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Sammanfattning 
Villkoren för den svenska nykterhetsrörelsen har förändrats kraftigt under de senaste hundra 

åren. Förändringar i samhället rörande urbanisering, globalisering och en ökad individualism 

har tvingat till en nödvändig anpassning från den funktion nykterhetsrörelsen historiskt sett 

har fyllt. Trots detta visar studier en nedgång i det medborgerliga engagemanget för samhället 

i stort, och så även för nykterhetsrörelsen, vilket har visat sig ha långtgående effekter på det 

demokratiska skicket samt förtroendet för de samhälleliga institutionerna. Frågan uppkommer 

hur man ska kunna vända denna nedåtgående spiral? 

Syftet med denna uppsats har varit att, utifrån en kvalitativ studie med medlemmar från 

nykterhetsrörelsen, bilda sig en djupare förståelse i vad som motiverar människor där till att 

vilja engagera sig ideellt. Tanken är sedan att med detta komma fram till vad som kan dra nya 

medlemmar in i rörelsen, eller i andra medborgarrättsligt burna organisationer. Studien har 

avgränsats till fyra män och fyra kvinnor som bor i Norrbotten, mellan 13-65 år. Teorier av 

bland annat Randall Collins, Robert Putnam, Alberto Melucci och Anthony Giddens har 

använts för att förklara samhällsomvandlingen, nykterhetsrörelsens funktioner samt den inre 

motivationen hos människor. 

Studien har visat på tre olika balanseringar inom rörelsen som gör den unik. Dessa rör det 

sociala kapitalet, identiteten och alkoholsynen som skapas i samband med medlemskapet. 

Som sådant förutsätter medlemskapet inte att du förväntas vara på ett visst sätt, utan är 

accepterande mot alla. Detta arbete argumenterar för att det är i mångfalden motivationen, 

drivkraften och dragningskraften för rörelsen finns, och att det är däri dess inneboende styrkor 

ligger. Det är också här framtiden för rörelsen ligger. 

 

Nyckelord: nykterhetsrörelsen, gemenskap, identitet, motivation, socialt kapital, alkohol, 

folkrörelser  



 

 

Abstract 
The conditions for the Swedish temperance movement have changed greatly during the latest 

hundred years. Changes in the society concerning urbanization, globalization and an 

increasing individualism has forced a necessary adaption from the functions the movement 

historically have met. In spite of this studies show a decrease in the civil commitment of the 

society at large, for the movement as well, which has proven to have far-reaching effects of 

the democratic condition and the confidence of the social institutions. The question arises on 

how to make this downward going spiral turn upside down? 

By conducting a qualitative study with members from the temperance movement the purpose 

of this essay have been to form a deeper understanding of what motivates them in their efforts 

of engaging in voluntary work.  From there, the idea is to with this information come to a 

conclusion as to what might draw new members into the movement, or other civil committed 

organizations. The study has focused on four men and four women, living in the county of 

Norrbotten in Sweden, with ages between 13-65 years of age. Amongst others, theories from 

Randall Collins, Robert Putnam, Alberto Melucci and Anthony Giddens have been uses to 

explain the social transformation, the functions of the temperance movement and the inner 

motivation in humans. 

The study has shown three different balances within the movement that makes it unique. 

These concern the social capital, the identity and the view on alcohol that is created in 

connection with the membership. As such the membership does not require you to be in a 

certain way, but is instead accepting to all. This essay arguments that the motivation, 

momentum and attraction for the movement all lies within the movements diversity. It is also 

here that all its inner strengths lies, and the future of the movement exists. 
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1. Inledning 
I Sverige har folkrörelser såsom nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen och arbetarrörelsen 

spelat en stor roll för samhällsutvecklingen från mitten av 1800-talet till tidigt 1900-tal. Dessa 

rörelser har skapat påverkanskraft och gemenskap. När medlemmar har slutit sig starkare ihop 

har band bildats för livet. På många orter har folkrörelseverksamheten på just den orten varit 

ett av få medel för rekreation och sammanhållning. Det folkrörelserna har erbjudit har varit 

trygga mötesplatser och en chans att kunna påverka samhället i ersättning mot medlemskap i 

den egna rörelsen. Deras funktion har varit att hjälpa till i nedbrytningen av det gamla 

samhället, och det gamla synsättet och skapa nya och konstruktiva lösningar (Lundkvist, 

1977, s. 59). 

Under senare delen av 1900-talet har vårt samhällsklimat förändrats drastiskt från det som 

tidigare varit. De förutsättningar vi tidigare levt våra liv efter har förändrats med 

individualiseringen och globaliseringens tillkomst samt teknologins framväxt. Folkrörelserna 

och andra medlemsdrivna organisationer har påverkats, och sedermera också tvingats anpassa 

sig, till dessa rådande samhällsförhållanden. Frågan blir hur detta ska lyckas i en oåterkalleligt 

förändrad värld? (Putnam, 2006, s.423) Idag flyttar människor från landsbygden in till 

storstäderna och hamnar därmed i helt andra sociala sammanhang som försvagar engagemang 

(Putnam, 2006, s. 217). Människor bor idag sällan på samma ställe hela sina liv. I USA, och 

säkerligen även annanstans, skapar flyttandet även andra effekter på engagemanget som kan 

vara skadligt; när man kommer till en ny plats tar det ett tag innan man har hunnit rota sig och 

söka upp föreningslivet igen (Putnam, 2006, s. 215). Under tiden har man hunnit fylla ut 

funktionerna som folkrörelserna har fyllt med andra delar. Förändringen i hur folkrörelserna 

arbetar blir därför nödvändig för deras fortsatta överlevnad i dagens samhällsklimat.   

Många framstående sociologer och andra forskare, inte minst amerikanen Robert D. Putnam, 

har på senare år gjort oss medvetna om den engagemangsförändring som skett i samhället. 

Genom att ämna förklara varför den sker samt vad den ger för konsekvenser för oss som 

människor (Putnam, 2006, s. 27-28) målas bilden av ett samhälle med ett mindre 

medborgerligt engagemang upp (Putnam, 2006, s. 65-66), och att denna nedgång gör att våra 

demokratiska samhällen inte fungerar lika bra som förut (Putnam, 2006, s.28). 

Men trots den avtagande engagemangsnivån som finns så är det fortfarande många människor 

som dras till de nämnda rörelserna. Den enkla frågeställningen som det här arbetet ställer blir 

därför: varför? Hur kommer det sig att man som medlem dras till en speciell sorts 

organisation? Vad är det som lockar och drog dit denne från första början? Hur gick det till 

när man gick med? Och framför allt: hur ser man på den egna organisationen? 

Genom att besvara dessa i sig ganska enkla frågor i analysen och genom kvalitativa intervjuer 

ta reda på varför man som medlem dras till en viss organisation anser jag att man kan komma 

ett steg på vägen till att identifiera vad det idag är som drar nya medlemmar till idéburna och 

ideella organisationer. Ett fokus i arbetet har lagts på IOGT-NTO-rörelsen som specifikt 

analysområde och som konkret grund för förbättringsförslag. Att analysera flera 

organisationer och många fler medlemmar hade kanske gett ett större underlag för 

slutledningar, men det är helt enkelt inte reellt genomförbart inom detta arbetes tidsgränser. 

Det är heller inte alltid säkert att ett större arbete automatiskt leder till ett bättre resultat. 

Genom att använda IOGT-NTO-rörelsen som grund för arbetets slutsatser och resonemang är 

tanken även att i diskussionen bredare analysera de svenska folkrörelsernas fortsatta 

funktioner och framtid. 

Sociologiskt ligger intresset för arbetet i det samhälleliga och mänskliga engagemanget. 

Många avancemang som har skett inom samhälle, teknik och framförallt arbetsfrågor kan 
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kopplas till just mänskligt intresse och kollektiva sammanbindningar som har fött nyskapande 

idéer. I Sverige har vi t.ex. kunnat se fackliga rörelser och folkdrivna organisationer ha 

betydande inflytande i de arbetsrättsliga frågorna vi har fört. Att analysera hur engagemanget 

påverkas i dagens rörelser och hur dagens folkrörelser drar nya medlemmar är att 

grundläggande titta närmare på dagens och framtidens utveckling och hur samhället kommer 

fortsätta röra sig framåt. 

I den här uppsatsen kommer IOGT-NTO-rörelsen, som tidigare nämnts, utgöra en grund för 

de reflektioner och konkreta resonemang som ställs upp. För enkelhetens skull har valet gjorts 

att benämna denna rörelse just som ”rörelsen” eller som ”nykterhetsrörelsen”. Närhelst dessa 

begrepp tas upp är det alltså specifikt IOGT-NTO-rörelsen som menas; även om snarlika 

andra nykterhetsorganisationer kan anses stämma in på slutledningarna är det alltså inte dessa 

som resonemanget i texten specifikt behandlar. 

Intressanta och speciella problem som nykterhetsrörelsen ställts inför, som andra folkrörelser 

inte berörts av på samma sätt, är först och främst den om den rådande alkoholsituationen. Det 

är logiskt att anta att det samhälleliga förhållandet med en mer normaliserad alkoholkultur har 

en negativ påverkan på en rörelse som kämpar för helnykterhet. Det blir mindre uppenbart 

eller ”normalt” att man som medborgare är nykter till vardags, och därmed också än mer 

annorlunda att man ansluter sig till en nykterhetsorganisation. Detta är en av de mer specifika 

problemställningar uppsatsen kommer behandla, och ta med kontextuellt i besvarandet av 

syftet. D.v.s. hur kan denna specifika organisation, med sina specifika problem, dra 

medlemmar? Och hur ska de göra för att kunna dra fler? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka engagemang, synsätt och motivation hos medlemmarna 

inom nykterhetsrörelsen. 

I samband med syftet har följande frågeställningar formulerats: 

1. Vad skapar drivkraft och motivation hos medlemmarna i rörelsen?  

2. Hur är synsättet på rörelsen, alkoholen och den egna rollen bland medlemmarna? Vad 

gör rörelsen unik? 

3. Vad fyller nykterhetsrörelsen för funktion i dagens samhälle gentemot tidigare, och 

vilken funktion kan de fylla fortsättningsvis?  

4. Vilka konkurrenter och hinder för verksamhet/utveckling stöter nykterhetsrörelsen på 

idag? 

Uppsatsen kommer lägga fokus på nykterhetsrörelsen och dess konkreta problem i den 

moderna världen. Ett bredare perspektiv kring vilka gemensamma samhällsfunktioner 

folkrörelserna har och vilka de bakomliggande motiven för medlemskap är kommer också att 

finnas med.  



7 

 

2. Bakgrund 

2.1 Ören blir till miljoner – om engagemangets fördelar och 
uppkomst 

Att ett öre inte kan köpa en mycket idag är sanning. På samma sätt blir det om man har 

lyckats skrapa ihop till en krona. Men ju fler ören du samlar, desto mer makt får du att kunna 

köpa allt mer av det du vill ha. Att samarbeta i förening, och inom folkburna rörelser, fungerar 

på ungefär samma sätt. Ju fler man är, desto mer kan man påverka världen runtomkring en. 

Under tiden 1850-1920 gick Sverige över från ett äldre ståndssamhälle till ett mer modernt 

klassamhälle. Den stora urbaniseringen påbörjades under den här tiden, och folk flyttade från 

landsbygd in till större städer och även till andra länder såsom USA. Trots detta växte 

Sveriges befolkning från 3,5 till 5,9 miljoner invånare under åren 1850-1920 (Lundkvist, 

1977, s. 37). 1920 bodde dock fortfarande hälften av befolkningen på landsbygden, och 

industrin sysselsatte endast uppemot 32 procent. Den större delen av befolkningen arbetar 

alltså fortfarande på landsbygden med jordbruk (Lundkvist, 1977, s. 39). Men 

industrialiseringsprocessen i samhället hade startat under denna tid och förändringarna 

märktes av, inte minst i framkomsten av nya sociala grupperingar. Det gamla ståndssamhället, 

som utgick från att statliga privilegier och lagtexter hierarkiskt skiljer stora folkgrupper från 

varandra och där aristokratin hade ett avgörande inflytande i bland annat representationen i 

riksdagen, började upplevas som orättvis och som en barriär; det var nästintill omöjligt att 

klättra uppåt i pyramiden. Med det nya samhället underminerade lagstiftningen det gamla 

ståndssamhället och bildade ett nytt system som baserade sig både på stånd men även på 

klass. De nya sociala grupperingarna aristokrati, medelklass, bondeklass och proletariat 

infördes (Lundkvist, 1977, s. 45). Förhållandet blev mer horisontellt (även kallat jämlikt, om 

än inte fullt ut) och vi fick ett helt nytt värde-och normsystem, som under en tid utvecklades 

sida vid sida det gamla ståndssamhället (Lundkvist, 1977, s. 12). 

Tidigare hade statliga privilegier främst gällt de i toppskiktet av hierarkin, för aristokratin, för 

att nu förskjutas neråt något och de tidigare tydliga gränserna mellan stånden blev aningens 

suddigare (Lundkvist, 1977, s. 45-47). De strukturella förändringarna som sådana medförde 

också nya sociala rörelser hos folket (Lundkvist, 1977, s. 12-13). Med andra ord gjorde 

folkrörelserna här sitt intåg. Man kan säga att det är tre stycken klassiska folkrörelseformer 

som utvecklades i början och som har följt med in i vårt moderna samhälle: väckelserörelsen, 

arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. Alla dessa tre rörelser har en del gemensamma drag. 

För det första har vi protestkaraktären; samtliga av rörelserna gjorde uppror mot något. 

Väckelserörelsen gjorde uppror mot kyrkans inställning, arbetarrörelsen ville få bukt med 

samhällets baksidor och nykterhetsrörelsen såg alkoholens samhällsfarliga bekymmer 

(Lundkvist, 1977, s. 55). Man insåg att för att man skulle kunna påverka så var man tvungen 

att enas. 

Hos folkrörelserna var ett horisontellt solidariskt synsätt en förutsättning för framgång. Alla i 

logerna, församlingarna eller fackföreningarna var likvärdiga. Rörelserna medverkade aktivt 

till att bryta ner det gamla samhället och oron som uppkom med den nya 

samhällsutvecklingen underlättades genom deras arbete (Lundkvist, 1977, s. 59). I rörelserna 

så fanns samhörighet och horisontell gemenskap i gruppen, och sedan kunde man också 

påverka samhället (Lundkvist, 1977, s. 155). För den allt mer frigjorda världen som den såg ut 

då var det en stor skillnad mot det gamla ståndssamhället, något som erbjöd trygghet och 

sammanhang. I rörelserna framodlades även former för demokrati, hur man för protokoll och 

bemöter samt hanterar olika roller samt uppdrag inom rörelsen (Lundkvist, 1977, s. 159). 

Utbildning blev alltså även det en del av uppdragen, och var säkerligen en framgångsfaktor.  
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2.2 Nykterhetsrörelsens uppkomst i Sverige 

I Sverige började den moderna nykterhetsrörelsen i Göteborg den femte november 1879. Det 

var den före detta baptistpredikanten Olov Bergström som presenterade en för Sverige 

tidigare oprövad form av nykterhetsverksamhet, vars utövare gick under namnet Good 

Templars. Det var denna kväll, bland ett fyrtiotal personer varav flest män men också en hel 

del kvinnor, som den första IOGT-föreningen bildades, Logen nr 1 Klippan (Svensson, 1979, 

s. 10). Efter detta följde en hel del framgångar. Redan den 30 november 1879 bildades logen 

nr 2 Filadelfia i Arboga och Olov Bergström fortsatte raskt framåt och var från början med i 

startandet av inte mindre än 16 andra loger. I februari 1880 var mer än tio stycken av logerna 

samtidigt verksamma och aktiva, och därför kunde man börja med nästa steg mot en svensk 

storloge. Olov Bergström hade själv detta som målsättning redan från början, med sig själv 

som överhuvud. Då underlaget ansågs som nog stort utfärdades en kallelse till logerna och 

den 31 mars 1880 var 14 loger närvarande i Arboga för storlogemötet. Vid detta tillfälle 

uppgick totala antalet loger i Sverige till 17 och IOGT redovisade inte mindre än 2000 

medlemmar. Arbogastorlogen bildades (Svensson, 1979, s. 30-31). 

Det var dock fortfarande en lång väg kvar till en svensk rörelseanpassning av de amerikanska 

IOGT-idealen. Försök gjordes bland annat vid Arbogastorlogens instiftande att försvenska de 

amerikanska gradbeteckningarna, som ansågs vara svåruttalade, dock utan någon större 

framgång (Svensson, 1979, s. 32). Även vissa problem från i första hand Bergströms sida med 

felaktiga lösenord som delades ut till olika loger, med diverse loger som gick under olika 

lösenord, skapade stor dramatik och splittring. På den här tiden var just lösen, en fastslagen 

mening man uttalade så att ens broder eller syster skulle veta att man var en äkta godtemplare, 

en viktig del av medlemskapet. Det äkta lösenordet skulle förmedlas från amerikanerna 

(Svensson, 1979, s. 34-35). Fler splittringar skedde också efter internationell standard då den 

väg och efter vilka premisser Orden skulle arbeta gick isär i många frågor som dock inte 

kommer få en fördjupning här. Det kan dock nämnas att under en tid fanns två storloger i 

Sverige som arbetade simultant: dels Arbogastorlogen och sedan den nybildade 

Skövdestorlogen (Svensson, 1979, s. 40-41). I maj 1887 skedde det återföreningsmöte för 

IOGT i USA mellan de båda motsättningarna och även i Sverige gick logerna ihop (Svensson, 

1979, s. 84). I Sverige fanns dock spänningar kvar. Två andra nykterhetsordnar verkade 

jämsides med IOGT under en period: Nationalgodtemplarorden (NGTO) och Templarorden 

(TO) (IOGT, Om oss, 2015). NGTO hade den tredje september 1888 brutit sig loss från IOGT 

och bildat sig en egen order efter skiljaktigheter med IOGT internationellt och på hemmaplan. 

(Svensson, 1979, s. 94, 108-109) År 1922 gick NGTO ihop med TO och bildade 

Nationaltemplarorden (NTO) som man sedermera kan säga återfusionerade sig med 

moderförbundet IOGT och bildade dagens IOGT-NTO. 

2.3 Rusdrycksförbudet och synsättet historiskt 

Vid sekelskiftet 1900 var nykterhetsrörelsen i Sverige numerärt och politiskt det land som var 

allra starkast. (Andræ, refererad i Johansson, 1995, s. 11) och de blev allt mer politiskt 

organiserade. Kraven på ett rusdrycksförbud i Sverige var stora vid den här tiden och 

nykterhetsrörelsen valde att föra sina intressen i frågan framåt både i riksdagen samt på ett 

allmännare politiskt plan. Frågan som sådan var kopplad med en mängd andra aspekter inom 

politiken, såsom rösträtt, försvar mm (Johansson, 1995, s. 39). 

Argument lyftes fram från både ja-och nejsidan. De som yrkade på förbud menade att 

alkoholen hade stora implikationer som var problematiska för samhället. I en broschyr utgiven 

av Kvinnornas förbudsbyrå (1921-1922) så nämns bland annat att enorma summor pengar går 

åt från svenska folket till att köpa dryckerna, att man ska tänka på skadorna med alkoholism 
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samt att barn far illa av den. Nejsidan till förbudet var mer inne på att med förbudet så 

begränsas den personliga friheten, staten kommer få in mindre pengar vilket leder till högre 

skatter och marknaden blir lidande (Folk i rörelse, 2015. Flygblad från förbudsomröstningen). 

Samtidigt var frågan en mycket komplex politisk sådan, och fram till folkomröstningen om 

rusdrycksförbud 1922 fördes flertalet diskussioner både i och utanför riksdagen om hur ett 

förbud skulle påverka. Bland annat debatterades kapital och arbeten som skulle gå förlorat för 

den redan befintliga alkoholindustrin och om det skulle eller inte skulle ersättas (Johansson, 

1995, s. 95). Så det fanns båda sidor av myntet. Efter många år av diskussioner, politiska 

beslut och utredningar uppkom en stark vilja bland alla parter att lösa förbudsfrågan genom en 

konsultativ folkomröstning. Denna ägde rum den 22 augusti 1922 (Johansson, 1995, s. 202). 

55,1 % av de röstberättigade i Sverige kom att rösta, varav 49 % av dessa röstade för 

införandet av ett förbud och 51 % emot. Efter denna folkomröstning blev det aldrig igen 

aktuellt för riksdagen att behandla rusdrycksfrågan, och den hade spelat ut sin politiskt 

betydelsefulla roll (Johansson, 1995, s. 241-242). Dock så behandlade riksdagen den svenska 

alkoholpolitiken fortsatt med en restriktiv hållning (bland annat med den s.k. motboken, som 

ransonerade alkoholinköp), vilket således på senare år har lett till införandet av Systembolaget 

(Systembolaget, historia, 2015). 

Nederlaget i förbudsomröstningen tros bero på att frågan förlorat sin aktualitet och sin 

prestige i åren före dess skeende. Sen hade nykterhetsrörelsen minskat något i medlemsantal, 

vilket blandat med tidigare erfarenheter av förbud i andra länder och den ekonomiska 

depressionen dämpat den entusiasm som förbudssidan tidigare haft (H. Johansson, 1947, s 

234, refererad i Johansson, 1995, s. 28). Oavsett så ändrade rörelsen strategi i sitt 

förhållningssätt, och alkoholen blev som vi kan se idag långsamt mer normaliserad. I 

alkoholforskningen idag brukar det talas om det s.k. ”brännvinsbältet”, där man avser prata 

om Ryssland och Skandinavien i första hand. Här dricks vodka och brännvin, och ruset anses 

som nästintill narkotiskt i kontrast till den kultur som finns i de vinproducerade länderna neråt 

i Europa (Frånberg, 2001). Den dryckeskultur som finns i de skandinaviska ländernas 

kännetecknas av stora mängder alkohol på en gång (Kühlhorn, 1998, s. 57). I många 

hänseenden var det detta beteende och synsätt kring alkohol som fanns tiden före 

förbudsomröstningen, som bröts i och med nykterhetsrörelsens framgångar men som 

fortfarande ligger latent i vårt samhälle. 

2.4 Dagens sanning – om konsumtion förr och nu 

Exakta siffror för hur höga siffrorna för alkoholkonsumtionen var före Systembolagets 

införande på 50-talet har visat sig vara någorlunda svåra att få tag i och anses i det här arbetet 

heller inte vara relevanta, då arbetet i sig utgår från det generella synsättet kring alkohol och 

inte angriper en historisk forskningsansats. Statistiken som redovisas kort i nedanstående 

löpande text ämnar belysa utvecklingen blandat från 1979 och 2004 till dags dato (2015), för 

att ändå ge lite mer bakgrund av modernt alkoholbruk och nykterhetsengagemang. 

1979 utförde SIFO en intervjuundersökning i samarbete med Försäkringsbolaget Ansvar och 

Sveriges nykterhetsorganisationer. Anledningen var att intervjuformulär fråga medlemmar ur 

nykterhetsorganisationerna om sin livsstil, och sitt engagemang. Man har även i redovisandet 

av studien använt sig av tidigare statistik för att kartlägga bland annat aspekter om hur 

nykterhetens lokalisering ser ut i det svenska samhället. (Zetterberg et al, 1979, s.13) Studien 

fastställer att de helnyktra 1977 utgjorde närmare var femte svensk vuxen, detta baseras på en 

SIFO-undersökning med ungefär 2000 intervjuade mellan 18-70 år. Andelen helnyktra 

människor var enligt denna sammanställning som högst bland Östergötland, Jönköping, 

Kalmar, Kronoberg och Halland med uppemot 33 procent som var helnyktra. 
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Norrlandsdistrikten med Norrbotten, Västerbotten och Jämtland uppvisade drygt 26 procent 

vuxna (Zetterberg et al, 1979, s. 13-14). 2012 genomförde Centrum för socialvetenskaplig 

alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet en då årligt förekommande 

studie i alkoholkonsumtionen i Sverige. Denna baseras på en löpande intervjuundersökning 

som 1500 personer får svara på varje månad. Enligt denna undersökning är Norrbottens, 

Västerbottens och Jönköping län bäst vad gäller nykterhet, med runt 37 procent av kvinnorna 

som är nykterister och mellan 25-27 procent av männen. De distrikt som i undersökningen 

från 1977 var bäst rankade är uppe i ungefär samma siffror som då på den kvinnliga sidan, 

men har tappat främst bland män; Halland, Kronoberg och Kalmar ligger på en procentandel 

nyktra män mellan 14-18 procent (SoRAD, 2012, s. 35-36). Folkhälsomyndigheten skriver i 

sin årsrapport från 2014 om folkhälsan i Sverige att var femte man och var åttonde kvinna 

riskkonsumerar alkohol. Andelen män och kvinnor med riskkonsumtion har dock minskat 

sedan 2004 (FHM, 2014, s. 95-96). Bland ungdomar i årskurs nio har konsumtionen minskat 

under 2000-talet; från över fyra liter bland killar och år 2002 till strax över två liter och år 

2014. För flickor samma årsspann fast från tre liter till runtomkring 1,5 (FHM, 2014, s. 98-

99). 

Gällande konkreta medlemssiffror så hade IOGT och de resterande 

nykterhetsorganisationerna runt 1910 sin absoluta topp med 160 000 medlemmar, alltså runt 

tre procent av den totala befolkningen i Sverige. Total uppgick alla organiserade nykterister 

till runt 310 000 medlemmar (IOGT-NTO Kronoberg, 2015). Idag har IOGT-NTO som 

organisation runt 30 000 medlemmar. (IOGT, Om oss, 2015) Detta är långt mycket mindre än 

de nykterister som finns redovisade i statistiken. Statistiskt sett går alltså 

alkoholkonsumtionen nedåt, vilket är den bakgrund som rörelsen nu får förhålla sig till. 

Andelen nykterister tycks vara stadig, men medlemsantalet har gått ned. Det finns goda 

förutsättningar för organisationerna att växa, om man endast ser till de nykterister som finns i 

samhället. Idag arbetar IOGT-NTO med allt från socialt arbete, till alkoholrådgivning, inom 

politiken och hos de enskilda föreningarna arrangeras mängder med evenemang för 

medlemmar och intresserade. (IOGT, Vårt arbete, 2015) 

2.5 Tidigare forskning korrelaterat med denna studie 

Det finns mängder med tidigare forskning inom ämnet folkrörelser, och IOGT-NTO-rörelsen. 

Den tidigare nämnda intervjuundersökningen som genomfördes 1979 av Sifo har gått in på 

frågor i sin undersökning om vad som är viktigt för medlemmarna inom nykterhetsrörelsen 

och vad som skiljer de från andra. Det har bland annat i denna frågats de intervjuade ur en 

kvantitativ synvinkel varför de har velat vara kvar i rörelsen. ”Vill stödja organisationens 

idéer” har varit det alternativ som flest har svarat (Zetterberg et al, 1979, s. 30). 

Frågor om ideellt engagemang och vad som driver individen är ämnen som tas upp i en 

kandidatuppsats från 2007; ”’Det är ganska fantastiskt egentligen - att jobba ideellt.’ En 

sociologisk studie om människan och motivet bakom det ideella arbetet.” I denna kan man 

dock se att det är en långt mer övergripande forskning kring ideellt arbete som gäller (Panova, 

Sköld och Österberg, 2007). Detta till skillnad från detta arbete som fokuserar mer på 

nykterhetsrörelsen och dess medlemmars motivation. I en annan kandidatuppsats från 2013 

skriver Cecilia Wagenius en kvantitativ studie om ideellt engagemang och vad det har för 

effekt på individen. Här är syftet att se om något positivt tillförs individen i dennes 

engagemang (Wagenius, 2013, s.5) Nykterhetsrörelsen rent generellt och dess historia 

diskuteras i en kandidatuppsats från 2006 (Jonsson och Pettersson, 2006) Slutligen har under 

det här arbetets gång lyckats hitta ytterligare en kandidatuppsats från 2007 om folkrörelserna i 

kontrast till välfärdssamhället. (Tervaniemi, 2007) Dock så har ingen av dessa enligt mig den 

individuella forskningsansats som föreligger denna uppsats.  



11 

 

3. Teori 

3.1 Interaktionsritualen och emotionell energi 

Sociologen Randall Collins har skapat en teori om grupprocesser, som bygger på bland annat 

Goffman och Durkheim, om hur och varför man som individ dras till olika sociala fenomen, 

och vad dessa ger individen. Man kan grundläggande säga att i mötet med andra människor i 

vardagen så uppstår sammanhållning och en process startas som antingen ger en något eller 

tar något ifrån en. Man väljer t ex. att prata med vissa människor hellre än andra, kanske för 

att de är mest lik en själv, eller av någon annan anledning. När ett möte i vardagen ger en 

människa nog mycket glädje, eller livskraft om man så vill, så uppstår en interaktionsritual 

och om man upprepar detta möte eller denna händelse flera gånger så uppstår en kedja av 

interaktionerna. 

Det är denna interaktionsritualkedja, alltså de ritualer man har flertalet gånger i vardagen med 

andra människor, som enligt Collins skapar en positiv (eller negativ) emotionell energi (EE) 

för individen. Den emotionella energin är en central effekt av interaktionsritualerna. I 

emotionssociologin hävdas att emotionerna är de som är samhällets lim och det som håller 

samhället uppe: den samlade energin av sammanhållande grupper. Utgången och således 

också målet med interaktionsritualkedjor är känslan av sammanhållning med den egna 

gruppen, och känslan av sammanhang med den gruppen som har varit eller är (Collins, 2004, 

s. 108). Collins menar att lyckade interaktionsritualer, som ger EE till alla deltagarna i 

gruppen, stärker gruppens sammanhållning och självförtroende och får en att vilja träffas mer 

igen. Det motsatta förhållandet händer när ingen EE uppstår, och ritualen misslyckas. Collins 

säger att människor är ”EE-styrda” och att människan medvetet eller omedvetet kommer 

försöka söka upp situationer där EE kan fyllas på. Sen kan de som redan har hög EE ta med 

sig den in i nästa ritual, där den sprids och människan med hög EE får en central plats i 

gruppen (Wettergren, Starrin och Lindgren, 2008, s.21). 

Interaktionsritualkedjorna utmärks av fyra olika ingredienser som ska finnas för att den ska 

vara fungerande: 

 Kroppslig närvaro. Att deltagarna ska vara samlade på samma plats argumenterar 

Collins för är en tidigare huvudförutsättning för interaktionsritualerna. Idag kan dock 

samma känsla av EE uppnås men, argumenterar Collins för, då måste deltagarna trots 

allt kunna se och höra varandra, eller allra minst någotdera (Collins, s. 54-55). Ett 

klassiskt nytt exempel på detta är TV:n eller Skype-samtalet där utgången blir mer 

ritualistiskt med dessa medel. 

 Symboliska eller fysiska gränser till omvärlden (vi och dem). En tydlig avgränsning 

att gruppen man är med skiljer sig från massan. 

 Delat fokus på gemensamma symboler. Symboler som är viktiga för gruppen som 

delas av deltagarna. Kan vara allt från att se TV (som då blir symbolen) till att 

deltagarna är intresserade av något speciellt. 

 Delad sinnesstämning. Alla kanske är glada, ledsna över att en anhörig har dött på 

begravning eller dylikt. 

Det finns flera olika typer av ritualer som blandar ingredienserna på olika sätt. Här finns 

”formella ritualer” (som religiösa, utöva sporter mm), ”naturliga” ritualer (de vanliga 

interaktionerna i vardagen, t ex. ett samtal med familjen), ”medierade” ritualer (TV, telefon 

mm). Sen finns även ”ansiktet-mot-ansikte”-ritualer, där deltagarna måste vara närvarande för 

att ritualen ska kunna fungera (Wettergren, Starrin och Lindgren, 2008, s. 21). 
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Collins teorier är intressanta då de speglar vad det är som drar ihop människor, och vad det är 

som skapar mervärde i sociala interaktioner med andra människor. Föreningsliv och de 

aktiviteter som detta innefattar är i allra högsta grad interaktioner mellan människor som i 

många fall skapar mervärde och som får en att vilja återkomma till samma situation igen. 

Collins teori om interaktionsritualkedjor kan således anpassas och överföras på 

föreningsträffar eller dylikt, för att förklara vad som ger en känsla av EE och vad som skapar 

motivation. Modellen med de olika ingredienserna som ska finnas med under en aktivitet kan 

diskuteras i förhållande till olika aktiviteter.  

3.2 Putnams studier och syn på socialt kapital  

Bakgrunden till sociologen Robert D. Putnams arbete och teorier ligger i viljan att förstå hur 

demokratiska institutioner arbetar och vilka förutsättningarna är för att starka, representativa 

institutioner ska kunna bildas med stöd i medborgarnas behov? (Putnam, 1996, s. 13, 17) Han 

och hans forskarlag ämnade undersöka den decentralisering som skedde i Italien under 1970-

talet, då en omstrukturering från centralt regeringshåll skedde. Detta innebar att invånarna 

som tidigare varit tvungna att vända sig med sina mellanhavanden till Rom istället fick vända 

sig till regionalt valda organ (Putnam, 1996, s. 16). Mellan 1970 och 1989 genomförde 

forskarlaget över 700 personliga intervjuer med medlemmar från de berörda undersökta 

regionerna i Italien och ytterligare intervjuer med opinionsbildare. De skickade ut 

brevenkäter, gick igenom statistik och fallstudier. Kort sagt hade de en god koll på regionerna 

och dess befolkning (Putnam, 1996, s. 27). 

Studiens visade på ett flertal saker. Bland annat konstaterades att vissa av de italienska 

regionerna är: 

”… välsignade med starka nätverk och normer för medborgerligt engagemang, 

och andra är belastade med en vertikalt strukturerad politik, ett splittrat och 

isolerat samhällsliv och en misstroendekultur. Dessa skillnader i samhällslivet 

visar sig spela en avgörande roll i förklaringen till att institutionerna lyckas” 

(Putnam, 1996, s. 29). 

Putnam och forskarlaget såg att i de regioner där föreningslivet blomstrar, och där 

medborgarna intresserade sig för samhällsfrågor, fanns också ledare som tror på 

demokrati och att ju starkare medborgaranda desto bättre styrs regionen. Det blir också 

ekonomiskt en mer effektivt styrt region (Putnam, 1996, s. 121, 126). De kom fram till 

att den grad av medborgerlig samhörighet som redan fanns i regionerna påverkade de 

nya institutionernas fungerande (Putnam, 1996, s. 146). 

Utifrån detta resultat utvecklades tankar om socialt kapital och dess korrelation till ”det 

kollektiva handlandets dilemman”. Med detta sistnämnda begrepp avses att det i många 

sammanhang kan anses vara lönsamt för alla parter involverade med samarbete, men 

eftersom man aldrig kan vara helt säker på att den andra parten kommer göra samma 

välgärning tillbaka till en som man har gjort till denne, blir det mer lönsamt för en själv 

att göra det som man vet fungerar även om detta råkar ge en mindre. Under dessa 

förhållanden anser båda parterna att samarbete inte fungerar, och tillit finns helt enkelt 

inte. Alla samhällsinstitutioner bygger dock på förhållandet av att lita på att dessa 

problem löses (Putnam, 1996, s. 197-198). 

Det sociala kapitalet, menar Putnam, är ”inslag i samhällsorganisationen, till exempel 

förtroende, normer och nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten genom att 

underlätta samordnade operationer” (Putnam, 1996, s. 201). Putnam menar att det 

sociala kapitalet är nödvändigt för att kunna övervinna ”det kollektiva handlandets 

dilemman” (Putnam, 1996, s. 201). Förtroende är en nödvändig komponent i det sociala 
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kapitalet och Putnam menar därför att den ständiga ackumuleringen av det sociala 

kapitalet är en avgörande del till varför den medborgerligt uppbyggda delen av Italien 

fungerat så väl (Putnam, 1996, s. 205-206). Det sociala kapitalet blir här enligt Putnam 

en grundkomponent i att bygga upp och utveckla demokratiska institutioner. 

Det sociala kapitalet kan påverka individers och gruppers produktivitet. Det är då 

samtidigt en privat såväl som en offentlig vara, d.v.s. att när man investerar i det sociala 

kapitalet så går vinsten dels tillbaka till individen själv, men också till de 

omkringstående. Det sociala kapitalet kan vara något gott och inkluderande, men också 

något väldigt exkluderande som kan styras till illvilliga syften. Socialt kapital kan också 

vara långvarigt och nära, eller kort och flyktigt (Putnam, 2006, s. 18-22). Putnam gör en 

distinktion mellan två olika dimensioner av socialt kapital: det överbryggande 

(inkluderande) och det sammanbindande (exkluderande). Överbryggande socialt kapital 

kännetecknas i organisationer som tar med alla oavsett och som skapar en bredare 

sammanhållning, medan den sammanbindande tätare drar ihop sig gruppen och 

distanserar sig från omvärlden (Putnam, 2006, s. 22-23). Båda dessa dimensioner skapar 

positivt socialt kapital på sitt sätt, även om man kan tänka sig att det i den 

sammanbindande gruppen är lättare att gå över och att det hela får en negativ klang. 

Kort sagt är det sammanbindande/överbryggande positiva sociala kapitalet det sociala 

smörjmedlet i världen (Putnam, 2006, s. 23).  

I sin bok ”Den ensamme bowlaren” utvecklar Putnam (2006) sina resonemang kring 

socialt kapital och hur medborgarrättsligt drivna organisationer hjälper samhällens och 

institutioners framgångar. I denna bok lägger Putnam om sitt fokus till USA, och 

analyserar förhållandena där. Syftet har här varit att se vad som hänt med 

medborgarengagemanget och samhällslivet i Amerika (Putnam, 2006, s. 18). Putnam 

har i sina analyser kommit fram till att hur man än mätt så har det sociala kapitalet 

urholkats stadigt under de senaste två generationerna, vilket har haft och fortsätter ha 

stora negativa effekter på samhällslivet (Putnam, 2006, s. 302). Studierna har med en 

betryggande stor forskningsbakgrund också visat på att mer socialt kapital och ett större 

samhällsengagemang skulle kunna förbättra amerikanernas tillvaro (Putnam, 2006, 

s.310). Putnam ställer sig frågan om det moderna samhället ofrånkomligen lett till ett 

ras av det sociala kapitalet och föreningslivet, eller om det går att göra något åt det. Han 

konstaterar snabbt att man kan har mycket att lära sig av historien, och att det inte är en 

omöjlighet att förbättra situationen (Putnam, 2006, s. 386, 421). Utifrån detta formulerar 

han en del förbättringsområden. 

En strategi som fungerar säger han är att fokusera på att bygga upp medborgarandan hos 

unga och att dessa sedan kommer föra med sig den andan in i vuxenlivet.  Detta kan ske 

genom att skolor borde undervisa i medborgarkunskap, och visa den påverkanskraft som 

elever har. Frivillig samhällstjänst är också en sak som just bygger 

medborgarengagemang, om de är regelbundna och väl utarbetade. Detta koncept bygger 

på att elever får hjälpa till med samhällsfrågor under skoltid. Just unga tycker Putnam är 

viktigt att fokusera på, då dessa är framtidens vuxna. Vidare diskuterar han bredare hur 

man kan lägga speciellt fokus på att bygga upp socialt kapital på arbetsplatser, 

stadsplanering, religion, konst/kultur samt politik/offentlig verksamhet (Putnam, 2006, 

s. 422-425). Sammanhang, samhörighet och engagemang är nyckelord för Putnam i 

uppmaningarna. 

Avslutningsvis kan här nämnas att Putnam i boken får tillfälle att lovorda den 

skandinaviska kulturens höga föreningslivsengagemang, och han konstaterar att det 

höga sociala kapital som finns i Skandinavien korrelerar med detta. Han konstaterar 

även att i de delstaterna i USA med större andel skandinaver är det sociala kapitalet 
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högre (Putnam, 2006, s. 295, 309). Putnams teorier och forskning om socialt kapital blir 

intressant eftersom det just belyser engagemang och det samhälleliga läget. Att ställa 

hans teorier till ett resonemang om nykterhetsrörelsens funktioner i samhället och 

motivationen till engagemang är intressant. 

3.3 Meluccis komplexa samhälle och nya sociala rörelser 

Italienaren Alberto Melucci omdefinierar begreppet sociala rörelser från den klassiska 

definitionen där man pratar om specifika rörelser till ett mer enhetligt begreppssystem och en 

större social konstruktion. En social rörelse är för honom en interaktionsprocess, i vilken 

individens kollektiva identitet skapas. Melucci säger att den sociala rörelsen är ett 

handlingssystem som kännetecknas av tre dimensioner: solidaritet (där en känsla och en 

definition av ”vi” skapas), att den alltid befinner sig i relation till en social konflikt (som den 

delar med en opponent som den strider med om materiella eller kulturella värden) och 

slutligen producerar den sociala rörelsen en social förändring (där den överskrider de sociala 

system och normer som finns). Sociala rörelser är komplexa och motsägelsefulla sociala 

konstruktioner (Peterson och Thörn, 1992, förord till Melucci, 1989, s. 10-11). 

Samhällsvetenskaperna idag tycks vara överens om att efterkrigstiden har lett till stora 

strukturella förändringar i samhället. Vanligtvis brukar man se dessa förändringar som ett 

senare skede av klassiska sociala händelser, såsom industrialismen eller kapitalismen och 

lägga till ”post-” eller ”sen-” före dessa klassiska traditioner, för att belysa att det är något 

som har skett senare men som ändå förhåller sig och är nära besläktat till dem. Melucci anser 

dock att sociologin och vetenskapen alltför lätt pressar in ett nytt förhållningssätt ihop med 

det gamla, och att det riskerar försvåra analyseringen av samhället eller att se det som det är. 

Han vill hellre förorda användandet av flera olika begrepp, en blandning, eller att använda sig 

av beteckningen ”det komplexa samhället” för att beskriva dessa skiftningar (Peterson och 

Thörn, 1992, förord till Melucci, 1989, s. 12-13). 

I det komplexa samhället har det uppkommit ”nya” sociala rörelser som skiljer sig från de 

gamla. Han menar att detta utmärker sig från två synpunkter: dels finns inte längre de 

förutsättningar som krävs för en rörelse av sådan sammansätt karaktär, där alla involverade 

kämpade för ett så stort gemensam mål och där medlemmarna i regel var likadana i klass, 

uppväxt mm. Exempel här är arbetarrörelsen. Idag kännetecknas rörelserna av att vara 

blandade och att målsättningen är mindre utmärkande. Det andra Melucci poängterar är att de 

gamla rörelserna kännetecknades av att de var knutna till en föreställning i samhället om att 

vara bärare av historisk förändring och ny social förändring. Idag har rörelserna som kommer 

inte samma ansats. De ”nya” sociala rörelserna, säger Melucci, utmärks av att ändå vara 

blandningar av de gamla sociala rörelserna och har ofta element från förr. Det som skiljer de 

från de gamla är snarare främst att de uppträder i det nya komplexa samhället, och påverkas 

av detta (Peterson och Thörn, 1992, förord till Melucci, 1989, s. 7-8). 

Detta är en teori som kan anpassas på nykterhetsrörelsen, och kan hjälpa till och förklara den 

samhällsförändring som skett. Många element från det som rörelsen har haft och har varit 

känns igen när man analyserar hur Melucci resonerar. 

3.4 Globalisering, modernitet och individualism 

Globalisering är ett begrepp som har blivit allt mer populär på senare år, inom politik, 

ekonomi och inom mediavärlden. Denna handlar om att människor allt mer och mer lever i 

samma världsrymd, och detta medför att individer, grupper och även hela nationer blir allt 

mer ömsesidigt beroende av varandra. Man brukar prata om en mängd olika faktorer som 

ligger till grund för globaliseringen. Det är en samverkan mellan politiken, kulturen, 
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ekonomin samt sociala faktorer som har hjälpt det att bildas. Informations- och 

kommunikationsteknologin har gjort att den har kunnat spridas och omfatta människor över 

hela världen (Giddens, 2007, s. 61). Globaliseringen har haft många olika effekter på 

samhället som vi lever i. Världen rör sig mot en enhetlig ekonomi, och inter- och 

multinationella företag kan öka och bli större och större. Länder som tidigare haft sin egen 

kultur påverkas av varandras kultur, och istället för nationsmedborgare blir man snarare en 

”global” medborgare (Giddens, 2007, s. 71-72).  

Sociologen Anthony Giddens har utvecklat teorier som handlar hur denna globalisering och 

det moderna samhället påverkar individen och självidentiteten. Idag lever vi i ett skenande 

samhälle, alltså en värld som kännetecknas av ständigt nya risker och en grundläggande 

osäkerhet. Till detta ställer Giddens begreppet tillit, som handlar om det förtroende vi har för 

individer eller institutioner. De traditionella former av tillit som vi har haft tenderar lösas upp 

i en värld med snabba förändringar, då de tidigare baserades på lokala relationer och 

sammanhang. Idag påverkas vi av människor vi aldrig förr ser eller möter och som kan leva 

långt borta. Relationerna blir av en global art, och tilliten innebär att vi tror på ”abstrakta 

system” och att vi litar på samhällets uppbyggnad. Det är detta samhället bygger på, att vi litar 

på att banker tar hand om våra pengar eller att vi får något för de siffror vi har på 

kontoutdraget. För att vi ska kunna hantera de risker vi har runtomkring måste vi ha tillit till 

myndigheter och institutioner, annars blir det kaos och ångest (Giddens, 2007, s. 128).  

Att skapa sig denna grundläggande trygghet, att skapa sig en känsla av att man delar en 

verklighet med andra människor och att utesluta en mängd olika möjligheter till förmån för ett 

val i det vardagliga livet och att skapa kognitiva meningsramar är vad Giddens (1997, s. 48-

50) kallar för ontologisk trygghet, som är viktig för uppbyggandet av självet. Att känna sig 

ontologiskt trygg handlar om att vara trygg i världen. Den ontologiska tryggheten skapas 

ursprungligen från det man från tidig barnålder får tillägnat rutiner och vanor av sina föräldrar 

och vid den framväxt av relationer som sker mellan barnet och dess omsorgstagare (Giddens, 

1997, s.51). Det är i uppväxten, i relationen med andra människor och i tilliten till dessa som 

är ursprunget till upplevelsen av en stabil yttre värld och en integrerad självidentitet (Giddens, 

1997, s. 66).  

Med detta resonemang bakom oss ser vi att för att människan ska kunna leva i samhället så 

behövs en grundläggande ontologisk trygghet för människor och institutioner. Förr har denna 

trygghet kommit enbart lokalt till oss; i vårt möte med andra människor i vår vardag där vi 

fysiskt befinner oss. I och med globaliseringen har dock andra aspekter förts in. Vi påverkas 

av människor längre bort från oss, och de snabba förändringarna i världen kan lätt göra att 

hopplösheten eller ångesten inför de risker och de många valmöjligheterna vi har överväldigar 

och tar över oss. Stabilitet får vi i sambandet med andra människor, men då just samspelet 

med andra människor har förändrats och blivit mer global blir frågan hur vi ska anpassa oss. 

Ångesten kan, i en tolkning, ligga närmare ytan än någonsin tidigare p.g.a. globaliseringen. 

Här blir dessa teorier intressanta då man kan tänka sig att nykterhetsrörelsen, eller 

folkrörelserna om man så vill, kan erbjuda platser där ångesten dämpas genom lokala 

sammanhang. Ett mer traditionellt trygghetsstöd kan vara det som rörelsen kan erbjuda. 

Globaliseringen påverkar alltså i allra högsta grad individerna, inte heller minst genom 

uppkomsten av individualismen. Våra personliga liv har förändrats i grunden som en följd av 

globaliseringens starka krafter, som kommer in i våra liv via internet, media och 

populärkultur. Vi påverkas vardagligen av globaliseringen, och den tvingar oss att 

omdefiniera de aspekter som gäller hur vi relaterar till vår familj, kön, sexalitet och en mängd 

andra aspekter. I vårt tidevarv har individen fått större möjligheter att forma sina liv. Tidigare 

hade religion, kön, samhällsklass, traditioner eller vilket arbete ens föräldrar har innebära 

möjligheter och återvändsgränder för denne. Idag konstruerar människor sig själva och sin 
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egen identitet, och bestämmer själva vilka de är och vad de vill göra. Traditioner löses upp 

och de sociala koderna man tidigare levt efter är inte längre lika starka. Globaliseringen 

skapar individualisering och får oss att leva mer öppet och anpassningsbart till en ständigt 

föränderlig omgivning (Giddens, 2007, s. 75). Detta har skapat en individuell frihet för 

människan, men samtidigt har det också gjort det svårt att hantera gemensamma, sociala 

frågor. Som Zygmunt Bauman (2001, s. 64) säger: ”Baksidan av individualiseringen tycks 

vara medborgarskapets krackelering och långsamma upplösning.” De intressen som individen 

har sammanfaller helt enkelt inte med det som gäller allmänheten. 

Detta blir intressant för detta arbete ur den synvinkeln att individualismen är det rådande i 

samhället idag, samtidigt som folkrörelseengagemang förutsätter gemenskap. Kan man då här 

ana en tydlig samhällelig funktion som folkrörelserna, och nykterhetsrörelsen, utför? Kan 

rörelsen bli en slags grundläggande utbildning i värdet av medborgerlig gemenskap? 

3.5 Artiklar och fördjupad forskning 

3.5.1 Varifrån kommer det sociala kapitalet? 

Professorn Bo Rothstein från Göteborgs universitet diskuterar i en artikel som publicerats i 

Socialvetenskaplig tidsskrift nr 2-3 från 1998 (s. 164-170) varifrån socialt kapital kommer 

ifrån. Han inleder med att ge en grundläggande bild av hur forskningen kring det sociala 

kapitalet är, och vad det definieras som. I denna rapport har en liknande sammanställning 

skett utifrån Robert Putnams synsätt tidigare i denna teoridel.  Sambandet mellan demokrati 

och det sociala kapitalet som Putnam framhåller för även Rothstein fram och diskuterar, och 

hur frivillighetsorganisationer samt medlemsburna rörelser skapar mer socialt kapital. En 

bortglömd del som få tänker på är dock enligt Rothstein att i Putnams studie från Italien så 

lyfts även hur de politiska statliga institutionerna arbetar fram som ett sätt att bygga socialt 

kapital. I de samhällen där medborgarna inte känner att de ens kan lita på de statliga 

institutionerna är det svårt att bygga upp ett förtroende för de ens medmänniskor. Det sociala 

kapitalet kan lika gärna vara en effekt av hur institutionerna fungerar som av hur många som 

är medborgerligt engagerade  

Rothstein lyfter upp en surveyundersökning som har gjorts vid Göteborgs universitet, där 

svarspersonerna fick svara på frågan om de litar på andra människor i allmänhet. Resultatet 

finner han tyder på två saker. För det första: att ju mer man litar på andra människor desto mer 

litar man på institutioner eller vice versa. Och för det andra: att i de samhällen där man litar på 

andra människor mer så har polisen och domstolarna mer förtroende. Detta resultat påpekar 

Rothstein är något svagt, men som ändå pekar i en riktning, och ger belägg för att 

institutionerna även påverkar det sociala kapitalet. I slutet diskuterar han varför det är så att 

man litar mer på polis och domstol i de samhällen med större socialt kapital och tillit, när det 

rimligtvis borde vara tvärtom. Här nämner han att i de samhällen där man litar på att 

polis/domstol sköter sig och straffar de som straffas bör litar man också på att ens 

medmänniskor vet om detta och beter sig bra, därför uppstår här socialt kapital. På motsatta 

änden litar man inte på att de kommer straffas och därför inte heller på dem. Slutligen 

konstaterar han att ”Stabila och förtroendeingivande rättsstatliga institutioner ger upphov till 

utökat mellanmedborgerligt förtroende som gör demokratin möjlig” (Rothstein, 1998, s. 170). 

3.5.2 60- till 70-åringars tal om den egna alkoholkonsumtionen 

I denna intressanta artikel från Socialvetenskaplig tidsskrift nr 3-4, 2012 (s. 170-183) 

undersöker universitetslektorn Kajsa Billinger hur den äldre åldergruppen som är född under 

40-talet resonerar om sitt förhållande till alkoholen och vad som är ett acceptabelt och 

oacceptabelt drickande. Hon menar på att denna åldersgrupp har varit med om en förändrat 

förhållningssätt till alkoholen under sina liv. Hon konstaterar också att under åren 2000-2010 
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har andelen äldre 60-79 år som vårdas för skadligt alkoholbruk ökat med 45 procent. Här 

finns alltså stora skillnader. Studien bygger på en fokusgruppsintervju med fyra fokusgrupper, 

och ämnar komma fram till hur de äldre intervjuade ser på sina liv och sin 

alkoholkonsumtion. 

Det som hon kom fram till i sin studie visar att den dominerande identitetskonstruktionen hos 

deltagarna var att de var livsnjutare som drack alkohol för att förgylla tillvaron. Deltagarna 

var dock inte utan moraliska överväganden i sin konsumtion, utan alkoholen var fortfarande 

en laddad fråga att diskutera. När alkoholen tas upp diskuteras huruvida det är hedervärt eller 

klandervärt att dricka, och den egna alkoholidentiteten hos deltagarna byggs upp i relation till 

rådande alkoholnorm. 

3.5.3 Full sysselsättning! Frivilligt arbete och annat arbete i Sverige och några 
andra europeiska länder 

Forskaren och docenten Eva Jeppsson Grassman vid Stockholms universitet diskuterar i 

denna artikel från Socialvetenskaplig tidsskrift nr 2-3 från 1998 (s. 128-143) hur vanlig 

frivillighetssektorn är i Sverige i jämförelse med andra europeiska länder, och vad 

skillnaderna kan bero på. Jeppsson Grassman undersökte tio stycken europeiska länder och 

gjorde en jämförelse mellan dessa och Sverige. Hon fann att, utöver Nederländerna, så var 

frivilligarbete mer vanligt i Sverige än i de övriga länderna rent generellt. Studierna visar även 

på att det i Sverige fanns ett egenvärde i frivilligarbetet, och att det var en viktig del i 

fastsällandet av demokratin. 

Det svenska frivilligarbetet är i långt högre grad kopplat till föreningslivet, och att drygt 86 

procent av de svenskt frivilligt aktiva var medlemmar i den organisation de utförde frivilligt 

arbete för, till skillnad från de lite drygt 55 procenten i andra undersökta länder. Resultaten 

visar alltså avslutningsvis på att den svenska modellen inte har kvävt det svenska 

föreningslivet och att det fortsätter att expandera och byggas upp under välfärdssamhällets 

fana. Det finns heller inget belägg för att anta att svenskt frivilligarbete har minskat. 

3.5.4 Kontroll, kultur, identitet: Nordisk nykterhetsrörelse mellan stad och 
landsbygd 
Lennart Johansson diskuterar i denna artikel hämtad från Nordisk alkohol-och 

narkotikatidsskrift vol. 18 2001 (s. 337-349) skillnaderna mellan nykterhetsrörelsens 

utbredning och utveckling på de nordiska landsbygderna och i städerna ca 1880-1930. Främst 

baserar sig dock tankarna häri med Sverige som analysområde. Han ställer i början av artikeln 

upp två frågeställningar: varför nykterhetsrörelsen som sådan initialt var som starkast i 

städerna för att sedan växa sig starkast på landsbygden och om det går att tala om samma 

nykterhetsrörelse under hela förloppet eller olika skeenden som avlöser varandra? 

Det han kommer fram till är att ursprungligen rörde sig nykterhetsrörelsens etablerande om 

industrialismens samt den västerländska kapitalismens införande och inflyttandet till städerna 

från landsbygden. Detta innebar skillnader i den rådande alkoholkonsumtionen, och i städerna 

såg man alkoholen som det största problemet för upprätthållandet av demokratin. 

Disciplinering och kontroll av arbetarklassen, kultur och bildning från städernas sida och 

deras intressen gjorde att rörelsen fick ett starkt uppsving i städerna. Senare förändrades den 

ideologiska grund som rörelsen hade, vilket gjorde att den passade in bättre och fick ett 

starkare fäste på landsbygden. Den blev bred kulturbevarande och i vissa fall även 

konservativ. Synen på alkohol i städerna blev radikalt annorlunda än på landsbygden. 

Gällande den andra frågeställningen menar Johansson på att man inte ska tala om en 

nykterhetsrörelse eller en ideologi. Nykterhetsfrågan fungerade som en brygga mellan olika 

synsätt, men stora förändringar fanns internt.  
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4. Metod 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

I den här uppsatsen har valet gjorts att använda en kvalitativ studie. Detta val har gjorts då en 

kvalitativ studie mer undersöker en situation eller företeelse ur ett helhetsperspektiv, och 

ämnar försöka hitta en bredare och djupare förståelse för människors handlingar och 

handlingarnas innebörder, medan kvantitativ metod arbetar och strävar mer efter 

kvantifierbara, formaliserade samt mätbara resultat (Eriksson, NE, 2015). I den kvalitativa 

studien uppstår en jag-du-relation och empatiska aspekter i forskningssammanhanget uppstår 

då forskaren blir en del av det undersökta, till skillnad från den kvantitativa formen där en jag-

det-relation existerar och där forskaren snarare tar distans från den intervjuade och en 

objektivitet är viktig för resultatets validitet (Led Duc, 2007). 

I den här studien förutsätter syftet och frågeställningarna att ett helhetsperspektiv tas för att 

komma fram till resultat. Tanken har varit att utifrån ett fåtal intervjuer med personer 

involverade inom nykterhetsrörelsen analysera motivationen och drivkraften bakom det egna 

engagemanget samt den hur synen är på rörelsen, vilket är ett scenario som blir varken 

validiskt rimligt eller trovärdigt utifrån den kvantitativa ansatsen med ett kvantifierbart 

synsätt. Endast den djupare förståelsen i kvalitativ metod kan ge de svar och resultat som 

eftersträvas. Inom den kvalitativa metodologin finns det flertalet sätt att arbeta på. Det här 

arbetet har valt att använda sig av en blandform av s.k. grundad teori (grounded theory på 

engelska) och ett hermeneutiskt synsätt samt vad detta innebär. Grundad teori är en 

strukturerad forskningsmetod som inte använder sig av detaljregler för att stoppa forskaren 

och dennes kreativitet i sin process. Allt som forskaren stöter på under sin forskningsprocess 

kan användas i framställandet av resultatet. I början av arbetet läser ej forskaren på om 

rådande teoribildning och gör en litteraturöversikt utan forskaren eftersträvar istället att under 

arbetets gång framställa egna teorier kring fenomenet man generellt undersöker, genom 

observationer av händelser och djupare analys. När sedan de centrala bitarna av 

undersökningen framträtt kan forskaren börja analysera tidigare teorier (Thulesius et al. 2004, 

s. 3067-3068). 

I denna studie har tanken varit att generellt i intervjuerna ställa frågor rörande ämnet, men 

därefter låta intervjupersonerna själva fundera och att tankar kring forskningsområdet på detta 

sätt ska väckas. Utifrån detta synsätt har sedan intervjufrågorna byggts upp. Här förhåller sig 

uppsatsen till metoden grundad teori, även om den på andra områden rörande själva 

analyseringsområdet där grundad teori enligt Thulesisus et al. (2004, 3067-3068) fokuserar på 

händelser mer än människor, snarare följer hermeneutiken på ett bredare plan. Uppsatsen 

ämnar heller tro att det finns någon exakt, ”sann” kunskap utan använder sig av subjektiva 

metoder och försöker förstå fenomenens mening. Detta i enlighet med hermeneutiken (Lantz, 

2013, s.60). Även en grundläggande teoretisk utgångspunkt i form av Robert Putnams teorier 

om social individualistisk isolering i samhället och övriga teorier om samhällets 

individualisering har funnits med i utformandet av de ursprungliga frågeställningarna, vilket 

kan anses frångå premisserna om ingen teoribildning före insamlandet av resultatet som 

grundad teori ställer upp. Jag anser dock dessa teorier i utformandet fungera mer som en 

generell förförståelse, alltså inte konkret som teoribildning inför arbetet. 

Genom att välja delar från grundad teori och anpassat den med ovan skrivna aspekter så att 

det passar detta arbete, har ett mer fritt arbetssätt under forskningsarbetet kunnat genomföras. 

Genom att hitta de för forskningsområdet relevanta delarna i varje enskild intervju och sedan 

gå vidare samt anpassa nästa intervju har en bredd på intervjumaterialet kunnat ske. Bland de 

negativa aspekterna så bör nämnas att intervjumaterialet i sitt ursprungliga skick kan te sig 



19 

 

som aningen tunt underbyggd såsom det presenteras i bilagan. Min första intervju blev också 

aningen svårkonverserad till en början för att sedan flyta på lättare under andra halvan av 

konversationen. Att sedan de följande intervjuerna gått betydligt bättre visar på det positiva i 

arbetssättet och överväger enligt mig de något negativa aspekterna.  

4.2 Avgränsning och urval 

Vid en genomgång av hur många personer jag skulle intervjua föll valet på åtta personer, i 

blandade åldrar och kön. Min tanke här var att fyra personer skulle komma från IOGT-NTO 

(25+) självt och fyra stycken från ungdomsförbundet UNF (13-25). Jag tänkte mig en 

uppdelning av båda förbunden där dels de yngre och de äldre inom respektive organisation 

fått ge sin syn och där även en könsaspekt tas in. Alltså så utgick jag ursprungligen från att 

försöka intervjua en man och en kvinna respektive från ålderskategorierna 13-19, 20-25, 30-

45 och 55-65. Detta ansåg jag skulle ge en bredd på arbetet och karaktärisera olika faser i 

livet, och antagningsvis också olika synpunkter på medlemskap. Hade studien varit större 

hade det varit intressant att ta med ännu fler personer från dessa åldergrupper, för att på så sätt 

få ett bredare underlag till de slutledningar uppsatsen kommit fram till. Om så hade blivit 

fallet hade kanske en kvantitativ ansats även varit intressant att delvis analysera. 

När jag valde mina intervjupersoner hade jag detta i åtanke, såväl som så pass många olika 

individer att studien inte skulle kunna verka ensidig. Åldrarna som intervjupersonerna hade 

var, som synes i studien, av olika art och fyra personer från respektive förbund har intervjuats. 

Vad gällande min ursprungliga tanke om två personer från ålderskategorierna jag specificerat 

här ovanför så blev inte det slutgiltiga inhämtandet riktigt så: sex av mina åtta 

intervjupersoner har kommit från ålderkategorierna 20-45 och sedan de resterande två från 

kategorierna 13-19 samt 55-65 respektive. Detta utfall skedde eftersom de personer jag hade i 

åtanke i början av studien inte var lediga eller gav den nyans jag ville ha i arbetet, och jag 

valde därför bort dessa i förmån för personer med andra sorters intressanta synvinklar. 

Könsfördelningen har dock hållits; fyra av intervjupersonerna är män och fyra är kvinnor. 

Kontakten med intervjupersonerna har främst skett genom att jag som forskare varit bekant 

med dem, eller så har de blivit rekommenderad till mig av andra personer inom 

nykterhetsrörelsen jag känner. Via telefon, Facebook och personliga möten har jag kontaktat 

intervjupersonerna och bokat intervjuer när det passat för dem. Intervjuerna med personerna 

genomfördes huvudsakligen under en treveckorsperiod, med samtliga av intervjupersonerna i 

någon slags tidigare koppling till Norrbotten. De är alla även just nu bofasta i länet. 

4.3 Intervjumetod och insamling 

Intervjuerna är utförda i en öppen form, med vissa tendenser mot en riktat öppen form, och 

lägger fokus på att intervjupersonerna själva ska få fundera samt att tankar kring 

forskningsområdet ska väckas. Den öppna intervjuformen lägger ett fokus på individens 

upplevelse av ett fenomen. Som forskare söker man att försöka hitta sammanhang i 

kunskapen man tillskansar sig empatiskt, ställer vida frågor och försöker med följdfrågor 

fördjupa den förståelse för vad respondenten vill belysa. Intervjuerna är dock riktat öppna på 

så sätt att de visserligen förhåller sig allmängiltigt öppna, men ändå inom ett fokuserat 

analysområde (Lantz, 2013. s. 47). Det som eftersträvas frågas, men andra aspekter viftas inte 

undan utan behandlas det också. Under intervjuerna märks uppsatsens hermeneutiska synsätt 

extra tydligt genom att inte anta en allmängiltig sanning hos intervjupersonerna utan snarare 

vara öppen och tänka sig att förståelse handlar om människor som tolkar, och att allt är 

relativt (Lantz, 2013. s. 60). 
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Alla intervjuer spelades in med intervjupersonernas godkännande, transkriberades och sedan 

har inspelningarna raderats av sekretesskäl. Eftersom att en av intervjupersonerna som 

intervjuats var minderårig (13 år) har ett uttryckligt godkännande från föräldrar, i fråga om 

intervjuns genomförande och redovisande, hämtats i samband med denna uppsats och dess 

slutförande. I resultatdelen har fokus i utformandet av löpande text även lagts på att det inte 

ska vara allt för lätt att avslöja identiteten hos intervjupersonerna.  

Vetenskapsrådet har listat två krav för forskning, varav det ena kravet är tänkt att skydda 

individen för kränkningar eller förödmjukelse. Detta kallas för individskyddskravet, och är 

uppdelat i fyra delar: Informationskravet (som innebär att forskaren ska informera de berörda 

om forskningsuppgiftens syfte), samtyckeskravet (som innebär att deltagare i undersökningar 

har rätt att bestämma om sin egen medverkan), konfidentialitetskravet (som innebär att 

personerna har rätt till anonymitet och att personuppgifterna ska förvaras på ett tryggt och 

säkert sätt) och slutligen nyttjandekravet (som innebär att uppgifterna endast får användas för 

forskningsändamål). Är dessa fyra delar uppfyllda är forskningen godkänd enligt 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 1990). I denna undersökning har detta krav tagits 

hänsyn till och respekterats. I och med att jag har värnat om personerna och deras integritet 

har jag uppfyllt kravet på det sätt som står beskrivet. Det andra kravet som Vetenskapsrådet 

lagt fram kommer behandlas under kapiteldel 4.5. 

4.4 Tillvägagångssätt och analys 

Efter att ha transkriberat av intervjuerna har jag använt mig av en kodning av dessa för att 

försöka hitta gemensamma nyckelord och teman som finns hos intervjupersonerna. Processen 

för detta har skett i flera steg: 

I steg ett har jag använt mig av en deskriptiv kodning, där jag har analyserat materialet och 

tittat närmare på hur intervjuernas innehåll rent konkret ser ut. Sen har jag tillskrivit olika 

koder för olika stycken i texten som är sammanhängande. På t.ex. alla platser i 

transkriberingarna som har handlat om personens uppväxt har jag använt mig av en sådan 

variabel; här handlar det krasst om vad intervjun innehåller, informationen. Koderna kan 

också röra känslor, språk eller andra attribut än bara allt det som är deskriptivt, men 

gemensamt är att man inte läser in egna tolkningar (Miles, Huberman och Saldaña, 2014, s73-

74). I steg två arbetar man med de redan utarbetade koderna från steg ett och arbetar vidare 

med tolkningar av dem. Här försöker man hitta mönster i koderna, förklaringar och teoretiska 

konstruktioner (Miles, Huberman och Saldaña, 2014, s73, 86-88). Ett exempel här kan vara 

att jag under uppväxtskoden hittar begrepp eller nyanser som jag kan tolka, och kanske skulle 

ha funnit ett mönster hos mina intervjupersoner; alla kanske har varit alkoholister eller haft 

familjemedlemmar som har varit det? I ett tredje steg kan man säga att det alltså är dessa 

sekundära koder som man sedan skapar sig en teoribildning kring. 

Efter steg ett har jag fört in mina koder och informationen från mina intervjuer i en matris. 

Matriser är tabeller som tydligare visar upp informationen från forskningen mer tydligt, detta 

för att förenkla det analytiska arbetet och är tänkt att ge en övergripande bild av 

intervjupersonernas tankar och synsätt såväl som att lättare belysa och ge svar på rapportens 

frågeställningar samt syfte. Genom matrisen har jag kunnat lättare få en överblick över de 

teoretiska sammanhangen, och har kunnat ställa upp intervjuerna mot min teoretiska 

förförståelse men även bilda mig nya teoretiska resonemang. 

Efter att ha fått fram de intressanta delarna ur intervjuerna, har arbetet med den teoretiska och 

rent skriftliga rapporten kunnat starta på allvar. Före själva insamlingsarbetet och matrisens 

färdigställande har jag undersökt andra viktiga områden, och arbetat med rapportens andra 

delar, främst inledning och bakgrund. Efter insamlandet och sammanställningen har dock 
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resultatdelen kunnat slutföras, det teoretiska ramverk som omgärdar arbetet har kunnat byggas 

ut och de slutledningar samt konkreta slutsatser jag kommit fram till kunnat redovisas i 

analys- och diskussionsdelarna. Att även ha den kompletta arbetsordningen utlagd och 

färdigställd har underlättat oerhört i sammanställningen av denna metoddel. Jag kan även 

konstatera att den preliminära tidsplan som lagts ut i början av arbetet följts i samband med 

inlämnandet av denna uppsats. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet avses enligt Ejvegård (2009, s. 77-78) om det mätinstrument som forskaren 

använder sig av kan anses vara tillförlitligt och användbart. I och med att forskaren själv 

utformar sina egna mätinstrument i forskningar, föreligger en risk att inte forskningen eller 

testet blir reliabelt och mätinstrumentets pålitlighet blir låg. Har man alltså utformat ett test 

felaktigt, eller som i denna rapports fall utformat intervjufrågorna på ett felaktigt sätt, så 

riskerar detta att fallera hela studien. Det finns enligt Ejvegård (2009, s. 78-79) flera olika sätt 

att förebygga att testet misslyckas. Jag har dock valt att använda mig av en slags 

egenkomponerad metod för att motverka detta, som jag tidigare i denna del beskrivit under 

metodologiska utgångspunkter men som jag här kommer utveckla något. 

Intervjufrågorna som sådana är komponerade för att jag ska kunna förhålla mig brett inom 

ämnet, men ändå kunna smalna in på det område jag valt. Har något varit otydligt, och jag 

uppenbarligen märkt att intervjupersonen inte förstått frågeställningen, har jag upprepat den 

på ett annat sätt. Jag har märkt att mycket under dessa intervjuer rör sig om intervjuarens egen 

uppmärksamhet under intervjun, såväl som en lyhördhet för när intervjupersonerna svänger in 

på ”rätt” fokusområde, för att därefter backa ur och börja prata om något ovidkommande. Det 

gäller att som intervjuare bibehålla de tankar som intervjupersonen var på gång med, för att i 

ett senare skede kunna återkoppla till detta och kunna fortsätta intervjun med intressanta och 

nya aspekter. Detta bör nämnas ska givetvis ske utan att intervjuaren ”kväver” 

intervjupersonens entusiasm för det hen pratar om. Som med allt annat är det ett vågspel. 

Under detta arbete anser jag att min reliabilitet har varit hög. Jag har kommit fram till det jag 

har haft som mål att få fram, och har i mitt tycke kunnat få intervjupersonerna att dels prata 

fritt om spritt skilda ämnen inom ramen för mitt arbete, men även mer specialiserat kunnat 

välja att fokusera på mitt syfte med arbetet. Detta har givetvis inte varit utan bekymmer, och 

en del snedsteg har gjorts under vägen som i några fall såhär i efterhand kunnat göras 

annorlunda, men på det stora hela har det gått bra. Huvudsakligen känner jag att en ännu 

större anpassning till åldergruppen hade kunnat tas; då intervjuerna i regel blev längre ju 

högre upp i ålder man kom. Huruvida detta fenomen är något generellt för mina 

intervjupersoner eller värt att analysera kommer jag ta upp mer i min analys/diskussion. 

Med validitet menar Ejvegård (2009, s. 80) att man som forskare verkligen mäter det som 

skall mätas. Har man bestämt sig för att mäta ett visst antal personer och sedan får reda på att 

de man mätt är en helt annan summa så har inte bara mätmetoden varit oduglig utan helt 

enkelt inte korrekt ur ett validitetsperpektiv. Man har mätt något helt annat. Om förhållandet 

hade varit på ett annat sätt så hade det kanske stämt; hade man istället velat mäta det som blev 

mätt hade ju studien stämt och varit korrekt. I detta arbete har, som tidigare nämnts, syftet 

främst varit att hitta motivationen och den bakomliggande orsaken till varför man är med i 

nykterhetsrörelsen samt hur den egna synen på rörelsen är. Enligt mitt tycke har jag på detta 

sätt mätt vad jag ska mäta; jag har ställt frågor och följdfrågor på ämnena och fått svar som 

besvarar syftet. Kortfattat har jag mätt det jag i början av studien har utgett mig själv att mäta, 

därför blir studien också validerad. 
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Tidigare i denna metoddel har jag nämnt Vetenskapsrådet och deras forskningsetiska 

principer. Det första kravet, individskyddskravet, har jag kort diskuterat och kunnat konstatera 

att det har följts. Det andra kravet kallas för forskningskravet, och innebär att de tillgängliga 

kunskaper som finns fördjupas och bedrivs vidare. Om man kan förbättra levnadsvillkoren 

eller fördriva fördomar på flykt genom forskningens hjälp så ska man göra detta. Det är 

nästintill oetiskt att inte göra det (Vetenskapsrådet, 1990). I detta arbete har jag försökt 

anamma även detta etiska förhållningssätt, och tillföra något till redan rådande forskning. 

Man kan slutligen diskutera huruvida det är möjligt att dra generella slutsatser från en studie 

som har gjorts med åtta personer från nykterhetsrörelsen, och om arbetet på detta sätt är 

validiskt korrekt underbyggt. Här vill jag poängtera att personerna jag har valt ut är alla av 

olika karaktär, från olika bakgrunder och de har olika syn på dels rörelsen men också sin egen 

roll i det hela. Nykterhetsrörelsen är en rörelse som är starkt differentierad från andra liknande 

organisationer i det att det just rymmer väldigt många typer av människor under samma faner. 

Trots detta skulle jag vilja påstå att det går att urskilja vissa former av liknande värderingar 

hos människorna inom rörelsen, som inte heller alla sammanfaller med rörelsens 

grundläggande värderingar kring nykterhet, demokrati eller solidaritet. Mer om detta kommer 

diskuteras vidare i analysen och diskussionen, men i denna metoddel är detta viktigt att 

nämna.  
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5. Resultat 
Det resultat som har framkommit under intervjuerna presenteras i denna del. Inledningsvis 

kommer en komprimerad sammanfattning av den matris som har sammanställts i samband 

med intervjuerna gås igenom. Därefter kommer resultatet från intervjuerna läggas fram 

genom fyra tematiska grupperingar som är tänkta att förenkla besvarandet av syftet. De 

tematiska grupperingarna är fyra till antalet: 

 Historia. Här redovisas hur personens uppväxt och familjeförhållanden påverkat de 

olika intervjupersonerna. Även saker som familjens syn på alkohol är viktigt. 

 Motivation och engagemang. Här redovisas personens personliga drivkraft till att 

vilja vara med i rörelsen, både nu och tidigare. Hur personen gick med i rörelsen och 

dennes utveckling fram till nu, med den egna synen på alkohol kommer fram. Även 

funderingar kring andras engagemang. 

 Förhållandet till rörelsen och dess betydelse. I detta tema diskuteras hur de olika 

personerna ser på rörelsen och den egna framtiden med den. Även den egna 

samhällssynen på nykterhetsrörelsens arbete och vad som gör dess arbete unikt, eller 

utbytbart. 

 Framtidsperspektiv. Under detta sista tema gås igenom vad som enligt 

intervjupersonerna är nykterhetsrörelsens viktigaste fokusområden i framtiden, vilka 

de viktigaste målen och åldergrupperna är och vad som är bra eller kan göras bättre. 

Intervjupersonerna är åtta personer till antalet, mellan åldrarna 13-62 år. Fyra personer är från 

IOGT-NTO och fyra stycken personer från ungdomsförbundet UNF. Hälften är män och 

hälften kvinnor. Intervjupersonerna kommer från olika bakgrunder runt om i Norrbottens län, 

och är på olika sätt engagerade inom den ideella nykterhetsrörelsen.  

5.1 Beskrivning av intervjupersoner 

IP A: 
Man, 21 år gammal, som har växt upp i en familj där det dricks alkohol, men som ej ligger i 

riskbrukssituation. Han kommer inte från en nykterhetsengagerad familj utan han blev 

kompisvärvad, och gick med p.g.a. kompisar och läger. Idag är han med för att han inte vill 

dricka, för att det är kul och delvis för att han tror på rörelsens arbete. Han är inte 

fastbunden i sin relation med rörelsen, utan känner sig flytande i sitt medlemskap och har 

inget problem med alkohol eller de som dricker den egentligen. Värvning tror han är väldigt 

viktigt för att kunna växa och att satsa på de grupper som är mest utsatta. Han tror också att 

det är bra att få ner alkoholkonsumtionen i samhället rent allmänt, då den nu är för stor.  

IP B: 
Man, 22 år gammal, som har växt upp i en familj där det dricks alkohol, men som ej ligger i 

riskbrukssituation. Hans familj har inte varit nykterhetsengagerad utan han gick med efter att 

ha sett en annons för IOGT och att resa utomlands. Sen fortsatte han komma på aktiviteterna 

eftersom han träffade kompisar och senare också engagerade sig i sakfrågorna. Han känner 

sig rotad i sin relation med rörelsen, och en del av hans identitet är där. Hans alkoholsyn och 

ställningstagande är mest personlig för honom, men han tycker definitivt att världen skulle 

vara bättre utan alkohol. Är dock realistisk och tycker alla ska få göra som de vill med det 

hela, så vill mest bara nå fram till de som inte vill dricka och motverka den norm i samhället 

som han ser finns överallt. För att rörelsen ska kunna växa tror han på medlemsvård och att 

satsa på de ungdomar som är utsatta. 

IP C: 
Kvinna, 13 år gammal, som har växt upp i en familj där pappan har druckit en del, vilket hon 
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har tyckt har varit lite jobbigt. Familjen har inte varit nykterhetsengagerad, utan hon gick 

med själv efter att ha sett en affisch för Junis på skolan. Sen gick hon dit för att träffa 

kompisar. Idag är hennes engagemang mycket mer ideologiskt och hon tror på budskapet, 

men fortfarande är hon med väldigt mycket för kompisarna och att det är roligt att lära sig 

nya saker. Hon känner att hon behöver rörelsen, och man kan urskilja att en nykter värld är 

vad hon tycker skulle vara bäst. Kompisvärvning och medlemsvård är två vägar för att 

rörelsen ska kunna bli större som hon tror kan fungera i framtiden. Hon säger också att 

anordna läger och att ha allmänt bara roligt lockar folk. 

IP D: 
Kvinna, 21 år gammal, som har växt upp i en familj där familjen dricker alkohol, men hon 

upplever inte att de dricker för mycket. Ingen i familjen har varit med i rörelsen utan hon gick 

med efter att några kompisar drog med henne till UNF, och sen blev hon engagerad i Junis. 

Då var det mycket att hon gick med för att hon ville byta ut sin kompisgrupp som drack mot 

en grupp som inte gjorde det. Sen stannade hon kvar eftersom hon hittade kompisar. Idag är 

hon med mycket för att hon tycker att de som inte vill dricka ska få samma möjligheter att inte 

göra det som hon har fått. Hennes syn på alkohol har förändrats och blivit mer gråskalig, hon 

ser inte längre att det bara finns rätt eller fel, och hon har väl kanske tom blivit mer liberal i 

sin alkoholsyn. Hon känner att rörelsen har blivit en del av henne. Det viktigaste hon tror 

rörelsen gör och bör fokusera på är att jobba ideologiskt bland de egna medlemmarna, och 

att IOGT kanske lättar upp sig och blir mer "roliga." 

IP E: 
Utländskt född kvinna, 38 år gammal, som har växt upp i en familj där släkten och i viss mån 

hennes far har haft alkoholproblem. Ingen i närmaste familjen har varit med i rörelsen utan 

hon blev meddragen av kompisar när hon var yngre, och gick med efter att ha börjat starta 

upp IOGT i Baltikum. Det tyckte hon lät roligt att vara med i då hon är en organiserad 

personlighet. Idag är hon med för att hon mer tror på det IOGT står för, och att hon vill 

påverka vuxnas unkna alkoholsyn. Synen på alkohol har skiftat från personligt till att det är 

mest vettigt att inte dricka samt även att fler som inte vill dricka ska få hjälp att inte göra det. 

Hon känner att föreningsliv och IOGT är en del av henne, och tycker att det viktigaste 

rörelsen gör är att påverka alkoholnormen och vardagslivet hos människor. Det viktigaste för 

henne med IOGT är att det är nyktert och gemensamt, och att vuxna är det som man bör 

lägga mer fokus på än tidigare tycker hon rörelsen tar fasta på. Dock så borde de kanske ta 

fasta på det ännu mer. 

IP F: 
Kvinna, 44 år gammal, som har vuxit upp i en familj där ingen har druckit alkohol. Ingen i 

familjen har varit med i rörelsen utan hon gick med i vuxen ålder då hon ville hitta nyktra 

mötesplatser. Detta har sedan utvecklats och blivit mer barnbetonat och förebildsmotiverat 

för henne sen hon skaffade barn. Steg för steg har det också blivit mer ideologiskt efter hon 

börjat tro på det rörelsen gör. Idag är det en blandning av det hon tidigare velat och vad hon 

vill nu. Hennes syn på alkoholen har förstärkts sen hon gått med, men det är främst en 

personlig syn hon upplever sig ha. Hon säger att hon är en själslig medlem, och stolt över att 

vara med i rörelsen. Hon säger också att det finns mängder av anledningar till att vilja vara 

med, men att det som engagerar andra kan vara när alla åldergrupper får vara med. 

Marknadsföring och att visa utåt hur kul nykterister har det är det som rörelsen bör fokusera 

mer på, speciellt också förändra attityden hos vuxna. Det viktigaste med IOGT är dess 

nykterhet tycker hon. 

IP G: 
Man, 37 år gammal, som har vuxit upp i ett hem där han inte upplevt att föräldrarna druckit 

sprit hemma. Familjen har dock inte varit med i rörelsen utan han gick med i rörelsen efter 
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att ha sett fördelarna med nykterhet en sommar han spenderade i Italien, med några nyktra 

ungdomar. Vid återkomsten till Sverige ville han sen hitta likasinnade nyktra människor att 

umgås med. Han säger att han mestadels har ett personligt ställningstagande kring alkohol, 

och har fått fundera om kring sin alkoholsyn under livets gång. Han säger sig heller inte vara 

tätt sammanknuten med rörelsen, utan håller nu på med annat och är mest med för att stötta 

saken med sitt medlemskap. Han tror att det finns många olika anledningar till att man är 

med, men att det är viktigt att skapa trygga miljöer för de med missbruksproblematik och att 

satsa på ungdomar. 

IP H: 
Man, 62 år gammal, som har växt upp i en familj där inte mamman drack, och inte pappan (i 

hans ögon) för mycket. I släkten fanns dock spritmissbruk vilket kan ha påverkat hans 

medlemskap. Hans eget engagemang kom från att han fått jobb på IOGT, och detta har sedan 

utvecklats och blivit en naturlig del av den han är. Han säger att han inte förstår varför andra 

dricker, då spriten inte ger honom någonting. Han menar att världen skulle vara en betydligt 

bättre plats utan alkohol, och har både ideologisk övertygelse såväl som ett personligt 

ställningstagande. Viktigast att fokusera på säger han är medlemmarna, ungdomarna och att 

arbeta så att alla har det bra. 

5.2 Historia 

Alla intervjupersoner har växt upp i familjer där en eller flera av föräldrarna har bott. De har 

alltså inte bott i fosterhem eller dylika hem, utan har växt upp med åtminstone någon av 

föräldrarna. I sex av de åtta familjerna har alkohol varit inblandat på olika sätt under 

uppväxten, och endast i två av hushållen har alkohol endast rört sig så långt som folköl eller 

inte alls. Ingen av intervjupersonerna har vuxit upp i hem där någon i familjen har varit 

rörelseaktiva. Just att någon i familjen dricker alkohol påverkar intervjupersonerna och 

troligtvis deras engagemang; 

”Alltså, (---) jag behöver verkligen det här. Jag känner mig trygg när jag är på 

UNF, min pappa typ dricker. Han har börjat dricka mer nu när han har slutat 

röka. Men nu har min syrra tydligen sett honom röka också, så nu är jag lite 

besviken på honom.” 

(IP C, kvinna, 13 år) 

Här märks hur intervjupersonen är besviken på sin förälder, på mer än ett sätt. Tryggheten på 

UNF erbjuder ett ställe för intervjupersonen att gå till där hon kan vara helt säker på att det är 

nyktert. Det kan också vara så att intervjupersonen själv har försökt få sin pappa att sluta 

dricka, just eftersom hon är med i UNF. På detta sätt påverkar rörelsen henne såväl som hon 

påverkar rörelsen genom sitt engagemang. 

Att alkohol i släkten kan påverka hur man själv dricker framkommer också ganska tydligt från 

IP E, även om intervjupersonen själv inte påverkats enligt henne själv så hade hennes far och 

farbror påverkats av sina föräldrar; 

”Min mor drack ju ibland, lite likör på sin födelsedag och sådär, och min far var 

en periodare. Från sin familjesida har min farfar och farmor varit värsta 

alkisarna, så de har ju druckit jättemycket. Men min far hade fördelen att hans 

kropp inte tålde alkohol riktigt, (…) så det var det som gjorde att han drack 

periodvis. Sen när jag var liten, två år eller så, så fick min mor nog av drickandet 

och hade sagt åt honom att han fick välja. Antingen så packar hon sina saker och 

lämnar honom och tar barnen med sig och han får supa hur han vill, eller så 

slutar han. Och då valde han att vara nykter. (---) Speciellt farmor var hemsk på 

flaskan. Farfar dog ganska tidigt, men han var mer att han drack för mycket på 
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fester och så. (---) Och min farbror dog ju också på grund av alkoholen, han var 

typ 43 eller så. 

(IP E, kvinna, 38 år) 

Även IP H nämner alkohol i släkten som att det kan ha påverkat; 

”Morsan vet jag att hon drack då ingenting och hon var heller inte glad åt dem 

som gjorde det. Farsan kunde väl ta lite men det var inte desto mer där heller. Så 

jag är som inte uppvuxen som så med det, spriten… I och för sig, i släkten har vi 

ju haft de som har druckit mycket, och det är väl kanske det som har påverkat, för 

alla var ju som inte så snälla. Det har väl avskräckt mig också lite.” 

(IP H, man, 62 år) 

IP E berättar om att hennes far lyckades bryta beteendet som hans släkt hade haft, och det är 

säkerligen en stor anledning till varför hon inte har varit intresserad. I hennes fars familj hade 

det skadliga alkoholbeteendet rört sig om båda föräldrarna, och därför hade det lättare 

förflyttats ner till farbrodern, då det inte fanns någon där som kunde bryta det. Hennes far 

hade hennes mor som kunde få vett i honom. Här märks också vilken tydlig distans 

intervjupersonerna har fått till alkoholen, efter att intervjupersonerna har sett det skadliga 

beteendet från olika håll så har det som IP H säger avskräckt. 

Hos de intervjupersoner som växt upp i familjer där alkoholen inte har varit närvarande så 

märks hur det har påverkat deras framtida engagemang; 

”Och jag upplever själv att jag hade privilegiet att växa upp i en familj där man 

inte drack. För de var religiösa, så det fanns liksom de skälen. Men det som jag 

tyckte var roligt var att det var såna här femtioårskalas med hur mycket 

människor som helst från alla åldrar, och det var allsång och det ena med det 

tredje men inte en droppe alkohol. Så jag tror det har påverkat mig, att jag har 

kunnat se fördelarna med det.” 

(IP F, kvinna, 44 år) 

”Växte även upp här i Luleå och när det gällde nykterhet så var båda föräldrarna 

inte nykterister men de drack aldrig alkohol hemma utan det var lättöl de drack. 

Sen kanske vid jobbtillfällen och så att de drack men i hemmet var det aldrig 

alkohol på det sättet. Som vuxen tror jag det har påverkat mig.” 

(IP G, man, 37 år) 

Så hos intervjupersonerna C, E och H har alkoholen infunnit sig och varit närvarande vilket 

indirekt har påverkat, och hos F och G är snarare avsaknaden av alkohol i familjen en 

bidragsfaktor. Som IP G säger så är heller inte det viktiga att de i hans närhet var officiellt 

nykterister eller att de aldrig drack, utan det är snarare att de inte drack när de var i hans 

direkta närhet som har påverkat honom. En intressant kommentar här är att föräldrar som vill 

uppmuntra nykterhet inte direkt behöver ta avstånd från alkohol, utan bara när de är med sina 

barn. Ovanstående citat representerar hursomhelst två sidor till varför man är med i rörelsen; 

att man antingen har sett alkoholens baksidor eller nykterhetens framsidor, och att de båda har 

en definitiv påverkan på om man vill gå med eller inte. Dessa kan på sätt och vis ses som 

varandras ytterligheter. 

Hos de övriga tre intervjupersonerna, och ur ett bredare perspektiv bland de intervjuade, är 

uppfattningen att de har vuxit upp i hem där alkoholen inte har orsakat större bekymmer; 

”Tja, med synen på alkohol så… Pappa dricker ju ibland under vissa speciella 

helger, som midsommar och så. Mamma dricker inget alls nu, men hon har 

druckit tidigare. Jag tycker väl som aldrig att det har varit jobbigt eller så med 



27 

 

det. Det kanske har påverkat lite varför jag gick med, men det har som aldrig 

varit några problem eller så.” 

(IP B, man, 22 år) 

Här ser vi mellanskikten framträda i uppväxtens påverkan till varför intervjupersonerna har 

gått med i rörelsen. Det som till vardags kan kallas för ett alkoholbruk som inte är skadligt, 

men heller inte helt nyktert. Personerna i den här kategorin har i sig inte påverkats av 

uppväxten hemifrån nämnvänt, utan engagemanget i rörelsen har främst rört sig om andra 

påverkansfaktorer. Visserligen, kan hävdas, har dessa påverkansfaktorer varit stora och 

ledande även hos de andra intervjupersonerna. Men hos mellanskikten är det inte alls, eller 

nästan inte alls, uppväxten som har påverkat medlemskapet. 

5.3 Motivation och engagemang 

Anledningen till varför man gick med skiftade en del bland intervjupersonerna. Hos många 

var kompisar och gemenskapen hos andra redan nyktra människor en stor del till varför man 

gick med från början, och att de blev kompisvärvade. Gemensamt är att denna motivation är 

för de som gick med när de varit yngre, och att det gick förhållandevis snabbt att ta beslutet; 

”Jag har som tidigare känt att det inte funkar för mig att dricka. Liksom, det 

slutade med att jag inte tyckte det var så kul, och då var det några kompisar som 

bestämde att de skulle börja i UNF, och då ville de att jag skulle följa med. De 

var ett kompisgäng som gick. Och jag bara ’aah, men nog kan jag väl följa med.’ 

(---) För jag började samtidigt som jag började gymnasiet, så jag bytte 

kompisgrupp ganska rejält. Och min tidigare kompisgrupp var bara folk som 

drack, så då blev det lite att när jag hittade rörelsen så insåg jag att ’oj, här kan 

jag vara med folk som inte dricker’ och ha kul men samtidigt med kompisar i min 

egen ålder. Det var väl det som lockade mig mest, att jag kunde på nåt sätt byta ut 

de här kompisarna som jag inte hade så gemensamt med längre.” 

(IP D, kvinna, 21 år) 

”Det var min kusin som värvade mig, han blev bjuden av en kompis att följa på ett 

skidläger, såhär 2008 med UNF. (---) Jag var ju femton då, så då tänkte jag att 

jaa, jag kan ju gå med i UNF. Man kan fara på läger och sånt och ha roligt, det 

är billigt.(---) Förut var det lite mer bara för att alla kompisar är med och då for 

man dit för att det var en plats man kunde umgås med dem och ha roligt.” 

(IP A, man, 21 år) 

”Ja, det var en bekant som sa ’kom, ska ni hänga med till Lettland, på något 

seminarium.’ Okej då, sa jag då. Och då var det när IOG skulle etablera sig i 

Baltikum, och det var ’92. Sen blev det bara, och så startade det och allting 

hände.” 

(IP E, kvinna, 38 år) 

Som märks av ovanstående citat så byggde deras initiering till rörelsen på ett spontant beslut. 

Det var ingenting som var överlagt sen tidigare, utan intervjupersonerna bara beslutade sig för 

att haka på kompisarna för att de tyckte det var roligt att gå. Yngre likasinnade människor, 

som blir kompisvärvade, går alltså främst med utan att fundera alltför länge. Sen stannar man 

kvar för att det som IP A säger var en plats man kunde ha roligt på. Somliga av 

intervjupersonerna uppger att de själva gick med, men att den gemensamma faktorn med 

gemenskap ändå är det som fick dem att vilja vara kvar. Sen har ideologin allteftersom smugit 

sig på; 



28 

 

”Jag fick syn på en reklamannons för IOGT en dag och så klickade jag in mig där 

och vidare sen då till UNF. Och så läste jag att man fick åka till Bryssel med 

UNF, så då tänkte jag att jag skulle prova gå med och söka. Då kom jag inte med 

på just den resan men sen har det som bara flutit på. (---) Från början var det nog 

att jag blev kvar för att träffa vänner. Och sen blev det allt mer från det till att bli 

mer ideologiskt, jag började tro på det vi gör. 

(IP B, man, 22 år) 

”Jag bodde en sommar i södra Italien, och fick möjlighet att umgås med 

ungdomar i min ålder då. Och då tänkte jag inte så mycket på det, men sen när 

jag kom tillbaka till Sverige så kom jag som att tänka på att det aldrig var alkohol 

inblandat, så de drack aldrig alkohol. (---) Vi umgicks och hade jättetrevligt och 

roligt men det fanns inget alkohol inblandat. Det tyckte jag var häftigt såhär i 

efterhand, som fick mig att börja fundera. För sen när jag kom tillbaka till Sverige 

och Luleå då ville jag försöka hitta ungdomar eller vänner som inte tänkte på 

alkohol utan kan ha fest och kul utan det. Och då sökte jag mig till 

nykterhetsrörelsen.”(---) Nu är jag fortfarande medlem mest för att jag tror på 

arbetet och vill stötta. 

(IP G, man, 37 år) 

Här får vi också se andra exempel till varför man gick med som inte involverar 

kompisvärvning. Fortfarande gäller åldergruppen yngre, och gemenskapen med att träffa 

kompisar finns med, men för dessa båda intervjupersoner var det från allra början något helt 

annat som fick upp ögonen. IP B såg att man fick åka utomlands och IP G såg fördelarna med 

nykterhet. Den här gruppen har dragits till något annat initialt för att sedan dra sig vidare i 

engagemanget tack vare kompisarna man fått, och sedermera en ideologisk övertygelse. 

På frågan om varför de sedan fortsätter vara med idag och vad som har förändrats nämner 

bland annat IP F en stor förändring i att hon har fått barn, det är inte bara för gemenskapen 

längre. Att kunna ge sitt barn samma uppväxtmiljö som hon har blivit uppvuxen i är viktigt 

för henne, och en stor anledning till varför hon är med idag. Även tryggheten att komma till 

ett ställe med människor som är nyktra, och som hon vet hur de reagerar, är en viktig 

komponent; 

”Men anledningen till varför (jag är med nu) är just den här känslan av att när 

jag blivit mamma så vill jag ha ett ställe att gå till där det är nyktert. Men just 

också utifrån det här med att vara en bra förebild, att föra vidare det här med 

nykterhet och så. Att just mitt barn får se att vuxna kan umgås och ha det hur 

roligt som helst utan att dricka.” 

(IP F, kvinna, 44 år) 

IP H gick med då han fick jobb i rörelsen men tycker sig ha sett fördelarna med att vara 

nykter och kan inte förstå varför man vill vara full. Den grundläggande förståelsen han 

tidigare haft för alkoholen och dess negativa påverkningar har byggt vidare sig, och det var en 

anledning till varför han tog jobbet. Sen har rörelsen växt mer tankar hos honom; 

”Man blir ju äldre och man ser ju vad som händer ute i samhället och i världen. 

Och om man tar det som man läser i tidningen vad som har hänt under en helg, 

det är väl kanske nio fall av tio så är det droger som är inblandade. (---) Jag har 

ju sett och varit med om hur spriten förändrar människor, man blir ju helt 

annorlunda när man dricker. (---) Så jag ser egentligen inte vad det är som är det 

goda med spriten, vad den gör bra.” 

(IP H, man, 62 år) 
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Kring den egna synen på alkohol så kan man se från intervjupersonernas svar att det från 

början varit främst personliga ställningstaganden som legat till grund till varför de gick med 

och därför har de då inte resonerat så mycket kring alkoholen mer än att de själva inte velat 

dricka alkohol. Detta har sedan utvecklats och blivit till ett mer allmänt samhälleligt (men 

ändå individuellt) synsätt på alkoholen: man vill själv inte dricka för att det är vettigast, och 

andra borde också följa mitt exempel, men andra gör samtidigt som de själva vill. Såhär säger 

IP F om saken: 

”Jag har inget emot att folk dricker, var och en måste få göra som man vill, men 

jag kan känna ibland att när man går på såna fester där det dricks så blir det 

mycket fokus på det. Och då blir det tråkigt. (---) Alltså, jag respekterar ju 

människor att göra sina val men för mig så känner jag att det har ingen del i mitt 

liv överhuvudtaget. (…) Med IOGT:s hjälp så vill jag på något sätt vara med och 

påverka så att fler ska upptäcka att alkohol inte är deras grej. Det jag tänker mig 

är att många människor kanske bara hakar på, att för att de dricker så dricker jag 

också och då tänker jag att IOGT:s roll kanske kan vara där och peta lite.” 

(IP F, kvinna, 44 år) 

Att respektera andra människor och deras sätt att leva förefaller sig vara en viktig hörnsten för 

IP F. Hon vill inte vara den personen som säger till andra hur de ska leva sina liv, men vill 

skapa möjligheter och öppna dörrar för redan övertygade. Hos IP D så har alkoholsynen 

snarare blivit mer liberal genom att gå med i rörelsen, och mindre svart och vit; 

”Innan jag började såg jag på det lite svart på vitt; antingen är du en sån som 

dricker varje helg och jättemycket, eller så är du absolutist som sitter hemma och 

är tråkig. Men rörelsen har väl fått mig att inse litegrann att allt som man tidigare 

var ’tvungen’ att dricka för att göra kan jag nu göra ändå nu nykter. (---) Ju mer 

jag har varit med har jag väl insett att det inte alltid handlar om att alla inte ska 

dricka, utan att det ibland räcker med att du har det här snacket med den här 

ungdomen som gjorde att när de väl drack så drack de inte så mycket. (---) Jag 

har väl börjat se det i en mer gråskala, (---) det är väl egentligen när jag har 

pratat med fler UNF:are och folk som stödjer saker men som inte är nykterister 

själva som jag kanske insett att de kanske är okej människor även om de inte är 

nyktra.” 

(IP D, kvinna, 21 år) 

Detta är intressant ur den synvinkeln att hennes alkoholsyn har utvecklats på flera olika plan 

inom rörelsen. Först var hon den som utanför betraktade rörelsen som tråkig. Sen gick hon 

med och insåg att alkoholen var farlig och att det var roligt att vara nykter, och började vilja 

kämpa emot alkoholens påverkan kraftigt, och fördöma de som drack. I ett tredje steg insåg 

hon att det är omöjligt att förändra hela världen på en gång, för att därefter också komma till 

insikten att de som dricker alkohol inte är så hemska. IP D har alltså gått från liberal, till smått 

anarkistiskt drogkonservativ till att ha fått en mer demokratisk syn på det hela. Detta visar på 

rörelsens förmåga att inte bara ta in folk, utan också starkt kunna ändra synsätt utan att vara 

onödigt starkt åsiktskränkande. 

IP A berättar att hans något liberala tidigare alkoholsyn inte har ändrats alls särskilt markant, 

utan han gillar egentligen öl/alkoholhaltiga drycker. IP A visar alltså upp ytterligare en sida av 

rörelsen, de som inte har något emot alkohol i sig men som tycker det dricks för mycket; 

”För min alkoholsyn och UNF:s alkoholsyn är ju inte riktigt samma. Jag ser mer 

att det kan vara helt okej att ta t.ex. en 3,5:a men UNF gör inte det. Sen blir det 

som en kompromiss, eftersom jag är med i UNF så väljer jag att inte göra det. 

(…) Men en av de godaste ölerna jag vet är ju Guiness, men det är mer för 
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smakens skulle jag gillar det, inte för alkoholen. (---) För mig är inte problemet 

alkoholhalten, för mig är problemet mängden man dricker.” 

(IP A, man, 21 år) 

Gällande andras engagemang och vad som kan driva andra personer så ser intervjupersonerna 

många olika anledningar. Bland UNF:arna och för de i den åldern räknas mest helroliga 

aktiviteter upp som kan engagera från början, men samtidigt även blandat med ideologi; 

”Alltså, Junis, det är ju typ som en barnorganisation. Man kommer dit för att ha 

kul, man vet egentligen inte vad det är. Sen när man kommer upp på UNF då 

börjar man förstå vad det innebär att vara en UNF:are, och man typ antingen 

känner att det är något för mig eller så känner man att man inte vill vara med. (---

) Så på UNF är det lite blandning. Fast på UNF nu (lokalt), så är vi typ bara tio 

stycken som kommer dit. De andra bryr sig typ inte, de kommer nån gång. (---) De 

kommer bara dit för att det är (som en) fritidsgård. 

(IP C, kvinna, 13 år) 

”Många ser ju UNF som en plats att träffas. Många kanske inte håller med helt 

om UNF:s syn på alkohol och droger men de är där för att det är ett bra ställe att 

träffas och det blir lite som en ungdomsgård, tror jag. Sen har vi de som är lite 

mer utåt, de vill gärna få med andra och skapa läger t.ex. Vissa tar ju sina 

intressen till hjälp för sitt engagemang t.ex. LAN, eller något annat och gör det 

för att visa att vi finns. Sen finns det de som är med för att de har dåliga 

erfarenheter av alkohol och andra droger. (…) Sen kan man känna att man inte 

riktigt passar in i samhället, men på UNF gör man det. 

(IP A, man, 21 år) 

Att ha roligt är det som håller intervjupersonerna kvar, och lockar. Här visar man också upp 

ett specifikt synsätt för rörelsen, ur olika perspektiv. IP C tycker det är trist att UNF har blivit 

till en fritidsgård, eftersom det för henne inte är så. IP A å andra sidan nämner ungdomsgård 

specifikt som en av de saker som UNF är. Detta blir intressant då rörelsen allts kan innehålla 

många olika tolkningar av sig själv, trots att den i sig har samma grundinnebörd: att ha roligt 

här är viktigt och motiverande. 

De lite äldre IOGT:arna tänker sig mer att det blandas mest mellan ideologin och trygga 

platser att gå till. Även gemensamma arrangemang lockar många; 

”Jag tror att det finns av alla varianter, allt från att man vill bidra på nåt sätt till 

en förening som vill påverka samhället i stort till att man på det privata planet vill 

ha en mötesplats och vara med. Sen finns det säkert de som är med som vill bidra 

men kanske inte aktivt, man vill vara stöttepelare och tror på de här frågorna. Så 

det finns som hela spektrat.(---)  

Men sen tänker jag också det som vi har påbörjat, det här med gemensamma 

grejor: IOGT, UNF och kanske t.o.m. Junis. Att man hittar på aktiviteter just 

tillsammans. För på nåt sätt så tror jag (…) att liksom alla åldrar ska få vara 

med, så det inte blir den här att vuxna gör det här och, och ungdomar gör det här 

och det här.(…) Så också för att locka folk i min ålder så finns det möjlighet att ta 

med barnen och att det kan vara så att det alltid finns nån som kanske kan vara 

med barnen eller ta hand om dem, så man slipper ordna barnvakt.” 

(IP F, kvinna, 44 år) 

Just det faktumet att gemensamma arrangemang är viktiga, och att det är viktigt att 

rörelsen förblir öppet för allt är genomgående genom många intervjuer. 
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5.4 Förhållandet till rörelsen och dess betydelse 

Fem av de åtta intervjuade svarade att de på olika sätt att rörelsen var en del av dem, eller att 

de brinner så pass starkt för rörelsen att det skulle kännas konstigt eller fel att bara hoppa av. 

Också att föreningslivet har blivit en stark del av vilka de är märktes; 

”Ja, jag tror det. (att rörelsen är en del av henne) Alltså föreningsliv 

överhuvudtaget. Jag känner att jag inte bara är en nykterist, jag tycker om IOGT 

som rörelse just för att det finns både barn, ungdomar och vuxna här, så att man 

som föreningsaktiv kan ha med hela familjen. (…) Så jag tycker det är viktigt att 

man har det, och att man tillhör någonting och att man inte bara är en nykterist 

på gatan. Att man har den här globen som man kan bära på sina axlar och vara 

under, och den här gemenskapen.” 

”IP E, kvinna, 38 år) 

”Jag tror nog att jag är lite IOGT:are for life. Det känns lite så just nu i alla fall. 

Jag har träffat så många inom rörelsen som är mina vänner att jag skulle förlora 

så väldigt mycket om jag gick ur. Och så är det självklart personligt, att jag helt 

enkelt inte behöver dricka så då vill jag ju vara med. Men ja, jag tror jag 

förknippar mig själv ganska mycket med rörelsen.” 

(IP B, man, 22 år) 

Här svarar IP E att gemenskapen är en stor del till varför hon har kunnat ta till sig rörelsen 

som en del av den hon är. Detta är också viktigt för IP B. Ju längre man har varit med i 

rörelsen och desto fler vänner man har fått, desto mer blir alltså rörelsen en del av den man är. 

Resterande hade en mer medlemsbaserad dag-för-dag- attityd, d.v.s. att om rörelsen gör något 

fel, eller de inte skulle tillföra något, så skulle de gå ur, och det kändes viktigt att poängtera; 

”Jag känner inte riktigt att jag är fastbunden vid rörelsen. Jag kan som bara 

hoppa av om jag hade velat, men nu verkar det som att jag inte vill så.(…) Skulle 

jag känna att UNF går i en riktning som jag inte tycker är helt okej eller som jag 

inte kan stå bakom så skulle jag ju gå åt ett annat håll istället.” 

(IP A, man, 21 år) 

Det gick heller inte att urskilja någon slags tydlig skillnad/likhet mellan ålder eller kön, dock 

så märks det av IP G:s svar, att eftersom han bara varit stödmedlem under ett tag har hans 

identifiering med rörelsen avtagit; 

”Nykterheten och avståndet till droger, det är ju som en stark del av min identitet, 

de senaste sju-åtta åren känns det så. (---) Sen IOGT som organisation har det ju 

blivit lite mer distans till, eller längre bort, eftersom jag inte har åkt på så många 

resor under de senaste åren. Men jag får de här mejlen från IOGT, och tidningen 

och så. (---) Jag tycker inte jag har tappat kontakten så mycket, men när jag var 

väldigt engagerad då var det ju en väldigt stor del av vardagen eftersom det kom 

upp frågor och man fick mejl hela tiden om saker som skulle diskuteras. (---) 

Skulle ledningen centralt på IOGT göra utspel som jag inte kan stå för i andra 

sammanhang, skulle de uttala sig om frågor som jag inte håller med om, då skulle 

jag kunna tänka mig att gå ur.” (och söka sig till andra nykterhetsorganisationer) 

(IP G, man, 37 år) 

Här märks återigen att ju fler vänner man har i rörelsen, desto mer förknippar man sig med 

den och den blir en del av ens identitet. IP G nämner just det att eftersom han numera bara är 

stödmedlem så har han tappat en del kontakt med rörelsen och har därför också glidit längre 

bort från den. 
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Vid frågan om vad det är som rörelsen gör som är viktigast, svarade mer eller mindre alla 

intervjupersonerna brytandet av alkoholnormen i olika former; 

”Ja, jag tror att det är normen som man måste ta tillbaks. Man måste få bort det 

här lite grann med… Jag tänker bara det här med frågan ”dricker du?” Ja, det 

gör jag, vatten klarar man sig inte utan. Att få bort det här med självklarheten att 

det är alkohol man lägger in i den frågan. Just de här normerna, att det är 

normalt att man dricker men inte att man dricker alkohol.” 

(IP E, kvinna, 38 år) 

Här märks att intervjupersonerna alla tidigare har resonerat extra kring just den frågan innan, 

och att det är en tydligt återkommande frågeställning och diskussionspunkt inom rörelsen.  

Även att rent generellt arbeta med att få ner alkoholkonsumtionen var viktiga delar som 

rörelsen sysslar med och borde fortsätta med, och att ta hand om den grupp personer som har 

hamnat i missbruk; 

”Jag tänker mig att IOGT är och ska vara ett stöd speciellt för de här familjerna 

som vill hitta ett annat sammanhang som inte har alkohol och droger. (---) IOGT 

kan vara en stabilitet för de här familjerna, man kan ta med sig barnen och 

komma hit och det är alltid nyktert. Man hjälper varandra att bli nyktra. Så där 

tror jag att det finns ett behov.” 

(IP G, man, 37 år) 

Ytterligare ett sätt att se på rörelsen uppkommer alltså här. IP G väljer att se rörelsen som ett 

ställe dit de som har haft det svårt för komma och ha det tryggt. Att utgöra ett specifikt stöd 

för familjer i missbruk tycker han är viktigt. Denna punkt har också lyfts av andra av mina 

äldre intervjupersoner. 

Det som gör rörelsens arbete unikt är dels enligt två av intervjupersonerna att rörelsen ger 

något som ingen annan organisation kan ge. Detta i form av en vänskap och en 

sammanbindning som inte finns någon annanstans och att i rörelsen är inte medlemskapet lika 

styrt som någon annanstans; 

”Om vi säger i de här olika föreningarna, som i de kyrkliga eller så. Det är ju 

mera styrt. Alltså, du är tvungen att vara kristen eller så, eller katolik eller så. 

Och som i idrotten så är du ju tvungen att vara intresserad av idrott. Men här kan 

du vara intresserad av vad som helst, ledstjärnan är ju det här med nyktert. Så jag 

tror inte det finns något annat, utan alla är välkomna hit och det är fint.” 

(IP H, man, 62 år) 

”Men sen blev det att allteftersom jag blev allt mer engagerad i UNF så sjönk det 

i Kyrkans unga, och det var som skillnader tyckte jag. På Kyrkans unga var det 

verkligen en vuxen ledare som höll koll på en och som sa vad man skulle göra och 

sådär. Medans det inte var på samma sätt i UNF, så därför klev jag över dit. (---) 

För det var inte i närheten samma gemenskap i Kyrkans unga som det är i UNF 

för där fick man verkligen känslan av att det var spridda människor och det vi 

hade gemensamt var att vi hade samma religion, eller någorlunda. (---) På UNF 

har man den där lilla saken att man tycker att världen borde bli en bättre plats 

utan att dricka, man behöver inte det. Så det är ju nåt som verkligen gör att man 

har i gemenskap, och det finns nog inte i andra förbund på samma sätt.” 

(IP D, kvinna, 21 år) 

Att alla får vara med, och att alla får vara vilka de är, känns som en viktig del för IP H 

och D. IP D nämner att alla är likadana, men ändå inte, vilket är ett svårtolkat fenomen 

men som gör rörelsen till unik. 
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5.5 Framtidsperspektiv 

Gällande det interna arbetet i rörelsen nämndes under flertalet intervjuer medlemsvård och att 

lägga fokus på de medlemmar man redan har som viktiga moment för att kunna växa. Men 

även att arbeta brett med allt är viktigt; 

”Jag tror väl att det viktigaste är att vi visar vad vi står för, och att vi visar att vi 

har kul medan vi gör allt vi gör. Och om vi gör det åt de egna medlemmarna som 

vi redan har och sedan så berättar de för sina kompisar om hur det är så kommer 

de kanske och då blir vi fler.” 

(IP C, kvinna, 13 år) 

”Jag tror att man får jobba på olika spår samtidigt. Man ska nog inte bara satsa 

på en sak samtidigt utan satsa på mycket. Värvning kan vara jättebra för det här, 

om det kommer nån som har mycket problem eller som har tänkt väldigt mycket 

på de här frågorna och sen står man på stan och värvar. Då kan det vara så att 

den frågan kan göra stor skillnad för just den personen eftersom det finns en 

alkoholnorm i Sverige. (---) Samtidigt ska man ju inte glömma bort de andra; 

medlemmarna är ju jätteviktiga så där finns det mycket att göra.” 

(IP G, man, 37 år) 

Det går alltså inte bara att fastna på ett spår, utan man måste följa flera olika spår samtidigt. 

Även opinionsbildning lyfts fram som en annan viktig aspekt av IP G, och kopplas tillbaka till 

den ständigt förekommande alkoholnormen. För att kunna påverka måste man synas och 

våga. För att sedan kunna locka fler medlemmar, speciellt i medelåldern, tror även IP G och 

fler av de intervjuade som befinner sig i IOGT-NTO att gemensamma aktiviteter mellan 

förbunden kan locka fler barnfamiljer som är några av de mest problematiska att få med på 

aktiviteterna; 

”Alltså, i min åldersgrupp, då har ju många barn. Och det tar ju säkert mycket av 

deras tid. Jag kan komma ihåg när jag jobbade mycket mer aktivt, att det var 

barnfamiljerna som var svåra att locka till aktiviteter. (…) Men att försöka skapa 

intressanta aktiviteter där man kan ta med barnen eller en hel familj kan komma.” 

(IP G, man, 37 år) 

IP D tror att på UNF-nivån har man mer tagit fasta på att det ska vara roligt, och att det 

kanske är något som IOGT mer borde anamma, då ett allt för ideologiskt driv kan skrämma 

bort medlemmarna; 

”Just när det kommer till UNF så tror jag att det kan vara väldigt mycket att det 

är för att det är kul. (…) Jag tror att det är väldigt få i UNF som enbart är med 

för att de verkligen brinner för det ideologiska, (---) det tror jag finns mer i IOGT. 

Där finns det nog många som vill jobba mycket ideologiskt. (---) Nu är ju IOGT 

på många ställen bra på att ha roligt också, (…) men det känns som att på många 

ställen är de fast och det är något som skulle hjälpa dem om de började ha lite kul 

också. Och känna att de inte gör allt jätteideologiskt, för det tro jag kan skrämma 

många nya. Det blir för intensivt.” 

(IP D, kvinna, 21 år) 

Även detta blir av stort intresse. Att ha roligt och enbart fokusera på dylika aktiviteter är 

kanske något som borde fångas upp mer och ge mer fokus på inom IOGT. När arbetet inom 

en förening blir alltför tajt är det svårt att kunna komma in som utomstående. Det gäller alltså 

för IOGT att mer släppa på tyglarna och för UNF att mer dra in dem. Förbunden kan lära sig 

av varandra. 
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Att satsa på ungdomarna tycker intervjupersonerna är viktigast, även om arbetet ofta börjar 

hos vuxna, men det är ändå de unga som är framtiden. IP E tycker rörelsegemenskapen i 

IOGT är bra, speciellt i dagens förändrade samhälle; 

”För jag tycker samhället att blivit för fokuserat på ’jagjagjag.’ Och då är det 

bra att det finns en rörelse som säger att ’nej, vi är tillsammans.’ (---) Samhället 

har blivit mer individualistiskt. Det är viktigt att det är bra för mig, och jag skiter 

i alla andra. Det ser man ju så himla mycket på beteendena idag. (---) Jag tycker 

det är lite skrämmande, och därför tror jag det behövs föreningar överhuvudtaget 

för att man får det här gemensamhetstänket.” 

(IP E, kvinna, 38 år) 

Här kommer IP E in på den individualistiska problematiken som uppstår med rörelsen. 

Eftersom rörelsen är uppbyggd på samarbetstänket och ett gemensamhetsperspektiv så 

är det kanske ibland svårt att tänka sig utveckling framåt, då ingen i samhället lutar åt 

det hållet. Hur ska man då kunna dra till sig medlemmar? Det IP E istället beskriver är 

att det är just dessa individualistiska människor som kanske borde fokuseras på; genom 

att dra in dessa i rörelsegemenskapen och lära upp dem efter de gemensamma 

värderingarna skapas ett samhälleligt klimat som långsamt kommer förändras. 

Det är av denna anledning även viktigt att fokusera på att förändra samhällsbilden. 

Genom att stå upp för att vara nykter och stolt menar intervjupersonerna löpande under 

intervjuerna att en samhällsförändring kan ske på ett grundläggande plan. Och när detta 

har skett kan man växa.  
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6. Analys 

6.1 Disposition 

I början av detta arbete har fyra stycken frågeställningar ställts upp, som behandlar olika delar 

detta arbete har ämnat besvara. Uppsatsens övergripande syfte har varit att undersöka det 

engagemang och den motivation som finns inom den svenska nykterhetsrörelsen, och 

frågeställningarna är formulerade utifrån tanken att belysa detta syfte från flera synvinklar. 

Denna analys är indelad med detta som utgångspunkt, och kommer behandla, analysera samt 

ämna besvara syftet utifrån vilka egenskaper frågeställningarna har. Ett försök har gjorts i att 

besvara alkoholsynen bland medlemmarna (från frågeställning två) separat under en rubrik, 

och därefter besvara de övriga frågeställningarna efter liknande kategoriska indelning i två 

ytterligare underrubriker. Detta för att skapa en tydlighet för läsaren, och en betydligt enklare 

disposition. Slutligen kommer analysen också övergripande söka sammanfatta det 

övergripande syftet. 

Resultatet av arbetet kommer i denna del att ställas gentemot de teorier som behandlats och 

den bakgrund som beaktats. Ett grundläggande tolkande av texten kommer givetvis 

oundvikligen finnas med, men i huvudsak kommer fokus försöka läggas på ett besvarande 

utifrån det material som kommit fram under arbetets gång. Ett bredare resonemang av arbetets 

slutledningar och slutsatser kommer istället föras under diskussionsdelen. Det bör även 

nämnas att inte alla de resonemang och slutsatser som resultatet tagit upp och behandlat 

kommer få en fördjupande genomgång här, av den enkla anledningen att ibland behövs i 

denna students ögon inte en sådan behandling. 

6.2 Frågeställning ett-två: Motivation, identitet och synsätt 

1. Vad skapar drivkraft och motivation hos medlemmarna i rörelsen? 

2. Hur är synsättet på rörelsen och den egna rollen bland medlemmarna? Vad 

gör rörelsen unik? 

Fem av de åtta intervjupersonerna svarade att de känner att rörelsen har blivit en del av dem, 

och att det skulle kännas konstigt eller fel att bara hoppa av. Detta är en majoritet av 

intervjupersonerna och visar på en trend där rörelsen ger medlemmarna en rörelseidentitet i 

och med medlemskapet. Det var gemenskapen i rörelsen som var viktig och avgörande för att 

intervjupersonerna skulle kunna ta till sig rörelsen som en del av sig själva. Ju längre bort från 

rörelsegemensamma aktiviteter med andra medlemmar som intervjupersonerna hade varit på, 

desto mer kan vi alltså konstatera att identiteten med rörelsen avtar. IP G berättar att han har 

fått mer distans till rörelsen efter att ha endast varit stödmedlem under flera år. Det krävs 

således ett kontinuerligt och ständigt pågående flöde av gemensamma aktiviteter med övriga 

medlemmar för att identiteten till rörelsen ska kunna byggas upp och förstärkas. 

De gemensamma aktiviteterna påminner om Collins teori om interaktionsritualkedjor. För att 

emotionell energi (EE) ska kunna byggas upp i de dagliga mötena med andra människor krävs 

fyra komponenter, fysisk närvaro, en tydlig vi och dem-uppdelning, gemensamt fokus, samt 

en delad sinnesstämning. Finns någon av komponenterna inte där är inte ritualen lyckad, och 

deltagarna vill inte fortsätta komma senare. Främst Collins’ första och andra komponenter är 

viktigast vid en grundläggande genomgång. Vi och dem-uppdelningen förutsätter att gruppen 

som är involverad tydligt skiljs åt från massan. Medlemskapet får sägas är den absoluta 

skiljelinjen här; vi är medlemmar och de är inte det. Denna ståndpunkt är tydlig och klar för 

alla. Collins’ komponent om den fysiska närvaron är dock utsatt om inte en fysisk närvaro 

utgör grundstommen för medlemmens verksamhet. Medverkar inte medlemmen på 
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aktiviteterna som anordnas (om detta nu görs) så har det avgörande effekt på dennes EE och 

vilja att vara med och engagera sig. Aktiviteterna måste ske regelbundet för att kunna bygga 

upp medlemmens drivkraft; interaktionsritualkedjorna är per definition regelbundna 

interaktioner. Med utgångspunkt i intervjupersonernas svar kring den skapade 

rörelseidentiteten och dessa funderingar kan vi dra slutledningen att en kontinuitet är viktig 

för att medlemmarna ska kunna fortsätta känna stark tillhörighet till rörelsen. Jag vill hävda 

att kontinuiteten är en av de delar som bygger upp känslan av samhörighet till rörelsen, och att 

den är central för uppbyggandet av den kollektiva interna identiteten. Som Melucci säger är 

sociala rörelser en interaktionsprocess, som är tänkt att bygga upp just denna kollektiva 

identitet. 

Frågan uppkommer dock om en stark känsla av samhörighet och identifiering till rörelsen är 

det som blir en av förutsättningarna för medlemskap. Detta är, som synes av de tre 

intervjupersoner som inte kände stark identifiering med rörelsen, inte särskilt troligt. Inte 

heller är en stark identifiering med nykterhet eller ens att vara nykter något som helt och 

hållet passar in på alla intervjupersoner och deras medlemskap. IP A svarar att han inte är 

fastbunden i rörelsen eller identifierar sig särskilt starkt med den. Inte heller är hans 

alkoholsyn, som kommer behandlas mer under 6.3, särskilt starkt nykter i sitt bredare omfång. 

Men ändå är han med i rörelsen, för gemenskapens skull. På ett sätt blir relationen och 

identifieringen till rörelsen alltså en stor bidragande faktor till varför man är fortsättningsvis 

med, men denna faktor är inte alltid närvarande. En påverkande korrelation mellan hur många 

vänner du har i rörelsen och den sociala identiteten kan absolut finnas (ju fler vänner, desto 

mer identifiering med rörelsen, desto mindre vill man hoppa av), men denna korrelation är 

alltså inte allena saliggörande. Samhörigheten och gemenskapen som finns behöver inte leda 

fram till en social identitet inom rörelsen, utan kan yttra sig som en självständig 

påverkansfaktor hos medlemmarna. På detta sätt blir rörelsen både ett sätt att tillskansa sig 

EE, men samtidigt också utan att för den sakens skull känna sig tätt sammanknuten med 

rörelsen. Denna samhörighet och gemenskap är en grundläggande faktor som definitivt 

återfinns hos alla intervjuade. 

Skillnader i hur man ser på rörelsen och sin egen roll illustreras bäst med de kommentarer och 

olika uppfattningar som lyftes fram av intervjupersonerna själva under samtalen. I nära 

sammanhang till frågan om hur ens relation är till rörelsen valde de intervjupersoner som inte 

kände att de var sambundna med rörelsen att diskutera ett mer öppet förhållningssätt till hur 

man känner för att gå ur rörelsen. Det framkom att om rörelsen gör något fel, eller skulle gå i 

en riktning som inte skulle kännas bra, så skulle de gå åt ett annat håll. Detta fenomen fanns 

inte hos de som kände att de tillhörde och var bundna till rörelsen. En tolkning här är att de 

personerna med en närmare relation till rörelsen mer litar på den, medan de som mer har en 

lojare attityd mot den och inte alls är lika ”trogna” i en viss mening är mer benägna att 

misstro. I ett mer djuplodat perspektiv kan man här plocka in Giddens’ teori om tillit till 

institutioner och andra individer, att de förutsättningar vi har för dessa är vad som skapar en 

ontologisk trygghet i världen. Från denna vinkel bildar dessa personer med en lägre kollektiv 

identitet och relation till rörelsen själva urbilden för Giddens’ modernistiska synsätt; de har 

inte i sitt förhållningssätt till omvärlden hittat sitt ankare i rörelsen utan misstror människor 

och blir överväldigade av den skenande världen. Deras ångest kan antas ligga närmare ytan än 

vad de tror och valmöjligheterna kan lätt bli för många; de har inte en ”optimalt” ontologiskt 

trygg världsbild. Giddens’, och även Baumans, teorier om individualiseringen gör sig också 

påminda; det individualiserade samhället gör det svårare för dessa medlemmar att sätta sig in i 

ett kollektivistiskt tänkande. Huruvida detta nya individualistiska tänk som uppkommit i 

rörelsen är positivt eller negativt är en svår fråga. På ett sätt, som vi har diskuterat tidigare, så 

behöver inte en kollektivistisk identitet finnas utan blandningar av människor finns 
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närvarande inom rörelsen. Samtidigt så är frågan vad som händer om alla medlemmarna i 

rörelsen eller merparten, skulle få detta individualistiska synsätt, och inte bilda sig en 

kollektiv identitet eller relation till rörelsen. Jag anser att detta mycket väl kan ge 

konsekvenser och sedermera även en urholkning av rörelsens grundprinciper. 

För att gå vidare i resonemanget menar Putnam att genom medborgarrättsligt drivna 

organisationer och i skapandet av socialt kapital så motverkas ”det kollektiva handlandets 

dilemman” och tilliten som Giddens efterlyser uppstår genom dessa organisationer. Genom 

nykterhetsrörelsen kan medlemmarna med andra ord få verktyg: i form av det sociala kapitalet 

och dess nätverk, normer och förtroende. Nätverket framstår som själva organisationens 

stabilitet, normerna de ideal som rörelsen förmedlar och förtroendet i både att man kan lita på 

medlemmarna och att man känner rörelsen och vet hur den fungerar. Kopplingen mellan att få 

ordning på den kaosartade världen genom identifiering med nykterhetsrörelsen, och skapandet 

av socialt kapital i och med detta framträder här.  De av intervjupersonerna som har anammat 

och inlemmats i nykterhetsrörelsen mer effektivt har alltså fått skapa sig mer socialt kapital, 

och har fått växa sin tillit både till den egna rörelsen men även (i ett Putnamesiskt perspektiv) 

för bredare institutioner. Detta är enligt både Giddens och Putnam en förutsättning för ett 

fungerande samhälle. Återigen kommer vi tillbaka till hur viktig en kontinuitet och relationen 

till rörelsen är. 

Sammanfattningsvis så framträder två olika synsätt på hur man som medlem ser på sin egen 

roll i rörelsen, som påverkar samhället på spritt skilda sätt. Det ena synsättet förutsätter att 

man relaterar sig själv till rörelsen och är en del av den. Detta synsätt är det som kan anses 

vara klassiskt; det skapar lojalitet för den egna rörelsen och för samhället i stort. Man bildar 

sig ett djupare socialt kapital, och en förståelse för nätverk och relationer. Det andra synsättet 

å andra sidan ger inte deltagaren mer än den rent konkreta anledningen till varför hen är med. 

Personen kan i mångt och mycket anses vara samma person som tidigare, fast med mer EE i 

bagaget. Ingen av dessa kan anses vara bättre eller sämre än den andra, då inga negativa sidor 

framkommer. Dock kan den andra typen anses vara av mer flyktig karaktär. Eftersom 

rörelsernas samhällsroll i en tolkning av Putnam kan förstås som en social gemenskap som 

skapar socialt kapital, förstår jag det som att det klassiska bindande och lojalitetsskapande 

synsättet är det som rörelsen bör eftersträva. Melucci är inne på samma område, när han 

förklarar att den sociala rörelsen som sådan definieras av skapandet av ”vi” (solidaritet). Man 

måste få ett mervärde och en social identitet av att vara med, för att den sociala rörelsen ska 

kunna fungera. I fråga om vilken typ av Putnams sociala kapital som eftersträvas så ser jag att 

rörelsen skapar ett mellanting av överbryggande (öppet och välkomnande) och 

sammanbindande (slutet och tätt) kapital. Alla är välkomna in i gemenskapen, men sen sker 

en nödvändig distansering från omvärlden. På denna punkt förefaller sig därför Putnams 

tankar vara svårt att anpassa till rörelsen. 

Vad driver således sedan rent konkret de olika medlemmarna att vilja vara kvar i rörelsen? Vi 

har kunnat konstatera att identifieringen med rörelsen i många fall kan få en medlem att vilja 

vara kvar i ett längre perspektiv, och att gemenskapen och tryggheten i rörelsen är det som 

otvetydigt får intervjupersonerna att vilja stanna kvar. Vi har också kunnat se att för att man 

som medlem ska kunna få ut något socialt kapital av sitt medlemskap så krävs denna 

identifiering med rörelsen. Detta är dock endast de grundläggande bitarna för engagemang. 

Det har observerats att intervjupersonerna har lagt fram andra faktor för varför de gick med 

eller fortsatte vara med, blandat med gemenskap och identifiering. Det som nu ska ges fokus 

är dessa andra motivationsfaktorer som finns och som har uppmärksammats i studien.  

Uppväxten påverkar intervjupersonerna och deras engagemang. Detta också på ett mer 

grundläggande plan. Miljön som intervjupersonerna har växt upp i har påverkat både direkt 

och indirekt. Det finns dock inga tydliga likheter mellan om alkoholen har funnits med i 
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hemmet, om personerna har vuxit upp i ett alkoholfritt hem eller om ett måttligt alkoholbruk 

har funnits, utan alla olika uppväxtförhållandena finns med i rörelsen. Giddens’ resonerar 

bredare kring just uppväxten och dess påverkan på självet samt den ontologiska tryggheten. 

Genom att man har fått rutiner och vanor av sina föräldrar redan från tidig ålder så blir man 

trygg i världen, och mindre ångestfylld av livets alla val. En intressant observation som 

uppfattats blir i relation till detta att det viktiga för uppmuntrandet av nykterhet hos sina barn 

inte nödvändigtvis tycks behöva innebära helnykterhet, utan snarare att man inte dricker i 

närheten av sina barn, som en av de vuxna intervjupersonerna nämner. Han visste inte om 

hans föräldrar drack alkohol annanstans, men han visste att de inte drack det hemma. Barn gör 

som vuxna gör säger en annan av intervjupersonerna, och detta är av allt att döma sant. 

Rutinerna som planterats redan i den tidiga åldern är något som bärs med in i vuxen ålder, och 

är något som den intervjuade föräldern bär med sig och vill förmedla till sina barn; den 

trygghet som detta gav. Slutsatsen blir alltså att det inte krävs ett helnyktert förhållningssätt 

eller livsstil för att kunna påverka yngres motivation till att vara nykter, bara att föräldern eller 

den vuxne förhåller sig nykter runt barnet så påverkas denne och känner sig trygg. 

Bland de intervjupersoner som gick med när de var yngre var kompisar den enskilt största 

faktorn, och kompisvärvning samt spontanitet präglade besluten. Yngre människor går alltså 

med spontant och med/för kompisar. För vissa av intervjupersonerna var det för att hitta fler 

kompisar. I dessa fall blev gemenskapen i rörelsen mindre viktig i sig, och den tidigare 

nämnda identiteten med rörelsen växte sig inte stark. För andra gick man dock med för att 

kunna hitta några kompisar. Här var identiteten stark, och gemenskapen A och O. 

Motivationen för de som redan hade kompisar sen tidigare var att ha roligt, och att det var 

ekonomiskt väldigt trevligt att gå med. Diverse andra anledningar till engagemang lyfts också 

fram; som att gratisresor arrangerades och att man kunde organisera sig. Men dessa går att 

jämställa med just att det var roligt. Bland de medlemmar som gått med i vuxen ålder (två 

stycken) var det en som hade gått med då det fanns ett arbete att få på IOGT och den andra 

eftersom hon behövde hitta en trygg plats att gå till, speciellt efter hon hade fått barn. 

Gemensamt för alla intervjupersoner var dock att ett visst engagemang hade växt till sig under 

åren, och nu var en av anledningarna till varför de var med. Denna anledning fanns med även 

hos de som var minst nyktert lagda. Det är därför logiskt att anta att ideologin och en 

grundläggande tro på nykterhet också är viktigt för ett engagemang. Utifrån Billingers studie 

om 60- till 70-åringar och deras förhållande till alkoholen kan vi ponera att det hos många 

äldre idag finns en inneboende moralisk diskussion om alkoholkonsumtion, något som man 

kan tänka sig även finns hos yngre. I synnerhet medlemmar i en nykterhetsrörelse borde ha 

funderat över denna fråga, och vägt fördelarna med nykterhet mot dess nackdelar. 

Sammanfattningsvis finns det flera olika anledningar till varför de intervjuade medlemmarna i 

nykterhetsrörelsen är med. Det är en vid skillnad mellan gemenskap, att ha roligt, ställen att 

gå till med barn, jobbtillfälle, ideologisk övertygelse och tidigare nämnda inneboende 

identifiering med rörelsen. Men att alla har resonerat kring alkoholens påverkan, och utifrån 

det bestämt sig, trivts med gemenskapen och haft det roligt är genomgående. Ingen av de 

intervjuade är med enbart för någotdera, utan det är blandningar. Att den uppväxt och de 

rutiner samt ideal man fått med sig därifrån är även det anledningar som ofta kan vara 

underliggande skäl, men som ibland kan utgöra en hel anledning. 

Det som gör rörelsen unik har ett par av intervjupersonerna resonerat mer kring. 

Kommentarerna här gäller att rörelsen erbjuder något som ingen annan organisation erbjuder; 

en vänskap och sammanbindning som går mellan alla intressen, politiska ambitioner och 

personligheter. Unikheten i rörelsen ligger i dess förmåga att ta med alla medlemmar, och inte 

vara lika styrt av vad man gör som andra organisationer. Det ledande blir nykterheten. 

Historiskt sett har just detta varit det som har varit central för rörelsen, dess förmåga att arbeta 
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med utgångspunkt i allas lika värde och en trygghet väl på plats. Att man i de olika 

föreningarna och logerna fick vara med och påverka samhället samt hjälpa till och anordna 

spännande aktiviteter för landsbygden man bodde på skapade engagemang. Det kan vara 

denna skiljevägg som har gjort att rörelsen har skickligt kunnat ackumulera socialt kapital. 

Jag skulle också vilja dra paralleller här mellan rörelsens skicklighet när det gäller att 

balansera ytterligheterna överbryggande/sammanbindande (socialt kapital), 

individuell/kollektiv (identitet) och, som vi kommer att se i nästgående del, 

liberal/konservativ (alkoholsyn). Dessa tre aspekter är i många avseenden det som gör 

rörelsen unik, men skapar samtidigt frågetecken vad gällande förhållningssätt. 

6.3 Del av frågeställning två: Synen på alkohol 

2: Hur är synsättet på alkoholen bland medlemmarna? 

Från början så kan man se att det har varit personliga ställningstaganden till alkoholen hos 

intervjupersonerna. De har själva inte velat dricka, och därför har de inte haft några motstånd 

mot att gå med. En respekt till andra människor finns dock underliggande, och de tycker att 

andra ska få göra som de vill; även om det i deras ögon förefaller som vettigast att inte dricka 

så blir deras ståndpunkter här mer ambivalenta i sin natur. Med bakgrunden i IOGT:s 

demokratiska syn kan man fråga sig om detta kanske är en central del hos de nykterister som 

går med i nykterhetsrörelsen. Tankarna om en demokratisk värld som finns inom rörelsen 

bygger på att alla ska ha makt att bestämma själv över sina liv, och kan nog ha känts som 

motsägelsefullt för många av medlemmarna, då rörelsen direkt förespråkar en viss livsstil. 

Här blir analyseringen att den moderna nykterhetsrörelsen kanske förefaller mer öppet inställd 

till rusdryckerna än vad deras förfäder under förbudsomröstningen var, och att detta tydligt 

visar på rörelsens sätt att utvecklas i samråd med samhället. Inte öppet inställd på så vis att de 

förespråkar legalisering, utan mer enligt epitetet ”det finns alkohol i världen. Detta kommer 

alltid mer eller mindre finnas, men vi vill arbeta för att det ska finnas mindre.” Rörelsen har 

helt enkelt blivit indirekt påverkade av alkoholens positionering, och påverkansförhållandet 

fungerar därmed åt båda hållen. 

Det kan diskuteras huruvida detta synsätt är en positiv faktor för nykterhetsrörelsen, och det 

kommer också så göras i följande diskussionsdel. Här kan dock konstateras att alkoholsynen 

bland de personer som intervjuats i samband med den här studien har ett något liberalare eller 

öppnare förhållningssätt till alkoholen. IP D kan i en tolkning t.o.m. anses ha blivit mer öppen 

mot andra människors alkoholsyn i mötet med rörelsen. Den förklaring som här kommer att 

ges till denna anledning är just den att IOGT välkomnar alla människor och respekterar folks 

val, men däremot långt ifrån uppmuntrar till drickande. Utifrån Collins teorier om 

interaktionsritualkedjorna bör man också fråga sig huruvida den ursprungliga dragkraften till 

rörelsen har förändrats, och vilka implikationerna av detta blir. Enligt Collins’ ingredienser 

för lyckade interaktioner så kan flertalet krav uppfyllas av det tydliga avståndet mot alkohol, 

och det kan i en analysering hävdas att kraven har börjat tunnas ut: 

Den symboliska eller fysiska gränsen till omvärlden har historiskt sett tydligt utgjorts av två 

komponenter: medlemmar vs icke-medlemmar och nykterister vs alkoholkonsumenter. 

Gällande den första aspekten så råder inget tvivel om dess fortsättningsvis starka hållning. 

När vi däremot tittar på den andra så kan man se vissa tendenser att det tydliga synsättet kan (i 

alla fall hos medlemmarna) börja suddas ut. Den tydliga gränsen mellan de som konsumerar 

alkohol och de som förhåller sig nyktra har blivit mer liberal, och nykteristerna inom rörelsen 

identifierar sig inte som nykterist lika starkt som tidigare. När vi tittar närmare på den tredje 

aspekten, den om gemensamma symboler att förhålla sig till, så kan vi se att nykterheten 

återigen torde vara det som medlemmarna starkast borde förhålla sig till idag. Historiskt sett 
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har vi kunnat se att det här varit blandat detta, med ritualmässiga förehavanden på mötet, som 

utgjort den gemensamma symbolen. Då ritualerna förefaller vara en relik från en svunnen tid, 

är det bara nykterheten som återstår. Sist men inte minst så kan man diskutera om det i och 

med dessa faktorers gradvisa degradering verkligen uppstår en delad sinnesstämning bland 

deltagarna. Till viss del skulle jag vilja tolka det som; när väl aktiviteter arrangeras uppstår 

nog en liknande känsla av gemenskap och sinnesstämning, men dessa är nog alltför ofta inte 

riktade mot nykterheten. 

Argumentet kring detta går dock att införa att IOGT-NTO, även enligt intervjupersonerna, 

nog förhåller sig mer riktat inställda till nykterhetstanken under sina aktiviteter. Men detta är 

heller inte alltid. UNF går på en mer allmängiltig linje som ungdomsorganisation, vilket gör 

de i många fall svårskiljda från andra ungdomsorganisationerna. Ur ett analytiskt och 

avslutande perspektiv så har båda förbunden behåll av att återta en nykterhetssärprägel på 

verksamheterna, och återföra det tänk som tidigare varit. En balans förutsätts dock här; går 

man för långt åt att främja det konservativa synsättet bland medlemmarna blir det svårt att få 

in nya, men går man däremot för långt åt det öppna samhällsinriktade kommer man dels att ha 

svårt att hålla kvar medlemmarna då ingen EE kommer att skapas under verksamheten. Här 

blir det alltså istället svårt att hålla kvar medlemmarna. 

6.4 Frågeställning tre-fyra: Rörelsens funktion och framtid 

3. Vad fyller nykterhetsrörelsen för funktion i dagens samhälle gentemot 

tidigare, och vilken funktion kan de fylla fortsättningsvis?  

4. Vilka konkurrenter och hinder för verksamhet/utveckling stöter 

nykterhetsrörelsen på idag? 

Med dessa frågeställningar är meningen att undersöka det framtidsperspektiv som finns inom 

rörelsen, vilka olika forum som nykterhetsrörelsen kan tänkas växa inom jämfört med tidigare 

och vad rörelsen ska läggas fokus på. Även vilka problem rörelsen kan tänkas ställas inför är 

intressanta problemformuleringar som arbetet inledningsvis har tampats med. 

Hos intervjupersonerna fanns en konsensus att när det gäller det interna arbetet inom rörelsen, 

och för att den ska kunna växa, så måste fokus vara spritt mellan många olika sätt att arbeta 

på. Men inledningsvis så var den allmänna uppfattningen att för att man ska kunna växa och 

bli större så måste den allmänna medlemstrivseln komma allra först, för att man därefter ska 

kunna satsa på värvning och bli större. Samtidigt som man arbetar med detta är det också 

viktigt att ha en ideologisk prägel på verksamheten, så att inte verksamheten förpassas till att 

endast inbegripa fritidsgårdsmoment. Andra viktiga områden att fokusera på är barnfamiljer 

bland de lite äldre och ungdomar. En intressant tolkning i skiljelinjen mellan UNF och IOGT 

uppstår när en av intervjupersonerna nämner hur det på vuxennivå inom organisationen är lätt 

att det blir för ideologiskt och drivet och att man kanske borde göra mer vardagliga 

aktiviteter. Det motsatta förhållandet gäller för UNF, kommer de fram till. 

Detta är troligtvis en sida som skulle kunna gynna rörelsen. Eftersom vi har kunnat se att 

samhället i allmänhet har övergått till ett alkoholnormaliserat sådant, till skillnad från tiden 

före förbudsomröstningen eller långt in under 1900-talet, så har nykterhetsrörelsen sin största 

svaghet i förhållandet att locka människor som har vuxit upp med alkohol. Visserligen har 

rörelsen stora organisatoriska fördelar vad gällande uppbyggnaden av det sociala kapitalet och 

tillförseln av EE, men i ett samhälle där alkohol anses vara normalt och det anses avvikande 

att inte dricka kan steget mellan att välja att inte dricka kännas väldigt stort. Som nämnt i 

tidigare delar visar sig här det stora problemet: det som är rörelsens stora styrka är också dess 

största svaghet. 
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Nykterhetsrörelsen kan dock anses ha stora förutsättningar för att öka. Som Jeppsson 

Grassmans studie visar så är frivilligarbete väldigt vanligt i Sverige, till skillnad från andra 

europeiska länder. Statistiskt sett så finns även goda förutsättningar i hur många nyktra 

procentsatser människor det finns i Sverige. I Norrbotten är drygt var fjärde man och nästan 

två av fem kvinnor nyktra hela tiden. Det gäller att se till att dessa människor kommer in i 

rörelsen, vilket som tidigare nämnda intervjuperson tycks tro kan avhjälpas med hjälp av 

införandet av mer roligheter i IOGT och mer allvarlighet i UNF. Förbunden kan hjälpa 

varandra, poängterar intervjupersonen. Putnam menar att det är viktigt att börja med den 

inneboende medborgarandan redan i en tidig ålder. Han ger exempel på skolor som möjlig 

grogrund, men en intressant analytisk tanke kan här vara att nykterhetsrörelsen och dess yngre 

förbund kanske kan utgöra stommen för detta uppbyggande av medborgarandan. Vi har 

tidigare i den här analysen kunnat klargöra att det är mycket i samma område som rörelsen 

redan gör, och som är inbyggt i dess struktur, men detta medborgarrättsliga 

utbildingspotential har kanske kommit att mer fokuseras uppåt i åldrarna. Om ett samarbete 

och erfarenhetsutbyte sker mellan förbunden är det ett trovärdigt resonerande att rörelsen kan 

växa. Putnam själv poängterar ju att Skandinavien har ett väldigt högt föreningsengagemang 

och ett gott socialt kapital. 

En av de viktigaste funktionerna som rörelsen uppfyller idag är enligt IP E känslan av 

samhörighet och gemenskap som den för till ett individualistiskt samhälle. Detta uttalande går 

hand i hand med Putnams teorier kring socialt kapital och samhällets demokratiska 

uppbyggnad. Putnam är av uppfattningen att ju mer medborgerligt engagemang, desto mer 

demokratiskt smidigt fungerar samhället och institutionerna. Med urholkningen av det sociala 

kapitalet så sker ständigt negativa effekter på samhällslivet såsom IP E berättar om. 

Ytterligare ett problem uppkommer; att dra nya individuella medlemmar till en rörelse som 

fokuserar på det gemensamma är svårt. För att kunna göra det krävs utomordentliga 

värvningsförmågor, och kan även ha en urholkande effekt på rörelsen. När såväl medlemmen 

är inne i rörelsen och har börjat få det gemensamma tänket är det lättare, men frågan uppstår i 

hur man ska ta sig dit. 

6.5 Sammanfattning 

Denna analysdel har ämnat knyta ihop några av de viktigare argument och funderingar som 

förts fram under uppsatsens gång. Dessa har relaterat till det övergripande syftet som finns 

genomgående i uppsatsen; hur engagemanget och motivationen ser ut i nykterhetsrörelsen, 

och vilka synsätt kring alkohol och den egna rollen som finns hos medlemmarna. En lättare 

analysering har förts mellan studierna, ett kunskapsteoretiskt material och en historisk 

kontext.  

Det kan konstateras att engagemanget och motivationen till medlemskap i nykterhetsrörelsen 

är väldigt vid. Grundläggande värderingar om gemenskapen i rörelsen, och ett personligt 

ställningstagande finns med hos alla intervjupersoner. Dock så skiljer sig den egna relationen 

till rörelsen åt, där vissa har skapat sig en kollektiv och social identitet tätt sammanknuten 

med rörelsen och där andra är med av enbart gemensamma och vänskapsbindande 

anledningar. Även synsättet om alkoholen hos de intervjuade skiljer sig åt, även om en 

öppenhet till andra människors rätt att välja själv skymtas.  

För att kunna växa behöver nykterhetsrörelsen fokusera på att värva människor i ett 

individuellt samhälle, vilket skapar problem då nykterhetsrörelsen i sig är av en kollektiv 

sammansättning med kollektiva värderingar. Man kan dock dra med sig medlemmar genom 

att anordna både enbart roliga aktiviteter, blandat med ideologiska arrangemang som är tänkta 

att särskilja rörelsen från andra fritidsföreteelser. Problematiken kring att dra nya medlemmar 
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kommer kvarstå, men förutsättningar för att växa finns. En balans mellan ett strikt 

nykterhetstänk och en öppet, mer liberalistiskt synsätt är en grundförutsättning för att inte 

tappa mark. Detta för oss in på den unika särprägel som rörelsen har haft, och som har gjort 

den tilldragande. Rörelsen har gjort sig skicklig under sina levnadsår att hitta en unik 

balansering mellan olika ytterligheter, som också är föremål för granskning och diskussion 

när det gäller att förbättras: 

1. Balansen överbryggande/sammanbindande (socialt kapital) förutsätter ett förhållande 

där rörelsen dels anses vara en stängd organisation, där medlemmarna utgör hela 

gemenskapen och fokus läggs på detta (sammanbindande) men samtidigt också är 

öppen och välkomnande för utomstående att komma in i gemenskapen (överbryggande). 

Båda vägarna skapar socialt kapital, men den sammanbindande kan anses vara mer 

hållbar i sin art och knyta ihop rörelsen mer, medan den överbryggande är mer öppen 

och separerande. Kort sagt skapar det sammanbindande sociala kapitalet en tydligare 

gräns mot omvärlden, men kanske inte ger samma tillit som det överbryggande. En svår 

balansgång, och en evig diskussion. 

2. Med balansen individuell/kollektiv (identitet) menar jag det synsätt man har på 

rörelsen och sin egen roll i den. Har jag bildat mig en kollektiv identitet, och är ett med 

rörelsen eller är den snarare mer individuell i sin art där jag visserligen är med i rörelsen 

men inte relaterar till den på samma sätt? Medan den kollektiva identiteten skapar tillit 

och socialt kapital genom medlemskapet hävdar jag att den individuella mer endast 

skapar EE. Dock så är det lättare att värva medlemmar till en individualistisk synvinkel, 

eftersom samhället är individuellt så är klivet stort mot en kollektiv samlad identitet. 

Här gäller det att hitta en god balans. 

3. Slutligen har vi balansen liberal/konservativ (alkoholsyn). Hur starkt ska avståndet 

mot alkohol (och andra droger) vara? Liberal i denna definition förutsätter inte att man 

vill dricka alkohol eller förespråkar ett liberalt synsätt på det viset, utan reflekterar 

snarare rörelsens och medlemmarnas syn utåt kring alkoholen. Om andra ska få göra 

som de vill gällande alkoholen, eller om de måste omvändas och bli nyktra. Återigen 

kommer problemet med att locka nya medlemmar, men också att hålla kvar redan 

existerande. Blir det för konservativt är det lätt att många inte klarar av ett så ”hårt” 

synsätt. På ett liknande sätt riskerar det liberala synsättet att urholka rörelsen 

värdeprinciper. Detta är också en balansgång väl värd att beakta.  



43 

 

7. Diskussion 
I början av denna uppsats ställdes följande syfte och frågeställningar upp, som har konkret 

besvarats i föregående analysdel: 

Syftet med uppsatsen är att undersöka engagemang, synsätt och motivation hos medlemmarna 

inom nykterhetsrörelsen. 

1. Vad skapar drivkraft och motivation hos medlemmarna i rörelsen?  

2. Hur är synsättet på rörelsen, alkoholen och den egna rollen bland medlemmarna? 

Vad gör rörelsen unik? 

3. Vad fyller nykterhetsrörelsen för funktion i dagens samhälle gentemot tidigare, och 

vilken funktion kan de fylla fortsättningsvis?  

4. Vilka konkurrenter och hinder för verksamhet/utveckling stöter nykterhetsrörelsen på 

idag? 

I denna diskussionsdel är en övergripande och avslutande diskussion med dessa frågor i 

fokus, som ämnar till att vidareutveckla resonemang som har framkommit under arbetet. 

7.1 De logiska slutresonemangen - guldet vid regnbågens slut 

Komplexiteten i denna uppsats är stor. På ett sätt har ett genomgående fokus lagts på det syfte 

som ställts upp i början, och har särskilt tydligt gjort sig tillkänna under intervjuerna, men på 

helt andra sätt har arbetet tagit sig omvägar förbi andra tidigare outforskade områden och 

grävt på dessa platser. På vart och ett av ställena den har slagit ner sin spade har den dock 

funnit guld; vilket visar på det rika undersökningsområde som folkrörelser, engagemang och 

motivation besitter. Arbetet har som sagt inte varit den som inte har tagit sig en titt på dessa 

områden, då områdena trots allt berört och i allra högsta grad genomsyrat det genomgående 

syftet. Men den komplexiteten som finns gör det hela dock så mycket svårare att knyta ihop 

pengasäcken. I denna del kommer jag dock göra ett tappert försök till detta. 

Motivations-och drivkraftsaspekten i detta arbete har genomsyrat de resonemang jag fört. Jag 

frågade mig i början av detta arbete vad det var som drev och engagerade människor inom 

nykterhetsrörelsen att fortsätta kämpa för arbetet som bedrivs vardagligdags. Att 

engagemanget och medlemsantalet varit på nedåtgående inom nykterhetsrörelsen under lång 

tid är för mig inget nytt, och jag har i mina studier kunnat se att så definitivt har varit fallet. 

Men trots detta är det fascinerande varför en del fortfarande brinner så starkt och med en 

sådan passion för en rörelse som många säkerligen kan tolka som en kvarleva från en svunnen 

tid. Med normaliseringen av alkoholen, som började strax efter förbudsomröstningen, har 

alkoholen vunnit allt mer mark och sökt sig längre och längre in i folksjälen. Men 

nykteristerna vägrade ge sig vika, och stod kvar. Varför? 

Det jag har kommit fram till är att nykterhetsrörelsens oefterhärmliga sätt att anpassa sig till 

rådande samhälle är det som har hållit igång kämpaglöden. Ja, alkoholen vann mark, men 

rörelsen fortsatte att arbeta i bakgrunden och anpassade sina sätt att hantera problematiken. 

Trots en rejäl nedgång i medlemsantal sedan rörelsens storhetstid drar den ändå idag 

fortfarande medlemmar genom sitt analyserande av det som behövs i olika tider. Motivationen 

och drivkraften i dagens samhälle skiljer sig markant från det som var vid nykterhetsrörelsens 

uppkomst. Idag finns miljarder med saker att göra, och rörelsen har fått anpassa sig. Det 

faktum att ett fokus har lagts på att starta upp verksamheter för alla åldergrupper har troligtvis 

varit till en fördel för rörelsens framgångar. 

Drivkrafterna och motivationen till medlemskap som finns hos medlemmarna idag är vitt 

skilda. Hos alla kan man dock urskilja att gemensamheten i föreningen och att de alla har 
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grundläggande fört en inre dialog om sin egen alkoholkonsumtion. Även denna syn om 

alkohol har förändrats hos nykteristerna. Förr sågs alkoholen som världens fasa men idag har 

alkoholsynen mer blivit individualiserad och det förr så tydliga motståndet mot alkohol har 

krympts ner och blivit mindre; man tar ett personligt ställningstagande och försöker få andra 

att inse att det är den bästa vägen. Samtidigt respekterar man deras beslut, även om man kan 

tycka den är helt fel. Förändring försöker istället ske istället högre upp, med restriktioner på 

riksdagsnivå och politiskt. Huruvida detta synsätts förändring har varit positivt eller negativt 

för rörelsen är en svår fråga. På ett sätt så har ett mer öppet synsätt i alkoholfrågan öppnat upp 

vägar för fler att gå med, då man har gjort rörelsen mer liberal om man så vill. Samtidigt kan 

diskuteras om inte detta istället leder till en gradvis urholkning av de grundläggande 

värdesatser rörelsen haft. 

Personligen är jag av åsikten att detta inte gör det. Förändring är en viktig hörnsten för att 

vilken organisation som helst ska kunna utvecklas, och här är rörelsen som jag tidigare nämnt 

mycket skickliga på att anpassa sig efter rådande samhällsförhållanden. Redan i början av 

rörelsens levande så var den tvungen att anpassa sig, som vi ser av Lennart Johanssons artikel. 

En annan intressant slutsats jag har kunnat dra i detta arbete, och troligtvis det viktigaste, är 

korrelationen mellan uppbyggandet av den sociala/kollektiva identiteten inom rörelsen och 

rörelseengagemanget. Jag vill mena att det inte är tvunget att inom rörelsen skapa sig en stark 

samhörighet med den, men att man genom att göra detta får ta del av så mycket mer fördelar 

än om man inte tillåter sig göra detta. Om man tillåter den så har jag kunnat se att genom 

rörelsen når man fram till tillit, och får tillskansa sig socialt kapital. Dessa komponenter är 

viktiga för att man ska kunna bli en fungerande samhällsmedborgare. 

Därför är min tanke att det rörelsen ska fokusera på i framtiden är att låta medlemmarna bilda 

sig starka identitetsbärande band. Medlemmarna ska kunna identifiera sig själv med rörelsen, 

förstå vad det är som rörelsen gör och inte gör samt kortfattat se till att rörelsen blir en del av 

medlemmarna. Detta kan göras på olika sätt. Naturligtvis är en återgång till de gamla ideal 

och sätt att vara på ett av dessa, men detta fungerar knappast i dagens moderna värld. Istället 

vill jag förorda att fortsätta satsa på gemenskap, då detta verkar vara det som binder rörelsen 

samman. Att anordna större evenemang emellan förbunden, och att ha roligt men ändå 

ideologiskt övertygande skapar enligt mig mycket socialt kapital, EE och ytterst också tillit. 

Att bygga vidare på de uppenbart existerande gemensamma värderingarna som finns kring 

demokrati, solidaritet och naturligtvis nykterhet är också viktigt. 

De intervjuade medlemmarna menar just också på att det i dagens individualistiska samhälle 

behövs en rörelse som finns till för alla, och som kan lära hur man lever med ett mer 

kollektivistiskt synsätt. Utöver det är rörelsens viktigaste funktioner att kunna ta hand om de 

utsatta i samhället, och medel för att växa finns främst hos ungdomar och barn. Jag anser att 

alla dessa aspekter är viktiga att ha med sig som rörelse. Skiftningen som rörelsen har gjort, 

där de har gått från tidig proteströrelse med en nästan barnslig problematik till en mogen och 

modern gemenskap med åldrar som spänner hela spektrat, är en skiftning som få folkrörelser 

eller organisationer förunnat. Rörelsen har haft möjlighet att utveckla sig själv och följa med 

tiden. De gemensamma samhällsfunktionerna som folkrörelserna tidigare hade må ha 

långsamt suddats ut, men i synnerhet nykterhetsrörelsens säregna situation som 

mångfacetterad och omfamnande gemenskap fyller inte bara många nya samhälleliga 

funktioner, utan lyckas även stöta på guld lite här och var. 

 



45 

 

7.2 Arbetets pålitlighet och svårigheter 

Svårigheterna har som tidigare nämnts varit att få alla de teoretiska begrepp och de 

formuleringar jag ställt upp att sammanfalla på ett bra sätt. Huruvida jag har lyckats eller inte 

överlämnar jag åt läsaren. Jag kan endast konstatera att den vidden av information som 

uppsatsen ger föga helt kommer avspeglas i analysen eller denna diskussion. Frågan är också 

om det egentligen bör göra så. Jag ser snarare att ett bättre förhållningssätt är att göra som 

Robert D. Putnam, och lämna över det ansvaret till den trogne läsaren att fundera kring. 

Gällande de konkreta frågeställningar som uppsatsen ställt upp, och det syfte kring motivation 

samt drivkraft som finns med, anser jag har besvarats. Man kan diskutera huruvida det 

bearbetade empiriska materialet från undersökningarna är nog för att kunna kalla arbetet för 

ett pålitligt ett. Jag skulle vilja säga så, då intervjupersonerna är av vida bredd i sin bakgrund 

och jag anser att den information jag fått fram helt klart har varit godkänd. En intressant 

kommentar såhär på slutet kan vara sambandet mellan ålder och längre intervjuer. Ju äldre 

intervjupersonerna blev, desto längre blev intervjuerna och vice versa. En fundering är om 

detta kan bero på att man som äldre har funderat mer över dessa frågor än de som är yngre, 

eller om det kan ha att göra med andra faktorer såsom blyghet eller allmänt bara 

åldersskillnaderna. Hursomhelst så är det en intressant fråga att fundera över, och något som 

definitivt kan förändras och förbättras i intervjufrågornas uppbygganad till nästa arbete. 

7.3 Avslutande funderingar och förklaringar 

Avslutningsvis vill jag beröra några av de punkter som jag i ovanstående analys och 

diskussion utelämnat att analysera eller diskuterat mindre, av den enkla anledningen att de 

helt enkelt inte hört hemma där. Dock så har dessa formuleringar och resonemang ändå legat 

till grund för min uppsats, och jag känner därför det viktigt att ge dem en extra genomgång i 

sammanhang till syftet. 

Rothsteins artikel och hans funderingar kring det sociala kapitalet har varit synnerligen 

intressant i förståelsen av Putnams teori. Att Rothstein väljer att sätta in det sociala kapitalet i 

ett omvänt perspektiv mot hur Putnam strukturerat sin teori, och att poängtera att det kan vara 

de statliga institutionerna som lika gärna ger effekten av socialt kapital visar på användandet 

av Putnams sociala kapital i förhållande till fler organisationer och institutioner än bara 

medborgarrättsligt drivna organisationer. Det kan vara ett företag som är väldigt bra på att 

skapa social kapital eller dylikt, och Rothsteins artikel visar på innebörden av detta. 

Den extensiva bakgrundsbeskrivningen som finns i bakgrundsdelen är medtagen för att bilda 

en tydlig bild för den icke insatta läsaren om nykterhetsrörelsens arbete, och för att ge en 

inblick i hur rörelsens arbete historiskt sett har sett ut. Den informationen som finns medtagen 

här är inte utförligt beskriven i de sista analyseringsdelarna, just av denna anledning. Jag 

räknar för övrigt med att läsaren har vid framkomsten till analys-och diskussionskapitlen 

redan hunnit bilda sig en egen modell för besvarande och har därför fokuserat på de icke 

uppenbara bitarna i mitt analyserande. 

Min förhoppning är att arbetet har skapat en bredare förståelse för motivationen samt 

drivkraften inom nykterhetsrörelsen, och framför allt att jag genomgående har lyckats göra 

mig förstådd för läsaren. De tre balanseringar jag analyserat mig fram till i mitt arbete är 

tänkta att visa på hur rörelsen fortsättningsvis kan arbeta med olika frågor, genom att fokusera 

på olika områden när det behövs, och på den unikhet och dragningskraft som finns både 

internt och externt. Det är enligt mig i denna dragningskraft som motivationen, engagemanget 

och funktionerna finns. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
1. Ålder och kön 

2. Berätta om dig själv: var du är född, din uppväxt, familjeförhållanden. Har din familj varit 

med i rörelsen? 

3. Berätta om när du gick med. Blev du värvad, var det familjen som skrev in dig eller hur 

gick det till? Berätta om ditt tidiga engagemang. 

4. Vad fick dig att gå med i nykterhetsrörelsen från början? Var det av eget ställningstagande, 

för att träffa kompisar eller kanske något helt annat? 

5. Varför är du med i nykterhetsrörelsen idag? Är det av samma anledningar eller har det 

förändrats? 

6. Vad betyder nykterhetsrörelsen för dig? Känner du att du är ”ett med rörelsen” eller bara att 

du är en individ som är med i den? 

7. Vad tycker du skulle behövas förändras för att nykterhetsrörelsen ska fortsätta dra 

medlemmar i din åldersgrupp även i framtiden? I kontrast: vad tycker du ska fortsätta vara 

som det är? 

8. Varför tror du att andra är med i nykterhetsrörelsen? Vad tror du driver och kännetecknar 

andra medlemmar? 

9. Om inte nykterhetsrörelsen fanns, vart skulle du då vända dig för att engagera dig på 

samma sätt som du gör inom rörelsen idag? T ex. om du träffar kamrater på träffar inom 

rörelsen: vart skulle du gå om du inte kunde göra det? 

10. Vad tycker du att rörelsen ska satsa mer på i framtiden? Vad vill du att rörelsen ska göra 

och fokusera på? Är det medlemsökning (värvning), ideologiskt arbete, medlemsunderhåll 

eller vad tror du? 

Utvecklande frågor: 

11. Vad tror du har förändrats i samhället från när nykterhetsrörelsens verksamhet var som 

störst under början/mitten på 1900-talet? 

12. Vilka tror du är nykterhetsrörelsens största och viktigaste mål att fokusera på i framtiden 

för att kunna växa som rörelse? 

 


