
NYKTRA RÖSTER



” Jag är nykterist för att det är det starkaste personliga ställ-
ningstagande jag kan tänka mig. 

Medlemskapet betyder att jag får vara en del av en samhälls-
förändrande rörelse där mitt personliga ställningstagande 
och bidrag betyder något för helheten.

/Lina Boberg”
” Jag är nykterist i tredje generationen. Alla var med i nykter-

hetslogen på farfars tid och kämpade för att rusdryckerna 
skulle förbjudas. Det har aldrig varit aktuellt för mig att bör-
ja dricka.

/Eva Jorendal”
” I en orolig tid behövs goda krafter för att världen skall klara 

de stora utmaningarna. Vi behöver mer av empati och solida-
ritet. Jag tror att IOGT-NTO-rörelsen kan bidra till detta.

/Stig Håkangård”
” Jag är nykterist för att jag vill visa de barn och unga jag har 

i min närhet att alkohol inte måste vara en del av middagar, 
kalas, högtider eller ens fredagskvällar! 

/Camilla Berner”

Vad betyder din nykterhet och ditt medlemskap - för just dig?
En organisation med många tusen medlemmar rymmer också många 
tusen historier, många tusen drivkrafter och många tusen röster.

I samband med IOGT-NTO:s kongress 2021 (den heldigitala och därmed 
historiska!) bad vi våra medlemmar att fritt reflektera kring sin nykterhet 
och sitt medlemskap.

Resultatet har du här; ett litet axplock av Sveriges alla nyktra röster!



” Nykterist av födsel och ohejdad vana, har aldrig känt behov 
av att varken förhöja eller fördunkla sinnena med substanser 
som skadar kroppen. Berusar mig hellre med kulturupplevel-
ser t ex, vilket det erbjuds många inom IOGT-NTO.

/Anders A. Aronsson” ” Jag vill inte vara en del av den kultur som har en baksida som 
skapar så mycket olycka för människor. Jag vet inte heller 
säkert att jag skulle kunna ha ett drickande som inte skadar 
mig och de runt mig, så det känns tryggt att avstå.

Mitt medlemskapet i IOGT-NTO betyder för mig  att det finns 
en stabil gemenskap med människor med väldigt varierande 
bakgrund, men som står för samma saker som jag, gör att 
jag känner deras styrka med mig alla gånger jag samtalar 
med andra om de här frågorna. Nykterhet och demokrati är 
inget jag hittat på. Det har gamla anor och är ett stort grupp-
arbete. Den samlade styrkan och vänner för livet.

/Elin Lundgren”



Sann demokrati är alkoholfri.

/Christine Nordenstam ” Mitt medlemskap i IOGT-NTO bidrar till att göra samhäl-
let lite bättre. Mitt nyktra ställningstagande påverkar min 
omgivning i vardagen, på fester och i andra möten med 
människor. 

Alkohol medför så mycket negativt för samhället och enskil-
da människor där ofta barn och andra anhöriga är dem som 
drabbas särskilt hårt. Som nykterist har jag personligen all-
tid omdömet i behåll och kan tryggt vara mig själv i alla sam-
manhang. Livet upplevs bäst med alla sinnen i behåll. 

/Jan-Ove Ragnarsson”
” Jag gick med som junior i NTO-föreningen i Vendelsö och när 

jag blev lite äldre kom jag med i arbetet inne i Stockholm. Här 
kände jag att detta var en livsstil som passade mig och det 
har fortsatt. Har fått uppleva så många fina värderingar och 
gemenskap under mina år som nykterist i nästan 70 år.

/ Solveig Lundkvist”
” Eftersom jag tror marknadskrafter fungerar tycker jag det 

är viktig att alkoholforsäljning och marknadsföring regleras. 
Jag tycker det är oetiskt om företag ska kunna tjäna pengar 
på människors olycka. Utan IOGT-NTO hörs inte det perspek-
tivet i den allmänna debatten.

/Sofia Modigh”



” Mitt medlemskap i IOGT-NTO har utvecklat mig, gett mig ett 
rikt och fritt liv - och ett samhällsengagemang.

/Monica Ståhl” ” Jag är född i Afrika och levde där som liten, och såg många 
alkoholiserade män och ungdomar. Jag såg också alla nega-
tiva konsekvenser för familjer och för samhället - och därför 
bestämde jag mig för att inte dricka alkohol.

Genom IOGT-NTO kan jag påverka så att samhället blir bätt-
re för både ungdomar och vuxna. Mitt medlemskap ger mig 
också verktyg för att lära mig andra saker. 

/ Sahlemariam Tesfai”



” Medlemskapet i IOGT-NTO betyder mycket för mig. Jag till-
hör en världsomfattande folkrörelse, där jag känner gemen-
skap, kan vara med och påverka samhället när det gäller 
nykterhet, demokrati och solidaritet.

/Olle Häggström” ” Mitt liv som nykterist ger mig möjlighet att vara mig själv 
utan förbehåll och utan att begränsas av restriktiva normer 
för socialt umgänge. 

IOGT-NTO och hela rörelsen har en otroligt stor del i vem jag 
är som person, och har gett mig möjlighet att utöva mitt en-
gagemang för solidaritet och rättvisa, att vara en del av för-
ändring i samhället från lokal till internationell nivå. IOGT-
NTO ger mig chansen att göra skillnad på riktigt!

/ Kajsa Ragnarsson”



Jag blev nykterist för jag ville 
leva! Jag hade varit död nu om jag 
fortsatt supa och knarka. 

/Christer Karlsson

IOGT-NTO-medlemskapet har givit 
mig allt. Mitt universitetet i demo-
krati och ledarskap!

/Leif Ottosson

Nykterhet är ett ställningstagande 
för personlig frihet.

/Eva Blomqvist

Mitt liv har varit rikt på nyktra 
upplevelser, så valet har varit 
100% rätt i 75 år!

/ Sigrid Söderholm

Härligt med nykter gemenskap.

/Ninnie Johansson



” Jag är nykterist för jag tror på ett varmare, friare och mer 
kärleksfullt samhälle. Ett samhälle där färre far illa. Men 
också ett samhälle där vi vågar vara oss själva, fria från 
dömande och begränsningar som alkoholkulturen tvingar på 
oss. Livet är för kort för att låta sig begränsas till att leva ut 
endast till de tillfällen när alkoholen plockas fram.

/Lucas Nilsson
” ” Jag är nykterist för att jag vill leva ett liv med barn, barn-

barn och vänner i solidaritet och jämställdhet. Det är också  
roligt med ett aktivt demokratiskt samhällsengagemang!

/Anna Fält”



” Jag vill vara närvarande och uppleva varje ögonblick av 
livet.

/Anna Vestin” ” För mig betyder medlemskapet gemenskap, omtanke 
och hälsa.

/Jens Lindh”



” Jag är nykterist för barnens skull.  

Medlemskapet i IOGT-NTO ger mig möjlighet att tillsammans 
med många andra påverka samhället så att alkoholkonsum-
tionen kan sänkas. 

/Tina Engström” ” Jag är uppväxt med alkohol i hemmet. Själv hade jag ett 
osunt förhållande till alkohol och tog steget att bli nykterist 
för att ta bättre hand om mig själv. Fortsatt nykter sedan 7 år 
tillbaka och nu med två barn så finns inga tankar på att nå-
gonsin ändra på det. 

Medlemskapet i IOGT-NTO är för att vara med likasinnade! 
Kunna utbyta erfarenheter, hjälpa till att visa alkoholens på-
verkan på våra barn. Stay Sober! 

/Jennie Karlsson”



Jag är nykter i solidaritet med min 
man. Det är också bra för min 
hälsa, och jag sparar pengar.

/Lowella de Asis ” Jag ör nykterist för att jag som tonåring hörde larmrappor-
ter om hur den då ny introducerade cidern gav alkoholskador 
på barn då deras föräldrar bjöd dem på det.

I det ställningstagandet har det vuxit fram i mig en patos för 
dem som far illa pga av andras beteende hur föräldrar påver-
kar sina barn och vilken stark skyddsfaktor det är för barn 
att få växa upp i en trygg familj där inte alkohol och droger 
finns. Vilket varit en av de starkaste ledstjärnorna i vilken 
miljö jag har givit mina barn.

/ Magnus Lagergren”
” Jag är nykterist för att alkohol är ett gift, en farlig dryck att 

inta.  Medlemskapet gör att jag inte känner mig ensam som 
nykterist samt att man kan arbeta ihop för att stoppa alkoho-
len.

/Ulice Alm”
” Jag är nykterist för att jag inte vill vara en del av alkoholkul-

turen och alla problem den skapar. Jag vill vara mig själv 
utan kemiska tillsatser. 

För mig betyder medlemskapet i IOGT-NTO att vara del av 
en nykter gemenskap där vi tillsammans påverkar samhället 
i positiv riktning.

/Niklas Christersson”



” Jag vill ha frihet - frihet framför allt - och är därför nykter 
och medlem. Det är få saker som så kan förslava och skapa 
ofrihet hos människor som alkohol och andra droger. Nykter-
het är därför ett tryggt val i livet.

/Anders Andersson” ” Alltför många människor lider av de problem alkohol och an-
dra droger skapar. Världen behöver inte droger och inte jag 
heller. Jag är gärna motkraften mot den rådande förskönan-
de och romantiserande bilden av alkohol och cannabis. 

Medlemskapet i IOGT-NTO betyder orhört mycket för mig. 
Den här rörelsen och de förebilder jag fått genom den gav 
mitt liv riktning. Utan IOGT-NTO skulle jag inte vara jurist, 
politiker eller överhuvudtaget så samhällsintresserad som jag 
är nu.

/Anna Frej”



” Jag är nykterist på grund av 100 saker, bland annat för att 
påverka alkoholnormen, ge mina barn en stabil och närva-
rande förälder, för att jag ska slippa ha ont i magen och få 
ångest och så mycket mer.

Jag är medlem i IOGT-NTO för att erbjuda fler den frihet det 
innebär att låta bli alkoholen en kväll, en vecka, en livstid. 
Jag är medlem för att tillsammans med andra påverka alko-
holnormen och det politiska läget vad gäller alkohol och an-
dra droger.

/Malin Karlsson”

Jag är nykterist av födsel och 
sunt förnuft.

/Yvonne Samuelsson

Jag mår mycket bättre utan alkohol. 
Blev medlem efter inspiration av min 
dotter. Tänker att jag vill bli mer enga-
gerad i framtiden. 

/Agneta Karlsson

Vem behöver alkohol?

/Lena Rosenberg

Medlemskapet innebär gemen-
skap, man behöver inte förklara 
varför man är nykterist.

/Monica Holmström



” Min nyktra livsstil kommer av att jag en gång tog på mig de 
alkoholkritiska glasögonen - och nu kan jag inte ta av dem. 
Det börjar dock bli trångt på näsan med alla glasögon jag 
tagit på under årens lopp, men det är det värt!

/Anna Ceder” ” Nykterist = miljökämpe och miljövän.

/Urban Nilsson”



IOGT-NTO, en självklar livsstil.

/Lars-Ove Källström ” Alla vill vi att barnens framtid är i ett demokratiskt samhälle
utan droger och missbruk, byggt på nykterhet och männis-
kovänliga värderingar i en naturligt fri hälsosam livsstil, och 
där personlig utveckling kan ske i en inkluderande drogfri 
verksamhet.

/Kjell Svedman”
” Jag är nykterist för att alkohol sällan bidrar till något gott 

– och dessutom vet jag alltid vad jag gör och säger. Genom 
medlemskapet i IOGT-NTO blir jag en del av en större gemen-
skap som bidrar till ett bättre samhälle. 

/Christer Wik”
” Jag har alltid varit nykter men fortsatte vara det när jag såg 

vad det kunde ställa till. 
 
För mig innebär mitt medlemskap i IOGT-NTO att visa på 
alternativ, föra tidigare generationers kamp vidare.

/Birgitta Hellström”



” Jag är främst nykter av hälsoskäl och av solidaritet med alla 
dem, som kämpar med sina beroenden samt för att leva ett 
fritt och rikt liv utan att begränsas av alkohol och droger.

Jag är aktiv medlem i IOGT-NTO för att umgås i nykter miljö 
och för att motarbeta alkoholnormen samt för att arbeta för 
att minska den totala alkoholkonsumtionen genom att påver-
ka den allmänna opinionen och de styrande i samhället.

/Gisela Nilsson”
” Jag är nykter för att ge kroppen möjlighet att fungera utan 

påverkan.

Medlemskapet i IOGT-NTO betyder att ha en gemenskap med 
likasinnade människor i det samhälle jag verkar!

/Oscar Gomez-Denis”



” Tillsammans i rörelse ger oss kraft att uppnå förändring!

/Johnny Boström” ” Jag är nykter för att jag trivs med det!

/Kerstin Sjöström”



Jag är före detta missbrukare och stod inför 
ett val - antingen dö, eller leva nykter. Jag 
är med i IOGT-NTO för att vi bedriver social 
verksamhet: det ger mig en chans att ge 
tillbaka, att hjälpa dem som hjälpte mig.

/Korin Omar

” Underbart att leva ett liv i fyr-färg! (efter flera års missbruk 
av alkohol)

/Peter Söderstedt”



” Medlemskapet i IOGTNTO har gett mig en plattform för att 
agera för en restriktiv alkoholpolitik och utrymme för att ge-
nomföra tokiga idéer.

/Gunvor Nygren” ” Jag är nykterist för att jag vill påverka samhället till något 
bättre, där fler människor mår bättre.

Medlemskapet i IOGT-NTO innebär för mig vänskap, gemen-
skap och engagemang.

/Tobias Tengström”



” Ända sedan jag var barn har jag tyckt att det som folk säger 
är positivt med alkohol aldrig någonsin kan uppväga all skit 
den ställer till med.

/Jenny Tapper” ” För mig står IOGT-NTO för nykterhet, fred och kunskap.

/Lars Westh”



Det är något visst med att vara 
nykterist, trist? 
Nej snarare befriande fantastiskt!

/David Svensson ” Jag är medlem av solidaritet för oss som vill och behöver ha 
en helnykter livsstil plus att jag vill vara en sann förebild till 
mina barn och för andra som behöver någon som går före!

/Marie Hillner”
” Att vara nykterist är en livsstil för mig, en motvikt till all  

drogliberal hållning som finns i samhället.

/Agneta Andersson”
” Jag är nykterist för min egen hälsa och för att visa solidaritet 

med människor som inte klarar av att dricka alkohol!

Medlemskapet i IOGT-NTO betyder för mig att jag är med i 
en folkrörelse för att påverka alkoholpolitiken i Sverige och 
i EU, och en folkrörelse där vi som valt att vara nyktra och 
leva nyktert kan umgås i alkoholfria miljöer och dela gemen-
skapen i en nykter verksamhet. 

/Egon Frid”
” ”Att möta folk nyktra gör att man får träffa dem som de fak-

tiskt är. Därför är jag nykterist, för jag vill att ni träffar mig, 
inte någon annan!

/Mats Höjer”



” Så länge det finns de som dricker för mycket kan det ju vara 
bra om det finns de som dricker för lite...

/Patrick Englind” ” Mitt medlemskap i IOGT-NTO innebär för mig att i en or-
ganisation känna gemenskap i det man står för och vill för-
bättra världen. Det står också för att låta barn växa upp i en 
trygg, nykter och drogfri miljö.

/Marie Modin”



” Mitt medlemskap i IOGT-NTO ger mig styrka och ger större 
mening till min nykterhet.

/Kristina Sperkova” ” Att lura människor är en allvarlig sak, men när du lurar dig 
själv. Kan det bli mer dödligt? Apropå missbruk.

/Steffen Olsen”



Nykterhet för mej är att vara 100% äkta. 
Medlemskapet i IOGT-NTO erbjuder en nykter 
gemenskap och en stark röst för att minska 
problemen som alkohol orsakar och en global 
samverkan som ett svar på den växande rasismen.

/Åsa Hagelstedt

Demokrati är ingen självklarhet - i 
vår folkrörelse tränar vi, lär vi, är vi 
demokratiska. 

/Winnie Blom-Jensen

Nykterhet ger valfrihet

/Shahed Alkurdi

Nykter hela livet = den lätta vägen 
Börja dricka, bli beroende, komma 
till insikt och bli nykter alkoholist = 
den jobbiga vägen

/Sören Persson

Jag njuter livet med mina fulla 
sinnen.

/Siv Eriksson Nilsson



Vår vision är ett samhälle, en värld, där 

alkohol och andra droger inte hindrar 

människor att leva ett fritt och rikt liv.

www.iogt.se


