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VÄRDEgRuND 
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet arbetar på helnykter och demokratisk grund, samt är  

i partipolitiska och religiösa frågor obunden. Arbetet är ett fritt och frivilligt folkbildnings- och  

kulturarbete. Arbetet, som bedrivs utom och inom nykterhetsrörelsen och är öppet för alla, syftar 

till att erbjuda möjlighet till fördjupad och bred kunskap och till ökad tillgång och delaktighet till våra 

gemensamma kulturvärden.

Medlemskap

NBVs medlemsorganisationer kräver helnykterhet av sina medlemmar och arbetar efter jämställda  

och demokratiska arbetsformer.

Uppdrag

Vi prioriterar lärande genom utbyte mellan olika sociala och kulturella grupper, bildning om alkoholens 

och drogernas inverkan på individ och samhälle, om behovet av internationell solidaritet och värdet av 

jämlika och jämställda villkor för människors hälsa. 

Uppgiften är att tillsammans med sina medlemmar ge alla tillgång till bildning och kultur genom

•	 Att	bedriva	ett	fritt	och	frivilligt	folkbildningsarbete	på	helnykter	grund,	riktat	till	alla.

•	 Att	främja	studier	och	bildning	kring	samhälls-	och	livsåskådningsämnen,	särskilt	frågor	kring	alkohol	

och andra droger, det hållbara samhällets tre dimensioner (sociala, ekologiska och ekonomiska), 

faktorer som påverkar folkhälsan, livsfrågor, demokrati, trafiksäkerhetsfrågor samt frågor kring 

integration, mångfald och internationell solidaritet.

•	 Att	medvetandegöra	deltagarna	i	förbundets	verksamhet	om	medlemsorganisationernas	mål	och	

uppgifter, samt stimulera och utveckla nykterhetsrörelsens medlemmar för insatser i rörelsens och 

samhällets tjänst.

Inriktning

•	 NBV	är	med	och	bygger	ett	samhälle	där	alkohol-	och	andra	droger	inte	hindar	eller	passiviserar	

enskilda personer, grupper eller motverkar en hållbar samhällsutveckling.

•	 Vårt	arbete	bygger	på	jämställdhet	och	jämlika	villkor	för	människor	och	samt	på	demokratins	

värde ring om alla människors lika rätt, värde och skyldigheter. 

•	 Vi	verkar	för	att	göra	breda	kulturvärden	tillgängliga	för	alla.

Folkbildning

Folkbildning är för nykterhetsrörelsen ett medvetet och strategiskt val av arbetssätt för att  

få människor engagerade i strävan att uppnå ett bättre samhälle.

Vi bedriver folkbildningsverksamhet i syfte att möjliggöra för människor att göra kloka  

levnads vaneval och genom sitt engagemang kunna delta i att skapa det bättre samhälle som  

är alla människors önskemål. 

Detta sker genom ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete som vänder sig till alla som har  

intresse att delta i vår verksamhet. Redan ett aktivt folkbildningsarbete medverkar till en god  

samhällsutveckling, ett jämlikare samhälle och bättre förutsättningar för demokratin. 



För att stärka den samlade nykterhetsrörelsens värdegrund bedriver vi särskilda folkbildnings-

insatser inom rörelsens ideologiska områden. Detta uttrycks inom NBV som fyra stråk, Drogstråket, 

Folkhälsostråket, Integrationsstråket och Internationella stråket. 

Vi engagerar alla deltagare i de frågor som utgör nykterhetsrörelsens värdegrund. Detta kallar vi för 

stråktid och är en aktivitet som kompletterar den ursprungliga inriktningen på folkbildningsaktiviteten.

StRatEgISKa öVERVÄgaNDEN
Vi verkar för

•	 Att	NBV	är	en	ambassadör	inom	nykterhetsrörelsen	för	folkbildningen	och	för	nykterhetsrörelsens	

värdegrund i folkbildningen.

•	 Att	folkbildningen	tydligt	ska	stödja	utvecklingen	inom	ett	starkt	civilsamhälle	byggt	på	nykter-

hetsrörelsens ideologiska ställningstaganden samt att förekomsten av ideologiskt förankrade 

studie förbund är en förutsättning för detta.

•	 Att	vidga	folkbildningsverksamheten	inom	nuvarande	medlemsorganisationer	och	att	inbjuda	nya	

organisationer som motsvarar kraven på medlemskap i NBV.

•	 Att	samarbetsorganisationer	som	verkar	för	en	restriktiv	alkoholpolitik	och	ett	Sverige	fritt	från	

narkotika ges en särställning inom förbundet.

NBV vill

•	 Med	sin	verksamhet	ge	människor	möjlighet	att	vara	delaktiga	i	en	positiv	och	hållbar	samhälls-

utveckling där alkohol och andra droger inte hindrar utveckling.

•	 Medverka	till	jämställda	och	jämlika	villkor	genom	att	visa	på	värdet	av	ett	demokratiskt	samhälle	

och därigenom ge förutsättningar för människors hälsa och välfärd.

•	 Göra	kulturen	tillgänglig	för	alla.

•	 Med	vårt	arbete	över	kulturgränser	och	i	möten	mellan	människor	medverka	till	ökad	trygghet	 

och förståelse.

•	 Genom	det	internationella	arbetet	öka	förståelsen	mellan	länder	och	kulturer.

•	 Via	ett	livslånga	lärande	förmedla	värden	som	förändrar	samhället.	

•	 Nå	alla	deltagare	med	nykterhetsrörelsens	ideologi	som	inslag	i	all	studieverksamhet,	 

all kulturverksamhet och i all annan folkbildning.

NBV ska

•	 Göra	folkbildning	om	alkohol	och	andra	droger	till	en	viktig	del	av	samhällsstudierna.

•	 Bedriva	verksamhet	som	betonar	värdet	av	jämställda	och	jämlika	villkor	och	en	fungerande	

demokrati  för att bättre fördela den ökade hälsan i lika i hela befolkningen.

•	 Genom	att	betona	kulturutövandet	som	ett	viktigt	redskap	för	människor	ge	en	förståelse	för	

viktiga  kulturvärden.

•	 Skapa	mötesplatser	mellan	grupper	med	olika	etniska,	sociala	och	kulturella	ursprung	och	

värderingar  och därigenom öka tillit och trygghet för människor.

•	 Bedriva	folkbildning	som	ökar	kunskapen	om	skilda	förhållanden	mellan	länder	och	folk.

•	 Utveckla	nya	pedagogiska	metoder	som	medverkar	till	att	betona	den	sociala	dimensionen	 

i ett hållbart samhälle.



SaMhÄllEtS Mål MED fOlKbIlDNINgEN 
NBV och övriga folkbildningsorganisationer får sina uppdrag från medlemsorganisationerna och kan 

tilldelas	uppgifter	från	samhället.		Med	uppdragen	följer	riktat	samhällsstöd.

Statens fyra syften

Statens	stöd	till	folkbildningen	har	till	syfte	att

•	 Stödja	verksamheter	som	bidrar	till	att	stärka	och	utveckla	demokratin.

•	 Bidra	till	att	göra	det	möjligt	för	människor	att	påverka	sin	livssituation	och	skapa	engagemang	att	

delta i samhällsutvecklingen.

•	 Bidra	till	att	utjämna	utbildningsklyftorna	och	höja	bildnings-	och	utbildningsnivån	i	samhället.

•	 Bidra	till	at	bredda	intresset	för	ökad	delaktighet	i	kulturlivet.

Statens sju prioriterade områden

Verksamheter inom vissa områden utgör särskild grund för statens stöd. Dessa sju områden är

•	 Den	gemensamma	värdegrunden;	alla	människors	lika	värde	och	jämställdhet	mellan	könen

•	 Det	mångkulturella	samhällets	utmaningar

•	 Den	demografiska	utmaningen

•	 Det	livslånga	lärandet

•	 Kulturen

•	 Tillgänglighet	och	möjligheter	för	personer	med	funktionsnedsättning

•	 Folkhälsa,	hållbar	utveckling	och	global	rättvisa

NBV prioriterar dessa områden och uppfyller i olika hög grad intentionerna i statens ambitioner med 

folkbildningen. Verksamheten utformas i samverkan med medlemsorganisationerna och är väl i linje 

med det statliga syftet.

Kvalitet 
NBV har ett särskilt ansvar för att våra olika aktiviteter genomförs med högsta möjliga kvalitet.  

Det gäller alla led men särskilt i samverkan med medlemsorganisationer, samarbetsorganisationer, 

samhället och enskild. 

Kvaliteten	ska	vara	den	högsta	möjliga	vid	bemötande,	genomförande,	folkbildningens	pedagogik	

och administration. För att leva upp till detta krav krävs ett praktiskt och systematiskt kvalitetsarbete. 

I det arbetet förutsätts båda nivåernas aktiva deltagande på ett medvetet och strukturerat sätt och en 

transparant och lärande organisation. För att detta ska fungerar utvecklar förbundet i samverkan med 

avdelningarna kvalitetsindikatorer och metoder för att utvärdera hur deltagarna upplever kvaliteten.

Egenkontroll av verksamheten är avdelningarnas ansvar och förbundet ha ansvar för att detta sker 

för att kunna kvalitetssäkra hela verksamheten. Att utvärdera verksamheten är viktigt för att få ett 

underlag för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Kvalitetsarbete	är	en	lärande	process	och	ett	förhållningssätt	som	är	mycket	viktigt.



NbVs ROll I NyKtERhEtSRöRElSEN 
NBVs uppdrag är nära knutet till utvecklingen i nykterhetsrörelsen. Både vad gäller de enskilda organisationernas 

utveckling  och utvecklingen av medlemsantalet i organisationerna. NBVs roll som nykterhetsrörelsens studie förbund 

är att via folkbildningen verka för att den helnyktra sektorn ökar i samhället.

Vi når med vår verksamhet en stor grupp medborgare. I samspel med medlemsorganisationerna är det NBVs 

uppgift att föra en dialog med dessa om ideologi och värdegrund i nykterhetsrörelsen. Vi har valt att kalla detta för 

stråktid.

Syftet	med	detta	är	i	första	hand	att	intressera	deltagarna	för	rörelsens	profilfrågor	–	kallade	stråken	–	och	

erbjuda studier inom dessa för att på sikt intressera för medlemskap i någon organisation. För att nå framgång ska 

dessa deltagare också välja att bli aktiva i arbetet.

Detta ansvar är ömsesidigt varför de olika medlemsorganisationerna ska underlätta NBVs viktiga uppgifter.  

Det	kan	ta	sig	uttryck	på	många	sätt.	Två	viktiga	är;

•	 Att	ställa	sina	lokala	och	regionala	resurser	som	lokaler,	medlemmar	och	anställda	till	NBVs	förfogande	i	ett	lokalt	

och regional utvecklingsarbete.

•	 Att	i	samarbete	med	NBV	planera	sin	verksamhet	så	att	möjligheten	till	samhällsstöd	alltid	kan	utnyttjas.

Samverkan med folkhögskolorna 

NBVs medlemsorganisationer äger och driver fyra folkhögskolor. 

Blåbandsrörelsen	 Hellidens	folkhögskola	i	Tidaholm

Frisksportförbundet	 Stensunds	folkhögskola	i	Trosa

IOGT-NTO	 Tollare	folkhögskola	i	Nacka

	 Wendelsbergs	folkhögskola	i	Mölnlycke

Dessa skolor är liksom NBV aktörer inom folkbildningen och har samma uppdrag av sina ägare och stöd av samhället. 

Tillsammans	med	dessa	utvecklar	vi	olika	metoder	för	att	stödja	medlemsorganisationernas	folkbildningsarbete	

samt bygger tillsammans upp vår verksamhet inom NBV t ex genom ett fördjupat samarbete kring NBV Akademin. 

Det kan också handla om att utveckla metoder och arbetssätt på folkbildnigens område, att förlägga verksamhet till 

folkhögskolorna genom olika samverkansformer.

Samverkan med Våra Gårdar 
Våra	Gårdar	som	nykterhetsrörelsens	organ	för	samlingslokaler	är	en	viktig	samarbetspartner	för	NBV.	Särskilt	

gäller  det kulturverksamhet, såväl organisatoriskt som personellt, i rörelsens samlingslokaler och samverkan kring 

det aktuella uppdraget att digitalisera samlingslokaler och biografer.

Mål Och INRIKtNINg föR 2012-2017
Mål	och	inriktning	2012-2017	har	fastställts	av	NBVs	förbundsmöte	2011	för	att	gälla	under	två	förbundsmötes-

perioder. 

Förbundsstyrelsen	uppdrogs	att	inför	förbundsmötet	2014	redovisa	i	vilken	utsträckning	mål	och	inriktning	

måste förändras till följd av beslut hos medlemsorganisationer eller bidragsgivande myndighet.


