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Policy för värdegrundsarbete i NSF
NSF:s vision är ett solidariskt och drogfritt samhälle med kreativa och modiga 
världsmedborgare. Grunden till detta är NSF:s värdegrund som omfattar scoutlag och -löfte 
samt IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Följande policy reglerar hur NSF:s medlemmar och 
kårer ska agera för att vår verksamhet både ska vara tillgänglig och samtidigt förverkliga NSF:s 
uppdrag: 

”Att genom nyktra förebilder och scouting  
göra unga redo för livet.”

Scoutkåren ska vara en plats där barn och unga finner förebilder som verkar utifrån våra  
grundsatser och scoutlagen, både inom och utom scoutverksamheten. Kårstyrelsen har ansvar 
för att det förs ett kontinuerligt samtal mellan medlemmarna kring NSF:s värdegrund. I det 
arbetet kan kåren få stöd av distrikt och förbund. Kunskap om scoutmetod och scoutlag finns 
också bra beskrivet i böcker och kurser. NSF:s syn på alkohol beskrivs längre ner i denna policy.

Varje möte eller samling bör innehålla inslag, kort eller långt, som tydligt lyfter fram någon del 
av NSF:s värdegrund. Med det som utgångspunkt ska scoutkåren skapa en samsyn kring hur 
NSF:s värdegrund blir en konkret och integrerad del av kårverksamheten. Detta kan till exempel 
anges i hur mycket tid som ska ägnas varje termin åt aktiviteter kring scoutlag och grundsatser. 
Förbundet ska löpande uppdatera och erbjuda nytt programmaterial för att arbeta med vår 
värdegrund.

Medlemskap
Det ska vara tydligt att alla medlemmar ska efterleva medlemslöftet. Därför ska scoutkårens 
styrelse säkerställa att scoutlagen, IOGT-NTO-rörelsens grundsatser och medlemslöftet är känt 
inför varje nytt eller förnyat medlemskap.  
Den som inträder som medlem i NSF och är 12 år eller äldre bekräftar automatiskt följande 
medlemslöfte: 

”Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.”

”Jag lovar att så länge jag är medlem göra mitt bästa för att främja 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds syften sådana de framgår i målsättningen. Jag 
lovar också att leva helnyktert, d.v.s. att ej använda alkoholdrycker med högre 
alkoholhalt än 2,25 volymprocent, och ej heller använda narkotika eller andra 
gifter med berusande effekt.”  

I syfte att stötta medlemmarnas ställningstagande kan scoutkåren genomföra ceremonier där 
medlemslöftet avläggs. Det är viktigt att kårens medlemmar känner sig bekväma med en sådan 
ceremoni. Därför ska de ges möjlighet att självständigt besluta om de vill delta. Ceremonin 
ska ses som ett pedagogiskt verktyg och en möjlighet till reflektion, inte som ett krav för 
medlemskap.
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En ledare eller myndig medlem som av olika skäl inte efterlever medlemslöftet ska snarast 
bjudas in till samtal med en representant utsedd av kårstyrelsen. Samtalets syfte är att stötta 
personen till att hitta sin väg framåt. Antingen till ett förnyat löfte eller att avsluta sitt 
medlemskap. 

Om personens beslut dröjer en månad bör personen uppmanas till en paus i verksamhet som 
omfattar minderåriga. Om personen fortsätter agera i konflikt med värdegrunden, eller om en 
paus pågår mer än sex månader bör kårstyrelsen besluta om att medlemskapet upphör.

En minderårig medlem som av olika skäl inte efterlever medlemslöftet ska erbjudas samtal 
med en medlem som hen har förtroende för. Under samtalen och efterföljande process ska 
medlemmen inspireras, uppmuntras och involveras i verksamheten. På så sätt blir NSF:s 
verksamhet och gemenskap ännu mer attraktiv och stärkande. En minderårigs medlemskap bör 
upphöra om hen avsiktligt och upprepade gånger, trots samtal, motverkar NSF:s värdegrund

Nya ledare
En person som vill bli ledare bör erbjudas att prova på aktivt ledarskap under en period. 
Periodens omfattning beslutas av kårstyrelsen i samråd med personen. Hen förväntas leva 
nyktert under perioden. Vid periodens slut kan personen antingen välja att fortsätta vara 
medlem eller bidra på annat sätt.

Under perioden ska personen få kunskap om NSF:s ideologi och de möjligheter som vår 
verksamhet innebär på ett sätt som uppmuntrar till ledarskap, inklusive kurser. Trygga 
Mötenutbildning, arrangemang, scoutdräkt etc. ska vara tillgängligt för personen på samma 
villkor som för andra medlemmar.

Supporters
En vuxen person som inte vill/kan vara medlem och därmed förebild i NSF:s mening kan också 
bidra till verksamheten och benämns här supporter. Personens bidrag ska ske i sådana former 
att barn och unga fortsatt leds av medlemmar.
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Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds syn på alkohol  
- i samhället, verksamheten och scoutrörelsen

Vad är alkohol?
Alkohol är ett gift med berusande och beroendeframkallande effekt och är därför att klassa som 
en drog. Som alkoholhaltig dryck räknas drycker med mer än 2,25 volymprocent alkohol. 

I verksamheten
Arbetet för en bättre värld fri från alkohol och andra droger börjar självklart hos oss själva. 
Vår verksamhet är vårt mest användbara verktyg i det arbetet. Genom att erbjuda en attraktiv 
verksamhet uppmuntrar vi våra medlemmar att kämpa för en bättre värld.

Grupptryck är en stark opinionsbildare och i en negativ vänkrets är det en bidragande orsak till 
att unga börjar dricka. Vi ska vara det positiva grupptrycket. I vår verksamhet ges medlemmarna 
en chans att stå emot detta grupptryck och finna trygghet i sitt ställningstagande.

Alternativet
Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds verksamhet ska fungera som ett alkoholfritt alternativ till 
sociala sammanhang där alkohol traditionellt har stor plats.

Genom vår verksamhet ger vi möjlighet för de som vill uppleva gemenskap, glädje och utvecklas 
som personer en plats att göra detta i en alkoholfri miljö med vuxna förebilder som har tagit 
ställning för en helnykter livsstil. Alternativa firanden av alkoholindränkta helger så som valborg, 
midsommar och nyår är exempel på sådan verksamhet.

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund fungerar också som en fristad för de hundratusentals barn 
till missbrukare som finns i Sverige. I Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds verksamhet får de 
möjlighet att vara barn och utvecklas som individer i en alkoholfri miljö.

Alla lokaler som ägs av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund ska alltid vara alkohol- och drogfria. I 
andra lokaler där Nykterhetsrörelsens Scoutförbund bedriver regelbunden verksamhet så strävar 
man efter att lokalerna alltid ska vara alkohol- och drogfria.

I scoutrörelsen
Scoutmetoden är en av världens mest spridda verktyg för att jobba med barn och ungdomar. 
Nykterhetsrörelsen Scoutförbund använder scoutmetoden för att uppnå den internationella 
scoutrörelsens värdegrund och mål samtidigt som vi vill uppnå vår vision om en drogfri värld.

Scouting är inget mål i sig.
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Det nyktra scoutförbundet
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund spelar en viktig roll i arbetet för ett alkoholfritt samhälle. Vi 
erbjuder ett alternativ till de traditionella sociala aktiviteter som ofta innefattar alkohol.

Vi är också en fristad för barn och ungdomar som upplever missbruk i hemmet. Genom 
attraktiv verksamhet påverkar vi unga och vuxna att välja ett liv fritt från alkohol. Det är därför 
viktigt att Nykterhetsrörelsens Scoutförbund finns kvar som en fristående organisation med 
helnykter grund som använder scouting som modell för att skapa ett alkoholfritt samhälle.

Den alkoholfria scoutrörelsen
Scoutrörelsen är en ungdomsrörelse ledd av vuxna. De vuxna i rörelsen fungerar som förebilder 
för barn och ungdomar och bör därför avstå från alkohol i scoutsammanhang. Eftersom 
scoutrörelsen företräder unga och är en förebildsorganisation så ska scoutrörelsen inte 
samarbeta med alkoholindustrin på något sätt eller något plan. Inte heller den internationella 
scoutrörelsen bör samarbeta med alkoholindustrin.

I samhället
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är en kraft att räkna med och vi strävar mot vår vision. 
Arbetet med att göra samhället drogfritt sker från följande utgångspunkter.

Vuxenproblem
Alkoholkonsumtion bland ungdomar är i grunden inget ungdomsproblem utan ett 
vuxenproblem. Det är de vuxna förebildernas alkoholkonsumtion och den vuxna 
alkoholkulturen som uppmuntrar unga att börja dricka. En miljö där alkohol förekommer och 
är accepterad ökar risken för detta. Ungdomar skall därför inte straffas för sitt brukande utan 
brukandet skall förebyggas hos den vuxna befolkningen. 

Totalkonsumtionsmodellen

Det finns ett samband mellan konsumtionen av alkohol och omfattningen av alkoholskadorna. 
Ju mer det dricks desto fler blir skadorna, desto fler hamnar i ett alkoholberoende och desto fler 
barn växer upp i familjer med alkoholproblem. Detta betyder att man måste ha en alkoholpolitik 
som syftar till att minska hela befolkningens konsumtion. En solidarisk alkoholpolitik gör det 
svårare för alla att få tag i alkohol. En sådan politik räddar liv och sparar resurser för samhället.

Alkoholen kostar samhället ofantliga summor varje år. Det gäller vård av skador, skadegörelse, 
sjukfrånvaro och förlorad arbetsinkomst. Skador och kostnader som aldrig hade behövt uppstå 
om inte alkohol hade funnits.

Systembolagets monopol på försäljning av alkoholhaltiga drycker är ett effektivt sätt att hålla den 
totala alkoholkonsumtionen nere. Detta monopol bör därför upprätthållas och stärkas genom att 
även försäljningen av folköl begränsas till systembolaget.
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Preventionsparadoxen
Man kan tycka att alkoholproblemen ska åtgärdas där de är som störst, det vill säga bland de 
som missbrukar eller är beroende. Preventionsparadoxen innebär dock att den totalt sett största 
förebyggande effekten uppnås om de alkoholpolitiska insatserna riktas mot hela befolkningen 
och inte endast mot högriskgruppen. Gruppen måttlighetskonsumenter åstadkommer fler 
alkoholrelaterade skador än de som missbrukar. Skadorna kan vara allt från alkoholförgiftning 
till otrygga barn på julafton.

Desintresseringsprincipen
Så länge det finns människor med intresse av att öka alkoholkonsumtionen kommer den att vara 
svårare att hålla nere. Desintresseringsprincipen innebär att man genom till exempel reglerad 
import, tillverkning och försäljning håller enskildas vinstintressen borta från alkoholhanteringen. 
Alkoholindustrin och dess lobbyister har vinstintressen som står emot samhällets intresse av 
att upprätthålla folkhälsan. Därför ska enskilda och företag som tjänar pengar på ökad eller 
upprätthållen alkoholkonsumtion inte få vara med i diskussionen kring, och framtagandet av nya 
regler och lagar rörande alkohol.

Alkohol som utvecklingshinder
Alkohol passiviserar människor och är ett hinder för att vi tillsammans ska hjälpas åt att 
förbättra tillvaron. Alkoholen får människor att fly bort ifrån verkligheten och skapar problem 
för både användaren och människor runt omkring. Under påverkan och efterverkan av alkohol 
kan inte människor ta itu med problem i sina liv eller ta del i samhället. Alkohol hindrar 
människor från att delta i den demokratiska processen. I ett väl fungerande samhälle är alla 
delaktiga och ingen påverkad av alkohol. Detta drabbar båda rika industriländer och fattiga 
utvecklingsländer.


