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NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, får människor och idéer att växa. Vår verksam-

het bygger  på fritt och frivilligt folkbildningsarbete och vilar sedan 120 år på idéerna om nykterhet, 

demokrati  och bildning.  

NBV är ett partipolitiskt neutralt och religiöst obundet studieförbund. Vårt uppdrag kommer 

från våra medlemsorganisationer och verksamheten möjliggörs genom tusentals ideella cirkelledare, 

förenings funktionärer samt stöd från stat, kommun och landsting. 

Vår folkbildningsverksamhet formas med utgångspunkt i uppdrag från medlemsorganisationerna 

och statens fyra syften för stöd till folkbildningen. 

GRuNDLÄGGANDE IDÉER
•	 NBVs	idégrund	bygger	på	bildning,	nykterhet	och	demokrati.

•	 NBV	har	som	utgångspunkt	att	varje	människa	i	samverkan	med	andra	växer	genom	folkbildning.

•	 NBV	erbjuder	människor	att	välja	NBV	för	att	öka	sin	kunskap,	uppleva	kultur	och	möta	nykterhets-

rörelsens idéer i en välkomnande miljö.

•	 NBV	vill	genom	verksamheten	stärka	alla	människors	lika	värde,	ge	verktyg	för	föreningsfrihet	och	

rätten att uttrycka sina åsikter. 

ARBETSOMRåDEN
NBV finns över hela landet och verksamheten varierar beroende på lokala förutsättningar. Gemensamt 

för all vår verksamhet är att den ska ge alla deltagare kännedom om NBVs grundläggande ideologiska 

frågor. Vårt arbete fokuserar på tre områden: nykterhet och livsstil, delaktighet och inflytande samt 

utveckling  av föreningsliv, nätverk och grupper. 

Nykterhet och livsstil
Att ta ställning för och arbeta för nykterhet är grundläggande för NBV. Tillsammans med våra 

medlems organisationer är vi en samhällskraft med unik erfarenhet och kompentens. Vårt arbete syftar 

till att lyfta fram värdet av en nykter livsstil, sprida kunskap om och öka medvetenheten kring alkohol-, 

narkotika- och andra beroenderelaterade frågor samt att arbeta för en bättre folkhälsa i ett långsiktigt 

hållbart samhälle. 

Det här vill vi uppnå:

•	 NBV	ökar	kunskapen	hos	alla	deltagare	om	alkohol	och	andra	drogers	 

effekter på människor och samhället. 

•	 NBV	för	ut	nykterhetsrörelsens	idéer	genom	folkbildningens	metoder.

•	 NBV	ger	våra	deltagare	redskap	att	se	möjligheter	till	nya	levnadsvanor.	



Delaktighet, inflytande och makt 
Genom folkbildningen får människor kunskaper och verktyg för att påverka samhället och sin egen 

situa tion. Studieförbund som NBV har ett särskilt ansvar att finnas bland de som behöver vårt arbete. 

Vi möjliggör gränsöverskridande möten mellan människor och har en mångårig erfarenhet av att 

arbeta  med föreningar vars medlemmar saknar en egen folkbildnings- och folkrörelsetradition. 

Det här vill vi uppnå:

•	 NBV	når	prioriterade	individer,	grupper	och	föreningar	genom	folkbildningsverksamhet.

•	 NBV	ger	genom	folkbildningens	metoder	våra	deltagare	redskap	för	delaktighet,	inflytande	och	

makt att påverka samhället.

Utveckling av föreningsliv och grupper
NBV arbetar huvudsakligen med studiecirklar i olika föreningar och grupper. Det sker t ex inom våra 

medlems- och samarbetsorganisationer och i olika musikcirklar. Genom att inspirera till nya idéer och 

tillhandahålla verktyg ger NBV stöd till en fortsatt utveckling. Genom gemensamma satsningar kan 

även resurssvaga grupper få möjligheter som annars hade varit omöjliga för dem att genomföra.

Det här vill vi uppnå:  

•	 NBV	tillhandahåller	verktyg	för	medlems-,	funktionärs-	och	verksamhetsutveckling	i	idéburna	

organisa tioner, nätverk och grupper.

•	 NBV	är	nykterhetsrörelsens	mötesplats	för	utveckling,	kunskap	och	erfarenhetsutbyte.	

VERKSAMhETSuTVEcKLING
NBV har balans mellan kvantitet och kvalitet samt använder samlade resurser för ett starkt utvecklings-

arbete. Som en hjälp i arbetet att behålla folkbildningens särart och pedagogiska styrka finns NBVs 

kvalitetsregler som innehåller anvisningar för den bidragsberättigade folkbildningsverksamheten. 

NBV har även ett program för egenkontroll av verksamheten och arbetar kontinuerligt med risk- och 

väsentlighetsanalys.

Det här vill vi uppnå:

•	 NBV	har	en	stabil	och	kontrollerad	ökning	av	studieverksamheten.	

•	 NBV	arbetar	utifrån	statens	fyra	syften.

Ett tydligt och synligt NBV
NBV vill bli tillgängligare för alla. Som en del i det arbetet utvecklar vi NBVs struktur både internt  

och externt.  En del är att göra en specifik satsning kring vision, värdegrund och verksamhetsprofil 

samtidigt som ett nytt Mål och inriktningsdokument arbetas fram.

Det här vill vi uppnå:

•	 NBV	anställda	och	förtroendevalda	känner	sig	förankrade	i	och	arbetar	utifrån	NBVs	vision,	

värdegrund  och verksamhetsprofil.

•	 NBV	deltagare	förstår	och	inspireras	av	NBVs	vision,	värdegrund	och	verksamhetsprofil.



Om dokumentet
NBVs arbetsplan innehåller ett antal inriktningsmål för verksamheten som beskriver vad NBV ska 

uppnå. Målen är nivåneutrala och gäller för såväl avdelningar som förbund. Inriktningsmålen bryts 

sedan ned i resultatmål som möjliggör en uppdelning i och en prioritering av olika verksamhetsdelar. 

Resultatmålen innehåller svar på hur inriktningsmålen ska uppnås. De ska vara specifika, mätbara , 

accep terade, realistiska och tidsatta. Resultatmålen är budgetstyrande och fastställs årligen av 

förbunds styrelsen. Arbetet med att ta fram resultatmål sker i samverkan med medlemsorganisationer, 

avdelningsstyrelser och personal. 

Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin 

kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Statens fyra syften med statsbidrag till folkbildningen:

•	 stödja	verksamhet	som	bidrar	till	att	stärka	och	utveckla	demokratin,

•	 bidra	till	att	göra	det	möjligt	för	en	ökad	mångfald	människor	att	påverka	 

sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

•	 bidra	till	att	utjämna	utbildningsklyftor	och	höja	bildnings-	och	utbildningsnivån	 

i samhället, och

•	 bidra	till	att	bredda	intresset	för	och	öka	delaktigheten	i	kulturlivet.

Ovanstående mål för folkbildningspolitiken samt statens fyra syften ingår i den  

folkbildningsproposition som Regeringen presenterade i mars 2014.


