndsdel i det svenska samhället. I Sverige har folkrörelser varit en plattform för 

gemenskap, sammanhållning och engagemang i samhällsfrågor sedan i mitten av 1800-talet. 

Till folkrörelser hör bland annat arbetarrörelsen, väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen.1 

Tidigare forskning kring folkrörelseorganisationer har bland annat fokuserat på hur själva 

deltagandet inom folkrörelser upprätthålls. I det här avseendet har just gemenskap visat sig 

vara en grundläggande beståndsdel.2 Forskning som handlar om varför individer väljer att 

ansluta sig till folkrörelser är däremot begränsad. Engagemanget i organisationer som tillhör 

folkrörelser har minskat drastiskt i relation till engagemanget i början av 1900-talet.3 Det här 

gör att forskning som fokuserar på motiv för engagemang är intressant. I vår samtid har 

samhällets individualisering ökat och medborgerligt engagemang minskat.4 Det är därför 

annorlunda uttryckt intressant att ställa sig frågan varför vissa människor ändå väljer att 

organisera sig i folkrörelseorganisationer. Därav har vi i det här examensarbetet valt att 

undersöka vilka faktorer som leder till att individer valt att organisera sig specifikt i en 

nykterhetsorganisation, som ett exempel på en folkrörelseorganisation. I det här 

examensarbetet har medlemmar ur nykterhetsorganisationen IOGT-NTO intervjuats för att 

urskilja vilka värderingar som utgör grunden för medlemmarnas val att ansluta sig till 

organisationen. 

 

 

 

 
1 Sven Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920, Stockholm: Sober förlags ab, 
1977. 
2  Anders P Lundberg, Om gemenskap : en sociologisk betraktelse, Lund: Lunds universitet, 2005.  
3 Robert D Putnam, Den ensamme bowlaren, Stockholm: SNS Förlag, 2006. 
4 Putnam, 2006.  
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1.1 Bakgrund 

Folkrörelser i Sverige 

 
Begreppet folkrörelse innebär en massrörelse, en massrörelse som inte är en del utav staten 

utan uppbyggd av folket. Sedan tidigt 1900-talet stod folkrörelserna i polemik till eller 

oberoende från den svenska staten.5 Folkrörelserna i Sverige kan ses som ett uttryck för 

svenska individers olika viljor och värderingars kollektiva uttryck. Folkrörelser är ett 

kollektivt tillvägagångssätt och verktyg för att förändra och påverka samhället och 

folkrörelser kan ses som ett redskap för olika typer av förändring.6   

 

Enligt Hübinette har folkrörelserna i Sverige har haft stor inverkan på det svenska samhället 

inte minst i demokratiseringen av landet då arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen och 

nykterhetsrörelsen var drivande krafter. Nykterhetsrörelsen största bidrag i 

demokratiseringsprocessen var att bygga demokrati underifrån genom att implementera en 

demokratisk kultur i sina organisationer. De här idéerna och den demokratiska praktiken 

spreds sedan till andra organisationer inom folkrörelsesverige och till delar av de svenska 

medborgarna. Hübinette hävdar även att den demokratiska principen att vem som helst fick 

bli medlem i en organisation också härstammar från nykterhetsrörelsen då ras, kön och 

politisk tillhörighet inte utgjorde hinder för ett medlemskap i de olika 

nykterhetsorganisationerna. Vidare förklarar Hübinette även att nykterhetsrörelsen till stor del 

var en viktig komponent i den liberala rörelsen från 1800-talets mitt som kämpade för 

demokrati och religionsfrihet.7 

 

De svenska folkrörelserna uppkom i en auktoritär och odemokratisk epok och de nya 

folkrörelserna utmanade det gamla samhället framför allt genom sina principer som byggde 

på jämlikhet och som byggde på demokratiska principer där alla ägde en egen röst oberoende 

 
5 Nationalencyklopedin, ”Folkrörelser”, Tillgänglig: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/folkr%C3%B6relser, u,å., (hämtad 2020-
01-08) 
6 Thorleif Pettersson, “Välfärd, värderingsförändringar och folkrörelseengagemang”, i: Axelson Sigbert 
& Pettersson Thorleif (red):  Mot denna framtid: folkrörelser och folk om framtiden. Stockholm: 
Carlssons i samarbete med Institutet för Framtidsstudier, 1992, s. 33  
7 Staffan Hübinette, Nykterhetsrörelsen, nazismen och demokratin: nykterhetsrörelsen och kampen 
för demokratin 1930-1945, Stockholm: Sober förlags ab, 1999, s, 16-17. 
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av social status, yrke eller kön. Dessa organisationer var starka och kom att vara en kraft som 

bidrog till att förändra Sverige enligt Hübinette.8 

 

IOGT-NTO 
 

IOGT är en förkortning som står för Independent Order of Good Templars. IOGT grundades 

1851 i USA, den svenska grenen bildades 1879.9 Den första svenska logen fanns i Klippan 

och grundades av baptistpredikanten Olof Bergström. IOGT var involverade i kampen för 

allmän rösträtt under 1920-talet. Förbundet har historiskt sett bedrivit social verksamhet, 

bildningsverksamhet och kulturell verksamhet.10 Under 1930 och 1940-talet var Einar Texas 

Ljungberg en av förgrundsfigurerna inom den svenska antifacistiska rörelsen samtidigt som 

han var ledande inom nykterhetsorganisationen IOGT.11 Under 1940-talet tog IOGT initiativ 

till att förena nykterhetsrörelserna i Sverige men nykterhetsorganisationen NTO avvisade 

förslaget på en sammanslagning.12 IOGT var fram till 1970 Sveriges största 

nykterhetsorganisation.13  

 

NTO är en förkortning som står för Nationaltemplarorden. NTO uppstod år 1922 då två 

nykterhetsorganisationer slogs ihop. Som en av nykterhetsrörelserna i Sverige under tidigt 

1900-tal agerade det nybildade förbundet för folkbildning och var en progressiv aktör när det 

kom till frågor gällande bland annat allmän rösträtt.14 Under 1930 och 1940-talet gick NTO åt 

politiskt åt vänster och agerade på vissa orter som en del av arbetarrörelsen.15 År 1967 tog 

NTO initiativ till vad de benämnde som en ny  nykterhetsrörelse, bakgrunden till detta 

initiativet var problematiken NTO såg angående mellanölets inverkan på samhället. NTO 

 
8 Hübinette, 1999, s, 17.  
9 Kerstin Rydbeck, Svenska antidrogorganisationer och deras periodica och skriftserier 1837-2000: en 
bibliografisk översikt : med en redovisning av innehållet i sju godtemplartidskrifter 1880-1930, 
Uppsala: avdelning för litteratursociologi, Uppsala universitet, 2001, s, 40.  
10 IOGT-NTO, “Om IOGT-NTO - Sveriges största nykterhetsrörelse”, Tillgänglig: 
https://www.iogt.se/om-iogt-nto/, 2019, (hämtad 2019-11-11) 
11 Hubinette, 1999, s, 101. 
12 Åke Lindgren, Rörelse i tiden : en bok om kampen om ett nyktrare Sverige, Stockholm: Sober 
förlags ab, 2001, s.103 
13 Rydbeck, 2001, s, 40. 
14 Åsa Bengtsson, Nyktra kvinnor: folkbildare, företagare, och politiska aktörer: Vita bandet 1900-
1930, Göteborg; Stockholm: Makadam, 2011,  s, 14. 
15 Hubinette, 1999, s,101-102. 
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villa att de olika organisationerna och sällskapen som ville främja nykterheten skulle enas för 

att bli mer slagkraftiga.16 

 

IOGT och NTO gick samman till en organisation år 1970. Den nya organisationen går idag 

under namnet IOGT-NTO.17 Beslutet kom efter ett principbetänkande som slog fast att de två 

organisationerna stod nära varandra och att medlemmarna i de olika organisationerna inte 

skiljde sig åt utan i stort sett hade samma värderingar.18  Till följd av sammanslagningen 

förlorade den nya organisationen 9 300 medlemmar under den nya organisationen första fem 

år, vilket var en minskning med cirka 15 procent. År 1975 fanns det 54 000 medlemmar i 

organisationen IOGT-NTO.19  En av den nybildade organisationens aktiviteter var kampen 

mot att mellanölet skulle få säljas i vanlig butik.20  I samband med sammanslagningen 

bildades organisationens scoutförbund under förkortningen NSF och ungdomsförbundet 

UNF.21 År 1979 hade IOGT-NTO medlemsantal ökat till 57 000 medlemmar bland annat på 

grund av framgångar inom ungdomsverksamheten.22 Idag bedriver organisationen 

biståndsarbete i cirka 14 länder i världen och social verksamhet som syftar till att förebygga 

missbruk och upprätthålla nykterhet.23 Idag är det Juniorförbundet, UNF, IOGT-NTO-

förbundet och scoutrörelsen som tillsammans utgör IOGT-NTO-rörelsen. Den här strukturen 

är den samma som vid förbundets bildande 1970.24  

 

IOGT-NTO i Halland 

I Halland finns det 13 olika IOGT-NTO-föreningar, I Hallands största stad Halmstad 

existerar två IOGT-NTO föreningar som heter Fasta Förbundet och Magnus Stenbock.25 I 

Magnus Stenbock-föreningen beskriver styrelsens verksamhetsberättelse föreningens 

aktiviteter under året 2018. Föreningen har under året 2018 arrangerat 23 olika 

sammankomster som till exempel julfest, nationaldagsfirande och bilder och berättelser från 

 
16 Lindgren, 2001,  s, 103.  
17 Rydbeck, 2001, s, 45. 
18 Lindgren, 2001, s, 103. 
19 Lindgren, 2001, s,105 
20  IOGT-NTO, “Om IOGT-NTO - Sveriges största nykterhetsrörelse”, 2019. 
21 Lindgren, 2001, s.106. 
22 Lindgren, 2001, s, 106-107. 
23 IOGT-NTO, “Om IOGT-NTO - Sveriges största nykterhetsrörelse”, 2019. 
24 Lindgren, 2001, s, 106-107. 
25 IOGT-NTO Halland, “Byta förening” Tillgänglig: https://halland.iogt.se/byta-forening/, u,å., (hämtad 
2019-12-01) 
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finlandsresa, sammanlagt har de 23 sammankomsterna haft 702 besökare. IOGT-NTO 

föreningen Magnus Stenbock driver också en sommarby i orten Lyngan utanför Halmstad där 

några av föreningens sammankomster äger rum. Sommarbyn är en också en källa till inkomst 

som bland annat används för att finansiera föreningens lokal i Halmstad. Styrelsen beskriver 

föreningens mål och metoder som skall användas för att uppnå föreningens mål. Styrelsen 

beskriver att föreningens mål är ett samhälle och värld där alkohol och andra droger inte 

hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Föreningen skall arbeta förebyggande 

angående alkohol och narkotikapolitiskt arbete. Metoderna som föreningen skall använda är 

bland annat påverkan genom politiska kontakter, kontakt med media och enskilda samtal med 

allmänheten.26 

 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

 

Som beskrivits i arbetets inledning ser vi folkrörelseorganisationer som en viktig beståndsdel i 

det svenska samhället och vi är särskilt intresserade av vilka faktorer som fick och får individer 

att ansluta sig till folkrörelseorganisationer. Vi fann forskning som beskrev faktorer som var 

av vikt för upprätthållandet av engagemang inom folkrörelser men inte någon forskning som 

beskrev faktorer till valet att ansluta sig till folkrörelser. Således väcktes vårt intresse för att 

undersöka vilka faktorer som ligger till grund för individers val att organisera sig i folkrörelser. 

För att kunna undersöka det här behövde vi välja ut en organisation att fokusera på. Vi valde 

att fokusera på nykterhetsorganisationen IOGT-NTO och vilka faktorer som utgjorde grunden 

för medlemmarnas organisering i föreningen. Således syftar arbetet till att utveckla kunskap 

gällande IOGT-NTO medlemmars val att organisera sig i föreningen. I vårt arbete undersöks 

det genom intervjuer med fyra medlemmar i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO bosatta i 

Hallands län vilket sedan förklaras utifrån Colemans Rational Choice-teori. 

  

 
26 IOGT-NTO lokalförening 402 Magnus Stenbock, Verksamhetsberättelse 2018, Halmstad: IOGT-
NTO lokalförening 402 Magnus Stenbock, 2018, s, 2-11. 
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●   Hur förklarar de fyra intervjuade individerna sitt val att organisera sig i 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO? 

●   På vilket sätt kan Colemans Rational Choice-teori användas för att förklara 

varför de fyra intervjuade individerna valt att organisera sig i 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO? 

 

 

1.3 Avgränsning  

Arbetets tidsomfång har inneburit att vi behövt avgränsa och enbart fokusera på att intervjua 

medlemmar ur nykterhetsorganisationen IOGT-NTO som är bosatta i Hallands län. Dessutom 

har vi behövt begränsa antalet medlemmar ur organisationens halländska gren som intervjuas 

då tidsomfånget arbetet begränsas av kräver det. Vi valde därför att intervjua fyra medlemmar 

ur rörelsen så att vi kunde fokusera på analysen av intervjuerna genom att lägga tid på att 

transkribera samtliga intervjuer vilket inte hade varit möjligt om vi utförde fler intervjuer. 

Eftersom studiens population är begränsad till fyra stycken medlemmar i 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO kan vi inte generalisera utifrån de resultat vårt arbete 

ger utan enbart exemplifiera utifrån informanternas intervjusvar.  

 

 

2. Forskningsläge  

I forskningsläget presenteras avhandlingar, artiklar, uppsatser och en rapport. Vi har valt att 

presentera forskning som dels rör folkrörelser och dels forskning som rör värderingar 

kopplade till alkohol och narkotika. Vi har valt att presentera den här forskningen eftersom 

vårt arbetes syfte är att undersöka de värderingar som ligger bakom medlemmarnas val att 

ansluta sig till den alkohol- och narkotikafria folkrörelseorganisationen IOGT-NTO. 

_________________________________________________________________________ 

I doktorsavhandlingen Är det självklara drycker? : kaffe och alkohol i social samvaro 

analyseras vilken roll kaffe och alkohol har i sociala sammanhang. Avhandlingen är skriven 

av Ingegerd Sigfridsson och baseras sig på 37 intervjuer med informanter i åldrarna 19-97 år 
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samt enkätundersökningar. I avhandlingen framkommer att det i sociala sammanhang ses 

som mer avvikande att avstå alkohol än att avstå kaffe. Vidare beskriver Sigfridsson även att 

det kan upplevas som svårt att avstå alkohol i sociala sammanhang vilket studien visar 

stundtals resultera i att individer konsumerar alkohol trots viljan att avstå.27 

Anders P Lundberg har skrivit doktorsavhandlingen Om gemenskap - en sociologisk 

betraktelse i sociologi vilken syftar till att ta reda på hur engagemang inom folkrörelser 

upprätthålls vilket studeras genom intervjuer med en grupp bestående av män och kvinnor. 

Avhandlingen fokuserar på att undersöka hur engagemanget uttrycks, vilken funktion 

gemenskap har för upprätthållandet av individernas engagemang, hur individen och 

kollektivet samspelar samt vilka svårigheter som uppstår i relationen mellan kollektiv och 

individ. Resultaten av studien visar bland annat att idén att ett kollektiv kan vara gynnsamt 

för det personliga intresset är en faktor som påverkar individer till fortsatt aktivitet inom 

folkrörelser. Gemenskap var en annan faktor som visade sig vara av vikt för upprätthållande 

av engagemang inom folkrörelser hos de intervjuade informanterna.28 

Stockholms universitets centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning har 

publicerat forskningsrapporten Droger och identitetsskapande – kulturella perspektiv på 

alkohol och narkotika i svenska ungdomsgrupper, vars syfte är att skildra alkohol och 

narkotikas betydelse för ungdomar. Därav har Sato intervjuat 16 ungdomar i åldrarna 16-19 

år som vid tidpunkten var bosatta i Stockholms län. Intervjuerna har skett i 

fokusgruppsintervjuer och i enskilda intervjuer. Sato beskriver i forskningsrapporten att valet 

att konsumera eller att inte konsumera alkohol och narkotika är identitetsskapande för 

ungdomar och att valet ofta leder till en känsla av samhörighet med dem som tagit samma 

beslut.29 I rapporten har Sato urskiljt strategier som ungdomar använder sig av för att avstå 

från narkotika och den vanligaste strategin som de intervjuade ungdomarna använder sig av 

är att umgås med individer med likartade värderingar enligt forskningsrapporten. Sato 

beskriver att de som väljer att även de som valt att vara helt nyktra använder sig av strategier 

för undvikande eftersom det i många fall kan upplevas som energikrävande att motivera 

avståndstagandet från alkohol och narkotika. Sato beskriver att de nyktra ungdomarna 

 
27 Ingegerd Sigfridsson  Är det självklara drycker? : kaffe och alkohol i social samvaro, Göteborg: 

Göteborgs universitet, 2005. 
28 Lundberg, 2005.  
29 Hanako Sato, Droger och identitetsskapande: kulturella perspektiv på alkohol och narkotika i 
svenska ungdomsgrupper. Stockholm: Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 
(SoRaD) Stockholms universitet, 2004, s, 21. 
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undviker situationer där de behöver motivera sitt val för andra genom att umgås med andra 

som valt att leva nyktra eftersom de då inte längre är avvikande från normen.30 

 

Den vetenskapliga artikeln Second hand drinking may increase support for alcohol policies: 

New results from the 2010 National Alcohol survey syfte är att undersöka sambandet mellan 

individers inställning till alkoholpolitik och deras personliga erfarenheter av närstående med 

problematik kopplad till alkohol. Studien är baserad på 6957 telefonintervjuer i USA. 

Resultatet som studien framkommer till är att det finns ett samband mellan individer som har 

upplevt negativa konsekvenser hos en närstående på grund av alkoholkonsumtion och en 

positiv syn på en mer restriktiv alkoholpolitik. Studien framkommer även till att kvinnor, 

etniska minoriteter, individer med låg inkomst och individer som dricker lite generellt sett 

tenderar att ha en mer positiv syn på en restriktiv alkoholpolitik jämfört med andra.31 

 

I den vetenskapliga artikeln Reasons for Abstaining or Limiting Drinking: A Developmental 

Derspective undersöker om det går att urskilja någon skillnad mellan studenter som studerar 

på amerikanskt college och har en uppväxt som präglats av av alkoholproblematik och 

studenter som studerar på amerikansk college men som inte har en uppväxt där det existerat 

alkoholrelaterad problematik gällande studenternas alkoholvanor. Datainsamlingsmetoden 

som används är enkäter som studenterna besvarat. Resultatet visar att de studenter som 

uppfostrades av föräldrar som inte konsumerade någon alkohol alls eller som hade en 

restriktiv alkoholkonsumtion själva hade en större benägenhet att helt avstå från 

alkoholkonsumtion eller att själva ha en restriktiv alkoholkonsumtion. De studenterna vars 

uppväxt som präglats av av alkoholproblematik inom familjen visade sig ha en större 

benägenhet att konsumera alkohol i större utsträckning än de studenter vars uppväxt inte 

präglades av någon alkoholproblematik inom familjen.32 

 

Examensarbetet Formulera – Kommunicera - Utvärdera - En fallstudie av IOGT-NTOs 

kommunikativa arbete undersöker IOGT-NTOs styrdokument och dokumentets inverkan på 

 
30 Sato, 2004, s, 30-32. 
31 Bond et al, “Second‐hand drinking may increase support for alcohol policies: New results from the 
2010 National Alcohol Survey”, Drug and Alcohol review, nr 3, 2014, s, 259-267. 
32 Amee J. Epler, Kenneth J. Sher & Thomas M. Piasecki, “Reasons for abstaining or limiting drinking: 
A developmental perspective”, Psychology of Addictive Behaviors, nr 23(3), s, 428–442.  
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organisationen. Arbetet har använt sig av fokusintervjuer och textanalyser och den teoretiska 

grunden är strategisk kommunikation. I arbetets resultat beskriver författarna att  

styrdokumenten är viktigt dels då dokumentet fyller en demokratisk funktion då 

medlemmarna i IOGT-NTO är med och utformar dokumenten. Att organisationen har en 

fungerande interndemokrati ger goda förutsättningar för stabilitet inom organisationen. I 

resultatet  hävdar författarna vidare att när medlemmarna i IOGT-NTO ska tolka 

styrdokumenten så gör dom det utifrån en gemensam social ram och kontext som 

medlemmarna i organisationen delar.33 

 

Kandidatuppsatsen Varför väljer medlemmar i en grupp att inte använda alkohol och droger? 

En kvalitativ intervjustudie vill urskilja vilka anledningar som ligger till grund för 

medlemmar i en nykterhetsorganisation väljer att avstå alkohol och narkotika och vad som 

ligger bakom deras beslut att ansluta sig till organisationen. Dessutom är syftet även att 

urskilja vilken betydelse organisationen har. För att undersöka det här har sex kvalitativa 

intervjuer utförts med medlemmar i åldrarna 18-40 år som är medlemmar i en 

nykterhetsorganisation intervjuats. Resultatet som arbetet framkommer till är att det verkade 

finnas ett samband mellan informanternas intresse för alkohol och narkotika och vilken 

trygghet och vilket stöd de hade från sina föräldrar. Resultatet påvisar också att 

nykterhetsorganisationen var betydande för informanternas identitet som nykterister och att 

det fanns en gemenskap som informanterna ansåg som viktig i organisationen då de delade 

likartade värderingar.34 

 

Summering av forskningsläget 

Sigrfridsson beskriver att individer kan uppleva att det finns en svårighet att avstå alkohol i 

sociala sammanhang även om individen vill avstå. Sigridsson beskriver att det kan resultera i 

att individer konsumerar alkohol trots att de har en vilja att avstå.35 I Satos forskningsrapport 

beskrivs att ungdomar som har en vilja att avstå alkohol och narkotika undviker situationer 

där de behöver motivera sitt val att avstå alkohol och narkotika genom strategin att umgås 

 
33 Kristin Mattsson, Formulera - Kommunicera - Utvärdera : En fallstudie av IOGT-NTOs 

kommunikativa arbete, Examensarbete. Umeå Universitet, 2014.  
34 Marie Engstrand & Daniel Johansson, Varför väljer medlemmar i en grupp att inte använda alkohol 
och droger? En kvalitativ intervjustudie, Examensarbete. Högskolan i Gävle, 2013. 
35  Sigfridsson, 2005. 
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med individer med likartade värderingar.36 De beskrivna resultaten från Sigfridsson och Sato  

skulle kunna ses som en anledning för individer som inte vill konsumera alkohol och/eller 

narkotika att ansluta sig till en nykterhetsorganisation eftersom normen i 

nykterhetsorganisationer kan tänkas vara att inte konsumera alkohol eller narkotika. Det 

skulle kunna tänkas att individer i en nykterhetsorganisation inte behöver motivera sitt val att 

avstå alkohol och narkotika och genom att normen i nykterhetsorganisationer är att inte 

konsumera alkohol eller narkotika minimeras risken att konsumera alkohol trots viljan att 

avstå när individer umgås inom en nykterhetsorganisation. Lundberg beskriver också 

gemenskap som en viktig faktor för medlemskap inom folkrörelser.37 Engstrand och 

Johansson beskriver även de gemenskap som en viktig faktor. Enligt deras studie gav 

nykterhetsorganisationer medlemmarna en gemenskap med de som hade likartade 

värderingar vilket ansågs vara viktigt enligt informanterna i studien.  

 

Bond med flera har skrivit en vetenskaplig artikel där de har kunnat urskilja ett samband 

mellan alkoholrelaterad problematik hos en närstående och synen på en restriktiv 

alkoholpolitik som något positivt.38 Således skulle det kunna tänkas finnas ett samband 

mellan medlemmar i nykterhetsorganisationer och individer som har upplevt alkoholrelaterad 

problematik hos en närstående. Det här eftersom nykterhetsorganisationer generellt sätt kan 

tänkas ha en positiv inställning till en mer restriktiv alkoholpolitik. Epler med flera har 

undersökt amerikanska collegestudenters alkoholkonsumtion och kommit fram till att 

studenter vars föräldrar drack måttligt eller helt avstått från alkohol själva är har större 

benägenhet att helt avstå eller dricka restriktivt i jämförelse med de studenter vars föräldrar 

haft en alkoholrelaterad problematik. Om Epler med fleras resultat är applicerbart även i fler 

sammanhang skulle det kunna tänkas att föräldrars alkoholvanor är en faktor som kan 

påverka individers inställning till alkoholkonsumtion och således kan det även tänkas påverka 

en potentiell anslutning till en nykterhetsorganisation.  

 

Mattssons studie framkommer till att styrdokumenten inom nykterhetsorganisationen IOGT-

NTO fyller en viktig funktion eftersom organisationens medlemmar är med om utformar 

styrdokumenten. Således innebär det att styrdokumenten har en demokratisk funktion inom 

 
36 Sato, 2004, s, 21-32. 
37 Lundberg, 2005.  
38 Bond et al, 2014, s, 259-267. 
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organisationen.39 Lundberg beskriver att en faktor till fortsatt medlemskap inom folkrörelser 

är att det kan ses som gynnsamt för individers personliga intressen att tillhöra ett kollektiv.40 

Genom att individer inom IOGT-NTO via en demokratisk process får delta i framtagandet av 

organisationens styrdokument skulle det kunna argumenteras för att det finns fördelar med att 

tillhöra ett demokratiskt kollektiv för att främja deras personliga intressen.  

3. Metod och tillvägagångssätt 

Kapitel tre är uppdelat i två delar. I den första delen beskrivs arbetets metod, vilket är 

semistrukturerad intervju därefter beskrivs tillvägagångssätt där vi beskriver hur vi kommit i 

kontakt med informanterna, utformandet av vår intervjuguide och även de forskningsetiska 

principerna som tagits i beaktning presenteras.  

___________________________________________________________________________ 

 

Metod 

Då ett av våra mål var att undersöka hur fyra medlemmar i nykterhetsorganisationen IOGT-

NTO förklarade sitt val att ansluta sig till organisationen ville vi använda oss av en metod där 

informanterna fick möjlighet att berätta på ett relativt fritt vis. Därför valdes den kvalitativa 

metoden semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod i uppsatsens undersökning.  Vi 

såg det som fördelaktigt att intervjuerna skulle utgå ifrån förutbestämda frågor  med 

möjlighet till följdfrågor. Enligt Dalen definieras semistrukturerad intervju av att intervjuerna 

utgår ifrån förutbestämda ämnen, vilka forskaren alternativt intervjuaren förberett innan 

intervjun inleds. När intervju används som metod och i synnerhet när semistrukturerad 

intervju används som metod bör en intervjuguide sammanställas.41 Då vi valt metoden 

semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod utarbetade vi en intervjuguide som går 

att återfinna i Bilaga 1.  

 

I utarbetandet av en intervjuguide ska uppsatsens problemformuleringar omvandlas till teman 

som slutligen ska resultera i frågor. Samtliga frågor som ingår i intervjuguiden ska vara av 

betydelse för uppsatsens resultat.42 I skapandet av vår intervjuguide har vi formulerat frågor 

 
39 Mattsson, 2014.  
40 Lundberg, 2005.  
41 Monica Dalen, Intervju som metod, Malmö: Gleerups utbildning, 2008, s, 30-31. 
42 Dalen, 2008, s, 31. 
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så att informanterna ska få möjlighet att beskriva sitt val att ansluta sig till 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. För att informanterna ska få möjlighet att beskriva sitt 

val att ansluta sig till organisationen har vi formulerat frågor som fokuserar på individernas 

värderingar och mål. En princip som en intervjuguide kan baseras på är den så kallade 

områdesprincipen vilken innebär att intervjuguiden inleds med frågor av lättare karaktär för 

att sedan gå vidare till de mest väsentliga frågorna för uppsatsen och slutligen avslutas 

intervjuguiden och således även intervjun med frågor av som återigen är av mer generell 

karaktär.43 Vår intervjuguide baseras på områdesprincipen och därav har vi delat upp 

intervjuguidens frågor i tre kategorier öppningsfrågor som är av mer generell karaktär, 

huvudfrågor vilka är de mest centrala frågorna i intervjuerna och sedan avslutande frågor 

vilka också är av mer generell karaktär. Utöver det här bör en intervjuguides frågor vara 

formulerade så att frågorna är tydliga, icke-ledande, ger informanten möjlighet att uttrycka 

sina åsikter även om de skulle vara kontroversiella, frågorna bör inte vara för känsliga, 

slutligen är det även viktigt att informanterna har den kunskap som behövs för att besvara de 

ställda frågorna.44 

 

Tillvägagångssätt 

Vi sökte kontakt med medlemmar i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO bosatta i Hallands 

län genom att formulera och skicka ett mejl till organisationens regionala mejladress där vi 

bad om att få kontakt med aktiva medlemmar inom organisationen som haft eller har någon 

form av uppdrag. Vi har valt att inte presentera vilken roll de intervjuade medlemmarna har 

haft eller har inom nykterhetsorganisationen IOGT-NTO med hänsyn till 

anonymitetsaspekten. 

 

I skapandet av vår intervjuguide har vi utgått ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet beskriver fyra 

huvudkrav informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de intervjuade skall informeras om deras uppgift i 

undersökningen samt att de kan välja att avbryta sin medverkan när de vill då deltagandet är 

frivilligt. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska ge sitt samtycke till 

att medverka om deltagarna är under 15 år bör vårdnadshavare godkänna deltagandet i 

 
43 Dalen, 2008, s, 31. 
44 Dalen, 2008, s, 32. 
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undersökningen. Inga påtryckningar får förekomma för att förmå deltagarna att avbryta sin 

medverkan eller fortsätta sin medverkan. Det bör inte finnas något beroendeförhållande 

mellan undersökningens medarbetare och informationslämnaren. Konfidentialitetskravet 

innebär att uppgifter om de intervjuade inte får användas till kommersiella eller icke 

vetenskapliga ändamål. Uppgifter om individer som intervjuas får inte leda till beslut eller 

åtgärder mot uppgiftslämnaren. De som hanterar känsliga uppgifter om deltagarna i 

undersökningen bör skriva på en förbindelse om tystnadsplikt. Vetenskapsrådet 

rekommenderar vidare att deltagarna i undersökningen bör få ta del av undersökningen, 

undersökningens resultat och vart undersökningen kommer att publiceras innan arbetet 

publiceras.45 Vid skapandet av vår intervjuguide har vi även försökt skapa frågor som ska 

främja ett fritt berättande vilket Dalen menar att intervjuare kan göra genom att ställa frågor 

där informanten får beskriva något.46  

 

Innan en intervju inleds rekommenderas att intervjuaren förklarar vem hen är, varför hen är 

där, vad syftet med intervjun är, hur det inspelade materialet kommer hanteras, vad du kan 

utlova till exempel anonymitetsskydd och hur publiceringen av arbetet kommer ske.47 Vi 

valde att inkludera det här i vår intervjuguide under rubriken inledning. Samtlig information 

som återfinns under inledning i intervjuguiden är information som presenterades för 

informanterna innan intervjuerna inleddes. I våra intervjuer använde vi oss av diktafon som 

tekniskt hjälpmedel eftersom informanternas egna formuleringar är av stor vikt när intervju 

används som metod.48 Genom att använda inspelning av ljud med hjälp av en diktafon vid 

intervjutillfällena kunde vi ta del av informanternas utsagor vid upprepade tillfällen. Vid 

genomförandet av våra intervjuer visade vi vårt uppriktiga intresse för informanternas utsagor 

genom verbal och icke-verbal kommunikation vilket är av vikt för att få informanterna att 

känna sig trygga under intervjutillfället.49 Vi utförde intervjuerna med två intervjuare och en 

informant närvarande. Vi lät medlemmarna i IOGT-NTO som vi intervjuade bestämma 

platsen där intervjun skulle äga rum eftersom vi ville att informanterna skulle känna sig så 

trygga som möjligt i intervjusituationen. 

 
45 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm: 
Vetenskapsrådet, 2002, s, 7-15, Tillgänglig: 
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf (hämtad 2019-
11-13).  
46 Dalen, 2008, s, 32. 
47 Dalen, 2008, s, 42. 
48 Dalen, 2008, s, 33. 
49 Dalen, 2008, s, 39.  
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Vi har utfört en urvalsundersökning vilket är absolut vanligast förekommande vid kvalitativa 

metoder. Det innebär att ett par personer väljs ut för intervju för att hinna med att utföra 

intervjuerna och analysera dem.50  Vårt urval av informanter till våra intervjuer var fyra 

stycken medlemmar från nykterhetsorganisationen IOGT-NTO bosatta i Hallands län vilka 

var aktiva i organisationens halländska gren vid intervjutillfällena. Eftersom urvalet i 

kvalitativa undersökningar enbart är ett fåtal personer är syftet med en kvalitativ 

undersökning är att exemplifiera eftersom det inte går att dra generella slutsatser utifrån ett så 

pass begränsat urval till skillnad från kvantitativa undersökningar vilka det går att 

generalisera utifrån.51 Urvalet i kvalitativa undersökningar är utan undantag ett selektivt 

urval, det urvalet kan ske på många olika vis och det finns inga bestämda regler för hur 

urvalet ska väljas.52 

 

4. Metoddiskussion  

I arbetets fjärde kapitel kommer vi diskutera vårt val av metod, vårt utförande av de 

semistrukturerade intervjuerna som utförts. Urvalet av informanter som arbetet baserar sig på 

diskuteras och vi diskuterar även vilka svar vårt arbete kan ge och vilka svar det inte kan 

generera.  

___________________________________________________________________________ 

Det urval av informanter som ingår i det här arbetet är fyra halländska medlemmar ur 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Vi skulle kunna ha inkluderat fler medlemmar att 

intervjua för att få en högre reliabilitet i arbetets resultat. På grund av uppsatsens tidsomfång 

var det här inte en möjlighet och därav valdes en liten population för intervjuer och vårt mål 

blev att exemplifiera utifrån de här intervjuerna, inte att generalisera eftersom att 

populationen är för liten för det. Därav kan vårt arbete endast svara på hur de intervjuade 

medlemmarna beskriver sitt val att organisera i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO samt 

hur Colemans Rational Choice-teorin kan förklara deras organisering. Arbetet kan inte 

beskriva varför medlemmar generellt väljer att ansluta sig till IOGT-NTO eller hur de 

 
50 Conny Svenning, Metodboken: Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling : klassiska och 

nya metoder i informationssamhället : källkritik på Internet, 5., omarb. uppl., Eslöv: Lorentz, 2003, s, 
101.  
51 Svenning, 2003, s, 101.  
52 Svenning, 2003, s, 110.  
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värderingar och mål informanterna beskriver som faktorer som påverkat deras anslutning till 

organisationen har uppkommit.  

 

I sökandet efter informanter till arbetet, det vill säga aktiva medlemmar inom 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO bosatta i Hallands län som har eller har haft uppdrag 

inom organisationen togs mångfaldsaspekten inte i beaktning. Det skulle kunna tänkas 

resultera i en mer homogen grupp av informanter. Anledningen till att vi inte tagit hänsyn till 

mångfaldsaspekten är att vår undersökning syftar till att undersöka medlemmar i IOGT-NTO 

bosatta i Halland som har eller har haft en aktiv roll inom organisationen. Vi såg det som 

nödvändigt att informanterna haft eller har en aktiv roll inom IOGT-NTO eftersom vi ville att 

de skulle vara väl insatta i organisationens struktur, arbete och mål så att de kunde besvara 

våra intervjufrågor. Således hade vi en begränsad mängd potentiella informanter till studien.  

 

Vid samtliga intervjutillfällen var vi två intervjuare och en informant. Det skulle potentiellt 

kunna påverka informanternas svar att de blev intervjuade av två personer istället för en. Vårt 

resonemang kring den här aspekten var att vi såg det som fördelaktigt att samtliga intervjuer 

blev utförda av oss båda eftersom vi då kunde ha en så lik intervjuteknik som möjligt på 

samtliga intervjuer.  

 

Intervjuguidens frågor är i huvudsak formulerade så att informanterna får redogöra för sig 

själva och sitt val att organisera sig i IOGT-NTO. Således avser intervjufrågorna som 

återfinns i intervjuguiden att besvara hur individerna beskriver vad som utgör grunden för  

informanternas val att organisera sig i organisationen, vilket är en av arbetets frågeställningar. 

Således anser vi att intervjufrågornas karaktär resulterar i en hög validitet för arbetet.  

 

 

5.Teoretiskt perspektiv   

I det här kapitlet presenteras Colemans Rational choice-teori, vilket är den teori som valts för 

att analysera de fyra utförda intervjuerna med medlemmar ur nykterhetsorganisationen 

IOGT-NTO bosatta i hallands län. Avslutningsvis presenteras en kritisk diskussion gällande 

den valda teorin. 

___________________________________________________________________________ 
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I arbetet har Colemans Rational choice-teori använts i analysen av våra utförda intervjuer 

med medlemmar ur nykterhetsorganisationen IOGT-NTO i hallands län. Teorin utgår ifrån en 

av Colemans grundtankar vilken är att individer agerar med fokus på att uppnå ett specifikt 

mål. Målet är beroende av individens värderingar och de specifika mål som individen vill 

uppnå. Det vill säga att en individs egenintresse styr hens handlingar för att maximera sin 

egen nytta.53 I det här arbetet definieras begreppet värdering utifrån Nationalencyklopedin 

som omdöme, ståndpunkter eller perception gällande vad som är positivt respektive 

negativt.54 Coleman beskriver två huvudsakliga komponenter i hans Rational choice-teori, 

aktörer och resurser. Enligt Coleman klassificeras resurser som något som är av betydelse för 

aktörer, dessutom är resurser något som är kontrollerat av aktörer.55 

 

Coleman beskriver två olika typer av aktörer inom Rational choice-teorin. Coleman beskriver 

att det finns mänskliga aktörer och kollektiva aktörer. Hos den kollektiva aktörens 

bortprioriteras det egna intresset och ersätts av den kollektiva aktörens intressen.56 Rational 

choice-teorin utgår ifrån att människor agerar utifrån sitt egenintresse vilket kan tänkas stå i 

polemik med att individens egna intresse ersätts av den kollektiva aktörens intressen. 

Coleman förklarar att individers frivilliga övergång från deras egenintresse till den kollektiva 

aktörens intresse kan förklaras med hjälp av Rational choice-teorin. Coleman hävdar att det 

här sker på grund av individers vilja att göra den egna nyttan så omfattande som möjligt.57 

Coleman beskriver att kollektiva aktörer ska agera med kollektivets intresse i beaktning vilket 

innebär att kollektiva aktörer fjärmas från individers egenintressen. Coleman beskriver 

individuella omröstningar som ett alternativ för att nå kollektiva beslut.58 Båda typerna av 

aktörer har specifika mål. Inom en kollektiv aktör finns mänskliga aktörer vars målsättning 

eventuellt kan skilja sig  från den kollektiva aktörens mål. Den mänskliga aktören kan inom 

en kollektiv aktör försöka realisera hens individuella mål.59 I vårt arbete definierar vi IOGT-

 
53 George Ritzer & Jeffrey Stepnisky, Sociologisk teori, uppl 2, Malmö: Libers, 2015, s, 354-355. 
54 Nationalencyklopedin, “Värdering”, Tillgänglig: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/v%C3%A4rdering, u,å., (hämtad 2019-12-01) 
55 James S. Coleman, Foundations of social theory, Cambridge: Harvard University Press, 1990,  s, 

29. 
56 Coleman, 1990, s, 145.  
57 Ritzer & Stepnisky, 2015, s, 355. 
58 Ritzer & Stepnisky, 2015, s, 356.  
59 Ritzer & Stepnisky, 2015, s, 356. 
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NTO som en kollektiv aktör och dess medlemmar som mänskliga aktörer inom 

organisationen enligt Colemans Rational choice-teori. 

 

Coleman beskriver uppkomsten av normer som ett fenomen som uppstår då en grupp 

individer ser det som gynnsamt att skapa och leva i enlighet med de konstruerade normerna 

och nackdelar med att avvika från dem. Även det här fenomenet beskrivs genom att individer 

vill göra den egna nyttan så omfattande som möjligt, därav accepterar individer ett visst 

begränsande av det egna bestämmandet för att vinna makt över andra individers agerande.60 

Vidare beskriver Coleman aktörers intresse av internalisering av normer hos andra grupper 

eller individer eftersom det innebär att det normskapande aktören vinner kontroll över den 

grupp eller individ som internaliserat dess normer.61 

 

6. Teorikritik 

 

I det här kapitlet kommer vi kritisera vårt val av teori i arbetet. Vi kommer även redogöra för 

andra teoretiska möjligheter för arbetet och resonera kring varför vi slutligen valde att 

använda oss av Colemans Rational Choice-teori. 

___________________________________________________________________________ 

 

Colemans Rational Choice-teori har kritiserats för att den till stor del endast studerar 

individer och inte ser till det kollektiva förutsättningarna elle den sociala kontexten. Rational 

Choice-teorin har också blivit kritiserats för att vara för omfattande då teorin kan ses som ett 

försök att ersätta alla andra teoretiska perspektiv.62 

 

Vårt beslut att tillämpa Colemans Rational Choice-teori grundar sig i att teorin avser att dels 

studera relationen mellan individ och kollektiv aktör och dels individers värderingar och mål 

vilket är de områdena vi fokuserar på i den här studien. Således ser vi Colemans Rational 

Choice-teori som ett passande verktyg för att analysera vår empiriska data. 

 
60 Ritzer & Stepnisky, 2015, s, 355. 
61 Coleman, 1990, s, 294.  
62 Ritzer & Stepnisky, 2015, s, 357-358. 
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En annan teoretisk utgångspunk som vårt arbete skulle kunna utgå ifrån är någon variant av 

nätverksteori. Nätverksteorier utgår sociala relationer mellan individer och kollektiv, 

anledningen till att vi inte valde att använda av oss av någon nätverksteori är att 

nätverksteorier lägger vikt vid att se mönster i hur människor agerar i samhället.63 Då vår 

population är relativt liten har vi svårt att se hur vi skulle kunna beskriva mönster och väljer 

istället en teori som gör att vi kan exemplifiera. 

 

 

7. Resultat och analys 

 

I följande kapitel presenteras arbetets resultat genom sammanfattningar av de fyra utförda 

intervjuerna. Resultatet av varje enskild intervju kommer sammanfattas och därefter kommer 

vi att använda oss av Colemans Rational choice-teori för att förklara varför de intervjuade 

anslutit sig till nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Vårt val att presentera varje 

intervjuperson enskilt utgår ifrån våran strävan efter att exemplifiera och inte generalisera. 

___________________________________________________________________________ 

Hur beskriver Floyd sitt val att organisera sig i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO?  

Vi har urskiljt de värderingar och mål som Floyd uttryckt gällande alkohol, narkotika och 

gemenskap under den genomförda intervjun, vilka vi ser som grundläggande för hens val att 

ansluta sig till organisationen. Floyd uttrycker sig på följande vis:  

 

När människan tar till med flaskan och annat som då droger så beter de inte sig som 

de annars skulle ha gjort så det ställer till med mycket, bråk, konflikter och sådär och 

det är ju precis därför vi inte ska dricka eller ta droger och så. Som till exempel så var 

ju min farfar en väldigt god och hygglig man tills flaskan kom fram och då var han 

väldigt stygg och det är ju så oerhört vanligt förekommande med just 

alkoholmissbruk.64 

 

Här urskiljer vi att Floyd ger uttryck för värderingarna att alkohol- och narkotikabruk är ett 

problem på mellanmänsklig nivå då resulterar i konflikter. Vidare kan värderingen att alkohol 

 
63 Ritzer & Stepnisky, 2015, s, 346-347. 
64 Informant Floyd, intervju med IOGT-NTO medlem i Hallands län, 2019-12-11.  
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och narkotika är personlighetsaltererande urskiljas. Ytterligare en värdering som kan urskiljas 

ur Floyds intervju är att Floyds syn på alkohol och narkotik som ett samhällsproblem, 

värderingen kan urskiljas genom Floyds beskrivning av att substanserna orsakar problematik 

för samhället. Floyd uttalar sig på följande sätt:   

 

Det är ju faktiskt som så att alkohol och narkotika ställer till med så otroligt mycket i 

samhället. Särskilt det här med cannabisen som ungdomarna är så glada i.65  

 

Vi uppfattar att en av Floyds värderingar som ligger till grund för hens anslutning till 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO är vikten av gemenskap. När vi frågade hen vilka 

värderingar som låg bakom hens organisering i IOGT-NTO uttryckte sig Floyd följaktligen:  

 

Det ska jag nog vara ärlig och säga att det var inga värderingar det var dans. Man 

ville åt den där gemenskapen och vi eller ja, jag, tyckte att det var så kul att dansa om 

fredagarna så det var nog det som fick mig att gå med.66 

 

Senare under intervjun frågade vi Floyd vad det bästa med medlemskapet i 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO är svarar hen så här: 

 

Jo men det skulle jag nog säga är att det är gemenskapen med de som har lite samma 

åsikter och vad heter det, värderingar.67 

 

Utifrån de här två formuleringarna uppfattar vi att informant Floyd har värderingen att 

gemenskap är viktigt för hen. Under intervjun med Floyd kan även två mål urskiljas, det 

första målet är målet att tillhöra en gemenskap. Det andra målet Floyd uttrycker i intervjun är 

målet att alkohol och narkotika inte borde få konsumeras.  

 

 

 

 

På vilket sätt kan Colemans Rational Choice-teori användas för att förklara varför 

Floyd valt att organisera sig i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO? 

 
65 Informant Floyd, 2019-12-11.  
66 Informant Floyd, 2019-12-11.  
67 Informant Floyd, 2019-12-11.  
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Coleman beskriver i sin Rational Choice-teori att individers agerande är beroende av deras 

individuella mål. Coleman menar att de individuella målen är beroende av individens 

värderingar.68 Utifrån intervjun med Floyd kan vi urskilja värderingen att alkohol och 

narkotika är ett samhällsproblem, mellanmänskligt problem samt ett problem på individuell 

nivå. Vi kan även urskilja värderingen att alkohol och narkotika ses som 

personlighetsaltererande substanser. Colemans Rational Choice-teori hävdar att en individs 

mål beror på vilka värderingar individen har.69 Utifrån Rational Choice-teorin kan därav 

Floyds värderingar som beskrivits ovan anses ligga till grund för målet att alkohol och 

narkotikan inte borde få konsumeras enligt Floyd. 

 

Rational Choice-teorin förklarar att individers handlingar styrs av deras egenintresse och att 

individer vill maximera sin egen nytta. Teorin beskriver även att det finns två typer av 

aktörer, mänskliga och kollektiva och när en individ ansluter sig till en kollektiv aktör 

bortprioriteras det egna intresset och ersätts av den kollektiva aktörens intressen.70 Floyd är 

medlem i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO vilket utifrån teorin innebär att hens 

egenintresse har ersatts av IOGT-NTOs intressen vilket kan tänkas stå i polemik med teorins 

förklaring att individers handlingar styrs av egenintresse för att maximera den egna nyttan. 

Under intervjun uttrycker Floyd följande:  

 

  Ju fler vi blir ju bättre möjlighet kan vi påverka politiken.71 

 

Utlåtandet kan tolkas som att Floyd anser att hen maximerar sin egennytta genom att vara 

medlem i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO eftersom hen uttrycker att möjligheten att 

påverka blir större som kollektiv än som enskild individ. Floyds värdering att gemenskap är 

viktig kan antas ligga till grund för det mål hen uttrycker gällande att tillhöra en gemenskap. 

Floyd uttrycker att det finns möjlighet att påverka inom organisationen och uttrycker sig 

följande: 

 

 
68 Coleman, 1990, s, 13-14. 
69 Coleman, 1990, s, 13-14. 
70 Coleman, 1990, s, 13-14 & s, 29.  
71 Informant Floyd, 2019-12-11.  
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Om du inte får rätt med detsamma så de säger ju det att droppen urholkar stenen. 

Klagar du tillräckligt många gånger så ett två tre förändras. Det kanske inte helt blir 

ditt men du måste kanske gå ihop med de andra och diskutera vad ni tycker. Det är ju 

det som är demokrati.72 

 

Genom ovanstående uttalande förstår vi att Floyd inte är överens med organisationen i 

samtliga avseenden och att hen ser en möjlighet att påverka inom nykterhetsorganisationen 

IOGT-NTO. Utifrån utlåtandet förstår vi däremot även att organisationen har en demokratisk 

struktur vilket innebär att Floyd ibland måste kompromissa gentemot organisationen. Floyd 

uttryckte som tidigare beskrivet att en större grupp ger större möjlighet att påverka politiken 

därav ser vi att Floyd kompromissar med sitt egenintresse för att maximera den egna nyttan. 

 

Sammanfattningsvis har vi kunnat urskilja värderingar hos Floyd som ligger till grund för 

Floyds mål. Floyds val att ansluta sig till nykterhetsorganisationen IOGT-NTO skulle genom 

Colemans Rational Choice-teori kunna förklaras som ett rationellt val då Floyd ser det som 

mer fördelaktigt att vara med i nykterhetsorganisationen för att maximera sin egennytta än att 

agera som ensam individ. Detta trots att hens medlemskap i kollektivet IOGT-NTO till viss 

inskränker på hens egenintresse.  

 

 

Hur beskriver Cliffton sitt val att organisera sig i nykterhetsorganisationen IOGT-

NTO?  

Vi har urskiljt de värderingar och mål Cliffton uttryckt vid intervjutillfället som kan tänkas 

vara av betydelse för Clifftons beslut att ansluta sig till nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. 

Cliffton beskriver att hen värdesätter en miljö för hen själv samt för sina barn där alkohol och 

narkotika inte konsumeras, vilket förstås genom Clifftons svar på frågan “Vad är det bästa 

med att vara medlem i IOGT-NTO?”:  

Jag skulle nog säga att det bästa är att kunna umgås med andra  människor och hitta 

på roliga grejer utan att alkohol på något sätt ska vara med. Jag vill liksom inte utsätta 

mina barn för en sån otrygg miljö vilket det automatiskt blir när alkohol eller ja, 

narkotika också såklart. När det är med i bilden. Min uppväxt var, ja, vad ska man 

 
72 Informant Floyd, 2019-12-11.  
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säga, inte så rolig för det var mycket missbruk av både alkohol och narkotika så det 

skulle jag aldrig vilja utsätta mina barn för.73 

Utifrån Clifftons svar på frågan om vad som är det bästa med medlemskapet i 

nykterhetsorganisationen förstår vi även att Cliffton har värderingen att sociala 

sammankomster där alkohol och narkotika konsumeras enligt Cliffton värderas som otrygga. 

Under intervjutillfället beskriver Cliffton sin syn på alkohol och narkotika på följande vis: 

Det är ju rent gift och att det tas så lätt på förstår jag mig faktiskt inte på. När du 

dricker eller när du tar droger, det leder till ju våld, både i hemmen och ute på stan 

och det är ju verkligen något som jag ser i mitt jobb. Det förändrar ju hela din 

personlighet och du kanske börjar bråka om saker du aldrig skulle bråka om annars 

eller du gör andra saker som du egentligen inte står för.74 

Utifrån det här uttalandet och andra liknande uttalanden under intervjutillfället kan vi urskilja 

att Cliffton har värderingen att alkohol och narkotika kan likställas med gift. Värderingen att 

alkohol och narkotika är personlighetsaltererande substanser går också att urskilja. Slutligen 

kan vi även uttyda att Cliffton har värderingen att alkohol och narkotika är ett 

samhällsproblem eftersom hen beskriver att konsumtion av substanserna resulterar i 

konflikter. Vid intervjutillfället beskriver Cliffton en meningsskiljaktighet mellan hen och 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Cliffton uttalar sig följaktligen:  

Jag är nog inte överens om alla våra punkter för jag vill ju att det ska vara nolltolerans 

i organisationen och också i samhället. Det är ju det jag tycker borde vara normen 

men i organisationen till exempel så är, alltså inte ens vi har det. Gränsen hos oss 

ligger på 2.25 och det är ju faktiskt alkohol det med.75 

Utav det här svaret uppfattar vi att Cliffton har värderingen att nolltolerans mot alkohol och 

narkotika borde vara norm i samhället och inom IOGT-NTO. I uttalandet uttrycker Cliffton 

även ett av sina mål vilket är nolltolerans alkohol och narkotika som norm i samhället men 

också inom organisationen IOGT-NTO.  Under intervjun uttrycker Cliffton  också 

möjligheten att kunna delta på sociala evenemang som är alkohol och narkotikafria som ett av 

sina mål. Angående Clifftons personliga mål uttalar Cliffton följande: 

 
73 Informant Cliffton, intervju med IOGT-NTO medlem i Hallands län, 2019-12-10.  
74 Informant Cliffton, 2019-12-10. 
75  Informant Cliffton, 2019-12-10. 
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Jag vill ju kunna påverka konsumtionen här i Sverige och det kan jag ju göra när jag 

har det jobbet jag har, med allt prat med unga jag får. Men också eftersom jag är med 

i IOGT där vi tillsammans jobbar mot sådana mål tillsammans.76 

Här uppfattar vi att Cliffton uttrycker målet att hen vill påverka konsumtionen av alkohol och 

narkotika. 

 

 

På vilket sätt kan Colemans Rational Choice-teori användas för att förklara varför 

Cliffton valt att organisera sig i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO? 

 

Cliffton har beskrivit att hen vill ha miljöer och sociala evenemang för hen själv och för sina 

barn där alkohol och narkotika inte förekommer. Cliffton beskriver också en syn på alkohol 

och narkotika som gift och även som personlighetsförändrande substanser. Slutligen 

beskriver Cliffton även att nolltolerans mot alkohol och narkotika borde vara norm samt att 

alkohol och narkotika genererar negativa konsekvenser för samhället. Utifrån Rational 

Chocie-teorin kan det här ses som värderingar som Cliffton har som resulterat i de mål 

Cliffton har. Målen Cliffton har beskrivit är arbetet för att nolltolerans gällande alkohol och 

narkotika ska vara norm i samhället. Cliffton beskriver även målet att få en trygg plats att 

delta i sociala evenemang på där alkohol och narkotika inte konsumeras. Slutligen nämner 

Cliffton även målet att påverka konsumtionen av alkohol och narkotika.  

 

Genom sin anslutning till nykterhetsorganisationen IOGT-NTO har Cliffton enligt Rational 

Choice-teorin bortprioriterat sitt egenintresse vilket har ersatts av organisationens intressen. 

Under intervjun uttryckte Cliffton att det fanns en meningsskiljaktighet mellan hen och 

organisationen. Cliffton är för en nolltolerans gällande alkohol och narkotika medan 

organisationen utifrån hens utsaga godkänner drycker med upp till 2.25 procentenheter 

alkohol. Således bortprioriterar Cliffton delvis sitt egenintresse med sitt medlemskap i 

organisationen. Under intervjun uttrycker Cliffton sig på följande vis.  

  

 
76  Informant Cliffton, 2019-12-10. 
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Genom mitt jobb kan jag nog ändå påverka en hel del ungdomar men det är lättare att 

nå ut till fler om man är fler.77 

 

Här uttrycker Cliffton att det är lättare att nå ut till människor genom att vara ett kollektiv. 

Clifftons medlemskap i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO och således hens 

bortprioritering av egenintresset kan således utifrån Rational Choice-teorin förklaras som ett 

sätt att maximera egennyttan trots att vissa delar av egenintresset då blir bortprioriterat.  

 

 

Hur beskriver Beda sitt val att organisera sig i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO?  

Vid intervjutillfället uttryckte Beda värderingar och mål som kan tänkas ligga till grund för 

hennes anslutning till nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Beda uttrycker att gemenskap 

som en av anledningarna till att hon gick med i organisationen. Beda uttrycker sig på följande 

sätt:  

Jag gick med i NTO redan 1952 och det var ju av anledningen att de anordnade dans 

om fredagarna till och med på långfredagen. Så då fick man umgås i trevligt sällskap 

och det var nog mest därför jag gick egentligen med. Och då hade man roligt utan 

rusdrycker och sånt där och det tycker jag är viktigt, att kunna ha trevligt och umgås 

utan man ska dricka.78 

Genom att uttrycka att umgänge i trevligt sällskap utgör grund för Bedas anslutning till 

nykterhetsorganisationen kan värderingen att gemenskap är viktigt för Beda urskiljas. Vidare 

uttrycker Beda vid flera tillfällen under intervjun att det är viktigt att kunna umgås utan att 

alkohol konsumeras. Vikten av sociala aktiviteter där nykterhet är normen är ytterligare en 

värdering som kan uttydas. Vidare uttrycker Beda att hen och organisationen har samma mål 

folkuppfostran, nykterhet och fred. Bedas mål kan även tänkas utgöra hens värderingar, 

således kan vi urskilja att Beda har värderingarna att folkuppfostran, nykterhet och fred är 

viktigt.  

 
77  Informant Cliffton, 2019-12-10. 
78 Informant Beda, intervju med IOGT-NTO medlem i Hallands län, 2019-12-08. 
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Vid intervjutillfället beskriver Beda att hen och organisationen är överens på samtliga 

punkter, däremot anser Beda att organisationen borde fokusera mer på att rekrytera ungdomar 

till organisationen än vad de gör för närvarande. Beda uttrycker sig följaktligen:  

Om man skulle kunna få igång en större ungdomsverksamhet så skulle vi kunna 

påverka ännu mer. Överhuvudtaget så går ju vårt medlemsantal ner i hela 

organisationen och det är ju tyvärr i ett problem som är för organisationen i sin helhet 

eftersom om vi inte får med oss er ungdomar så kommer ju organisationen dö ut.79 

Genom ovanstående uttryck förstår vi att Beda har värderingen att ungdomsverksamheten 

inom nykterhetsorganisationen IOGT-NTO är viktigt för att kunna påverka mer i samhället 

och dessutom för att organisation ska finnas kvar. Dessutom kan vi urskilja att det för Beda är 

viktigt att kunna påverka samhället gällande organisationens frågor.  

 

På vilket sätt kan Colemans Rational Choice-teori användas för att förklara varför 

Beda valt att organisera sig i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO? 

   

Beda har vid intervjutillfället beskrivit att hon är överens med organisationen agenda i 

samtliga avseenden. Utifrån Rational Choice-teorin kan Bedas anslutning till 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO beskrivas genom att det främjar hens egenintresse. 

Enligt teorin handlar individer för att främja egenintresset och genom att ansluta sig till en 

kollektiv aktör, i det här fallet till nykterhetsorganisationen IOGT-NTO, inskränks 

egenintresset då det ersätts av den kollektiva aktörens intressen. Anledningen till varför en 

individ ändå väljer att anlsuta sig till en kollektiv aktör är för att maximera egenintresset.80 

Beda kan tänkas ha anslutit sig till organisationen på grund av gemenskap, för att kunna 

medverka i sociala sociala sammanhang där alkohol inte konsumeras, för att arbeta för 

nykterhet, folkuppfostran och fred och för att kunna påverka samhället gällande 

nykterhetsfrågor, således är det här Bedas egenintresse. Under intervjun uttryckte Beda:  

 

Nej det finns nog inte någon punkt där jag inte håller med organisationen 

utan jag är överens om det vi tycker och arbetar så därför har jag varit med i 

 
79 Informant Beda, 2019-12-08. 
80 Ritzer & Stepnisky s, 354- 355.  
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en himla massa år. Det finns, nej, även om jag tänker efter så finns det nog 

inget som jag skulle vilja bråka om utan det är bra som det är.81 

 

Utifrån Bedas förklaring förstår vi att hennes mål och värderingar enligt hen själv 

överensstämmer med nykterhetsorganisationen IOGT-NTOs mål och värderingar. Således 

har Beda inte behövt kompromissa på sitt egenintresse genom sin anslutning till 

organisationen. Under vår utförda intervju med Beda uttryckte hen att det var större möjlighet 

att påverka samhället som en stor grupp än som en mindre grupp eller enskild individ. Bedas 

ansluting till organisationen kan därav ses som ett sätt att maximera den egna nyttan och 

kunna påverka samhället i större utsträckning gällande nykterhetsfrågor.  

 

Hur beskriver Hassan sitt val att organisera sig i nykterhetsorganisationen IOGT-

NTO?  

Under intervjutillfället uttrycker Hassan värderingar och mål som kan tänkas ligga till grund 

för Hassans organisering i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. En av värderingar som 

Hassan ger uttryck för under intervjun är värderingen om att gemenskap är viktigt. Hassan 

uttalar sig på följande vis:  

 En av sakerna som gjorde att jag blev med i NTO va ju att det hände roliga 

saker där, som dans och umgänge. Det va en kamrat som brukade dansa på 

NTO och han tog med mig och sen gick jag med för de va så många trevliga 

tillställningar och vi blev alla bra vänner, goda vänner som vi umgås med ofta 

än i dag och det är nog de som gör att man är kvar med.82 

Utav Hassans uttalande kan vi urskilja att en av de grundläggande anledningarna till att 

Hassan blev medlem i nykterhetsorganisation IOGT-NTO var gemenskap som de olika 

aktiviteterna ledde till. 

Hassan beskriver också att hen tycker att det är viktigt att förmedla information angående 

alkohol och narkotikas negativa konsekvenser för individer.  

Det är viktigt att människor vet hur dåligt det kan gå i livet om man börjar 

dricka för mycket eller till och med börjar droga. Det är viktigt att någon i 

samhället faktiskt säger att det finns stora risker med detta. Det är viktigt för 

mig att kunna ha sån information och diskutera sådant men människor jag 

träffar.83 

 
81 Informant Beda, 2019-12-08. 
82 Informant Hassan, intervju med IOGT-NTO medlem i Hallands län, 2019-12-13. 
83 Informant Hassan, 2019-12-13. 
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Det här uttalandet tolkar vi som att Hassan har värderingen att det är viktigt att sprida 

information om narkotika och alkohols negativa inverkan. Vi tyder även att 

informationsspridning av narkotikas och alkohols negativa påverkan är ett mål för Hassan. 

Hassan uttrycker andra mål med sin organisering i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. 

Hassan uttrycker sig följande: 

Är man med i NTO här så får man ju ha en fin sommarstuga som är 

jättebilligt och i den har vi haft många fina semestrar som nästan inte kostat 

något alls.84  

Vi urskiljer här och utav andra liknande uttalanden under intervjun att Hassan har ett mål om 

att genom sitt medlemskap i organisationen få ekonomiska fördelar som till exempel 

möjligheten att väldigt billigt ha en sommarstuga och att organisationen arrangerar olika 

sociala arrangemang som är rabatterat eller gratis för medlemmarna i IOGT-NTO. 

 

På vilket sätt kan Colemans Rational Choice-teori användas för att förklara varför 

Hassan valt att organisera sig i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO? 

 

Vi har utifrån intervjun med Hassan urskiljt de värderingar och mål som Hassan uttryckte vid 

intervjutillfället. Enligt Colemans rational Choice-teori utgör en individs egenintresse 

grunden till individens val att ansluta sig till en kollektiv aktör.85 Hassan maximerar sin 

egennytta genom organiseringen i den kollektiva aktören till exempel genom att få möjlighet 

att förvärva information om och diskutera risker angående alkohol och narkotika samt få 

ekonomiska fördelar. Vi ser inte att Hassan har några åsikter som skiljer sig från 

organisationen och det kan därför antas att Hassan inte har behövt kompromissa med sitt 

egenintresse. 

 

 

Sammanfattning av resultat och analys 

Samtliga informanter i studien gav uttryck för att de värderade sociala aktiviteter inom 

nykterhetsorganisationen vilket kan ses som en bidragande faktor till deras anslutning till 

IOGT-NTO. Samtliga informanter uttryckte även alkohol och/eller drogpolitiska åsikter vid 

intervjutillfället vilket ses som en faktor för deras organisering. Gemenskap som de 

 
84 Informant Hassan, 2019-12-13. 
85 Ritzer & Stepnisky s, 355. 
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intervjuade medlemmarna i IOGT-NTO fick via organisationen uppgav tre av fyra 

informanter som en faktor i valet att organisera sig. Tre av fyra informanter beskrev att 

alkohol och eller narkotika ger negativa konsekvenser som en anledning till organiseringen. 

En av informanterna uppgav även att ekonomiska fördelar var en anledning till organisering.  

När Colemans Rational Choice-teori används som verktyg för att analysera de fyra 

informanternas organisering i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO kan vi urskilja att 

samtliga informanter har värderingar och mål som kan kopplas till deras organisering. Utifrån 

intervjuerna kan vi se att samtliga informanters organisering som ett sätt att maximera 

egennyttan även om vi också kan urskilja att tre av fyra informanter får kompromissa med sitt 

egenintresse genom sitt medlemskap i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO.  

 

9. Avslutande reflektion 

 

I den här delen kommer vi att dels jämföra vårt resultat med tidigare forskning för att 

slutligen ge förslag och exempel på hur vårt arbete skulle kunna utvecklas och vidare byggas 

ut. 

___________________________________________________________________________ 

 

Vårt arbete och tidigare forskning  

Samtliga fyra intervjuade medlemmarna i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO anger att 

gemenskap är en bidragande faktor till deras medlemskap i IOGT-NTO. Det här 

överensstämmer med tidigare forskning på området då Anders P Lundbergs 

doktorsavhandling Om gemenskap - en sociologisk betraktelse också visar att gemenskap är 

av vikt för individer som är aktiva medlemmar folkrörelser. Lundbergs avhandling visar 

också att individer som ansluter sig till folkrörelseorganisationer gör det för att det gynnar 

deras personliga intresse.86  

Det här resultat överensstämmer med de fyra intervjuade medlemmarna i 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO då de fyra vid intervjutillfällena gav uttryck för att de 

har personliga intressen som de anser gynnas av medlemskapet i organisation IOGT-NTO. 

 
86 Lundberg, 2005 
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I forskningsrapporten Droger och identitetsskapande – kulturella perspektiv på alkohol och 

narkotika i svenska ungdomsgrupper påvisas att att ungdomar tenderar att vilja umgås med 

individer som har liknande alkoholvanor och värderingar som individen själv.87  Samma 

tendens kan urskiljas av vårt arbete då samtliga informanter som intervjuats för vårt arbete 

har uttryckt att de värderar att få vara i sociala sammanhang med människor som har 

likartade värderingar och/eller alkoholvanor. 

 

I den vetenskapliga artikeln Second hand drinking may increase support for alcohol policies: 

New results from the 2010 National Alcohol survey påvisas att individer som som har levt 

med alkoholproblematik inom familjen har en större benägenhet än andra att ha värderingen 

att en restriktiv alkoholpolitik är positivt.88 Två av informanterna som intervjuats till vårt 

arbete har berättat om alkoholproblematik inom familjen. De två informanter har under 

intervjuerna uttryckt att de är för en restriktiv alkoholpolitik vilket överensstämmer med 

Greenfield med fleras resultat som påvisar att det finns ett samband mellan 

alkoholproblematik inom en individs familj och värderingen att en restriktiv alkoholpolitik är 

positivt.89  

 

Potentiella utvecklingsförslag till vårt arbete 

Om vårt arbete skulle utvecklas skulle det vara intressant att undersöka skillnader mellan 

könen kunna för att se om män och kvinnors beslut att organisera sig vilar på olika grunder.  

En annan möjlighet är att utveckla detta arbetet på är att använda sig av en större population 

som underlag, då skulle det antagligen krävas att arbetets tidsomfång vidgades eller att en 

annan metod appliceras till exempel att arbetets empiriska underlag samlas in via enkäter. I 

vårt arbete har vi fokuserat på individers värderingar som kan tänkas ligga till grund för deras 

organiserande i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Det skulle vara intressant att även 

försöka urskilja hur värderingarna som utgör grunden för medlemmars organisering 

uppkommit. Slutligen skulle vi även se det som intressant att utföra en liknande undersökning 

på en annan folkrörelse för att sedan kunna urskilja huruvida de värderingar som uttrycks 

överensstämmer med de värderingar som vi urskiljt ligger till grund för de fyra intervjuade 

medlemmarna i IOGT-NTO ansluning till nykterhetsorganisationen.  

 
87 Sato, 2004, s, 21.  
88 Bond et al, 2014, s, 259-267.  
89 Bond et al, 2014, s, 259-267.  
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10. Ämnesdidaktisk implikation  

 

I arbetets nionde kapitel kommer arbetets innehåll konverteras till ett ämnesområde inom 

samhällskunskap som är tänkt att arbetas med på högstadienivå. Först beskrivs vilka delar av 

ämnets syfte och centrala innehåll som behandlas inom ämnesområdet och sedan beskrivs 

ämnesområdets upplägg.  

___________________________________________________________________ 

 

Tanken är att en grupp elever på högstadiet ska arbeta med nykterhetsrörelsen IOGT-NTO i 

ämnet samhällskunskap, således omvandlas arbetets fokusområde till ett arbetsområde i 

skolan. På Skolverket återfinns ämnets syfte, i en del av ämnets syfte står det följande: 

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika 

perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra 

människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter 

uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka 

samhällsutvecklingen.90 

 

Utifrån det här motiveras att eleverna kan arbeta med nykterhetsrörelsen IOGT-NTO i ämnet 

samhällskunskap eftersom nykterhetsfrågan kan ses ur olika perspektiv och IOGT-NTO kan 

tänkas representera ett alternativ till den generella inställningen till nykterhet i samhället.  

 

Det tänkta arbetsområdet är två delar. Den första delen är den del som i störst utsträckning är 

kopplad till arbetets fokusområde, det vill säga vilka vilka bakomliggande orsaker som kan 

tänkas påverka individer till att gå med i en nykterhetsorganisation. Idén går ut på att eleverna 

först får diskutera nykterhetsfrågan, vilka för och nackdelar de kan se med ett nyktert 

samhälle. Sedan kommer eleverna i grupp om två personer skriva ett kort arbete i form av en 

dagboksanteckning  där de beskriver en fiktiv persons berättelse om varför de tog beslutet att 

ansluta sig till nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Bronäs och Runebou menar att 

konkretion är en viktigt aspekt inom lärande och beskriver att det kan ske genom exempelvis 

 
90 Skolverket, “Kursplan Samhällskunskap (Grundskolan), Tillgänglig: 
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-
grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-
fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRG
RSAM01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor2, u,å., (hämtad 
2019-12-20) 
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berättelser.91 Således kan dagboksanteckningen som eleverna skriver som den fiktiva 

personen tänkas hjälpa elever att konkretisera hur åsikter och intressen uppkommer.   

 

I arbetsområdets andra del kommer eleverna arbeta med följande centrala innehåll:  

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och 

samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska 

processen kan påverka beslut.92 

 

Eleverna kommer arbeta med det här centrala innehållet genom att sätta sig in i 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTOs mål. Sedan kommer eleverna i grupper om två 

personer få skriva en fiktiv motion och utgå ifrån att de skriver motionen som medlemmar i 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Eleverna ska namnge motionen, skriva ett förslag på 

en förändring de som medlemmar i IOGT-NTO vill se och motivera varför förslaget borde 

antas. Eleverna ska använda sig av fakta för att underbygga sina resonemang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 Agneta Bronäs & Niclas Runebou, Ämnesdidaktik: en undervisningskonst, Stockholm: Norstedt, 
2010, s, 115.  
92 Skolverket, “Kursplan Samhällskunskap (Grundskolan)”, u,å.  
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Bilaga 1.  

 

Intervjuguide 

 
 

Inledning: varför vi är här, vad är vi intresserade av att veta, gå genom publicering av 

arbetet, gå genom det tekniska: vi kommer spela in intervjuerna. 

 

Anonymitetsskydd: Enbart vi kommer ha tillgång till det inspelade materialet. Vi kommer 

ge fiktiva namn och inte beskriva vilken roll individerna har eller har haft inom IOGT-NTO. 

 

Öppningsfrågor: 

 

1. Hur länge har du varit med i IOGT-NTO? 

2. Har du någon eller några släktingar eller familjemedlemmar som är medlemmar i 

IOGT-NTO? 

3. Vilka aktiviteter utför ni inom organisationen?  

 

Huvudfrågor:  

1. Vad skulle du säga är IOGT-NTO:s främsta mål? 

2. Hur tror du att samhället skulle påverkas om organisationens mål skulle realiseras? 

3. Varför blev du medlem i IOGT-NTO? 

4. Har du varit eller är du medlem i någon eller några andra organisationer? I så fall 

vilken eller vilka?  

5. Skulle du kunna beskriva vad ditt främsta mål med ditt medlemskap i IOGT-NTO är? 

6. Har du eller någon i din närhet haft alkoholrelaterade problem? Om informanten 

svarar ja: Skulle du kunna beskriva hur det har påverkat dig? 

7. Anser du att det är effektivare att agera som organisationen eller som enskild individ 

för att påverka samhället? Varför anser du det? 

8. Skulle du kunna beskriva vilka för- och nackdelar du ser med ditt medlemskap i 

organisationen?  

9. Hur skulle du beskriva din möjlighet att påverka organisationens utveckling? 
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10. Finns det någon eller några sakfrågor där din åsikt skiljer sig från organisationen? I så 

fall i vilken eller vilka? 

11. Vilka grunder anser du att ett idealt samhälle bör vila på? 

12. Skulle du kunna beskriva någon eller några värderingar du har som låg bakom ditt 

beslut att ansluta dig till IOGT-NTO?  

 

Avslutande frågor 

1. Vad skulle du säga är det bästa med att vara med i IOGT-NTO? 

2. Finns det något du vill tillägga? 
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