
Policy för Accent  

Accent är IOGT-NTO:s medlemstidning. Till Accent hör även 
webbplatsen accentmagasin.se, en facebooksida, ett instagramkonto, 
Accentpodden, med mera. Policyn omfattar samtliga 
publiceringskanaler, även de som kan komma att utvecklas i framtiden.  

Accent ska vara Sveriges ledande tidning och webbplats när det gäller 
journalistik om nykterhet, alkohol och andra droger. Redaktionen är 
självständig.  

Accent är som medlemstidning ett kitt mellan IOGT-NTO:s 
medlemmar. Särskild redaktionell tonvikt ska läggas på att öka 
kunskapen och engagemanget hos ”den vanliga medlemmen”, det vill 
säga den som inte går på medlemsmöten, har förtroendeuppdrag i 
organisationen eller besitter expertkunskaper inom området, och där 
Accent är en regelbunden påminnelse om medlemskapet. Att bevaka och 
spegla frågor som är viktiga för medlemmarna i en folkbildande anda har 
hög prioritet. Accent ger inspiration till ett gott liv, fritt från alkohol och 
andra droger. 
 

Genom innehåll och redigering i lämpliga publiceringskanaler ska 
Accent sträva efter att väcka intresse och förmedla kunskap även utanför 
medlemsgruppen – och därmed attrahera fler, och nya, läsare. Accent ska 
bevaka trender, beröra och spegla en åsiktsbredd som inbjuder till 
engagemang och debatt.  

Accent ska produceras med professionella journalistiska arbetsmetoder, 
med tryckfrihetsförordningen som grund, och i enlighet med 
mediebranschens regelverk, (Spelregler för press, radio och TV, samt 
gällande lagstiftning för upphovsrätt, annonsering, med mera).  

Det innebär att Accent ska redigeras på ett sakligt och korrekt sätt, med 
strävan efter hög trovärdighet i syfte att bli läst och trodd. Accent ska 
bevaka och granska skeenden i samhället och i nykterhetsrörelsen – 
lokalt, nationellt och globalt – med fokus på IOGT- NTO:s profilfrågor, 
så som de kommer till uttryck i grundsatser och strategi – i syfte att 
utveckla och förbättra verksamheten. För att kunna fullfölja uppdraget på 
ett korrekt och tillfredställande sätt behöver redaktionen tillförsäkras 
tillgång till information från övriga delar av organisationen.  



Policyn är fastställd av IOGT-NTO:s förbundsstyrelse 2016-11-20.  

Accent har en styrelse som utses av IOGT-NTO:s 
förbundsstyrelse. Policyn för Accent utarbetas av tidningsstyrelsen och 
fastställs av förbundsstyrelsen. Accents budget fastställs av 
förbundsstyrelsen i samråd med tidningsstyrelsen. Chefredaktören är en 
del av redaktionen och som utgivare ansvarig för innehållet i Accents 
samtliga kanaler. Chefredaktören tillsätts av Accents styrelse.  

 
 

	


